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Van de Bestuurstafel.
Na een ietwat rustige, misschien voor sommige, een saaie winterperiode op de 
manege werden we verrast door een dikke laag sneeuw en zo hier en daar wat 
natuurijs.
Even geen paarden en 
pony’s maar sleeën en 
schaatsen daar waar het 
kon.
Mijn persoonlijke genieten 
van de sneeuw en ijspret 
is toch wel het genieten 
van het prachtige 
witte landschap rond 
Aarlanderveen.
Laatst reed ik met mijn 
autootje richting manege, het was zo mooi hoe het zonnetje zijn stralen op het 
sneeuw en ijs liet vallen.
De bomen aan de Achtermiddenweg waren prachtig wit bedekt. Het fonkelde 
aan alle kanten.
Niet vaak rij ik langzaam over de Ziende, maar op dat moment kreeg ik even het 
gevoel dat ik alleen op de wereld was en genoot van het prachtige landschap 
waarin we mogen wonen.
Het klinkt bijna romantisch en of het nooit mag gaan dooien, toch hunkerde ik 
de volgende dag alweer naar de zomer. Wel heb ik even getwijfeld om een stap 
op het ijs te zetten. Het bleef bij twijfel want zo snel als dat het er lag zo snel 
was het ook weer weg.
En dat is maar goed ook want er is weer werk aan de winkel.

De nieuwe agenda voor het komende jaar is weer bekend en als eerste staat de 
poetscursus op zondag 17 februari op het programma. 
Dit lijkt geen overbodige luxe aangezien bij het schrijven van deze Pretpraat al 
23 deelnemers ingeschreven staan. Waarschijnlijk is deze middag al geweest 
als de nieuwe Pretpraat op de deurmat valt, maar het verslag willen we u in de 
volgende Pretpraat natuurlijk niet onthouden.

Vervolgens zal op 3 en 4 maart weer als vanouds diploma gereden worden.
De startlijst van uitgenodigde deelnemers hangt inmiddels (onder voorbehoud) 
in de kantine (en staat ook op internet). 
De definitieve startlijst staat uiterlijk een week voor het examen op de site. Daar 
staan ook de geplande starttijden bij. Uiteraard geheel onder voorbehoud, want 
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een nerveus paard of een nerveus kind, kan behoorlijke verschillen opleveren. 
Maar dat weet iedereen inmiddels wel denk ik.
Zorg dat je goed op tijd komt zodat er achter elkaar gestart kan worden.
Dan hebben we ook meer kans op een snelle doorloop.

Als eerste wedstrijd wordt de Caprilli gereden.
Deze enige wedstrijd op zondag, zal gehouden worden op 17 maart.
Een wedstrijd waarbij zowel dressuur als springen aanbod komt. 
Ook voor de kleintjes is er een rubriek. 
De zogeheten Bixie proef, waarbij de balken op de grond liggen.

Volgend daarop zal  maandag 18 maart om 20.00 uur in de kantine van de 
manege de leden vergadering gehouden worden ( meer hierover in deze 
Pretpraat). Tijdens deze vergadering zullen er enkele verschuivingen plaatsvinden 
binnen het bestuur.
Adrie, Arja, Cecile en Marjon gaan plaats maken voor Hanneke Tielenburg 
(eigenaar van Ready) en Susan Kranenburg (eigenaar van Frauke).
Ook Maartje op’t land en Melissa Kempen zullen als nieuwe bestuursleden 
aantreden. Zij nemen een taak in jeugd bestuur.
Vivian, Marit en Femke schuiven hierdoor automatisch door om de lege plekken 
verder op te vullen.

Samen met jullie willen we er weer een leuk en sportief jaar van maken dat bol 
staat van activiteiten (zie volledige agenda) waarbij we altijd jullie hulp kunnen 
gebruiken zowel tijdens als naast de wedstrijden.

Het bestuur.

Op zondag 3 maart is de eerste sessie
van het Diplomarijden.

