
 Jaarverslag 2021   Recreatie Ruiters Zeeuws-Vlaanderen 

Woensdag 17 Februari - Algemene leden vergadering 

Een prima digitale Algemene Ledenvergadering gehad!  

Ontzettend leuk dat 25 leden wilden meedenken over het komende paarden-jaar! 

 

Zaterdag 8 mei - Bonnefooirit - Carina en Ilona Fassaert en Lia van Kessel 

De eerste Bonnefooirit dit jaar vanuit Roversberg.  De dag begon goed met aardbeientaart. Dan ging de 

rit vlotjes over het Knuffelpad, waar de paarden heerlijk konden snoepen van fluitekruid dat goed op 

hoogte was. Toen ging het zachtjes miezeren, al snel waren we de Putting door en begon het wat harder 

te regenen. De stopplaats bij de mooie Vogel maar overgeslagen en in de schuur van familie Fassaert bij 

de kachel hebben we de broodjes ons goed laten smaken.  

Ons nieuwe lid Laura Jongste met haar mooie Fries heeft haar eerste rit bij de vereniging goed 

uitgezeten.  

 

Zaterdag 29 mei -  Pannenkoekenrit - Anja, Nienke en Monique  

Iedereen heeft genoten van de Pannenkoek-Rit! Met het prachtige weer kon het ook niet anders 

natuurlijk! Heerlijke paardendag gehad met 35 deelnemers/ 55 eters, soep , pannenkoeken en taart om 

te vieren dat we 100 leden hebben! 

 

Zaterdag 12 juni - Mendag - Anita Vos 

Wat een heerlijke gezellige mendag gehad met enthousiaste deelnemers. Wat heeft iedereen zijn best 

gedaan in de dressuurproef en parcours vaardigheid met pionnen. Bedankt Anita Vos en Jaap voor jullie 

gastvrijheid en Ada-Leo Steketee-Paauwe voor het jureren en begeleiding en Kayleigh Riddering voor de 

mooie foto’s! 

 

Zaterdag 26 juni - Clinic edele delen door Leen Willems 

Deze dag is  Leen Willems van One Horse geweest om ons te leren over de intieme hygiëne bij paarden. 

Aan de hand van een presentatie en demonstratie paarden heeft ze alles uitgelegd. Reuze interessant en 

leerzaam. Door Leen je paard te laten behandelen kunnen eventuele problemen met de 

geslachtsorganen vroegtijdig ontdekt worden. 

 

 

 



Vrijdag 2 juli & 9 juli - Fotoshoot door Arie Verpoorte 

Twee GE-WEL-DIGE fotoshoot avonden hadden we achter de rug! Prachtig weer, een zonnetje en een 

mooie zonondergang.  Wat een prachtige foto’s… 

 

Zondag 11 juli - Uitgepijlde Stekense bosrit - Jolien Quintelier 

De bosrit te vertrekken vanop manege De Ruitershoeve was een geslaagde uitgepijde rit! Het was een 

ECHTE bosrit waar de paarden hier en daar wel door of rond water/modder moesten gaan, dit zorgde 

dan ook voor het nodige plezier en uitdaging. Iedereen had het naar zijn zin en de paardjes hadden geen 

last van de dazen.  

 

Zaterdag 21 augustus Spelletjesdag te gast bij de familie Kouijzer, Biervliet 

Een super geslaagde Spelletjesdag met een lekkere hotdog als middagmaal! Bedankt alle deelnemers, 

vrijwilligers, de familie Kouijzer en  Sjaak de Visser met Bregje en het vliegend tapijt.  Vele foto's, 

gemaakt door Jan en Jan, volgen binnenkort. 

 

Zaterdag 11 september - Uitgepijlde rit door André en Willy Maes te  Phillipine 

Tijdens onze uitgepijlde rit heeft Arie van AJpictures Verpoorte prachtige foto’s gemaakt van de 

deelnemers.  Ben je benieuwd naar jouw foto’s dan kun je ze bestellen bij Arie via een privébericht op 

Facebook. 

Dankjewel André en Willy voor deze prachtige rit en lekkere tussenstop! 

 

Zondag 24 oktober - Bonnefooi strandrit - Gertjan Oudijk 

Deze dag was een dag met een gouden randje!  

Het was een dag met mooi weer en een zalige groep op bonnefooirit in Breskens onder leiding van 

bestuurslid Gertjan.  

Er waren verschillende ruiters met jonge paarden mee, ruiters en paarden met véél ervaring dit zorgde 

voor een mooi evenwicht in de groep. Het was dan ook een héél fijne rit! 

 

Zondag 7 November - Natuurwerkdag  

Het was Natuurwerkdag in het Westen! 
We hadden een kleine maar belangrijke opdracht : we hebben al het staaldraad langs het ruiterpad in de 
Zwarte Polder verwijderd!  
En meteen hier en daar wat gesnoeid en gaten gedicht! Heel erg bedankt Daniëlle en Maya voor jullie 
trouwe inzet! Het was gezellig en nuttig !  
Ook het knuffelpad bij Lamswaarde werd onderhouden en onder handen genomen! Flink gesnoeid en de 

putten opgevuld. Nog wat blikken geraapt en iedereen kan weer genieten van het pad. Bedankt alle 

vrijwilligers voor jullie hulp. 



Zaterdag 13 November - Workshop touwhalsters maken door Kipi 

Een Workshop KIPI bij Hof van Kessel.  

Wat zo simpel lijkt is toch veel moeilijker in werkelijkheid. Uiteindelijk een mooi touwhalster 

gerealiseerd. Ook de frontriem was een hele uitdaging maar met een prachtig resultaat. Bedankt Femke 

voor je geduld en de goede uitleg. Bedankt Lia en Sjaak van Kessel voor jullie gastvrijheid. 

 

2021 -  1e Ruiter Route Sluis: 

We geven niet op, maar het duurt allemaal vreselijk lang. 

Zelfs de pers kon het niet geloven en heeft Wethouder Ploegaert om opheldering gevraagd! Het is niet 

alleen de schuld van de Gemeente Sluis want het Waterschap heeft ook dwars gelegen. Dat is nu 

eindelijk opgelost. 

Eind januari is de volgende afspraak!! 

We strijden gewoon door !! Wie weet lukt het in 2022 en kunnen we onze 1e officiële Ruiterroute met 

alle leden openen met een feestje! 

  


