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De nieuwsbrief van R.V. “De Schouwse ruiters” is een viermaandelijks
blad voor leden en relaties van deze vereniging.
Publicatie geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter
Paula Hanse
06-34326976
Penningmeester Daphne Herinckx
06-22420354
Secretariaat
Jeanine Jansen-Paauwe 06-55870564
Lid Dressuur
Anaïs Tsakonis
06-81086904
Lid Springen
Jessica Harte
06-53321913
Lid Algemeen Wilma Hart
06-18334771
Lid Recreatie Jetske Nelisse
06-12871690

voorzitter@schouwseruiters.nl
penningmeester@schouwseruiters.nl
wedstrijdsecretariaat@schouwseruiters.nl
dressuur@schouwseruiters.nl
springen@schouwseruiters.nl
algemeen@schouwseruiters.nl
recreactie@schouwseruiters.nl

Wilt u een stukje schrijven voor het volgende clubblad? Dat kan!
Stuur uw tekst op naar voorzitter@schouwseruiters.nl.
Wij zorgen dat het geplaatst wordt in de volgende editie.
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Van de voorzitter
We zitten midden in het voorjaar. De winter ligt achter ons en het outdoor seizoen is
weer van start. Afgelopen winter hebben wederom veel Schouwse Ruiters een titel
behaald op de Zeeuwse Kampioenschappen. Een prestatie waar wij als vereniging
trots op zijn! Het komende seizoen zijn er weer tal van mooie wedstrijden en zal ook
onze afdelingsdressuur weer van start gaan. Ik wens iedereen een mooi en sportief
seizoen toe!
Aan de bestuurstafel doen zich wederom wisselingen voor. Zo zal Jetske Nelisse
ons komen versterken voor de activiteiten. We vinden het heel leuk dat Jetske zich
op deze manier in wil zetten voor de vergadering. En dat er vanaf nu weer meer
activiteiten worden georganiseerd voor de leden.
Twee functies staan momenteel open in het bestuur. De functie van bestuurslid
recreatie is vacant. Wij zoeken iemand die schakel wil zijn tussen de stichting
Ruiter- en Menroutes Schouwen-Duiveland en onze vereniging. Voor de functie van
voorzitter heb ik besloten om nog een halfjaar aan te blijven. Wij hebben een aantal
gesprekken gevoerd en er is inmiddels iemand gevonden die de functie over zou
willen nemen aan het einde van dit jaar. Wij zullen proberen de overdracht zo
soepel mogelijk te laten verlopen. We zijn erg blij dat iemand zich gemeld heeft om
het stokje van mij over te nemen. In het volgende clubblad hierover meer!
In dit clubblad staan weer een hoop leuke artikelen! Zo geeft Marlou Beije de pen
door aan Leanne van der Wekken. Vertelt Elin Buijs over haar nieuwe pony. De
dierenarts geeft uitleg over het welzijn van paarden. Het nieuwe bestuurslid Jetske
Nelisse stelt zich aan u voor. De (reserve)kampioenen: Jasmijn Noordzij en Xanna
Everaers vertellen over hun ervaring op het Zeeuws Kampioenschap. Tot slot
vertellen we hoe wij als vereniging aan de slag zijn gegaan met de AVG en waar wij
nu staan.
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Uw ruitersportzaak.
Scherpe prijzen, grote voorraad!
o.a. dealer van de volgende topmerken:
Pikeur, Cavallo, Anky, Kentucky, Eskadron, Roeckl,
Euro-star, Kingsland, Stübben, Prestige, Kieffer,
GPA, Uvex, BR, Harry’s Horse, Matties, PK, Petrie, Derby,
QHP, Ariat, Mountain Horse, Kentaur, Bucas, Lami-cell
en vele anderen.

