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Georganiseerd door: 

• De Stichting Landdag Oost in samenwerking met ’t Le ijerweerd 
(Enter), ’t Hoefijzer (Zwolle), De Gravenruiters (A lmelo), Manege Het 
Roessingh (Enschede) 

 
Datum:  

• 14 juni 2014 
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VOORBEREIDING 

 
De Landdag:  
 
Een Landdag is een sportieve en feestelijke dag voor ruiters met een handicap. Behalve van 
dressuurproeven en meertalproeven moet men ook kunnen genieten van een gevarieerd 
ontspanningsprogramma. 
 
In het verleden werd de Landdag elk jaar georganiseerd door een van de lidstichtingen van 
de VPGO. In de afgelopen jaren zagen we dat het voor de individuele stichtingen steeds 
moeilijker werd om een dergelijk evenement te organiseren. Geen goede locatie, niet genoeg 
vrijwilligers en/of het financiële risico waren redenen waarom velen het niet aan durfden. 
In 2010 is de Stichting Landdag Oost  opgericht  met het doel om het organiseren van 
Landdagen voor paardrijden met gehandicapten te bevorderen en te behouden. 
 
In 2013 werd geen Landdag georganiseerd. Na enige gesprekken met besturen van diverse 
stichtingen toonde het bestuur van de S.P.G.  ’t Leijerweerd  zich bereid de Landdag in 2014 
mee te helpen organiseren. In 2012 hadden ze het al zelf georganiseerd. Een belangrijke 
reden was, dat ze een prachtig perceel grond naast de manege hebben liggen dat uitermate 
geschikt is voor een Landdag.  
De locatie was nu bekend.  
 
De Organisatie:  
 
De eerste bijeenkomst was op 16 oktober 2013. Hierbij waren het bestuur van de Stichting 
Landdag Oost en de voorzitter van ’t Leijerweerd aanwezig. 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. Verder werd er afgesproken dat we zouden zoeken naar 
stichtingen/personen die zouden kunnen helpen met het organiseren van de Landdag 2014. 
Hiertoe werden uiteindelijk vrijwilligers van gaststichting ’t Leijerweerd  uit Enter, ’t Hoefijzer 
uit Zwolle, De Gravenruiters uit Almelo en Manege Het Roessingh uit Enschede bereid 
gevonden. In een volgende vergadering werd de datum definitief vastgesteld, en werden de 
taken verdeeld. Altijd een belangrijk punt voor een Landdag is het Thema. Voor dit jaar werd 
gekozen voor:             
                                                         “Het Boerenleven” 
 
Deelnemende stichtingen zou worden gevraagd hun dressuurringen op het thema aan te 
kleden, evenals de ruiters en hun begeleiders.  
 
Vervolgens zijn er nog 7 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.  
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De Planning:  
1 Maand voor het evenement wilden we de begroting sluitend te hebben. Dit is gelukt. 
Sponsoring bestond buiten het beschikbaar stellen van financiële middelen ook uit het 
verlenen van diensten en/of het goedkoper of gratis leveren van goederen.  
 
De week voorafgaand aan de Landdag werd door vrijwilligers het terrein aan de 
Wierdenseweg in Enter klaargemaakt voor de Landdag. Het parcours voor de Landdag werd 
opgebouwd met behulp van vele vrijwilligers. Ook werden 400  lunchpakketten gemaakt voor 
alle deelnemers en de vrijwilligers van ’t Leijerweerd. 
 
Vrijwilligers:  
De gehele organisatie bestond uit vrijwilligers. In totaal zijn voor de Landdag zo’n 200 
vrijwilligers ingezet.  
Deze vrijwilligers waren zowel in de voorbereiding (organisatie/ opbouw parcours e.d.), op de 
dag zelf ( 86 personen) als tijdens het afbreken/opruimen in touw om de dag vlekkeloos te 
laten verlopen.  
 
Deelnemers:  
Vanaf februari 2014 zijn de deelnemende stichtingen via de mail en schriftelijk ingelicht over 
de globale en later complete plannen voor de Landdag. Op 14 mei 2014 werden de 
programmaboekjes aan de deelnemende stichtingen uitgedeeld. Voor elke deelnemer was er 
een programmaboekje. In totaal hebben 9 van de 13 aangesloten stichtingen deelgenomen 
aan de Landdag met in totaal ca. 300  deelnemers. Wijzigingen en extra opgaven bleven 
binnenkomen tot op de Landdag zelf.  
 
 

 
De grote dag:  

 
Zaterdag 14 juni 2014 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 8.00 uur kwamen de eerste stichtingen met hun paarden en ruiters al binnen.  
Alle deelnemers werden met (gratis) koffie en koek (gesponsord) onthaald. 
 