Op die dag is echter ook de 20 van Alphen.
Daarom willen we iedereen vragen

om vooraf te kijken
op welke manier de manege vanaf uw woning

in Alphen bereikbaar is.
De 20 van Alphen kan voor vertraging zorgen.
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Uitnodiging
Een rimpeltje hier en daar,

en ook een enkele grijze haar.
Hun leeftijd kunnen ze niet

meer ontkennen,
dus laten wij ze maar eens

fijn verwennen.

2 april wordt Sandor 37 jaar
en

13 april wordt Ria 50 jaar

Dit willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan,
en dus gaan we dit vieren.

De hele maand April staat in het teken van deze twee,
dus vier met ons dit partijtje mee.

En omdat de jaren voor hun gaan tellen,
vullen we de avond met oud Hollandse spellen.

Waar is dat feestje,
Hier is dat feestje..!!

Op Manege Pretfort is het zaterdagavond 13 April
van 19.00 tot 21.30 uur heel groot feest,

En wordt pas leuk als jong en oud is langs geweest.

Dresscode : Zet je leukste feestmuts op !!!

Laat t.z.t. op de inschrijflijst in de kantine weten of je komt..!!

Cadeautip : 
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Brrrr Koud Hé..
Dit is wat ze noemen OUDERWETS WINTERWEER.
Duikelende temperaturen, vriendelijk zonnetje en een witte laag sneeuw en als 
het even kan niet te veel wind, want dat is slecht voor het ijs.
Ideaal weer voor de meeste Nederlanders, zo lijkt het althans.
Maar of ik het ook zo prettig vind dat weet ik nou zo net nog niet..

Brrr koud hé, wat heb ik het koud.
OUDERWETS WINTERWEER  há laat me niet lachen.
Moet je ze zien, zien… je ziet ze niet eens, het enige wat je ziet zijn 2 ogen, een 
neus en een mond.
De mens heb makkelijk praten. Zij kleden zich erop:  warme jas, sjaal, muts, 
handschoenen en de warme winter laarzen worden weer uit de kast getrokken 
en voor de kachel gezet.
Neem mij nou…. Niets, Nada, Noppes. Ons soort wordt gewoon naakt aan de 
kou blootgesteld, alsof we allemaal in de huid van een Sint-Bernard zitten!!
Nou nee dus, ik niet!! Ik ben gewoon een huishond die het liefst lekker bij de 
kachel ligt en zo nu en dan even naar buiten gaat om mijn behoefte te doen, en 
zelfs daar heb ik een hekel aan.... 
Waarom vraag ik (Wilma) nog onnozel ???   Waarom….wat dacht je van al die 
sneeuw die tussen mijn tenen blijft plakken. Dat doet echt zeer. Het is echt geen 
pretje hoor. Ik hoor jullie over koude handen en je hebt er maar 2. Ga eens even 
lekker 5 minuten sneeuwballen gooien zonder handschoenen…. Nou hoe voelt 
het.. Niet fijn hé, Nou zo voelt het, niet lekker dus!!
Sorry hoor dat ik zo zit te brommen.. Maar het woord OUDERWETS 
WINTERWEER komt in mijn woordenboek niet voor.

Maar uhhh  wie ben je en waar kom je eigenlijk voor ???

Tja uhhhh…ik ben het Wilma… De anders altijd goed gemutste Flitsie kijkt me 
met ijzige bruine ogen aan en lijkt niet echt te ontdooien. Ik durf mijn vraag 
eigenlijk niet meer te stellen en probeer me uit deze benarde positie te bevrijden. 
Al frommelend probeer ik een draadje van mijn muts te trekken wat niet lukt 
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aangezien mijn vingers in dikke handschoenen verstopt zitten.
Voorzichtig draai ik me om en zie dat mijn dikke winter laarzen een flinke plas 
water achter laat.
Sorry….. al stotterend zeg ik alleen dat ik naar huis ga omdat ik het best een 
beetje koud vind.
Tot morgen, zeg ik nog en loop terug de kou in waar mijn auto bedolven ligt 
onder een dikke laag sneeuw.
Ik hoor nog 1 keer de deur open gaan en zie Flitsie met mijn lange sjaal in zijn 
bek naar buiten komen. Of ik deze nog terug wil hebben. 
Gretig neem ik hem aan en slinger hem vele malen om mijn nek. Om nog iets 
van de buiten wereld te willen zien pak ik mijn auto uit en langzaam glibber ik 
terug naar huis. 
Het enige waar ik nog aan kon denken was….. is  OUDERWETS WINTERWEER 
nou echt het ideale winterweer voor de meeste Nederlanders ???

