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Van de bestuurstafel 
Op zondag 17 februari was er na een lange, koude winterperiode eindelijk weer 
een stralend zonnetje te zien. En dat kwam heel goed uit! 27 kinderen waren op 
deze zonnige zondag aanwezig om alles te leren over het poetsen en verzorgen 
van paarden. Na een paar uur flink poetsen stonden de pony’s te stralen 
en hadden de kinderen misschien wel een nog stralendere glimlach en een 
poetsdiploma in hun handen.

Dat ze nu goed kunnen poetsen en 
opzadelen konden ze gelijk laten zien 
op zondag 3 maart en maandag 4 
maart. Deze 2 dagen stonden geheel 
in het teken van het diploma rijden. 
Met een gespannen koppie begon 
iedereen dapper aan zijn proef en na 
deze twee dagen ging iedereen trots 
met een diploma naar huis.

Op zondag 17 maart was het weer tijd om de caprilli te rijden, het weer zat 
gelukkig mee en kon er dus in twee bakken gereden worden. Er waren niet heel 
veel deelnemers dit jaar, maar het was zeker een geslaagde dag.

En het kan natuurlijk niemand ontgaan zijn, maar april was feestmaand op 
Manege Pretfort! Met 2 jarige op het terrein is het natuurlijk dubbelfeest. Sandor 
die alweer 37 jaar is geworden, maar nog steeds als een jonge god door het 
land huppelt en onze eigen Ria die op 13 april Sara is tegen gekomen. De gehele 
maand april was er een mooie tentoonstelling in de kantine te zien, met Ria en 
Sandor in de hoofdrol. Oude foto’s zijn natuurlijk lachen, gieren, brullen en het 
was ook zeker de moeite waard om even tussen deze foto’s te snuffelen.

Maar alleen een tentoonstelling was natuurlijk niet genoeg, er werd ook een 
heus feest georganiseerd op 13 april. Iedereen kon zich deze avond vermaken 
met oud Hollandse spelletjes, zoals snoephappen, blikgooien en sjoelen. Dit 
allemaal onder het genot van een hapje en een drankje. Ook werd er nog 
een persoonlijk lied voor Ria gezongen, met de complimenten voor Suzanne 
Kranenburg, het creatieve brein achter dit lied. We sloten de avond af met een 
dansje, waardoor veel mensen die dag daarna met spierpijn uit bed zullen zijn 
gekomen. 

Ik hoop dat we met dit feestelijke gevoel het aankomende jaar ingaan en we 
er weer een heel mooi wedstrijdseizoen van gaan maken, met als eerste op de 
agenda de cross op 11 mei!



Jaargang 39, nummer 2  -  april 2013  -  pagina  5

En natuurlijk komt een maand na de cross, de dressuurwedstrijd met de open 
dag. Dus noteer 15 juni ook vast in je agenda en zeg het tegen iedereen.

Tot op de manege! 
Groetjes Femke Severrien

Van de redaktie
Ruitersportvereniging De Ziende heeft op de onlangs gehouden ledenvergade-
ring, afscheid genomen van enkele bestuursleden en heet gelukkig ook weer 
enkele nieuwe bestuursleden welkom.
Het bestuur verlaten hebben Arja Heikoop, Adrie Vianen,Cecile Intema en Marjon 
Beckers.
Nieuw tot het bestuur toegetreden zijn Suzanne Kranenburg, Hanneke Tielen-
burg, Maartje Op ‘t Land en Melissa Kempen. De laatste 2 als jeugdleden.

In de eerste bestuursvergadering na deze ledenvergadering, is een nieuwe ver-
deling van de taken gemaakt en is besloten om Vivian de Korte tot secretaris te 
benoemen.
Omdat Melissa en Maartje onze nieuwe jeugdbestuursleden zijn geworden, kon-
den Femke Severrien, Marit van Leeuwen en Vivian de Kort, een plaats innemen 
in het “gewone”bestuur.
Verder is er ook een nieuwe taakverdeling gemaakt, waardoor het werk binnen 
de vereniging weer een beetje beter is verdeeld.

Ook is besloten dat deze bladzijde in dit blad voortaan door wisselende personen 
uit het bestuur zal worden geschreven.
Onder de kop “Van de bestuurstafel”, zal elke keer een ander bestuurslid u hier 
op de hoogte brengen van de laatste belangrijke dingen.
De eerste keer zal dat gedaan worden door Femke Severrien.

Tot slot wil ik de personen die het bestuur hebben verlaten, heel hartelijk bedan-
ken voor de inzet die ze de afgelopen jaren hebben getoond voor onze vereni-
ging. We hopen op jullie te mogen blijven rekenen als we jullie nodig hebben.
De nieuwe bestuurders heet ik uiteraard hartelijk welkom bij onze club.
Het zal even wennen zijn, maar de zittende bestuurders zullen hun best doen om 
de nieuwe in te werken.

We hopen weer op een goed verenigingsjaar.
Ad Koster
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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

Open Dag
op  Manege Pretfort

aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 15 juni 2013
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

* Vanaf het begin van de middag demonstraties te paard,
door jeugd en volwassen leden van
Ruitersportvereniging “De Ziende”

 

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
zodat u niet thuis hoeft te zijn om te eten

* Grote Verloting en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Er is een Clown aanwezig

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pretfort en neem iedereen mee die 
je kent, want het wordt een groot feest!

www.deziende.nl
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Even voorstellen onze nieuwe bestuursleden

Suzanne
Hallo allemaal,
 Ik wil mijzelf even voorstellen aan jullie.
Mijn naam is Suzanne Kranenburg , voor de 
meeste gewoon bekend als Suus.
Ik ben 44 jaar, ben getrouwd met Gijsbert (Gijs) 
en heb 2 kinderen.
Bas en Eva, 16 en 13 jaar oud.
Bas heeft in het verleden ook bij Pretfort gereden 
maar is na 3 jaar gestopt want
hij wilde liever gaan Western rijden, inmiddels 
rijdt hij liever op trekkers!!!
Samen met Eva ben ik heel veel op de manege te 
vinden omdat wij ons eigen paard hebben.
Frauke , de fries naast Johnny.
Ik ga vanaf nu mijn steentje bijdragen bij het 
bestuur van Ruitersportvereniging De Ziende. 