www.dekroo.nl
Boomdijk 1 - Niew en St Joosland, 0118-603380
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Pony in de spotlight
Hoi ik ben Elin Buijs en ik ben 11 jaar en woon in Ellemeet. Ik ga jullie een stukje
vertellen over onze nieuwe pony Odessa.
Naast mijn pony Du Jardin waar ik M1 mee rijd, rij ik sinds twee maanden nu ook op
de 3 jarige merrie Odessa. Eigenlijk is ze van mijn zusje, maar omdat ze nog jong
en onervaren is help ik haar om Odessa te trainen en uit te brengen.
Odessa is een bruine New Forest zonder aftekeningen. Ze is 139,5 waardoor ze net
een D pony is. Haar afstamming is Jup X Verdi, en heeft naast haar dressuur talent
ook wat springbloed. Mijn zusje vindt het niet erg hoor dat ik op ‘haar’ pony rijd, want
zij heeft ook nog een palomino B pony waar ze ook nog op rijd ;)
Odessa is heel erg braaf en lief. Ze houdt heel erg van kusjes geven en knuffelen
Het meest rij ik dressuur met haar, maar af en toe gaan we ook weleens naar buiten
of een sprongetje doen, dan is ze ook heel erg braaf!
Afgelopen weekend heeft Odessa haar eerste wedstrijd gehad! Ze vond het wel een
beetje spannend, maar dat mag ook wel als je voor de aller eerste keer in je leven
op wedstrijd gaat. En hebben we de eerste 2 winstpunten te pakken. Ook mochten
we gelijk de parade in, omdat ik in de tweede proef een 3e plaats had Ook dat vond
ze helemaal geen probleem en liep ze keurig haar rondje! Nu gaan we haar
trainen en oefenen.
Ik hoop nog veel met haar te leren en te halen!
Groetjes: Elin Buijs

Elin en Odessa
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T +31 (0)653125323 | info@bms-towing.nl
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VMF Stables is een dressuur- en handelsstal in Ellemeet.
Bij ons vindt u kwaliteitsvolle paarden van net zadelmak tot
en met Grand Prix.
Ook kunt u bij ons terecht voor dressuur instructie.
Bij eventuele interesse neem gerust contact met ons op.
Tel 0651287154

Actueel

Ruwvoer - Strooisels
Quality control
in detail

Tarwestro
Bel 0111-481592
www.stouten-fourage.nl

8

Ik geef de pen door aan...
Hoi, ik ben Leanne van der Wekken.
Ik ben 19 jaar, samen met mijn ouders heb ik 3 paarden en 2 pony’s.
Ik doe voornamelijk mennen, ik ben hier ongeveer 4 jaar geleden mee begonnen met ons paard
Wizora dit is een merrie van nu 16 jaar oud met haar ben ik nu M +4 dressuur en L vaardigheid.
Ik ben met Wizora reserve district kampioen in de klasse L, district kampioen in de klasse L en in de
klasse M geworden. We hebben ook al 3 keer op het Nederlandse kampioenschap mogen rijden in de
dressuur en vaardigheid.
Nu ben ik ongeveer een jaar ook met onze andere paarden Eline en Izora aan het rijden, dit zijn
dochters van ons paard Wizora.
Met Eline rijd ik in de klasse L en ben ik dit jaar 3 e geworden op de indoor district kampioenschappen.
En met Izora rijd ik in de klasse B.
Ik geef de pen door aan: Laura van Mil.

Leanne en Wizora
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Nieuwbouw
l Verbouw
l Onderhoud
l Renovatie
l Timmerwerken
l Metselwerken
l

De Lelie 1
4322 NP Scharendijke
Telefoon 0111 - 672184
Fax 0111 - 671722

Leren
ponyrijden?
Dat kan bij de Ponyclub
in Kerkwerve!
Meer weten?
Bel Carolien de Klerk,
06-29430497

Shop online of kom langs in onze kraam
bij de paardenevenementen!

