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Van de redactie
Een Klein Hoefblad vol actie deze keer. De ruiters
en paarden van FPG leden waren actief op het NK
dressuur, de Special Olympics, Outdoor Gelderland en
de Landdag in Almelo. En er is meer nieuws; het Special
Leaders programma is helemaal klaar voor gebruik
en op de ALV van de FPG zijn nieuwe bestuursleden
benoemd, zij stellen zich voor.
In dit jubileumjaar is er ook weer aandacht
voor oud nieuws.
Wij wensen je een hele fijne zomer.
Jenneke Nijhof-Verhoef & Bineke de Vries

Redactie
Bineke de Vries
Jenneke Nijhof-Verhoef

LID WORDEN

Met dank aan

Wil je ook op de hoogte blijven over alles rondom
aangepast paardrijden & Paardencoaching

...

Klein Hoefblad verschijnt 3x per jaar.

Redactie emailadres

Abonnementen op het blad kosten € 16,-. Indien U een
machtiging tot automatische incasso afgeeft, kost het
blad slechts € 14,-.

info@klein-hoefblad.nl

Website

Abonnees woonachtig in het buitenland betalen € 19,-.
Lid worden kan op de website www.klein-hoefblad.nl
of door een mail te sturen naar info@klein-hoefblad.nl
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Paardenmiep
Het gaat niet over leren
paardrijden
Die nieuwe gesprekstechnieken ga ik toepassen in
mijn lessen hoorde ik een mede instructeur zeggen.
We waren aanwezig bij een fysieke bijscholing met
het onderwerp gesprekstechnieken voor paarden
professionals. Wat voor lessen geef je vroeg ik haar.
Mijn doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen
met autisme was haar antwoord. En ik heb haar
succes gewenst, veel plezier tijdens het toepassen
van deze technieken en ben weggelopen.
Wat jij en ik allang weten voor onze doelgroep is het
leren paardrijden echt niet waar dat paardrijden
om gaat. Het is onze ruiters om de beleving te doen.
De beleving dat ze in hun fancy paardrij outfit naar
de manege kunnen gaan. De beleving dat ze de
warmte en beweging die onze paarden geven,
mogen ervaren. De beleving dat ze niet bestempeld
worden als hij of zij in die rolstoel, maar gelijk zijn.
Dat ze, als ze op een groot paard zitten, ook eens op iemand neer kunnen kijken. De beleving dat ze er mogen zijn.
De beleving is uiteindelijk ook datgene dat verkoopt. De beleving van de positieve effecten dat paardrijden en omgang
met paarden op onze ruiters kan hebben. Het gaat hier niet om de prestatie, het gaat hier niet om de lange reeks van
overwinningen die de lesgever op zijn of haar naam heeft staan, het gaat om de beleving.
Deelname aan het NK Dressuur, de paradag van Outdoor Gelderland zijn belevenissen die verkopen. Deelnemen aan zo’n
groot sportevenement is uniek en geweldig, als vrijwilliger een rol spelen voor die deelnemer is fantastisch. Belevenissen
die verkopen. Er zit misschien wel iemand op de tribune, die het therapeutisch paardrijden nog helemaal niet kent en die
direct denkt oh dit zou wat zijn voor die persoon. Misschien gaat die persoon ook wel therapeutisch paardrijden.
Je verkoopt ook een belevenis aan de ruiter en diens hele kring, want iedereen is erbij en iedereen ervaart het feest. Het
een belevenis verkopen aan de vrijwilligers want als iemand hen vraagt naar hun vrijwilligerswerk zullen ze dit misschien
wel als eerste benoemen en iemand enthousiast maken om ook vrijwilliger te worden.
Therapeutisch paardrijden gaat niet alleen over leren paardrijden maar het is vooral de belevenis waar het om gaat.
Miranda van Dongen
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NK Dressuur Ermelo
Op zaterdag 7 mei werd er acte de présence gegeven door 14 combinaties van de Prinses Maxima manege. De
organisatie van het NK had de PAVO ring aan de FPG beschikbaar gesteld en dat was een mooie gelegenheid om het
dressuur publiek kennis te laten maken met de G dressuur. Het werd een geweldige middag in Ermelo met prachtig weer,
fanatieke ruiters, geweldige vrijwilligers en onvoorstelbaar brave paarden. We hopen dit volgend jaar weer te kunnen
doen en dan zou het wel heel leuk zijn als meer leden hun ruiters afvaardigen naar het NK.