Ik heb er heel veel zin in en hoop dat ik hierin een positieve bijdrage kan gaan 
leveren.
 
tot ziens op de manege..  Suus

Hanneke
Hallo allemaal. Sinds maart 2013 zit ik officieel 
in het bestuur van de Ruitersport Vereniging de 
Ziende. Om die reden is mij gevraagd of ik me wilde 
voorstellen in de Pretpraat. Dus vandaar dit stukje 
van mij. Ik ben Hanneke Tielenburg, 36 jaar en 
trotse moeder van Shannon. Veel van jullie zullen 
mij kennen als vrijwilliger van de wedstrijden en als 
eigenaar van Ready. Ik werk op de afdeling P&O bij 
Zeeman textielSupers. 

Toen Shannon 3 jaar was zag ze op televisie mensen paardrijden. Sinds die tijd 
wilde zij dat ook.  Stiekem moest ik hier wel om lachen, want als kind heb ik 
ook veel paardgereden, maar niet veel in lesverband. Door problemen met mijn 
knie ben ik toen gestopt. De problemen met mijn knie zijn er nog steeds, maar 
inmiddels weet ik dat wat ik ook doe de pijn er is. Dan kun je het beter maar een 
beetje leuk maken toch. Toen Shannon 6 was mocht ze eindelijk starten met 
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paardrijden. Eerst een valse start gemaakt bij de Alphense Ruiters. En daarna 
op deze gezellige manege terecht gekomen, waar ik vroeger zelf ook wel heb 
gereden. Ik ben hier als tiener 1 keer op ponykamp geweest en heb toen ook een 
keer op Sandor gereden en mocht zelfs Ria’s paard Pascal een keer uitstappen. 
Ja ja dat was toen een hele eer. Maar nu terug naar het heden. Shannon voelde 
zich helemaal thuis op de manege en ik vind het altijd heel leuk om te helpen. 
Naar verloop van tijd begon het bij mij ook weer te kriebelen en zo groei dan 
weer op een paard. In oktober dit jaar is de lieve Ready gekomen en zo is de 
cirkel rond. 
Eind 2012 gaven een aantal bestuursleden aan te willen stoppen. Op dat 
moment hebben ze mij benaderd met de vraag of ik het bestuur in wilde. Na een 
paar dagen na te hebben gedacht heb ik besloten dat te doen. Ik ben dan ook 
met veel enthousiasme gestart en hoop het nog lang te kunnen doen. 

Indien jullie ideeën of vragen hebben kunnen jullie altijd bij mij of een van de 
andere bestuursleden terecht. Dan kijken wij wat we er mee kunnen doen of 
hoe het oplossen. 
Nou nu kennen jullie een beetje meer van mij en tot snel op de manege.

Groetjes, Hanneke

Melissa
HoiHoi,
Ik zal me ook even voorstellen.
Mijn naam is Melissa Kempen.
Ik ben 12 jaar en woon in Ter Aar.
Mijn grote hobby is natuurlijk paardrijden!
Toen ik 7 was wilde ik graag op een manege 
lessen.
Dat mocht en zo kwam ik op manege pretfort.
Mijn eerste les reed ik toen nog op Sandor.
Ik vond het zo leuk dat ik op pretfort bleef.
Ik heb daar veel leuke tijden meegemaakt.
Nu rijd ik op dinsdag van 18:00-19:00 en krijg les van Ria.
Je kan me meestal vinden met Esther of met Maartje
Heb je vragen? Zoek me maar op!

Groetjes, Melissa

Van Maartje heb ik helaas geen voorstelverhaaltje ontvangen nog.
Misschien stelt zij zich in de volgende Pretpraat nog even aan u voor.
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Tentenkamp van 25 tot 26 mei
Hooggeëerd plubliek, boeren, burgers en buitenlui.
Welkom bij Circus Dikke Pret.

Draai jij de soepborden van je moeder op je vingers rond.??
Of jongleer jij met het fruit in de keuken.??
Laat jij je huisdier kunstjes doen.??
Maar is je moeder daar niet altijd blij mee.??
Dan is dit circuskamp iets voor jou.!!

Op zaterdag 25 Mei vanaf 19.00 uur tot zondag 
26 mei 19.30 uur krijg je een hele
Circustent tot je beschikking zonder dat je 
mama’s huis afbreekt..!!

Maar wat is een Circusartiest als hij zijn kunstjes niet kan laten zien ??
Aan het einde van het weekend geven wij dus een Circusvoorstelling, zodat 
iedereen kan zien dat wij echte Circusartiesten geworden zijn !!

Wil je hier bij zijn, kleed je dan als een ware Circusartiest !!
Geen idee hoe die eruit zien?? Denk dan aan……
Clowns, Buikdanseressen, Slangenbezweerders, Acrobaten, Dompteurs, 
Goochelaars of misschien wel een wild dier ??

Kosten voor dit kamp zijn : 20,00 Euro

Zorg wel dat je een tent, slaapspullen, rijkleding, borstels en gewone schoenen 
en kleding meeneemt..!!