www.deponyclub.nl

www.ruiterhuiszierikzee.nl
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Even voorstellen... Jetske Nelisse
Tijdens de ALV van afgelopen najaar werd er aangegeven dat er gezocht werd naar
een nieuw bestuurslid voor Evenementen. Ik heb toen aangegeven dat dit me leuk
leek en ik het graag wilde proberen.
Bij deze wil ik me even voorstellen. Ik ben Jetske Nelisse, ik woon in Noordgouwe
met mijn man Stef Nelisse en ik ben opgegroeid in Burgh-Haamstede.
Wij hebben thuis altijd paarden gehad en ik heb ook al van jongs af aan een passie
voor paarden. Ik was vooral een recreatieve ruiter, wij hadden meerdere paarden en
ik was vaak uren op pad met de paarden. Pas sinds de laatste jaren ben ik wat meer
naar de sportieve kant gaan trekken, dus moest mijn Haflinger genaamd Valentino er
aan geloven. Van boscrosser naar sportpaard! We begonnen rustig in de BB, maar
Valentino deed het zo leuk in de eventing dat ik graag naar de B wilde. Ja toen
moesten we wel eerst winst behalen in zowel B-dressuur als B-springen. Gelukkig
ging dat vlot! In 3 wedstrijden totaal hadden we de punten en konden we B-eventing
starten. Ik was super trots toen we op grote wedstrijden als SGW Alphen-Chaam en
Eventing Etten-Leur in de prijzen vielen!
Valentino kwam bij mij toen hij 6 was, enkel zadelmak. Dit voorjaar word hij 16. Wat
vliegt de tijd! En wat hebben we leuke dingen meegemaakt. Ook al ben ik nog maar
een paar jaar officieel lid. Ben ik wel al zo’n 10 jaar actief met het helpen op
springwedstrijden van onze club. Eerst als parcourshulp en de laatste jaren als
speaker.
Ik zie er naar uit om leuke evenementen te gaan organiseren met en voor de
vereniging!Als eerste op de kalender komt een gezellige buitenrit op de kop van
schouwen. Voor iedereen die een leuk idee heeft voor een evenement, ik hoor het
graag!
Lieve Groetjes, Jetske Nelisse

Jetske en Valentino
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Overdag scherp zien zonder bril of
lenzen?

Nachtlenzen draag je als je slaapt. Terwijl je slaapt, corrigeren de lenzen je ogen.
Overdag kan je dan scherp zien zonder bril of lenzen. Nachtlenzen geven je hiermee
comfort en vrijheid wanneer dit het belangrijkst is, namelijk als je wakker bent!
Meer weten over Nachtlenzen?
Maak een afspraak en wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden of kijk
alvast op WWW.COENHONIGOPTIEK.NL
COEN HONIG OPTIEK
APPELMARKT 22
4301CA ZIERIKZEE
0111-414211
info@coenhonigoptiek.nl

g
Aanhagnen
wa
nodi g?

AANHANGWAGENS
PAARDENTRAILERS
BOOTTRAILERS
KOELW
KOELWAGEN
OCCASIONS
SPECIAALBOUW

De Reus Aanhangwagens
VERKOOP, REPARATIE EN VERHUUR

Weststraat 41 Nieuwerkerk T. 0111 - 64 42 92 M. 06 - 536 934 60 WWW.DEREUSAANHANGWAGENS.NL
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Zeeuwse indoorkampioenschappen
Hoi allemaal,
Wat leuk dat ik mag vertellen hoe het was bij de Zeeuwse Kampioenschappen!
Hoewel ik 2 e ben geworden en in mijn proef wat fouten had en ik niet te vreden
was…. Heb ik het toch wel heel erg leuk gehad!!!
We hebben goed geoefend en mijn juf Jolanda ging mee. Ook waren de meiden
van stal erbij en Jan kwam ook kijken. Maar ik vond het erg spannend al die
mensen.
We mochten iets eerder weg van school om op tijd te zijn bij de Kroo. Leo was
gelukkig niet onder de indruk van de muziek, de bloemen en alle drukte op de
Kroo. Maar ik vond het wel heel gaaf!
Ik kon niet wachten tot we aan de beurt waren! Jolanda kwam helpen met
losrijden en eindelijk mochten we de bak in! Leo was al een beetje moe van het
lange losrijden en jammer genoeg reden we aan het begin van de proef al
verkeerd. Maar we hebben de proef netjes afgereden en waren 2 e . Ik was eerst
een beetje verdrietig over de foutjes. Maar het was spanning hier hebben we
weer veel van geleerd. Toen ze vertelde dat ik de parade mocht rijden was ik
het al snel vergeten!!
Samen met Jasmijn Willemse die 1 e was mochten we de parade mee rijden!!
Toen we Leo kochten zei Yasmin zijn vorige baasje dat hij parades niks vond.
Maar ik wilde zo graag mee rijden!
Jolanda hield Leo vast en rende mee gelukkig want Leo bleek heel bang te zijn
voor de muziek en geklap!! Maar we kregen een hele mooie rozet! En gelukkig
was ik als snel niet meer verdrietig over mn fout!
Het was super leuk om mee te maken en hebben weer veel geleerd!
Leo en ik zijn nu L1 gaan starten en oefenen weer door! We rijden nu zelfs mee met
het 6-tal!! We hebben al 1x mee geoefend
en dat vind ik super leuk!
Van de zomer weer hoop
ik, en dan weer zo’n leuke dag!!!
Groetjes
Jasmijn en Leonardo