De vraag die ik eigenlijk aan Flitsie wilde stellen over het niet goed opruimen van 
de zadelkamer was naar mijn mening niet zo belangrijk meer. 
Toch hoop ik stiekem dat iedereen zijn spullen goed opruimt na gebruik. 
En mocht je iets tegen komen wat op de grond ligt, hang het even goed op. 
Ook al heb je het er zelf niet neer gegooid !!

Flitsie

Welkom aan onze (nieuwe) 
adverteerders
Eind vorig jaar zag het er naar uit dat we de jaargang van 2013, waar u nu de 
eerste van in handen hebt, met veel minder adverteerders moesten ingaan.
Dat zou uiteraard hogere kosten met zich meebrengen voor de kas.
Gelukkig hebben we het grootste deel van onze trouwe adverteerders bereid 
gevonden om ook dit jaar weer hun bijdrage te leveren.
Daarnaast zijn we ook heel blij dat we enkele nieuwe adverteerders bereid 
hebben gevonden om ons te sponsoren.
Welkom dus aan deze nieuwe adverteerders.
We hopen dat de lezers / onze leden, aan hen denken als ze een product of dienst 
nodig hebben. 
Zonder adverteerders / sponsors, kan onze vereniging echt niet draaien.
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van

Ruitersportvereniging  “De Ziende”

op maandag 18 maart 2013 om 20.00 uur
in de kantine van manege Pretfort

1 Opening en mededelingen
 2 Ingekomen stukken
 3 Vaststellen van notulen
 4 Uitreiking verslag van de secretaris
 5 Financieel verslag van de penningmeester
 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Corian Messing en Janneke vd Vis 
  (reservelid Corrie Smittenaar)
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: 
  Wilma Klootwijk en Ad Koster.
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Adrie Vianen, Arja Heikoop, Marjon Beckers en   
  Cecile Intema.
  Nieuw verkiesbaar voor het bestuur:
  Hanneke Tielenburg en Suzanne Kranenburg.
  Nieuw verkiesbaar voor het jeugd-bestuur:
  Maartje Op ʻt Land en Melissa Kempen.
  
 9 Plannen voor het komende jaar
 10 Rondvraag
 11 Sluiting
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Vloeren zijn de specialiteit van De Kiezel Kunststofvloeren. Als leverancier van een breed 
palet komen we over de vloer bij particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Projecten 
verschillen, maar de redenen van een opdrachtgever om te kiezen voor een kunststofvloer 
komen opvallend vaak overeen: uitstraling, gemak en minimaal onderhoud.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. grindvloeren, marmerkorrelvloeren, mortelvloeren, 
coatingvloeren, gietvloeren en decoratieve gietvloeren. Per type kunt u weer kiezen uit tal 
van kleuren. Kom eens kijken in onze showroom

Curieweg 18 • 2408 BZ Alphen aan den Rijn • Tel: 0172 - 604501 • info@dekiezel.nl 

www.dek iezel .n l
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Grote verloting
Neem een lotenboekje
mee om te verkopen

Trekkingslijst verschijnt vóórafgaand aan
de Open Dag op de site

Op zaterdag 15 juni organiseert
Ruitersportvereniging De Ziende weer een Open Dag.

Dit doen we jaarlijks om aanstaande ruiters de manege te laten zien
en te vertellen over de activiteiten van de vereniging.

Daarnaast proberen we op die dag wat extra inkomsten binnen te halen
om de kosten van zo’n dag terug te verdienen en om de inschrijfgelden

voor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.voor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.
Momenteel kost een wedstrijd zo’n 13 euro per persoon, terwijl

we hier voor onze leden slechts 6 euro voor rekenen.