Inschrijven doe je : t.z.t op het inschrijfformulier in de kantine…!!!

Groetjes, Circus Directeur Dik Pret

Poetscursus
Op Zondag 17 febr. heerste er weer een gezellige sfeer op de manege.
Het zonnetje scheen en menig paarden liefhebber zocht de buitenbak op om hun 
rondjes te rijden.
Dit kwam voor ons goed uit aangezien we op deze middag veel kinderen 
verwachten.
27 kinderen hadden zich ingeschreven voor de poets/opzadel cursus en rond 
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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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13.00 uur begon de kantine al behoorlijk vol te lopen.
Toen iedereen zich aangemeld had vertrokken we naar de binnenbak waar we 
een quiz speelde.
Bij deze quiz werden er vragen en stellingen gesteld waarbij iedereen in het 
juist/onjuist vak moest gaan staan. Of iedereen het juiste antwoord gaf of dat 
ze achter elkaar aan liepen hou ik in het midden maar er zaten best moeilijke 
vragen bij.
Direct daarna werd Flair 
binnen gebracht, de 
benodigde borstels lagen al 
klaar en Marit en Isabel gaven 
de borstel demo met uitleg 
over de verschillende borstels 
en bijbehorende werkwijze.
Meteen na de demo werden 
de kinderen door Francisca 
en Rienke per 2 bij een pony 
ingedeeld en konden ze 
naar hartenlust poetsen en 
sommige zelfs vlechten. Na 
een klein uurtje stonden alle 
pony’s te glimmen in de stal 
en maakte wij even tijd voor een welverdiende pauze.
Direct na de pauze werden de onderdelen van het zadel en hoofdstel 
onderhanden genomen en werd er voor gedaan hoe je op een goede en 
voorzichtige manier je paard kan opzadelen.
Tevens werden alle onderdelen bij naam en toenaam genoemd. Zodat het woord 
VOETEN DINGEN 
ineens veranderde in STIJGBEUGEL en het woord BONNIE DINGEN veranderde in 
MARTINGAAL.
Opnieuw vertrok iedereen weer naar de stal maar nu om hun gepoetste pony op 
te zadelen.
De gezadelde pony’s mochten naar de binnenbak waar nog even geoefend werd 
met het begeleiden van je pony als je er naast loopt.
Eén voor één verlieten de groepjes de binnenbak om bij Marit op de foto te gaan 
en vervolgens de pony’s weer af te zadelen. Rond 16.30 was iedereen weer in 
de kantine waarna Hanneke buiten op het terras de certificaten uitdeelde. Een 
laatste foto van alle deelnemers werd nog gemaakt in de buitenbak waarna alle 
kinderen rond 17.00 uur weer huiswaarts keerde.

Wilma
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zie ook onze webwinkel : www.libellaruitersport.nl

Elke zaterdag op de Alphense Markt

20%

Libella Ruitersport
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Diplomarijden RSV De Ziende
Op zondag 3 en maandag 4 maart, werden er weer examens afgenomen voor de 
door Ruitersportvereniging De Ziende uitgegeven A-, B-, C- en D-diploma’s.
42 kinderen hadden een uitnodiging van de vereniging gekregen om hier aan 
deel te nemen.
Uiteenlopend van beginners tot gevorderden.
Voor de beginners was er het A-diploma en voor de meest gevorderden het 
D-diploma.
Daar tussen uiteraard nog een B- en C-diploma, want er rijden op de thuisbasis 
van de vereniging, manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg, 
natuurlijk niet alleen beginners en gevorderden.

De vereniging trekt als jury altijd een ervaren amazone aan van de landelijke 
rijvereniging. Ook dit jaar was dat Ria van Gulik uit Bodegraven. 
Zij kent de kinderen niet en kan dus een onbevooroordeelde mening over hen 
geven.

Omdat de deelnemers zich niet zelf in kunnen schrijven voor het examen, maar 
worden uitgenodigd, is de kans van slagen bijna 100%. Kinderen die nog niet aan 
het examen toe zijn, worden gewoon niet uitgenodigd. Eigenlijk vergelijkbaar 
met het zwemdiploma.
Zakken kan natuurlijk altijd, maar dan komt het door de zenuwen, of omdat de 
zelf gekozen pony er toevallig 
geen zin in heeft. Dat risico is 
er uiteraard bij dieren.

Aan het einde van beide 
dagen kon de jury gelukkig 
ook nu weer iedereen 
feliciteren met het behalen 
van het diploma. Er werd 
zelfs opgemerkt dat de 
kinderen het ieder jaar beter 
gaan doen. Dit jaar waren 
er dan ook weinig algemene 
opmerkingen te maken.
Ria gaf de kinderen nog wel 
wat tips mee waar men op 
moet letten, want het kwam vooral bij de deelnemers die op maandag reden 
wel eens voor dat ze de figuren niet afmaakten.
Dat gaf uiteraard wel minder fraaie cijfers op het protocol.
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Daarom liepen de punten van de deelnemers wel behoorlijk uiteen, maar 
iedereen had de benodigde 165 punten ruim gehaald.

De diploma’s hebben vooral waarde voor het indelen van de ringen bij de 
wedstrijden die de komende maanden weer worden georganiseerd. Zo  
organiseert de vereniging op 17 maart een Caprilliwedstrijd en kunnen de 
kinderen dus uitkomen in een ring met deelnemers van het zelfde niveau.