Jasmijn en Leonardo
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Zeeuwse indoorkampioenschappen
Ik ben Xanna Everaers ik ben 8 jaar. Met mijn pony Jay, hij is 15 jaar, deed ik 2
februari mee met de Zeeuwskampioenschappen springen in de B.
We moesten erg vroeg weg om 7.00 uur. Ik moest als 3 de starten. Ik vond het een
beetje spannend, mijn vriendinnen Amy Verberk en Esra Nelissen gingen ook mee.
Enya kwam ook. Esra en Enya hielpen met losrijden.
Jay was heel erg braaf. De eerste ronde waren we foutloos toen moesten we de
barrage rijden. Ik was best zenuwachtig voor de barrage. Maar ik hat goed geoefend
in de les bij Stef en Enya. In de barrage waren we ook foutloos. En ik had de
hoogste stijlpunten. Dus we waren Zeeuwskampioen geworden. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen maar was super blij.
Nu mag ik 22 Maart naar het NK in Ermelo. We moesten heel lang wachten voordat
de prijsuitrijking kwam dat was niet zo leuk. Maar verder vond ik alles erg leuk
Groetjes Xanna en Jay

Xanna en Jay

14

AVG Dossier
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wie kent hem niet?
Bijna iedereen heeft hier wel mee te maken gehad. Zo ook wij, als Schouwse
Ruiters. Want wij slaan best veel gegevens op. Bijvoorbeeld die van jullie. De
afgelopen periode hebben wij daarom gekeken, hoe wij dit het veiligst kunnen doen.
Hier willen we jullie over informeren.
We zijn begonnen met een inventarisatie van alle gegevens. Dit leidde tot een
aanpassing van onsaanmeldformulier. We bleken namelijk dingen te vragen, die niet
meer relevant waren. Onze documenten slaan we op een plaats op, die alleen
toegankelijk is voor de bestuursleden. Het wachtwoord passen we regelmatig aan.
Als je je afmeld, dan verwijderen wij de gegevens uit onze administratie.
Vervolgens hebben wij bekeken of wij voor alle gegevens wel een zogenoemde
doelbinding hebben. Met andere woorden, slaan wij de gegevens op met een doel
(reden). Voor de leden doen wij dit uiteraard. Met onze sponsoren sluiten wij hier
ook een overeenkomst voor. En sinds kort doen wij dit ook voor de vrijwilligers die te
maken hebben met persoonsgegevens.
Op 30 juli 2018 hebben wij de Privacy Policy op onze website gepubliceerd. Deze
is na te lezen op www.schouwseruiters.nl. Met de partijen waarmee we online een
binding hebben, zoals voor de e-mail en de nieuwsflits, hebben wij een verwerker
overeenkomst gesloten. Hierin regelen wij bijvoorbeeld dat zij de gegevens van
onze leden niet verder mogen gebruiken.
Tot slot hebben wij als bestuursleden allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze en alle doorgaande documenten hebben wij gebundeld als ‘AVG
dossier’. En op een veilige manier opgeslagen. Wij gaan ervan uit dat we op deze
manier aan alle eisen voldoen en veilig omgaan met gegevens. Roept het lezen van
de tekst vragen op? Neem dan gerust contact op via voorzitter@schouwseruiters.nl
of 06-34326976.
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Van de dierenarts
Een paard is een paard
In dit stukje wil ik het hebben over een misschien wat uitgekauwd, maar nog lang niet voldoende toegepast
onderwerp: het welzijn van onze paarden
Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het welzijn van paarden, maar wat wordt er nu bedoeld
met welzijn?
Soms is het heel logisch, natuurlijk valt onder welzijn dat een paard altijd voldoende geschikt voer en fris
water tot zijn beschikking moet hebben, maar op andere momenten is het veel minder duidelijk.Dat komt
vaak omdat we de neiging hebben om naar paarden te kijken alsof het mensen zijn.
Een voorbeeld: de temperatuur waarbij paarden zich lekker voelen ligt rond de 10 graden, terwijl het voor
ons mensen rond de 20 graden is ( bij vrouwen ligt deze optimale temperatuur trouwens hoger dan bij
mannen) dus wanneer wij het koud hebben is de temperatuur voor ons paard prima!
Weet je trouwens dat een paard veel minder gemakkelijk zijn warmte kwijt kan? En dat een paard bij