Na het succes van vorig jaar, hebben we ook nu voor een verloting gekozen.
en ook nu met hele mooie prijzen, zoals:

Hotelovernachting voor 2 personen
Fiets

Groot BoodschappenpakketGroot Boodschappenpakket
De loten gaan vanaf 3 maart in de verkoop.

Prijs per lot € 1,00
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In memoriam, Sanne ~ 14-01-13
Sanne is zoveel jaren onze trouwe stoere fjordenpony geweest.  
Ze heeft veel kinderen, maar ook grotere mensen, op haar rug gedragen. We 
zullen haar missen.

When tomorrow starts 

When tomorrow starts without me, 
and I’m not there to see.  
If the sun should rise and find your eyes, 
all filled with tears for me. 

I wish so much you wouldn’t cry,  
the way you did today,  
While thinking of the many things  
we didn’t get to do

I thought of all the yesterdays, the good 
ones and the bad. 
I thought of all the love we shared, 
and all the fun we had.  
 
If I could relive yesterday, 
just even for a while,  
I’d lay my head on your sad
shoulder, and maybe see you smile.

So when tomorrow starts without me, 
don’t think we’re far apart. 
For every time you think of me,  
I’m right here in your heart.
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In het Pretfort – Vriendenboek
Deze keer: 

Iris Kranenburg
1 Naam: Iris Kranenburg.
2 Bijnaam: Heb ik niet.
3 Geboren op: 2 juni 1999.
4 Broers en / of zussen: 
 Broer Robbie en broertje Jari.
5 Woonplaats: Nieuwkoop.
6 School: Ashram Nieuwkoop.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 5 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Ria.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen?  
 Op Sandor.
10 In welke les rij je nu? 
 Zaterdag van 11.30 – 12.30. Bij Wilma.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Galloperen.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Wijken.
13 Heb je nog andere hobby’s? Dansen.
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw en groen.
15 Wat is je lievelingsboek? Dat heb ik weer.
16 Wat is je lievelingsfilm? Achtste groepers huilen niet.
17 Naar welke muziek luister je graag? One Direction.
18 Wat eet je het liefst? Pizza en patat.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Italië.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Huiswerk maken.
21 Wat wil je later graag worden? Kleuterjuf.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Zep.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Zij gaat lekker harden is erg lief.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Dressuur.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen
 en wat zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Met Zep in het bos!

Wie heeft er foto’s van Sandor?
Geef ze dan, met je naam achterop, aan Wilma of Ria.

Je mag ze ook scannen en mailen naar wilma@pretfort.nl
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In het Pretfort – Vriendenboek
Deze keer: 

Laura Beckers
1 Naam: Laura Beckers.
2 Bijnaam: Lau.
3 Geboren op: 12 maart 2001.
4 Broers en / of zussen: 1 zus, Merel.
5 Woonplaats: Langeraar.
6 School: Aeresteijn.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 
 Ongeveer 5 jaar, waarvan 2 jaar op Pretfort.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Ria.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen?  
 Vosje.
10 In welke les rij je nu? 
 Zaterdag van 11.30 – 12.30 uur. Bij Wilma.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Springen.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Wijken.
13 Heb je nog andere hobby’s? Tekenen.
14 Wat is je lievelingskleur? Heb ik eigenlijk niet.
15 Wat is je lievelingsboek? Leven van een loser.
16 Wat is je lievelingsfilm? Eigenlijk niet.
17 Naar welke muziek luister je graag? One Direction.
18 Wat eet je het liefst? Pizza.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Frankrijk.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? 
 Huiswerk maken en mijn kamer opruimen.
21 Wat wil je later graag worden? Weet ik nog niet.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Zep en Piraat.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Ze zijn allebei lief.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen 
 en wat zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Met Zep naar het strand!
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      G&O Ruitersport    
                   Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
                   Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport.nl                    

Geopend na afspraak (ook ’s avonds en in het  weekend)  
            Donderdag’s van 14.00 tot 17.30 open 
                      

    Open huis 
Zaterdag 23 en woensdag 27 februari 
               En 9, 27 en 30 maart  
     van 13.00 tot 17.00 uur  

