Verslag
Landdag 2016

Georganiseerd door:
 Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg en omstreken

Datum:
 11 juni 2016

VOORBEREIDING
De landdag:
Een landdag is een sportieve én feestelijke dag voor ruiters met een handicap. Behalve van
dressuurproeven en/of meertalproeven moet men ook kunnen genieten van een gevarieerd
ontspanningsprogramma. Aan elke landdag wordt een thema verbonden. Het thema voor
2016 was “Het Wilde Westen”.
Landdagen worden eens per 2 jaar georganiseerd door één van de bij de Vereniging
Paardrijden Gehandicapten Oost aangesloten stichtingen, al dan niet met medewerking van
de Stichting Landdag Oost.
Het Bestuur van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o. heeft zich in 2015
bereid verklaard de organisatie voor de landdag 2016 op zich te nemen en deze zelfstandig
te gaan organiseren.
De Organisatie:
De eerste bijeenkomst was op 6 oktober 2015. Hierbij waren 3 bestuursleden van de
Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg, 2 medewerkers van manege Hoogenweg
en 2 bestuursleden van Stichting Landdag Oost aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd
direct al besloten dat de SPG Hardenberg de dag zelfstandig zou gaan organiseren en vroeg
derhalve geen ondersteuning aan de Stichting Landdag Oost.
Tijdens deze eerste vergadering werd de sponsorwerving besproken. Er werd een lijst met te
benaderen sponsoren/personen samengesteld. Ook werd er een voorlopige datum
vastgesteld en werd er een eerste begroting opgesteld. Altijd een belangrijke punt voor een
landdag is het Thema. Dit jaar werd voor het “Het Wilde Westen” gekozen.
Aan de deelnemende stichtingen is ruim voor aanvang van de landdag het Thema bekend
gemaakt en gevraagd hun dressuurringen op het thema aan te kleden, evenals de ruiters en
hun begeleiders.
Vervolgens zijn er nog 8 vergaderingen geweest waarbij de voortgang werd besproken. Er
werden notulen, afzonderlijke actiepuntenlijsten en lijsten (resultaten)van sponsoraanvragen
bijgehouden.
Uiteraard werd er ook intensief per e-mail contacten onderhouden en voortgang gemeld.
De Planning:
Eén maand voor het evenement wilden we de begroting sluitend te hebben. Dit is gelukt met
dien verstande dat gaandeweg de organisatie duidelijk werd dat de werkelijke kosten minder
zouden worden dan begroot. Daarom is voor het resterende bedrag à € 1350,- geen
sponsoring meer gezocht. De sponsoring bestond buiten het beschikbaar stellen van
financiële middelen ook uit het verlenen van diensten en/of het goedkoper of gratis leveren
van goederen.
Zo snel mogelijk werden ideeën ontwikkeld hoe het randprogramma eruit moest komen te
zien. Uiteindelijk is gekozen om een western act in te huren en kwamen daarbij uit bij Josh
Clemens, bekend van zijn medewerking aan Disneyland Parijs. Voor een gereduceerd tarief
kwam Josh met zijn show naar Hardenberg om onze ruiters een mooie show te presenteren.
Verder moest er voor alle ruiters en bezoekers voldoende te doen zijn.
De week voorafgaand aan de Landdag werd door vrijwilligers de manege Hoogenweg en het
omliggende terrein omgetoverd tot “Het Wilde Westen” met een echte westernstad en
indianen tipi’s. Ook werd het parcours voor de Landdag, 13 dressuurringen, opgebouwd met
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behulp van vele vrijwilligers. De manegehal werd omgetoverd tot een “saloon”. Hier werd een
harde (houten) vloer in gelegd, zodat deze ook toegankelijk zou zijn voor mensen die slecht
ter been zijn of in een rolstoel zitten. De oppervlakte is groot genoeg om ook bij wat slechtere
weersomstandigheden onderdak te kunnen bieden aan de meeste ruiters en bezoekers. De
manegehal werd omgetoverd tot een ware saloon van waaruit de bezoekers ook deels zich
hadden op de paarden in hun boxen.
Zoals gebruikelijk met een landdag zouden ook deze keer de ruiters en vrijwilligers van de
organisatie een lunchpakket ontvangen. De dag voor de landdag zijn zo’n 370
lunchpakketten gemaakt voor alle deelnemers en vrijwilligers aan de Landdag.

Vrijwilligers:
Op de dag zelf zijn 65 vrijwilligers ingezet. De dag ervoor ruim 40.In totaal, dus inclusief
voorbereiding, zijn zo’n 135 vrijwilligers ingezet. Dit is inclusief het organisatiecomité.
Voorafgaande aan de landdag zijn 2 “vrijwilligersavonden” gehouden om de vrijwilligers in te
lichten over hun taken en om ze wegwijs te maken op het manegeterrein.
Alle vrijwilligers waren herkenbaar in gele poloshirts met het opschrift Landdag 2016
Hardenberg.
Deelnemers:
Vanaf januari 2016 zijn de deelnemende stichtingen via de mail en schriftelijk ingelicht over
de globale en later complete plannen voor de landdag. Hiertoe kregen ze eerst een
vooraankondiging en vervolgens een definitieve dagindeling. Op 25 mei 2016 werden de
programmaboekjes aan de deelnemende stichtingen uitgedeeld. Voor elke deelnemer was er
een programmaboekje waarin zijn of haar naam vermeld stond. In totaal hebben 8
stichtingen deelgenomen aan de landdag met in totaal ca. 270 deelnemers. Wijzigingen en
extra opgaven bleven binnenkomen tot op de landdag zelf.