beweging veel warmte produceert? En dat na het rijden het heel belangrijk is dat je paard voldoende kan
afkoelen en dat er gelijk een fleecedeken op leggen hierbij niet helpt! Rustig uitstappen, liefst in een koude
omgeving dus in de winter ook buiten, is vaak het beste....
En zomers koelen met koud water is echt niet slecht voor de spieren.....
De organisatie in Nederland die op verzoek van de overheid over het welzijn nadenkt en hiervoor
richtlijnen opstelt is de Sector Raad Paarden (SRP)
Deze raad heeft een aantal richtlijnen opgesteld die gebaseerd zijn op de 5 vrijheden van Bramwell, die
eigenlijk voor alle dieren gelden:

“Als er aan een van deze vrijheden ( gedurende langere tijd) niet wordt voldaan kan het welzijn van een
dier in het geding zijn”
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Van de dierenarts
Door de SRP is de “Gids voor goede praktijken” samengesteld, deze bevat 12 richtlijnen voor
paardenhouders Hierbij is het uitgangspunt: Een paard is een paard
De richtlijnen zijn gebaseerd op 4 pijlers:
1. Voeding
2. Huisvesting en verzorging
3. Gezondheid
4. Gedrag ( sociaal contact)
Regels wat betreft voeding gaan over vers water, en geschikte voeding, dus bijvoorbeeld voldoende en
regelmatig ruwvoer, maar ook over hoe vaak een paard gevoerd moet worden
Wat betreft huisvesting en verzorging, er worden eisen gesteld aan de staloppervlakte, maar ook aan het
aantal uren dat een paard per dag buiten zijn stal mogelijkheid tot beweging moet krijgen.
Wat betreft gezondheid, je bent verplicht je paard zorg te verlenen, de hoeven te laten verzorgen, en een
dierenarts te laten komen wanneer je paard ziek is. Klinkt misschien heel logisch, maar toch gebeurt het
nog vaak niet of te laat.
De richtlijnen wat betreft gedrag gaan er bijvoorbeeld over dat paarden
kuddedieren zijn en dus contact met soortgenoten moeten hebben (de overheid wil mensen niet verplichten
om minimaal 2 paarden te houden, dit om te voorkomen dat er andere problemen ontstaan, omdat er dan
financiële problemen ontstaan )
Alle richtlijnen en veel meer informatie vind je op www.sectorraadpaarden.nl En nu? Hoe gaat het met het
welzijn van onze paarden? Je ziet dat er vanuit de paardenwereld al veel richtlijnen toegepast worden,
zoals de aanpassingen wat betreft zweepgebruik en het aansnoeren van de neusriem, of er wordt een
actie via social media opgezet zoals “deel je wei, iedereen blij”
Ook zie je haast geen prikkeldraad meer om paardenweides, en wordt het verbod op het couperen van
staarten beter nageleefd.
Veel andere richtlijnen zijn minder gemakkelijk te implementeren omdat deze moeilijkere aanpassingen
vragen, zoals de eisen voor stalgrootte of de eis voor minimaal 4 uur beweging per dag, en dus niet op een
postzegel paddockje staan met stroomdraad eromheen, zodat het paard zich amper durft te bewegen, iets
wat ik helaas nog erg vaak zie! We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet!
Twijfel je of het welzijn van een dier wordt aangetast of mocht je ooit een situatie zien waarbij je denkt, dit
kan echt niet! Kijk dan of je dit kan bespreken met de eigenaar, of neem contact op met bijvoorbeeld de
dierenpolitie. Zij zullen dan de situatie bekijken, en eventueel maatregelen nemen. En anoniem melden is
ook mogelijk. Ook kan je altijd contact met een dierenarts opnemen, misschien is dat hele magere paardje
wel gewoon oud en wordt er verder prima voor gezorgd, de dierenarts of de eigenaar kan je dat dan
vertellen en uitleggen.
En wil je weten of je het zelf wel goed doet?
Dan kan je de online paardenwelzijnscheck doen, deze geeft een inschatting van het welzijnsniveau van je
eigen paard(en), en geeft je veel informatie en advies.
Deze check doe je op: www.paardenwelzijnscheck.nl
Succes!
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MANEGE BALANS/SPGSD
FNRS**** FPG
Groepslessen en/of privélessen
Therapielessen
Ponydagkampen zomerkampen
Koffie of wat anders drinken