Voor alle deelnemers was er een NK lint een ereprijs en een goodiebag, deze was beschikbaar gesteld door Subli.
Jury Maarten Groos reikt samen met Mariëlle Wiegmans van Parapaard de prijzen uit.

6

De Nationale Special Olympics,
door de ogen van een jurylid
Op zaterdag 11 juni en zondag 12 juni 2022 vonden op het terrein van de Eschruiters te Hoge-Hexel (Gemeente
Wierden), wat betreft het onderdeel paardrijden, de Nationale Special Olympics plaats.

We spreken niet over een gewone wedstrijd maar over een prachtig feest. Het was een feest voor zowel de ruiters, hun
begeleiders, supporters en uiteraard de organisatie. Hieronder volgt en korte samenvatting, vanuit de ogen van een
jurylid, die gekeken heeft naar alleen maar Topruiters en een olympisch waardig event!

De organisatie
Zo’n bijzonder evenement kan alleen
maar gedraaid worden door voldoende
vrijwilligers. Waren die aanwezig? Ja!
Van meelopers met de paarden, zowel
in- als buiten de rijbaan. Een zeer goed
functionerend wedstrijdsecretariaat en ook
een toiletdame en heer. Je kon het zo gek
niet denken of het was er. Van een arts tot
aan de EHBO posten echt aan alles was
gedacht. Ik kan niks anders dan een 10 voor
de organiserende locatie en vereniging(en)
geven. Maar ook een dikke 10, voor hen die
de paarden ter beschikking van de ruiters
hadden gesteld. Zonder al deze mensen kan
zo’n evenement gewoon niet plaats vinden.
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De 1e keer jureren
Normaal jureer ik reguliere wedstrijden op FNRS-niveau en doe ik ook zitcompetitie. Als je dan een aantal jaren geleden
wordt gevraagd om in Den Haag te komen jureren voor de Specials 2020 was ik verrast. Daar hoefde ik niet over na
te denken. Dat was voor mij een volmondig- en vooral vanuit mijn hart een absoluut JA. En ook een JA met een groot
uitroepteken! Alleen werd dit in de war geschopt door een virus die over de wereld waaide.

Na de vraag om te komen jureren, dan ga je hierover nadenken, je voorbereiden op de proeven die gereden gaan
worden en kom je tot de conclusie, dat je dit niet alleen kan doen. Dit moet je samendoen. Je kent uit het jury-circuit wel
een aantal juryleden. Je vraagt hen en verteld wat over de specials. Niemand zij, hier heb ik geen tijd voor, maar hier
maken we tijd voor! Of ik kom die dag ervoor terug uit de Verenigde Staten maar ik zal er bijzijn. We hebben met ons
team ontzettend veel plezier en lol gehad. Waarbij we heel veel fantastische ruiters gezien hebben.

Afstemming
In maart 2023 vonden de pre-games plaats. Je wordt als juryleden letterlijk en figuurlijk het diepe ingegooid. Feitje….
Waar in de regulier sport een Vijf een onvoldoende is, is het hier bij de Specials een voldoende. Dat is een klein beetje
omdenken. En zo waren we gezellig- en vooral leerzaam bezig met elkaar. Waarbij we meer van de ruiters geleerd
hebben dan van elkaar. Wat een kanjers zagen we deze dag!