De geslaagden op de twee dagen waren:

A-diploma  
Fleur Broer op Bonny met 200 pt.
Fleur Tuls op Bonny met 200 pt.
Gaby van ‘t Hart op Vosje met 205 pt.
Roosmarijn Kuijf op Denate met 207 pt.
Brendan Collins op Denate met 205 pt.
Shannon Hoogervorst op Vosje met 207 pt.
Romy Goedhart op Zep met 194 pt.
Sam de Rooy op Maybe met 200 pt.
Emo Enderman op Marinda met 189 pt.
Bradley Vonk op Denate 205 pt.

B-diploma  
Hannah Grisel op Sunny met 187 pt.
Romy Lankhaar op Borah met 195 pt.
Kim Harting op Sunny met 195 pt.
Louise van Lith op Borah met 200 pt.
Naomi Hesseling op Bonnie met 183 pt.
Lianne Gordijn op Zep met 201 pt.
Desiree van Wengerden op Vosje met 196 pt.
Emrije Isaku op Zep met 204 pt.
Nina de Graaf op Maybe met 181 pt.
Laura Beckers op Maybe met 190 pt.
Jet op ‘t Land op Vosje met 199 pt.
Mariëlle vd Heuvel op Zep met 197 pt.
Simone Korse op Marinda met 180 pt.
Iris Kranenburg op Zep met 187 pt.
Famke Angenent op Sunny met 188 pt.
Fabiënne Oskam op Borah met 192 pt.
  
C-diploma  
Yvonne van der Heide op Amber met 179 pt.
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Eva Kranenburg op Sunny met 184 pt.
Francisca Schutter op Brian met 182 pt.
Demi Termeer op Borah met 191 pt.
Samantha Slotboom op Brian met 185 pt.
Noa Burmanje op Zep met 187 pt.
Melissa Kempen op Zep met 190 pt.
Maartje op ‘t Land op Izy met 187 pt.
Suzan Vellekoop op Marinda met 180 pt.
Isabel de Ruiter op Zep met 189 pt.

D-diploma  
Kim Garthoff op Borah met 184 pt.
Rienke Boonstra op Sunny met 184 pt.
Ruth Walburg op Amber met 179 pt.
Marloes Nulle op Sunny met 184 pt.
Danique van Stigt op Borah met 182 pt.
Esther Heikoop op Sunny met 182 pt.

Voor foto’s van de beide middagen, kunt u kijken op www.pretfort.nl.

Caprilli bij R.S.V. De Ziende
Op zondag 17 maart organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende een Caprilli-wedstrijd op manege Pretfort aan de Achtermiddenweg. Er 
waren 41 deelnemers, minder dan voorgaande jaren, maar dat maakte de dag 
er niet minder om!  
De Caprilli wedstrijd is een wedstrijd waarbij in een dressuurproef enkele sprin-
ghindernissen zijn opgenomen. Deze moeten zonder weigering worden ge-
nomen. De Caprilli wedstrijd is bij iedereen inmiddels wel bekend. In 2010 is voor 
het eerst sinds twintig jaar weer een Caprilli wedstrijd georganiseerd. Deze is 
in plaats gekomen van de Samengestelde Wedstrijd. De Caprilli bleek toen een 
groot succes te zijn en sinds 2010 is de Caprilli wedstrijd een vast onderdeel ge-
worden van de agenda! Dit was dus alweer de vierde Caprilli wedstrijd, en ook 
deze wedstrijd was een succes!

Het was, vanwege het weer, de week voor de wedstrijd nog spannend of de 
buitenbak wel gebruikt zou kunnen worden. Halverwege de week is er besloten 
dat er met de wedstrijd gewoon buiten gereden kon worden, wat ervoor zorgde 
dat verschillende ringen tegelijkertijd konden rijden en de wedstrijd lekker vlot 
verliep! Het weer op de dag zelf was ook goed, wat de sfeer natuurlijk positief 
beïnvloedde! Om 10 uur werd in de buitenbak gestart met de ruiters met een C- 
of D- diploma. Zij reden de LL-proef. 
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Nadat iedereen uit deze categorieën geweest was, reden de ruiters met een 
B-diploma de BB-proef. In de binnenbak werd gestart met de kinderen met een 
A-diploma, gevolgd door de beginners die het proefje AA reden. 
Om even na twee uur kon worden overgegaan tot de prijsuitreiking. 
Omdat er in sommige ringen niet veel deelnemers waren, werd er bij deze 
ringen alleen een 1e en 2e plek uitgereikt. 
Voor de duidelijkheid: 
Bij ringen met 4 of minder deelnemers wordt alleen een 1e prijs uitgereikt.
Bij ringen met 5 t/m 8 deelnemers wordt alleen een 1e en 2e prijs uitgereikt.
Bij ringen met minimaal 9 deelnemers, worden dus de 3 prijzen uitgereikt. 
De overige ruiters ontvingen een troostprijs-rozet, zodat niemand met lege 
handen naar huis hoefde te gaan! 

