
 

Overzicht activiteiten 

20 januari 2018 demo trailer laden bij Horse Improvement waar 3 demo paarden bij aanwezig 

waren. Er werd uitgebreid verteld welke stappen je kan nemen om te oefenen zonder trailer, 

met een “nep-trailer” zoals bijvoorbeeld een brug, en met een echte trailer. 

 

10 februari 2018 les dubbele lange lijnen, het was erg mooi weer! 

 

28 februari 2018 laden vergadering in het Klinket te Schoondijke. Het was weer gezellig en er 

is een heleboel besproken. Voor de nadere details kan je de notulen terug lezen van de 

vergadering van 2018. 

 

10 maart 2018 was er schriktraining met obstakels bij Horse Improvement. 

 

7 April 2018 Gevorderden schriktraining bij Horse Imrovement met groot landbouw verkeer 

zoals tractors. Een hele uitdaging maar elke combinatie is weer met volle tevredenheid en 

huiswerk naar huis gegaan. 

 

12 April was de informatie avond voor de enkelspan mencursus door Leo Paauwe in het 

dorpshuis in Biervliet. Er was veel opkomst op deze avond. 

 

28 April was de Bonnefooirit van de Knorhoeve onder leiding van Ria de Bruijckere. 

 

10 tot en met 13 mei 2018 was de paarden vierdaagse georganiseerd door André en Willy 

Maas, het waren weer prachtige routes over verharde en onverharde routes voor zowel de 

menner als de ruiter door bijzondere stukjes van omgeving Ijzendijke waar je  normaal niet 

mag of kan komen. 

 

30 Juni was de Trec-clinic in Westdorpe onder leiding van Mirjam Nelisse, het was een warme 

dag, leuke training gehad en erg jammer dat de waterbak van het eventing terrein toen droog 

stond! 

 

16 Juli was de bonnefooi rit van Carina en Els in Graauw met prachtig weer!   

 

18 Augustus 2018 was de fotoshoot in het bos bij de Elderschans (Aardenburg) door Arie 

Verpoorte, er waren twee deelnemers die naar huis zijn gegaan met prachtige foto’s. 

 

23 Augustus was de start van de mencursus enkelspan in Biervliet, 14 deelnemers hadden zich 

aangemeld en startte de cursus de theorieavonden waren op donderdag in het Dorpshuis te 

Biervliet, de praktijk vond plaats op zondagochtend in en rond Biervliet. 

 

1 September was de bonnefooi rit van André en Willy Maas in Philippine. 

 



29 September was de rit van de Kraaghoeve/Zeeuwse Gronden aar meer dan 61 aanmeldingen 

voor waren de dag vóór de rit. Het was prachtig weer en er werd een lunch geserveerd 

onderweg. 

 

27 Oktober was er een les in gezond gymnastiseren in samenwerking met Horse Improvement. 

 

18 November was de natuurwerkdag in samenwerking met Zeeuws Landschap. Samen met 

boswachter Alex Wieland hebben we de ruiterpaden gezien in Sint Jan Steen en geholpen met 

snoeien en onderhoud, het was prachtig weer, een blauwe lucht en een zonnetje! Na het 

werken een lunch van luxe tosti’s en heerlijke warme soep. 

 

13 december was de informatie avond over thermografie waar JP de Jonghe een presentatie 

kwam geven en ons demonstreerde hoe zijn warmtecamera werkte en hoe je de beelden het 

beste kan interpreteren. We hebben foto’s gemaakt van het paard van Ria de Bruijckere en JP 

heeft daar uitleg bij gegeven. Het was een koude maar interessante avond! 

 

23 december 2018 was een spannende dag voor de mencursisten; ze hadden examen en zijn 

allemaal geslaagd. De diploma’s werden uitgereikt door de burgemeester van Terneuzen Jan 

Loonink. 

 

Voortgang ruiterpaden en ruiter routes 

Natuurlijk heeft Monique zich weer  sterk gemaakt voor ruiterpaden en routes en is nu met alle 

drie de gemeentes van Zeeuws Vlaanderen in gesprek! Hieronder volgt een korte 

samenvatting: Onze strijd voor de veilige ruiter routes: 

• 2017 hadden wij positief afgesloten, Gemeente Sluis snapte de noodzaak van 

ruiterpaden en we mochten een projectplan maken. Maar toen krabbelde opeens het 

Waterschap terug! Moeilijk want 80% vd paden loopt over hun bermen. Na veel 

vergaderen zijn ze 2e helft 2018 gelukkig positief bijgedraaid. 

• In augustus wees Werner de Schepper ons op het Leader-project, Europese subsidie. 

Doordat er steeds meer leden komen in midden en oost-ZVL, en deze zich ook 

daadwerkelijk inzetten, zijn we hier nu over in gesprek met alle 3 de Gemeentes! Maar 

omdat Terneuzen en Hulst nog geen projectplan hebben, vertraagd dat ook weer. 

• In mei hebben geprotesteerd tegen Roompot in het buitengebied van Nieuwvliet, omdat 

ze de Nieuwehovendijk wilden asfalteren, dat hebben we helaas niet kunnen 

tegenhouden maar ze hebben wel beloofd op de groene dijk ervoor een pad te maaien 

voor de paarden. 

• In Terneuzen zijn in samenwerking met de Kraaghoeve de Ruige Routes bedacht, een 

idee van ons lid Joke Naughton. 

• In Hulst is een werkgroep bezig geweest met het intekenen van 2 mooie routes, 

waarmee we bij de Gemeente zijn geweest. Ook vergaderen we met Zeeuws Landschap 

en Evides over het bos bij St. Jansteen. 

• In januari’19 zijn we naar een bijeenkomst geweest van Rijkswaterstaat over de 

zandopspuitingen deze zomer. Wij informeren jullie hierover op Facebook of kijk zelf op 

www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud. 
• In februari’19 kwam na een jaar vergaderen dan toch de toestemming van 

Staatsbosbeheer voor een ruiterpad op het Eiland van de Meyer! Al het prikkeldraad 

moet dan wel vervangen worden door varkensgaas etc. etc, kosten €10.000-, en dat 

gaat Staatsbosbeheer niet betalen….! 

• Het gaat langzaam, maar iedereen kent ons inmiddels en het leeft overal erg, we 

blijven ons inzetten, zeker nu met de steun van een nieuw enthousiast bestuur! 

 

Verenings-kleding 

De leuke verenigings-kleding van de RRZVL is ontwikkeld en nog altijd te bestellen via de 

website van Equischoen Firma Peynen Terneuzen (http://www.equischoen.com/nl/rrzvl). 

 

Artwork 

De posters en flyers zijn afgelopen jaar voor het eerst gedeeltelijk via Pieters te Groede 

gesponsord; Dominique Melsen heeft ze als bedankje een heerlijke taart gebakken! Ook 



hebben we erg mooie stickers met het logo van de vereniging; deze zijn natuurlijk ook nog 

altijd te verkrijgen! 

 

Update Raboclubkas 

Raboclubkas is opgeschoven naar oktober 2019. 

 

Online activiteiten 

Zowel de facebook pagina van de vereniging, als de groepen ontmoetingsplaats en oortjesfoto’s 

zijn lekker actief en dragen bij aan de zichtbaarheid van de vereniging bij de gemeente en andere 

instanties. Op de leden pagina op Facebook houden we de leden op de hoogte van onze 

activiteiten en kunnen leden onderling nieuwtjes en ideeën uitwisselen! Wil je gaan rijden en 

zoek je gezelschap? Zoek je vervoer? .... Plaats een berichtje in deze groepen! 