De Opening
Vrijdags gezellig met de trein naar Enschede om daar in het Official Hotel binnen het Olympisch dorp in te checken. Ik
kan een heel verhaal vertellen over de opening ceremonie. In een enkel woord samengevat: Energie voerde de boventoon.
Buiten de blijdschap om. Als ik dit soort wedstrijden heb, slaap ik de avond ervoor niet zo goed. Bang om mij te verslapen.
Maar ook de spanning en de adrenaline van een bijzondere wedstrijd die je mag jureren.
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Opening van het buffet
Je komt beneden in het hotel en ziet je collegae juryleden al zitten. Terug naar boven om je spullen te pakken en naar de
grote tent gaan. Ook hier was er een vorm van discipline waar sommige mensen nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
Keurig in de rij wachten. Van bestuursleden, directie tot deelnemers. Eenieder was hierin gelijk en gezellig ontbijten.
Vervolgens op je gemak naar de locatie toe. Ook hier was het meer dan perfect geregeld!

De Matching
We gaan in groepjes van twee matchen. Dan kijk je elkaar aan en je komt met elkaar steeds hetzelfde overeen. Dan rijdt
er in de C-divisie een ruiter met een glimlach die we nog nooit gezien hebben. We stappen de rijbaan uit en bespreken
de matching. Maar we kijken elkaar aan en zeggen tegelijk: Als we een ruiter een prijs mochten geven voor de grootste
glimlach, dan had deze ruiter die prijs gewonnen. Je stemt af en dan kom je tot de conclusie dat je goed op dezelfde lijn
zit met elkaar. Dat de wedstrijd van zondag vooral in de A-divisie heel spannend gaat worden! Dat de B-divisie leuk gaat
worden. Maar dat we in de C-divisie klein gaan kijken. Zien wij de ruiters de juiste teugel- en been hulpen geven. Zien we
die mooie hulpen, dan krijgen ze daar hele mooie cijfers voor. En zo geschiede het ook!

De wedstrijd waar tienen vallen!
Op de zondag gingen we ook in twee teams van twee werken. Over twee rijhallen verdeeld mochten de ruiters hun
vaardigheden laten zien. De organisatie had voor ons, alle niveaus, door elkaar gedaan. Zowel A, B als C divisie ruiters.
Verdeeld over twee rijbannen gingen ruim 80 ruiters en amazones aan de slag. Steeds afwisselend en dat hielp je als
official heel erg scherp. Ik weet dat ik streng- en rechtvaardig ben. Waar ik in de reguliere FNRS-wedstrijden zelden een
9 of hoger geef, heb ik nu een aantal Tienen mogen uitdelen. Dat ik op een bepaald moment mijn jury collega aankeek,
we allebei een knikje gaven en we geven een TIEN. Zo mooi en knap werd er door een amazone gereden en EXAXT zoals
het hoort. Dit heb ik zelden gezien en zeker niet in de reguliere wedstrijdsport!

De Winnaars
Voor mij waren alle ruiters de winnaars van deze Specials. Wat voor mij het absolute hoogte punt uit mijn jury loopbaan
is! Eigenlijk kon- en wilde ik huilen, maar dit lukte mij niet. Van de blijdschap, de vreugde en de sportiviteit die ik zag bij
de ruiters en hun begeleiding. Maar ook het plezier in het paardrijden. Zoals het paardrijden hoort te zijn! Want alle
ruiters stapten op een paard waar ze nooit op gezeten hebben en reden weg. Dit allemaal zonder gemopper! Heel knap
en heel bijzonder!
Ruiters, voor mij waren jullie allemaal de echte Winnaars!