Zonder A-diploma:
1 Esmée Hulscher Marinda 110
2 Renske v.d. Voorst Vosje 105
3 Arne Enderman Maybe 102
4 Mira Pieterse Blue Eyes 101
5 Marit v.d. Helder Vosje 100
5 Joyce v.d. Vis Blue Eyes 100

Met A-diploma:
1 Roosmarijn Kuijf Maybe 169
2 Bradley Vonk Denate 167
3 Brendan Collins Denate 165
4 Shannon Hoogervorst Vosje 164
5 Sam de Rooy Marinda 159

Met B-diploma:
1 Kim Harting Sunny 178
2 Desiree v. Wengerden Vosje 174
3 Mariëlle v.d. Heuvel Maybe 169
4 Famke Angenent Sunny 162
5 Hannah Grisel Sunny 158

Met C-diploma:
1 Demi Termeer  Borah 175
2 Maartje op ‘t Land  Izy 172
3 Eva Kranenburg  Sunny 166
3 Francisca Schutter  Brian 166
5 Melissa Kempen  Izy 160
     >>>



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  18

Met D-Diploma:
1 Irene Weerheim  Selly 177
2 Mirjam de Vries  Sunny 169
3 Esmée Wulff  Borah 167
4 Rienke Boonstra  Sunny 165
5 Danique v. Stigt  Borah 163

RABO sponsorfietstocht 
Groene Hart Noord op 9 juni 2013
Op een sportieve manier geld verdienen voor onze vereniging? 
De Rabobank Fietssponsortocht wordt jaarlijks door Rabobank Groene Hart 
Noord georganiseerd en vormt de spil van sponsoring aan het verenigingsleven. 
In 2013 vindt de Rabobank Fietssponsortocht plaats op zondag 9 juni.
U gaat toch ook fietsen om onze vereniging te steunen?
Iedereen kan meedoen, want er zijn verschillende routes, met verschillende 
afstanden. Van 20 km tot 100 km. Dus voor iedereen wel een afstand.

Afhankelijk van de gereden afstand, ontvangen wij onderstaande bedragen van 
de RABObank:
Route ca. 20 km  € 2,50
Route ca. 35 km € 5,00
Route ca. 50 km € 7,50
Route ca. 100 km € 12,50

Opstapplaatsen zijn de bankkantoren van de RABObank Groene Hart Noord.
Dit zijn o.a. Nieuwkoop, Ter Aar en Nieuwveen.

Op 22 september wordt ook weer gefietst vanuit de RABO kantoren rond Alphen 
a/d Rijn. Daar publiceren we in de volgende Pretpraat meer over.

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/groenehartnoord

Haal fietsend geld op voor de clubkas. U doet toch ook mee? 

Deelname is gratis en iedereen is welkom. 

Rabobank Fietssponsortocht 2013

Fietsen voor uw
club of vereniging

Zondag 
9 juni 2013
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April: Feestmaand 
De maand april is feestmaand op Pretfort vanwege de verjaardagen van Sandor 
en Ria. Sandor werd aan het begin van de maand maar liefst 37 jaar en Ria 
mocht Sara binnenhalen.
We plaatsen in deze Pretpraat de tekst van de tentoonstellingswand uit de 
kantine en laten Ria aan het woord over het feest op haar verjaardag.

Wat zegt Ria er zelf van
Ik had beloofd om een stukje te schrijven over het verjaardagsfeest van Sandor 
en mij, dus eindelijk een stukje in de Pretpraat van mij.

De voorbereiding begon al weken van te voren. Door vergaderingen waar ik niet 
bij mocht zijn. (En ik ben altijd gek op vergaderen.)

Vrijdagavond begon de pret al.
Ik zat rustig TV te kijken en opeens een drukte in de tuin voor het huis.
Er werd een lange paal met een groot, rond, houten plak voor het huis gezet.
Er werd een lange lijn gespannen en er werd mij gevraagd of ik nog wasknijpers 
had.
Nadat ik die gegeven had, kwamen de grote onderbroeken en luiers tevoorschijn.
Grote lol dus in de tuin.
Daarna een nacht van weinig slapen, want ik was natuurlijk heel zenuwachtig.
Zaterdagmorgen begonnen een aantal ouders en ruiters met het versieren van 
de binnenbak.
Dat ging op deze manier heel snel en het zag er al gauw gezellig uit.

Van het bestuur heb ik een heel mooi kado gekregen; een fotoboek van de 
afgelopen 10 jaar.

Zaterdagmorgen was mijn broer Cor al geweest, want die moet ‘s middags en ‘s 
avonds werken.
‘s Middags kwamen mijn vader, tante en oom koffie drinken.
Ze gingen om een uur of 6 weer weg en ondertussen hadden we de paarden 
gevoerd.
Toen snel eten en douchen, want om 19 uur begon het feest.

Om 19 uur kwamen de eerste mensen ook al.
Ik had een mooi plekje gekregen met een tafel voor de grote emmer waar de 
enveloppen in konden.
Overdag had ik al heel wat kado’s en enveloppen gekregen.
Het was al snel een gezellige drukte.
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Ook de fokker van Sandor is geweest.
Ze kwamen mij feliciteren en ik dacht eerst van wie zijn dat de ouders, maar 
toen vertelden ze dat Sandor bij hen geboren was. Ze hebben gezellig gepraat en 
een rondleiding gekregen van Jacky.

Halverwege de avond, vroeg Suzan (Kranenburg) even stilte en gingen o.a. Yvon, 
Suzan en Eva een prachtig, zelf gemaakt lied zingen over de dingen die hier zoal 
gebeuren met mens en dier.

Later op de avond ging de muziek wat harder en kon er gedanst worden. Nou 
gedanst... Het leek meer op een stel wilde paarden dat rond liep te springen...
Rond de klok van 10 kwam aan al het leuke dan weer een einde.

Ik wil iedereen ontzettend bedanken die hier aan meegedacht en meegewerkt 
hebben.
Ik vond het een geweldige dag en avond.
Ik heb er van genoten en zal er nog lang aan terug denken.

Bedankt! 
Ria

Interview met Magda van Schaik op 13-02-2013
In de jaren ’80  toen Sandor nog maar net op de manege stond, verhuisde hij al 
snel naar het nichtje van Ria. Sandor was toen die tijd nog erg jong en moest 
nog veel leren.
Ik zocht Magda van Schaik op met pen, papier en de volgende vragen. Niet ver 
van mijn huis aan de Noordzijde in Bodegraven waar Magda toen en inmiddels 
weer in het ouderlijk huis woont.
Wil je weten hoe het hem in die tijd verging lees dan verder.