    Mega Uitverkoop Kortingen  
Tot wel 75% 

Winterlaarzen       v.a. € 14,95 
Dekens         v.a. € 40,00 
Paardrijbroeken       v.a. € 19,95 
Dekjes         v.a. €   9,95 
Leren Jodhpurs      v.a. € 29,95 
Chaps         v.a. €   9,95 
  
Dekens wassen        € 13.95 

Verhuur wedstrijdkleding (jas)   €    7,50 

Huur scheermachine per dag    €   25.-- 
 
Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen 

  http://www.facebook.com/GORuitersport.nl                                       
 

Op de foto Mirte de Leeuw met  Tjedde. 
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Wist je dat:
- De kou de afgelopen tijd ook manege Pretfort niet overgeslagen heeft? 
-  De paarden buiten ( en sommige paarden binnen ook ) met een dikke deken  
 opstaan? 
-  En we stiekem toch wel hopen dat het snel lente wordt? 
-  Zodat onze tenen en vingers niet meer bevriezen?! 
-  En we lekker buiten op het terras kunnen zitten? 
-  Sanne artrose had, waardoor ze aan 4 benen kreupel liep? 
-  ze nu dus niet meer bij ons is..? 
- wij hiermee een hele lieve trouwe pony zijn verloren? 
- maar we haar niet zullen vergeten? 
-  onze lieve oude Sandor in April 37 jaar hoopt te worden? 
-  we hier in de volgende Pretpraat meer over zullen lezen? 
- We  hiervoor nog op zoek zijn naar foto’s van deze pony?! 
-  Hier ook meer over te lezen is op de site? 
-  Wij dus iedereen, die nog foto’s heeft van Sandor in vroegere jaren, oproepen  
 deze naar Wilma te sturen of aan haar te geven?  
-  17 maart 2013 de Caprilli-wedstrijd zal plaatsvinden? 
-  Ria een splinternieuwe Caprilli proef in elkaar heeft gezet? 
-  Deze proef erg leuk is, en iedereen dus mee moet doen?! 
-  Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen zich zullen inschrijven! 
-  je als je zelf nog leuke weetjes hebt over je (lievelings)paard of pony , je deze  
 ook mag mailen naar ireneweerheim@hotmail.com? 
-  Die dan de volgende keer hier bij komen te staan?
-  Vera weer een wedstrijd heeft gereden met haar knappe Rabin?
-  ze een eerste én een tweede plaats in de wacht hebben gesleept ?
-  Vera ook nog algemeen winnaar van de M1 is geworden?
-  wij dus erg trots op haar zijn!
- er op 3 en 4 maart weer examens zijn voor het ABCD-diploma?
- Alphenaren vooraf even moeten kijken of ze de manege op zondag 3 maart  
 op de normale manier kunnen bereiken?
- die dag namelijk ook de 20 van Alphen is?
- de definitieve startlijsten een week vooraf op de site komen te staan?
- de loten verkoop ook weer start op 3 maart?
- we dus weer verkopers zoeken om de loten te verkopen aan ouders, buren,  
 familie, vrienden en zo voort?
- de loten niet echt huis-aan-huis mogen worden verkocht i.v.m. vergunningen  
 in de verschillende gemeentes?
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Een creat ieve duizendpoot met passie voor vormgeven. Met 
z i jn brede ervar ing is hi j  de ideale partner voor uw graf ische 

vormgeving, DTP-werk,  f rontend-design of i l lustrat ies.

Meer weten, neem dan contact op via 06 - 24 63 22 02

 | VORMGEVER | ONTWERPER | CREATIEVELING |

PIETER DIRkzWAGER, VORMGEVER



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  22

Jan, Jans en de Kinderen.....
Van Maartje Op ‘t Land ontvingen we 2 leuke paarden-versie van de bekende 
strip van Jan Kruis. Deze keer plaatsen we er 1. Een volgende keer de andere.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  23



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  24

G
A

L
O

P

G
A

L
O

P
P

E
R

E
N

G
E

L
P

A
D

 