De toekomst
Ik hoop dat in de toekomst heel veel wedstrijden op regionaal niveau georganiseerd en gereden gaan worden. Speciaal
voor deze bijzondere groep van ruiters. Hier ga ik mee aan de slag in een mogelijke samenwerking tussen de FPG en de
FNRS-ruiters. Dat maneges zeggen, kom maar, we gaan er een feestje van maken. Daar wil ik als paardensportliefhebber
en als mens voor gaan! Zowel bij leven als na mijn dood! Want met de pré games heb ik in mijn jurywoordje tot de ruiters
het volgende gezegd. Wij hebben vandaag meer van JULLIE geleerd. Dan jullie van ons! En dit blijf ik volhouden.
Maarten Groos
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Opleidingen voor instructeurs
Het nieuwe cursus seizoen staat op de kalender.
Onderstaand een overzicht welke opleidingen er
aangeboden worden en waar ze wanneer te volgen zijn.
Opleiding Instructeur Paardrijden Gehandicapten.
(IPG)
Heb jij de Opleiding Instructeur Basissport Allround,
Manege, IJslandse Paarden of Western succesvol
afgerond en lijkt het je leuk om mensen met een handicap
te leren paardrijden? Dan is de Opleiding Instructeur
Basissport Paardrijden Gehandicapten 3+ echt iets voor
jou.
Toelatingseisen
‘IPG’ is een niveau 3+ opleiding. Als je het diploma
Instructeur Basissport Allround, Manege, IJslandse
Paarden of Western hebt behaald met minimaal een ‘6’
voor het Geven van lessen en het Trainen van paarden,
kan je doorstromen naar de opleiding Instructeur
Basissport Paardrijden Gehandicapten.
Opleidingsprogramma
De opleiding loopt van september tot december. Het zijn
10 lesdagen van 3 uur op een praktijkbedrijf. In totaal zijn
er 3 centrale dagen. Naast de centrale startbijeenkomst
waar de opleiding uitgelegd wordt, is er een centrale dag
die in het teken staat van aanpassingen (zadel, teugels)
en een centrale dag die in het teken staat van aansturen
sportkader (oftewel aansturen van vrijwilligers, ouders
en andere betrokkenen bij de combinaties).
PVB’s (Examens)
1. PVB 3.1 Portfolio over Geven van lessen aan de
doelgroep, gericht op specifieke aandoeningen.
2. PVB 3.1 Praktijkexamen Geven van lessen aan de
doelgroep en daarbij het aansturen van vrijwilligers.
3. PVB 3.4 Aansturen van sportkader (Portfolio).
Kosten
€725,- exclusief lesmateriaal.
Kosten lesmateriaal €75,Lesmateriaal
Het lesmateriaal ontvang je op de startdag
Inschrijven
Instructeur Paardrijden Gehandicapten IPG (ORUN 3+)
gaat van start in september en wordt gegeven in den
Dolder en Zwolle. De inschrijving is nu open. Inschrijven
kan via www.knhs.nl/opleidingen
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FPG Scholingsmodules

De kwaliteitscommissie van de FPG heeft vier modules
ontwikkeld die gevolgd kunnen worden door instructeurs met
een niveau 2 of 3 diploma, of een hieraan gelijkwaardig
diploma. Voor instructeurs met een niveau 2 diploma is
ruime praktijkervaring een vereiste. Op deze manier
kunnen instructeurs zich naar eigen behoefte gericht op een
specifieke doelgroep scholen
De modules zijn praktijkgericht en bestaan uit een
theoretische voorbereiding via zelfstudie en drie dagdelen
praktijk waarin de cursisten intensief worden begeleid. Na
het volgen van de module ontvangt de cursist een certificaat
als bewijs van deelname.
Modules:
1. Lesgeven aan ruiters met een verstandelijke beperking.
2. Lesgeven aan ruiters met een fysieke beperking.
3. Lesgeven aan ruiters met een autistisch spectrum stoornis,
ADD, ADHD, PDD-NOS.
Kosten:
De kosten per module zijn € 250,00 (FPG leden kunnen 50%
subsidie aanvragen bij Parapaard).
Data modules:
Module 1: Lesgeven aan ruiters met een verstandelijke
beperking. 15, 22 en 29 september 2022. Locatie: Prinses
Maxima manege te Den Dolder.
Module 2: Lesgeven aan ruiters met een fysieke beperking.
6, 13 en 20 oktober 2022. Locatie: Prinses Maxima Manege
te Den Dolder.
Module 3: Lesgeven aan ruiters met ASS, ADD, ADHD,
PDD-NOS. 26 oktober, 2 en 9 november 2022. Locatie:
Manege ’t Hoefijzer te Zwolle.
Examenmodule Assistent IPG.
Voor instructeurs die module 1, 2 en 3 gevolgd hebben en in
het bezit zijn van een ORUN diploma niveau 2 is het mogelijk
de examenmodule te volgen. Deze module bestaat uit twee
cursusdagen, een theorie examen en een praktijkexamen.
Wanneer de examens met goed gevolg worden afgelegd
ontvangt de deelnemer het ORUN 2+ diploma assistent IPG.
Deze module wordt gegeven op 15 en 21 september. Het
praktijkexamen is op 5 oktober 2022. Locatie: Manege ’t
Hoefijzer te Zwolle
Inschrijven voor de modules kan via
info@verenigingfpg.nl.