 
Alle deelnemende stichtingen waren vooraf geïnformeerd (middels het programmaboekje) 
welke ring of ringen ze ter beschikking hadden. De dressuurproeven werden verreden in de 
“eigen” ring(en). Ook de meertalproeven die werden verreden vonden plaats in de eigen 
aangeklede “Thema” ring. De meertalproeven werden technisch beoordeeld door Frank 
Hosmar, 2-voudig  bronzen medaillewinner tijdens de Paralympics in Londen 2012. De 
originaliteit in aankleding werd beoordeeld door een jury bestaande uit Marielle Wiegmans 
van Parapaard (sponsor) en Brigitte van der Sluis van Horka (sponsor). 
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Het programma:  
 
De opening  
De opening van de Landdag 2014 is gedaan omstreeks 09.20 uur door voorzitster Rachel 
Bogaart van Stichting Landdag Oost en tevens voorzitster van ’t Hoefijzer. Ze heette 
iedereen welkom en in het bijzonder de ruiters, van wie en voor wie deze dag is.  
 
Dressuurproeven  
Om 09.30 uur begonnen we met de dressuurproeven. Alle deelnemers werden door een 
vakkundige jury beoordeeld. Van elke proef is een afzonderlijke cijferlijst gemaakt. Alle 
deelnemende stichtingen waren op tijd klaar, zodat iedereen naar de demonstratie kon  
gaan kijken. 

                                     
 
Verzorging deelnemers:  
De deelnemers werden zoals gewoonlijk voorzien van een lunchpakket. Op het terrein was 
verder gelegenheid om frisdrank, broodjes en snacks te kopen. Voor alle bezoekers was er 
een gratis ijsje met een nieuwe smaak:  “Marcipano”. 
 
Demonstratie:  
Door de Vrijheidspony’s werd een prachtige demonstratie gegeven voor veel toeschouwers. 
Deze demonstratie sprak onze deelnemers zeer aan en bovendien werd iedereen in de 
gelegenheid gesteld om de pony’s te aaien. 

          
 
Randgebeuren:  
Voor alle deelnemers en bezoekers is een randprogramma samengesteld. Dit bestond uit 
spelen/kijken op een kinderboerderij met kleinvee, ritjes met een menwagen, schminken, 
Ranja-koe om te “melken”, een springkussen en muziek etc.  

 
Meertallen:  
Door 8 van de 9 stichtingen werd deelgenomen aan een meertalproef. De stichtingen 
moesten zelf een proef samenstellen die technisch goed uitgevoerd moest worden en die 
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ook nog eens aangekleed zou worden in de sfeer van het thema. Alle stichtingen hebben 
natuurlijk hun uiterste best gedaan om aan beide eisen te voldoen.  

 
 

Prijsuitreiking/sluiting : 
Voor elke individuele deelnemer was er een diploma met hun naam, een cijferlijst en een  
mooie standaard als herinnering aan de Landdag 2014. 
Voor alle deelnemende meertallen was er een mooie beker en werd de uitslag bekend 
gemaakt wie er het best had gereden en wie de originaliteitprijs had gewonnen.  

 
Na deze, voor sommigen sensationele, ontknoping werd de dag afgesloten door de 
voorzitster van de Stichting Landdag Oost. 
 
Het weer:  
Het was een deels bewolkte dag met een klein spatje motregen. De temperatuur lag rond de 
20 graden en ’s middags kwam de zon wat meer door.  
 
Enkele cijfers : 
300 deelnemers, 200 vrijwilligers, vrijwilligers van andere stichtingen en circa 600 bezoekers. 
400 lunchpakketten, 800 bolletjes, 400 krentenbollen, 400 plakken kaas 400 plakken ham, 10 
kuipjes boter, 400 repen snoep, 400 pakjes frisdrank, 16 ringen, 128 hekjes voor de ringen, 
128 letterborden 90 balen stro, 350 stoelen, 60 tafels, 20 parasols enz. 
Vele (ontelbare) uren en zweetdruppels van alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de 
Landdag 2014. 
 
Begroting:  
Door de toegezegde sponsoring en sponsoring uit onverwachte hoek (bijvoorbeeld het 
goedkoper of gratis leveren van zaken en/of diensten) is de begroting niet overschreden. Er 
kan teruggekeken worden op een financieel gezonde organisatie van dit evenement.  
 

Eindconclusie:  
Onder goede, bijna 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 
2014 een groot succes  geworden! 
  
 
Enter, juli 2014. 
 
A. van Tolij  
Secretaris Stichting Landdag Oost. 