Wanneer kreeg je Sandor en hoe oud was hij toen.
Dat moet rond 1980 zijn geweest hij was toen 4 jaar en eigenlijk alleen zadelmak
Waarom kreeg je Sandor.
We hadden thuis al een pony waar mijn zus en ik op reden maar deze werd te 
klein zodat er gezocht werd naar een grotere voor ons beide.
Hoe kwamen jullie op het idee om een pony bij Pretfort te halen.
Ome Cees v. Schaik ( vader van Ria ) is een broer van mijn vader dus die link was 
gauw gelegd. Ome Cees werd gevraagd om te zien naar een paard voor mijn zus 
en een pony voor mij.
Er stonden vast meerdere pony’s bij Pretfort, waarom juist Sandor.
Sandor was niet de pony die ome Cees voor mij in gedachte had. Op het oog 
leek Edwin een geschikte pony. Edwin was een mooie grote E pony, hij kwam 
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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 
Woensdag 25 april zaterdag 27 april 
               Zaterdag 11 mei 
     van 13.00 tot 17.00 uur  

               
Zomer Collectie 2013 is binnen 
 
3 soft katoenen halster touwen voor  € 10,00 
Paardrijbroeken       v.a. € 19,95 
Vliegenkap fun van € 9.95 pst nu 2 voor  € 10,00 
Comfi fit leren chaps  van € 49.95        € 34,95 
Strass Caps v.a.        € 42,95 
  
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 Notoriously van Jill en staat bij Lucky Stable 
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samen met het paard voor mijn zus mee naar Bodegraven. Helaas was ik toch 
iets te klein voor de mooie zeer voorwaartse Edwin.  Het bleek al snel niet de 
juiste combinatie te zijn. Van de ene op de andere dag werd Edwin omgeruild 
voor een ander,en zo kwam Sandor ongezien op het plekje van Edwin te staan in 
Bodegraven.
Sandor had op de manege veel paarden vriendjes, hoe was dat bij jullie.
Tja hier was het minder, maar hij had gezelschap aan het paard van mijn zus.
Was Sandor de eerste pony waar je op ging rijden.
Nee dat was Heidi een klein vosje ik denk niet groter dan een A/B pony 
(vergelijkbaar met  Bleu-Eyes). Het leren rijden ging vooral spelenderwijs , alleen 
halstertje om en zonder zadel in het land rondjes rijden.
Hoe was je eerste rij ervaring op Sandor.
Ik kan me herinneren dat ook Sandor voor mijn doen nog erg voorwaarts was.
Wij kennen Sandor als super braaf, was hij dat bij jou ook altijd.
Nee, buiten het feit dat hij voorwaarts was kon hij ook erg ondeugend zijn.
Toch bleef hij wel altijd eerlijk , zeker niet gemeen. Daarbij had ik het voordeel 
dat hij ook verkeersmak was.
Ging je met Sandor ook naar de les en zo ja van wie kreeg je les en 
waar deed je dat.
Zeker ging ik op les, de Boreftse ruiters was gevestigd bij onze buurman op de 
boerderij aan de Noordzijde. Elke zaterdagochtend werd daar les gegeven door 
Gerda Verburg ( oud minister van landbouw ) aan de paarden en pony’s die 
aangesloten waren bij deze vereniging. Al snel daarna kreeg de Boreftse ruiters 
een nieuw onderkomen aan de Ringweg en moesten we onder de man de weg 
uit om aan de lessen deel te nemen.
Gelukkig voor mij geen hele onderneming aangezien Sandor verkeersmak 
was. Zo kwam het voor dat we met een heel groepje de gevaarlijke Noordzijde 
uitreden om bij de bak te komen.