Landdag 2022
Eindelijk was het dan zover, na 2 jaar corona-uitstel: de VPGO Landdag. Waar een week ervoor nog ruiters uit heel het
land de Almelose Ruiterdagen reden, reden zaterdag 2 juli ‘onze’ ruiters op dit prachtige terrein in het groene hart van
Almelo op een zonovergoten dag.

“Aladdin - Sometimes we only see how people are different from us. But if you look hard enough, you can see how
much we’re all alike.”
Nadat
burgemeester
Arjan
Gerritsen samen met Gravenruiters
voorzitter Peter van Heteren, van
de organiserende vereniging, rond
de klok van 10 uur, een woordje
hadden gedaan werd er een heuse
Disney Parade gehouden op het
grote springterrein. Samen met Olaf
“some people are worth melting for”
en Mickey Mouse “het wordt een
jippie dag” liepen alle verenigingen
verkleed en niet verkleed, en onze
eigen eenhoorns oh nee paarden,
mee. Uit de speakers kwam muziek
van de Lion King, ouders, bekenden,
vrijwilligers, en de pers stonden
om de baan. Er werd gezwaaid,
gezongen en genoten.
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De Gravenruiters zelf pakten groots uit, zowel alle instructie als alle vrijwilligers waren aangekleed volgens het Disney
thema. In de sfeer van Belle & het Beest “You don’t have time to be timid. You must be bold and daring.” , was Minnie
Mouse goed vertegenwoordigd, maar ook Pocahontas, Sneeuwwitje en de nodige Disney- prinsessen dansten over het
terrein naast de paarden door de dressuurproeven die rond 11 uur begonnen.
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De 5 aanwezige verenigingen, de Gravenruiters, het Leijerweerd, het Roessingh, SPG Hardenberg en SPG IJsselmuiden
hadden ieder hun eigen dressuurring. De sfeer was gemoedelijk en gezellig. De paarden waren op hun allerbest en op alle
gezichten was veel plezier en toch soms ook een beetje zenuwen te zien. Naast de stadsfotograaf die het hele evenement
volgde, was er ook een fotograaf aanwezig die diverse ruiters en paard professioneel vastlegde op de gevoelige plaat,
naast alle 100-duizend foto’s en filmpjes die alle ouders en begeleiders ook maakten.