En, heb je een beperking dat maakt bij ons niet uit.
De manege is geheel rolstoel toegankelijk en met onze speciale voorzieningen
bieden wij mogelijkheden om paard te kunnen rijden
Manege Balans
Zuid Langeweg 2
4315 PH Dreischor
T:0111-481968
www.manegebalans.nl
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Verjaardagen
Sandra Hage 				2-1
Marit de Vrieze 				
2-1
Jeske Bouwman 				5-1
Carina van der Paauw 			
6-1
Marit de Vos 				
11-1
Vera Ridderhof 				12-1
Annemarijn Hoogenboom 		
14-1
Laurie Verwijs 				14-1
Bodil van Toor 				18-1
Sarah Noteboom 				24-1
Carlijn Beije 				25-1
Marissa van der Paauw			
25-1
Eline Oprel 					27-1
Santoucha van der Meij 			
2-2
Joyce Kristalijn 				3-2
Anouk Nieuwenhuize 			
5-2
Arianne Bezemer 				7-2
Marjan Viergever 				8-2
Noud Klok 					9-2
Annelijn Buth 				13-2
Elene Capelle 				18-2
Fabienne Capelle 				22-2
Tijn Jansen					22-2
Milou Vermue 				1-3
Lisa Hausmann 				3-3
Alfred Bakker				4-3
Desireé Bakker 				6-3
Ida Pietersma 				7-3
Denise Goense 				10-3
Jasmijn Noordzij 				11-3
Yvonne van doel 				
12-3
Inge Flikweert 				15-3
Nelleke Rijsdijk 				17-3

Noa Schell 					18-3
Sascha Vermue 				21-3
Christine Flikweert 			
21-3
Maartje Overweel 				23-3
Nicole van Noord 				
24-3
Lotte van Weenen 			
26-3
Robbert v.d. Velde 			
27-3
Lizanne van der Schelde 		
30-3
Demi de Spirt 				
30-3
Femke Gaanderse 			
3-4
Anouk Gebuis				5-4
Marissa Blankert 				5-4
Diane van der Weijde 			
11-4
Jeanine Jansen-Paauwe 		
14-4
Patricia van Bregt 				
20-4
Floortje Droppert 				20-4
Marcia van de Panne 			
22-4
Sam Reidel 					23-4
Kim Harte 					26-4
Esther Bogerman 				28-4
Caroline Bolle 				28-4
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