De grote dag:
Zaterdag 11 juni 2016 was men al vroeg bezig op het terrein om de laatste puntjes op de i te
zetten. Vanaf 7.00 uur waren al vele vrijwilligers aanwezig op het landdagterrein.
Om 8.30 uur kwamen de eerste stichtingen met hun paarden en ruiters al binnen. Velen
waren aangekleed als cowboy of indiaan.
Alle deelnemers en bezoekers werden vanaf de parkeerplaatsen door een accordeon
spelende cowboy naar de Saloon begeleid waar men gratis koffie, thee of ranja en een plak
cake kreeg. In de saloon speelde “Toet en Bloaslust” vrolijke deunen om de feestvreugde te
verhogen.

Alle deelnemers kregen van PonyparkCity Collendoorn een cowboyhoed. Dit werd zeer
gewaardeerd en was ook fijn om te dragen in verband met het zonnige weer.
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Alle deelnemende stichtingen waren vooraf geïnformeerd (programmaboekje) welke ring of
ringen ze ter beschikking hadden. Verder kregen alle deelnemende stichtingen een
gastheer/-vrouw, die de stichtingen kon helpen met allerlei zaken/vragen. De presentaties die
de stichtingen hadden voorbereid, werden verreden in de “eigen” ring(en).

Het programma:
De opening
De opening van de Landdag 2016 is gedaan omstreeks 09.45 uur door de Burgemeester
Snijders van de gemeente Hardenberg. Hij gaf aan blij te zijn dat zoveel mensen als
deelnemer, maar ook als bezoeker waren afgekomen op dit evenement. Hij gaf aan dat de
deelnemers geen EK voetbal nodig hadden om kampioen te worden.
Dressuurproeven
Om 10.00 uur werd begonnen worden met de dressuurproeven. Alle deelnemers werden
door een vakkundige jury beoordeeld. Van elke proef is een afzonderlijke cijferlijst gemaakt,
die later samen met een diploma en een medaille werden uitgereikt aan elke deelnemer.
Verzorging deelnemers:
De deelnemers werden zoals gewoonlijk voorzien van een lunchpakket. Op het terrein was
verder gelegenheid om frisdrank, broodjes en snacks te kopen. In alle lunchpakketten zaten
ook nog een tweetal munten, zodat men ook zelf nog keuze had.
Demonstratie’s:
Door Josh Clemens en zijn team werden twee geweldige westernshows gegeven. Ook mocht
het publiek met hen op de foto.
Verder werden de demonstraties van Josh afgewisseld met Line dancing en kon men in de
manege hal nog line dance lessen volgen.

Randgebeuren:
Voor alle deelnemers en bezoekers werd een randprogramma samengesteld. Dit bestond uit
westernspelletjes zoals hoefijzer werpen, bierpulschuiven en een (opblaasbare) rodeostier,
ritjes met een menwagen, schminken, een springkussen en muziek etc.

Presentaties van alle stichtingen:
Door alle stichtingen werd deelgenomen aan een presentatie. De stichtingen mochten zelf
weten hoe deze presentatie eruit zou zien. De enige voorwaarde was dat het met ruiter en
paard was en te maken had met het thema. Alle stichtingen hebben natuurlijk hun uiterste
best gedaan en het werd een kleurrijk geheel met toneelstukjes, barrel racing,
meertalproeven en parades. De originaliteit in aankleding en uitvoering en vooral het plezier
van de ruiters werd beoordeeld door een jury bestaande uit José Letsch van Parapaard
(sponsor) en Ingrid van den Heuvel van Oefentherapie Hardenberg (vrijwilligster/instructrice
beweging- en houdingsoefeningen van de ruiters)
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Prijsuitreiking/sluiting:
Behalve medailles en diploma’s voor alle deelnemers waren er ook prijzen voor de
presentaties. De Oosterholtruiters uit IJsselmuiden kwamen hierbij als eerste uit de bus.

Na deze, voor sommigen sensationele, ontknoping werd de dag afgesloten door de voorzitter
van de Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg met een dankwoord aan alle
vrijwilligers die hebben meegeholpen om deze dag tot een groot succes te maken. Hierna
werd nog even feest gevierd met muziek op het plein.

Het weer:
De dag begon met een paar spatjes (mot)regen maar al snel kwam de zon erdoor. De
temperatuur lag rond de 21 a 22 graden. Niet te veel wind, kortom perfect weer.
Enkele cijfers:
270 deelnemers, 135 vrijwilligers van de organisatie, vrijwilligers van andere stichtingen en
circa 700 bezoekers.
370 lunchpakketten, 750 bolletjes, 370 plakken kaas 370 plakken ham, kuipjes boter, 370
repen snoep, 370 pakjes frisdrank,
13 ringen, 156 hekjes voor de ringen, 104 letterborden. Vele (ontelbare) uren en
zweetdruppels van alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de landdag 2016.
Begroting:
Zoals eerder vermeld is, door de toegezegde sponsoring en sponsoring uit onverwachte
hoek (bijvoorbeeld het goedkoper of gratis leveren van zaken en/of diensten), de begroting
niet overschreden. Er kan teruggekeken worden op een financieel gezonde organisatie van
dit evenement.
Eindconclusie:
Onder ideale weersomstandigheden was het een mooie dag met voldoende te ondernemen
te kijken en te ondergaan voor jong en oud.
Door de grote inzet van de vele vrijwilligers, de hartverwarmende sponsoring (met geld,
diensten of andere zaken) en het grote enthousiasme van de deelnemers is de landdag 2016
een groot succes geworden!
Hardenberg, juli 2016
A. van Tolij
Voorzitter Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o..
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Enkele beelden van de dag:
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