
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht activiteiten 2020: 

 

11 januari Schriktraining voor gevorderden i.s.m. Horse Improvement. 

 
 



23 januari Algemene Ledenvergadering 2020

 
 

 

15 februari Snert- en pannenkoekenrit van Michelle en Angela. Helaas hebben we deze 

bonnefooirit moeten annuleren vanwege het slechte weer. Er was genoeg animo voor 

want het maximum aantal deelnemers had zich aangemeld. 

 

20 maart Pubquiz: Helaas geannuleerd vanwege Corona 

 

21 maart Schriktraining met landbouwmachines. Helaas geannuleerd vanwege Corona. 

 

Maart en april startplaats bij de Knorhoeve. Helaas geannuleerd vanwege Corona. 

 

19 april uitgepijlde rit van Michelle en Angela in de polders van Biervliet. Helaas 

geannuleerd vanwege Corona. 

 

2 mei bonnefooirit van Carina en Lia.  Helaas geannuleerd vanwege Corona. 

 

Mei en juni startplaats Hof het Zuiden. Helaas geannuleerd vanwege Corona. 

  



Op zondag 21-6-2020 heeft Isabel van Laer in Westdorpe bij HC Midden ZVL een dag 

georganiseerd met 2 leerzame Clinics. 

In de ochtend kwam “de angstige ruiter” aanbod, eerst een half uur theorieles en daarna 

kreeg iedereen buiten in de paddock met of zonder paard een privéles van Isabel. 

s'Middags startte de clinic “hoe zit het met jouw zit”. Deze cursus startte met een half 

uur zitpilates en daarna voor ieder een half uur privéles. 

Er werd onder andere met balletjes geoefend om de zit te verbeteren. 

Iedereen ging tevreden met veel nieuwe indrukken en tips naar huis. 

 
 

 

28 juni bonnefooirit bij Dominique. Onverwacht was deze bonnefooirit die in groep werd 

gereden uitgepijld. Het was prachtig weer en het maximum aan deelnemers waren 

aanwezig. Er waren zelfs 2 jeudleden aanwezig. Astrid reed voorop met haar 

aanspanning.  

 
  



4 juli de Black shoot met Arie Verpoorte als fotograaf op het terrein bij Anita. Was een 

super leuke dag. Er waren veel aanmeldingen die graag voor de camera van Arie wilden 

staan met hele mooie resultaten. 

 
 

23 augustus bonnefooirit bij Sjaak in omgeving Biervliet. Deze rit werd in groep 

verreden. Er was genoeg animo want het maximum aantal deelnemers had zich 

aangemeld. Het weer zat ons mee en werden onderweg getrakteerd op een heuse bbq. 

De rit bracht ons door de polders van Biervliet, langs de Westerschelde en over het 

ruiterpad in Braakman Noord. Iedereen heeft flink genoten. 

 
 

  



29 augustus een dag voor menners op het terrein van Anita. Wat was dat een leuke dag. 

Het was nog spannend of het door kon gaan vanwege het weer. Maar wat hebben we het 

getroffen. ’s Ochtends werden er dressuurproeven gereden en ’s middags werd er een 

kegel parcours gereden. Dit allemaal onder de leiding van Leo en Ada Paauwe. Alle 

deelnemers kregen voldoende tips en tricks mee om thuis weer mee te oefenen.  

 
 

 

 
 

 

  



6 september uitgepijlde rit voor ruiters en menners van Michelle en Angela in omgeving 

Biervliet. Wat een mooie dag was dat. Het weer was ook heerlijk. We hadden heel veel 

deelnemers zowel leden als niet-leden. De rit bestond uit 2 delen zodat de deelnemers 

kon kiezen of ze 1 of 2 delen wilden rijden. Tijdens de lunch werden we heerlijk 

getrakteerd op wafels gebakken door de oma’s van 2 jeugdleden.  

 
 

20 september was de bonnefooi strandrit. We hadden goed weer en de rit was prima 

verlopen. Volgend jaar weer! 

 

 

  



26 september uitgepijlde rit voor ruiters en menners van André en Willy. Deze is helaas 

afgelast vanwege de storm dat weekend. 

 

17 oktober Kraagrit. Deze is helaas geannuleerd vanwege Corona. 

7 november Natuurwerkdag. Deze is helaas geannuleerd vanwege Corona. Monique en 

Carina zijn wel met 2 op pad geweest om prikkeldraad te verwijderen in Nieuwvliet.

 
 

21 november Kipi workshop. Geannuleerd vanwege Corona. Verzet naar 13 maart 2021. 

 

11 december info avond reiniging intieme delen van merrie, hengst en ruin. Geannuleerd 

vanwege Corona. Verzet naar 9 april 2021. 

 

Voortgang ruiterpaden en ruiter routes: 

De 1e Ruiterroute van Zeeuws-Vlaanderen gaat worden aangelegd! 

 

Het is eindelijk gelukt! We kunnen aan de slag! 

Na 6 jaar aandringen, vergaderen, mailen, en nog meer en meer overleggen is het dan 

eindelijk zover! 

 

In de Gemeente Sluis wordt in het voorjaar de 1e officiële ruiterroute van ZVL aangelegd. 

Op 8-12-2020 hebben we als vereniging nog live mogen inspreken op een Commissie-

Vergadering en toen zag het er al positief uit. 

Maar je weet het nooit, dus toen op 17-12-2020 de Gemeenteraad van Sluis met 17 

stemmen VOOR en 1 tegen had gestemd waren we super blij en opgelucht! 

 

De route zal ongeveer 25 km zijn en lopen in de kuststrook tussen Nieuwvliet en Groede. 

We willen alle leden bedanken voor hun steun, want zonder jullie was het nooit gelukt!! 

 

Nu hebben we ook een goed uitgangspunt om te gaan praten met Gemeentes Terneuzen 

en Hulst.  



Verenings-kleding 

De leuke verenigings-kleding van de RRZVL te bestellen via de website van Equischoen 

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

 

Update Raboclubkas 

Dankzij de stemmen van onze leden en hun vrienden en familie hebben we van de 

Raboclubkas x euro verdiend! 

 

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! 

 

We hebben ook nog de online heart challenge gedaan om onze leden een hart onder de 

riem te steken. 

 