Wat heb je in die tijd allemaal gedaan met Sandor.
O echt van alles !! De Boreftse ruiters was net als de Ziende ruiters aangesloten 
bij Kring Gouda. Er werden in de zomer overal in de regio wedstrijden 
georganiseerd zoals dressuur en springen.
Zelfs met de cross in Leusden deden we mee. Tevens werd er jaarlijks een 
ponykamp georganiseerd in Hoenderloo waar we met eigen paarden en pony’s 
naar toe gingen. Ook het begeleiden van de rijtoer tijdens de Najaarsmarkt ( 
kaaskoningin) en Sinterklaas was een jaarlijks terug kerend fenomeen.
Daarnaast gingen we ook geregeld met de vereniging naar het bos of het strand 
waar we ons lekker konden uitleven.
Vertel eens over je wedstrijd ervaring met Sandor.
De wedstrijden in die tijd waren heel anders dan tegenwoordig. Toen gingen we 
er met de hele vereniging op uit. Op Zaterdagmorgen rond 6.00 uur kwam de 
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grote veewagen van Van Dommelen en werden alle paarden en pony’s langs de 
route opgehaald om vervolgens naar bijvoorbeeld Waddinxveen te rijden waar je 
dus de hele dag verbleef.
Tijdens deze wedstrijden hebben we samen, maar ook met de andere ruiters 
veel plezier beleeft en van elkaar geleerd.
Sandor was erg leergierig en pikte alles heel snel op. Menigmaal zijn we in de 
prijzen gevallen met de bijbehorende winstpunten. Zoveel punten zelfs dat we 
op een gegeven moment M mochten starten en dat was in die tijd best wel 
hoog.
Winst in de M hebben we nooit gereden, Sandor begon teveel achter de teugel 
te lopen en dat werd niet getolereerd. Hij wist donders goed hoe het wel moest 
maar probeerde er simpel weg onderuit te komen.
Wat zijn je leukste herinneringen aan Sandor.
Hij was van zich zelf erg makkelijk, kon ook makkelijk bij andere pony’s en 
toonde altijd inzet.
Heb je wel eens dingen met Sandor gedaan waarvan je nu denkt dat 
doe ik nooit meer.
Jazeker, rijden zonder zadel en hoofdstel, met alleen een halstertje en touwtje. 
Dat zie ik mezelf echt niet meer doen.
Hoeveel jaar heeft Sandor in totaal bij jullie in Bodegraven gestaan.
Dat zal ongeveer 7 jaar zijn geweest.
Waarom is Sandor weer terug gegaan naar Pretfort.
In die tijd was het normaal dat je met het bereiken van 18 jarige leeftijd niet 
meer op pony’s mocht starten tijdens wedstrijden of ze moesten hoger zijn 
dan 1.47m en dit was Sandor niet. Inmiddels was Ome Cees (meneer v. Schaik) 
alweer opzoek gegaan naar een ander paard. Op de markt kocht hij Sindy 
een mooie grote Gelderse merrie die op de plek van Sandor kwam te staan, 
zodoende is Sandor weer terug gegaan naar Pretfort.
Hoe kijk je terug op die tijd en heeft het je gevormd voor wat je nu 
doet met paarden.
Ik heb met Sandor echt een leuke maar vooral leerzame tijd gehad, we konden 
aan alles meedoen. Tevens is het fijn om zoveel paarden mensen in de familie te 
hebben, met dank aan Ome Cees en de privé lessen van Ria.
Of het mij gevormd heeft voor wat ik nu doe weet ik niet, maar mijn leven heeft 
altijd in het teken van paarden gestaan.

Inmiddels is Magda van Schaik  Z ruiter en heeft haar eigen pensionstal aan de 
Noordzijde. Tevens fokt zij zelf niet onverdienstelijk met het Friese Paard met de 
naam “ De Olijftak “.

Wilma Klootwijk.
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    Wist je dat ….. (alleen over Sandor)

·	 Sandor op 2 april 1976 als Welsh hengstje geboren is.
·	 Zijn stalletje toen in Schipluiden was.
·	 De Familie die hem fokte Rodenburg heet.
·	 De moeder van Sandor, Greetje heette.
·	 Greetje zelf een vosje was.
·	 Zij geboren is op 31 mei 1972.
·	 Zij dus nog net geen 4 jaar was toen zij Sandor kreeg.
·	 Greetje zelf ingeschreven stond in het veulen Welsh stamboek
·	 Sandor natuurlijk ook een vader heeft.
·	 Zijn naam Alexander was.
·	 Alexander ingeschreven stond bij het Welsh stamboek.
·	 De voorouders van Sandors vader echt uit Engeland kwamen.
·	 Wij dit opmaken uit hun namen.
·	 Ze voor ons bijna niet uit te spreken zijn.
·	 Wij verder weinig over hem weten.
·	 Sandor via een omweg in Aarlanderveen kwam.
·	 Hij op de paarden markt in Utrecht stond.
·	 Meneer van Schaik hem met een ander paard mee nam.
·	 Sandor nog geen 4 was toen hij op Pretfort kwam.
·	 Dit erg jong is voor een manegepony.
·	 Er wel al met 

hem gereden 
was.

·	 Hij al weer 
heel snel naar 
Bodegraven 
verhuisde.

·	 Sandor toen 
bij het nichtje 
van Ria terecht 
kwam.

·	 Hij best 
voorwaarts, 
ondeugend 
maar ook slim 
was.