Ook was er een uitgebreid randprogramma verzorgd door Only Friends Twente en reed de menwagen over het terrein
met een briesje onder de bomen. Uiteraard was ook aan de innerlijke mens was gedacht van koffie en cola tot een heerlijk
patatje.
Aan alles komt een einde, zo ook aan deze heerlijke dag. De voormalig officieuze minister van Gehandicaptenzaken
Rick Brink deelde samen met de Disney prinsessen van de Gravenruiters de prijzen uit aan alle deelnemers en zoals altijd
tijdens de Landdag was iedereen een winnaar. Rond de klok van 2 uur zat het er alweer op en vertrok iedereen weer
moe maar voldaan huiswaarts. Het was met recht een Jippie dag.
Een groot deel van de mensen kwamen
op de terugweg langs het terrein van
de Gravenruiters. En misschien is ze iets
opgevallen. Daar waar altijd paarden
stonden, staan nu grote bouwkranen en is er al
een groot gat. De Gravenruiters gaan eindelijk
nieuw bouwen. De tent wordt vaarwel gezegd
en hopelijk voor het einde van dit jaar staat er
een nieuwe hal. Wil je weten hoe dit verder
gaat? Volg dan de Gravenruiters op social
media Facebook en Instagram.
Tekst: Saskia Morssink. Foto’s: Bjorn van den Elst
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Outdoor Gelderland

Outdoor Gelderland was weer terug na twee jaar afwezigheid en voor het eerst op een nieuwe locatie, de prachtige
terreinen van PSC Lichtenvoorde. Op de woensdagochtend was er een ochtend georganiseerd met allerlei activiteiten
voor leerlingen van MLK en ZMLK scholen uit de Achterhoek.

Dankzij Stichting Ponyboerderij PK uit Enschede en SPG Oost Achterhoek heeft iedereen kennis kunnen maken met de
pony’s en paarden. De koetsiers van SPG Oost Achterhoek hebben met alle groepen een rit door de omgeving gemaakt
en dankzij Caroline Walda, haar stagiaires en de vrijwilligers hebben alle deelnemers een rondje kunnen rijden. De pony’s
van Caroline hebben heel veel nieuwe vrienden gemaakt in korte tijd.
Op vrijdagmiddag mochten 4 combinaties in de hoofdring hun proef rijden. 4 combinaties van verschillend niveau, van
een A1 proef in stap met begeleiding tot en met een M1 proef. Het was geweldig om de ruiters letterlijk en figuurlijk in
de zon hun proef te zien rijden. Iedereen heeft op zijn/haar eigen niveau een topprestatie neergezet. De proef van Nick
van Rooyen verdient extra aandacht. Nick heeft een verstandelijke beperking en rijdt in de reguliere KNHS breedtesport
M1 dressuur. Hij liet tijdens Outdoor Gelderland zien dat paardrijden mooie mogelijkheden biedt aan iedereen om
volwaardig mee te doen, oftewel over inclusie moet je niet praten maar dat moet je doen!!
Dankzij de sponsoring van AniCura kregen alle combinaties een cheque uitgereikt door regiomanager John Jansen van
AniCura voor de stichting die de ruiters afgevaardigd had.
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Door Outdoor Gelderland waren linten en dekens beschikbaar gesteld.
Parapaard was het goede doel van Outdoor Gelderland, gedurende het evenement waren er verschillende acties om
geld in te zamelen voor Parapaard. Van een voetbalwedstrijd tot een verloting van kunst. De uiteindelijke opbrengst was
maar liefst 11.000 euro!!
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Over Special Leaders