G
L

A
N

S
B

O
R

S
T

E
L

G
R

A
S

G
R

O
O

M
 

H
A

L
S

S
T

R
E

K
K

E
N

H
A

L
S

T
E

R

H
A

L
S

T
E

R
T

O
U

W
 

H
A

L
S

V
E

R
L

E
N

G
E

R

H
E

N
G

S
T

H
E

N
G

S
T

E
N

V
L

E
C

H
T

 

H
IN

D
E

R
N

IS

H
O

E
F

B
E

S
L

A
G

H
O

E
F

B
O

R
S

T
E

L
 

H
O

E
F

JE
S

H
O

E
F

S
L

A
G

H
O

E
F

S
M

ID
 

H
O

L
S

T
E

IN
E

R

H
O

O
I

H
U

L
P

T
E

U
G

E
L

S
 

K
E

E
R

T
W

E
N

D
IN

G

K
R

IB
B

E
B

IJT
E

N

Ismijnpony.nl

Ook deze puzzel ontvingen we van Maartje.
Hij komt van een website met heel veel leuke 

paarden puzzels, kleurplaten en dergelijke.
Ga maar eens op die site kijken.
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

februari

2 Mariëlle van Ettinger

4 Kim Garthoff

5 Linda de Roos

7 Julia Vianen

10 Suzan vd Burgh

14 Eva Kranenburg

22 Esther van der Vlies

25 Danique van Stigt

25 Francisca Schutter

maart
2 Wilma Collins

5 Jet op ‘t Land

12 Noa Burmanje

12 Laura Beckers

13 Irene Weerheim

15 Marjanne  Keizer

17 Femke Severrien

17 Patricia Kranenburg

19 Beau Schonewille

24 Maartje op ‘t Land

25 C. van Schaik

april
5 Merel Bakker
6 Michelle Gordijn
6 Freija Alstrøm
8 Petra Gordijn
10 Shannon Hoogervorst
12 Esther Heikoop
13 Ria van Schaik
13 Marleen Heikoop
21 Arne Enderman
23 Adrie Vianen
25 Desirée van Wengerden

Wij feliciteren de 
jarigen!!

De verkoop van loten, voor de grote verloting 
van de Open Dag, start op 3 maart!

Wil jij ook loten verkopen, vraag er dan naar op 
de manege.
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17 februari Poetscursus
3 en 4 maart Diplomarijden (op uitnodiging)

17 maart Caprilliwedstrijd voor iedereen
 Inschrijflijst hangt in de kantine

18 maart Ledenvergadering RSV De Ziende
13 april Feest voor Ria (50) en Sandor (37)

11 mei Voorjaarscross, minicross en bixiecross
25-26 mei Tentenkamp op de manege

15 juni Voorjaarsdressuur en Open Dag
 Certificaatring voor de beginners

22 - 27 juli Ponykamp (basisschool)
29 juli - 1 aug Ponykamp (voortgezetonderwijs)

14 september Najaarscross, minicross en bixiecross
12 oktober Najaarsdressuur

23 november Sinterklaas
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de paardrijlessen in de 20 x 60 meter 
grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het africhten 
van jonge paarden. De manege is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal in 2013
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 126,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 138,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan resp. € 10,- en € 14,-.

Pensionstalling voor paarden komt op € 280,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 235,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 305,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u daarop deelnemen aan lessen, dan 
gelden de volgende tarieven:  10-lessenkaart voor groepsles van 1 uur, € 55,-.
Privéles van 30 minuten, € 17,-.
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
Is uw paard ziek en neemt u deel aan de groepslessen op een manegepaard, dan betaalt u € 12,- per uur.  

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.PRETFORT.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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Dorpsstraat 153 - Nieuwkoop - Tel (0172) 571262
www.rijnbeek-dier.nl

LIKE ons op Facebook
en u wordt op de hoogte

gehouden van onze acties

Of meld je aan voor onze nieuwsbrief
op onze site www.rijnbeek-dier.nl

Uw lidmaatschap van “De Ziende” geeft nog steeds
recht op 10% korting op onze ruitersport afdeling!

U vindt ons nu
ook op Facebook

Uw adres voor alle ruitersportartikelen, wormpasta,
diervoeders en benodigheden

Altijd 10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


