
JAARVERSLAG 
De aangespannen Haflinger regio Zeeland 2021 
 
 
Begin januari 2021 hielden we met het bestuur een online vergadering. Midden in de 2e lockdown. Wat zal 
2021 ons brengen? Kunnen we iets organiseren? Heel voorzichtig dachten we na over mogelijkheden. De 
ledenvergadering besloten we dit jaar over te slaan. Jaarverslag, financieel jaarverslag en notulen vorige 
jaarvergadering werden leden toegestuurd per mail. 
Organiseren van activiteiten lieten we nog maar even op zijn beloop. Afwachten wat de toekomst brengt. 
Het was juni toen we als bestuur tijdens een vergadering besloten om voorzichtig wat activiteiten te gaan 
organiseren.  
Binnen korte tijd werden uitnodigingen voor de strandrit op vrijdagavond 25 juni verstuurd aan de leden. Er 
waren die avond 12 ruiters naar Domburg gekomen. Het weer lokte niet direct aan. Het was wat regenachtig. 
Maar eenmaal onderweg viel het mee en konden we genieten van een heerlijke tocht over het strand. Na de rit 
was er tijd voor wat gezelligheid en een lekker hapje. 
 
Op zaterdag 10 juli organiseerden we voor de aanspanningen een rit over Walcheren. Alleen voor 
aanspanningen om de groep i.v.m. de weer opnieuw oplopende cijfers van besmettingen wat klein te houden. 
Er reden 5 aanspanningen mee langs Domburg, Oostkapelle en richting Vrouwenpolder. 
Een tussenstop in het duingebied bij Vrouwenpolder waar we onze meegebrachte lunch op aten. 
 
Een week later, 17 juli, was er voor de ruiters een meetmoment. Er werden door 10 deelnemers een 
dressuurproef gereden. Wedstrijden mochten niet georganiseerd worden, maar alleen voor het rijden van een 
proef zonder prijsuitreiking was gelukkig wel ruimte. Het was fijn om weer even met te laten zien wat jij en je 
pony in huis hadden. 
 
Op 10 september was er weer wat meer mogelijk en konden we buiten bij Adri en Lilian Hirdes op de wei een 
gezellige BBQ organiseren. Met groot en klein samen een groep van 40 personen. We kijken terug op een heel 
gezellige avond. Wat was het fijn om zo met elkaar weer eens bij te kunnen praten.  
Na zo een lange tijd weer met een hele groep samen te mogen zijn.  
 
Op 25 september stond de clubdag op de agenda. Altijd een hoogtepunt… Voor ieder wat... Een 
buiten/puzzelrit voor ruiters en aanspanningen. Voor de ruiters een dressuurproef en een 
behendigheidsparcours. Door Jolinda was er een heel parcours uitgezet, met allerlei uitdagende dingen er in 
verwerkt. Een strak gespannen zeil waar je over moest, onderdoor wapperende linten en nog meer… best 
spannend voor sommige pony’s en hun ruiters. Hier en daar was nog wel wat hulp nodig.  
Voor de aanspanningen was er een minimarathon. Er werd flink gereden om te winnen… 
Na afloop met elkaar alles weer opruimen en dan de prijsuitreiking.  
 
Op 30 oktober was de laatste activiteit van het seizoen gepland. De snertrit op Waarde. Maar in alle vroegte ’s 
morgens werd de rit afgeblazen. De hele dag werd er behoorlijk regen voorspeld. Jammer van de heerlijke vers 
gekookte snert, die moest maar een weekje in de vriezer. Gelukkig was het de week erop veel beter weer en 
kon, jammer genoeg met minder deelnemers, de rit toch nog door gaan. En ook uit de vriezer was de snert 
heerlijk om mee af te sluiten. 
 
Als bestuur zien we terug op een jaar waarin we, ondanks allerlei beperkingen, een beetje later dan andere 
jaren toch nog heel veel mooie en gezellige activiteiten mochten organiseren. Met onze leden, de Haflingers en 
andere rassen hebben we weer mooie momenten beleefd. Genoten van wapperende manen, snelheid, 
concentratie en prestaties, maar ook zeker van gezelligheid, saamhorigheid en onderlinge contacten… 
Voor het nieuwe jaar 2022 is het opnieuw allemaal onzeker. Op dit moment gelden er weer allerlei 
maatregelen. Maar als bestuur hopen we dat we elkaar komend seizoen toch weer geregeld mogen ontmoeten 
om samen van de Haflingers te kunnen genieten. 
 