De samenleving verandert snel. Deze veranderingen zijn voor een groot deel zeer positief. De wereld van vandaag biedt
meer kansen en mogelijkheden dan ooit. Maar deze nieuwe, sneller veranderende wereld eist ook meer van mensen, zeker
bij mensen met een verstandelijke beperking. Hierdoor kan het gemakkelijk voorkomen dat mensen niet mee kunnen komen
met de maatschappij. Paardensport is buitengewoon geschikt om deze twee werelden toch met elkaar te verbinden!
De omgang met paarden biedt de kans tot het ontwikkelen van een sterke eigen persoonlijkheid, op wat voor niveau dan
ook. Deze combinatie van paardensport en persoonlijkheidsontwikkeling zijn van waarde in een maatschappij die aan de
ene kant steeds individualistischer wordt en aan de andere kant afhankelijk is van groeiende netwerken.
Paarden discrimineren niet. Zij veroordelen niemand op uiterlijk, karakter of verleden. Een paard kan daardoor mensen
verbinden. Goed kunnen omgaan met paarden vereist meer dan fysieke vaardigheden. De omgang met een levend dier
vraagt tenminste plichtbesef, duidelijkheid en doorzettingsvermogen. Het dwingt rustig, weloverwogen, zeer gedecideerd
en vooral consequent gedrag af. Geen twee dagen zijn hetzelfde. Paarden leren mensen duidelijk te zijn in wat ze willen,
consequent en eerlijk te zijn in hun aanwijzingen en in controle te blijven over hun eigen emoties. Paarden laten zich niet
dwingen en vragen glasheldere communicatie.
In het kort, de omgang met paarden biedt de kans tot het ontwikkelen van een sterke eigen persoonlijkheid, op wat voor
niveau dan ook.
Het leren in een praktijksituatie die dicht bij de belevingswereld van de deelnemers staat, waarin zij door middel van het
maken van plezier, de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen om op een goede manier om te gaan met paarden en
hun omgeving.

Niveau 1:
De deelnemers kennen de basiskennis over de verzorging en huishouding van een paard, en kunnen meehelpen met de
dagelijkse verzorging.

Niveau 2:
De deelnemers kunnen zelfstandig de dagelijkse activiteiten rondom
het paard uitvoeren, en vragen hulp wanneer dit nodig is.

Niveau 3:
De deelnemers kunnen samenwerken en nemen verantwoordelijkheid
voor de taken die uitgevoerd worden.
Het Special Leaders programma is het resultaat van een intensieve
samenwerking tussen de KNHS, de FPG en stichting Paardverbindt.
Het programma is vanaf 1 augustus 2022 beschikbaar voor manegeen zorgbedrijven die paarden inzetten ten behoeve van mensen met
een beperking.
Deelname aan het special leaders programma kost per bedrijf
eenmalig 300,00 euro. FPG leden betalen 150,00 euro.
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@verenigingfpg.nl of
bellen naar 0646 745415
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55 jaar Federatie Paardrijden
Gehandicapten
De eerste voorzitter van de FPG was de heer Bischoff van
Heemskerk, vanaf de oprichting in 1967 tot 1986 is hij voorzitter
geweest. Voor zijn afscheid hebben de leden een brief ingestuurd
en daar is een “FPG gedenkboek” mee samengesteld. Dit boek
is bij het afscheid overhandigd. Op 17 augustus 1999 nam
de toenmalige bureau secretaresse mevrouw Corry VisserKoopmans afscheid en kreeg zij het gedenkboek op haar beurt
van de heer Bischoff van Heemskerk.
Het gedenkboek was het idee van bestuurslid mevrouw de Mol
van Otterloo.
Mevrouw Visser-Koopmans heeft het gedenkboek recent aan
de FPG geschonken zodat het bewaard blijft bij de rest van
de archieven.
We hebben een selectie gemaakt uit het gedenkboek en wij
denken dat het een mooi overzicht geeft van de activiteiten
en soms zorgen van de leden in 1986.
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FPG nieuws
Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 juli jl. te Nijmegen zijn drie nieuwe bestuurders gekozen. Hieronder stellen
ze zichzelf kort voor.

- Graag stel ik mij even voor als nieuwe voorzitter van de FPG. Mijn naam is Lilian de Kant en woon in de mooie
Achterhoek waar ik ben geboren en getogen. Op mijn 20e ben ik vanuit de Achterhoek vertrokken naar de Randstad
om daar mijn carrière op te bouwen.
Ongeveer 12 jaar geleden ben ik weer terugverhuisd naar deze mooie streek vanuit Amsterdam. Ik rij al pony/paard
sinds mijn 6e jaar en heb nu nog steeds een eigen paard aan huis. Vanuit mijn werkverleden heb ik een HR achtergrond
gericht op recruitment. Heb in het verleden veel commerciële functies mogen uitoefenen waar ook mijn hart naar
uitgaat.
Tot recent ben ik 6 jaar voorzitter van SPG Oost Achterhoek geweest, waar ik naast voorzitter ook IPG instructrice was,
fondsenwerver, opleidingen coördineerde, paarden aankocht, sociaal media onderhield en beleidsmatige projecten
heb uitgezet. Velen zullen nu denken jemig wat veel zeker als vrijwilliger en dat was het ook dus vandaar dat ik na het
afsluiten van de projecten heb besloten te stoppen gezien de vele uren die erin gingen zitten. Stil zitten kan ik niet en
toen ik gevraagd werd voor het nieuwe bestuur voor de FPG wist ik dat sommige dingen in het leven lopen zoals ze
lopen en heb ik weloverwogen ja gezegd.
Ik kom dus als gewezen actief lid van binnen de FPG en heb ruime kennis en ervaring met de uitdagingen die jullie als
leden vaak tegenkomen. Ik hoop samen met onze enthousiaste overige bestuursleden een weg te vinden om de FPG als
serieuze professionele organisatie en gesprekspartner verder op de kaart te zetten.
Ook de FPG neerzetten als een kenniscentrum voor jullie als leden is een van de doelen die we gaan nastreven en hoop
daarbij natuurlijk ook op jullie input.
Natuurlijk zou ik graag persoonlijk met jullie willen kennis maken en hoop jullie dan ook allemaal te zien op de
eerstvolgende bijeenkomst, welke een feestelijk tintje mag hebben!!

- Mijn naam is Renée de Graaf. Ik ben 43 jaar en woon in het prachtige Heerde. Met mijn gezin woon ik op het erf van
mijn ouders, wat voor alle partijen heel gezellig is. Op ons erf wonen ook onze paarden, honden, katten en kippen. Een
gezellige beestenboel.
Vanuit het verleden ben ik betrokken geweest bij een aantal evenementen voor FPG leden en hun ruiters. Mijn visie is
altijd al gericht geweest op inclusiviteit in de paardensport. Omdat ik hier graag actief een bijdrage aan wil leveren,
was ik direct enthousiast toen mij gevraagd werd of ik bestuurslid wilde worden van de FPG.
Samen kunnen we onze FPG leden ondersteunen waar nodig, zodat we de hele wereld kunnen laten zien hoe belangrijk
we zijn voor onze ruiters.

29

- Tijdens de laatste ALV ben ik in het bestuur gekozen van de FPG, daarom een klein stukje om mijzelf voor te stellen.
Mijn naam is Inge Rinia, ik ben 53 jaar oud en ik woon in Huissen. Ik ben getrouwd en heb 2 volwassen dochters. Thuis
heb ik 2 honden, wat kippen en konijnen en uiteraard heb ik paarden. Mijn paard Gywanda daar rijd ik M2 dressuur
mee maar momenteel staat ze stil en verwacht ze ieder moment een veulen. Ook heb ik nog 2 knappe A-Welsh pony’s
waar ik recreatief mee men in het enkel en dubbelspan. Ik werk als IPG-instructrice bij de Bio Manege in Arnhem. Dat
werk geeft mij enorm veel voldoening en energie. Die energie wil ik gaan gebruiken om mij in te zetten voor de FPG.
Als algemeen bestuurslid kan ik dit zo breed mogelijk doen. Er staan al veel leuke en goede dingen op onze to do list
/ agenda en ik kijk er naar uit om mij daarvoor inzetten. Ik hoop op een mooie tijd binnen het bestuur van de FPG en
dat ik veel kan gaan betekenen voor het bestuur en al de FPG leden.

Het voltallige FPG bestuur. vlnr. Renee de Graaf, Jenneke Nijhof, Inge Rinia, Lilian de Kant en Alma Tervoort.
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