·	 Zij dit samen 7 jaar vol gehouden hebben.
·	 Sandor in die tijd veel geleerd heeft.
·	 Hij zelfs schitterde in de dressuur.
·	 Hij zoveel winstpunten behaalde dat hij M mocht starten.
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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
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·	 Dit toen die tijd best wel hoog was.
·	 Ook het springen hem goed af ging.
·	 Dit vooral voor de lol gedaan werd.
·	 Sandor als 11 jarige terug kwam op Pretfort.
·	 Hij toen aan een nieuwe carrière begon.
·	 Sandor manegewerk van het begin af aan al leuk vond.
·	 Hij nog niet wist dat hij dit tot zijn pensioen zou doen.
·	 Bijna iedereen wel op Sandor heeft gereden.
·	 Sandor waarschijnlijk de meeste wedstrijden op zijn naam heeft staan.
·	 De eerste lintjes meestal met Sandor gewonnen zijn.
·	 Voltigeren één van zijn hobby’s was.
·	 Menig gymnast op zijn rug heb gestaan.
·	 Zijn rode pluim nog steeds aanwezig is.
·	 Geen enkel paard hem ooit verbeterd heeft.
·	 Sandor ook een charmeur is.
·	 Hij ook nog eens kies keurig is.
·	 Donja, Fina en Valda de gelukkige waren.
·	 Hij tot de laatste minuut bij Fina bleef.
·	 Het afscheid hem enorm zwaar viel.
·	 Geen enkele merrie hem kon troosten.
·	 Valda een lot uit de loterij leek.
·	 Het bijna liefde op het eerste gezicht was.
·	 Sandor zinder ogen opknapte.
·	 Zij samen ook wel ruzie maken.
·	 Sandor soms erg jaloers kan zijn.
·	 Valda hem toen trakteerde op een trap.
·	 Die trap op Sandors oog belande.
·	 Zijn oog voor altijd half dicht blijft zitten.
·	 Valda nu meestal wel haar zin krijgt.
·	 Wij er niet aan moeten denken dat Valda iets overkomt.
·	 Sandor hier nooit meer overheen zal komen.
·	 Wij hun dus samen het eeuwige leven gunnen.
·	 Sandor nog nooit ziek is geweest.
·	 Wij 3 jaar geleden toch voor Sandors leven vreesde.
·	 Hij zich verslikte in een appel.
·	 Deze appel enkele dagen in zijn keel bleef hangen.
·	 Sandor het die dagen enorm benauwd heeft gehad.
·	 De Veearts en Ria er alles aan gedaan hadden.
·	 De appel nog naar binnen nog naar buiten ging.
·	 Het voor die arme Sandor allemaal veel te lang duurde.
·	 Hij de appel toch op eigen kracht heeft door geslikt.
·	 Wij nu denken dat hij een Engeltje op zijn rug heeft.
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·	 Sandor nu geen appels en wortels meer mag hebben.
·	 Hij genoegen neemt met slobber en kuilgras.
·	 Sandor en Valda inmiddels samen wonen.
·	 Wij een dubbele box een loopstal noemen.
·	 Deze loopstal in de ponystal is.
·	 Zij dag en nacht bewaakt worden.
·	 De videobewaking boven de box van Bleu-Eyes hangt.
·	 Sandor soms niet zelf op kan staan.
·	 Ria daarom vaak haar bed uit moest.
·	 Ze nu vanuit haar bed Sandor in de gaten kan houden.
·	 Het Sandor niet zoveel moeite meer kost.
·	 Ria nu toch wat geruster kan gaan slapen.
·	 Buiten spelen het enige is wat hij nog doet.
·	 Valda altijd met hem mee gaat.
·	 Zij altijd in het zicht moet blijven.
·	 Sandor in paniek raakt als Valda 10 meter verderop staat.
·	 Hij als een malle gaat hinniken.
·	 Hij zich dan als een jonge hengst gaat gedragen.
·	 Je dan nog moeite heb om hem bij te houden.
·	 Ze samen al enige jaren een privé landje hebben.
·	 Hier keurig een draadje om heen staat.
·	 Sandor dit draadje soms eigenhandig verzet.
·	 Ria en Marcel dit niet zo leuk vinden.
·	 Sandor geen zwemdiploma heeft.
·	 Hij dit wel eens een keer geprobeerd heeft.
·	 Ria en Marcel hem met moeite op het droge kregen.
·	 Ze dit niet nogmaals willen meemaken.
·	 Daarom het draadje voor hun eigen veiligheid is.
·	 Hun landje een halve meter is opgehoogd.
·	 Er in het voorjaar nieuw gras ingezaaid word.
·	 Ze nu zeker met kop en schouders overal boven uit steken.
·	 Ze dit naar al die jaren wel verdienen.
·	 Wij hopen dat ze nog lang bij ons zullen blijven.
·	 Wij ons ook beseffen dat het van het ene op het andere moment 

afgelopen kan zijn.
·	 Wij hier voorlopig nog maar niet aan moeten denken.

Hiermee sluiten we het onderdeel over Sandor en het feest van Ria in deze 
Pretfort af. De hele maand april blijven de foto’s nog hangen in de kantine.
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Wist je dat
- Er op zondag 3 en maandag 4 maart diploma rijden was?
- Alle 42 kinderen hun diploma hebben gehaald?
- Er is opgemerkt dat kinderen het ieder jaar beter gaan doen?
- Iedereen er voor de komende wedstrijden wel op moet letten om hun 

figuren netjes af te maken?
- Sandor 2 april 37 jaar is geworden?!
- Ria 13 april 50 jaar is geworden?!
- Dit eigenlijk hier niet eens meer hoeft te staan?
- Omdat dit jullie niet  ontgaan kan zijn?
- Er namelijk al een paar weken van te voren allerlei voorbereidingen zijn 

getroffen?
- De kantine prachtig versiert was?
- Het feest op 13 april zelf ook geweldig was?
- De binnenbak prachtig versiert was?
- Wij iedereen willen bedanken die hieraan heeft meegeholpen?
- Sandor en Ria echt in het zonnetje hebben gestaan?
- We er met zijn allen een super leuk feestje van hebben gemaakt?
- Ria heel leuk kan dansen?
- Ria er nog heel goed uitziet voor iemand van 50!
- Sandor ook voor een paard van 37!
- We met zijn allen super trots zijn op onze Ria?
- We haar nog heel veel jaren vol geluk wensen?
- Foto’s van het feest te vinden zijn op de site?
- Loulou sinds 5 april niet meer op Pretfort staat?
- Ze nu samen bij een andere pony en een paar geitjes staat, waar ze het 

vast heel leuk zal gaan krijgen?
- Luna haar eerste officiële wedstrijd heeft gelopen met Ria van Gulik?
- Ze eerste en tweede zijn geworden?
- Aag een trotse eigenaar is?
- En wij natuurlijk ook trots zijn op dit knappe stel!
- Zeromada nog steeds kreupel is?
- Jerez ook nog niet helemaal goed loopt, maar wel beter dan eerst?
- De maand maart en april vrij koud zijn geweest?!
- Er telkens nog een harde wind heeft gestaan, waardoor het soms wel 

herfst leek?
- Het eindelijk een beetje mooi weer gaat worden?
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- Het gras dan ook eindelijk goed kan gaan groeien?
- We zondag 17 maart een geslaagde caprilli wedstrijd achter de rug heb-

ben?
- De volgende wedstrijd er alweer aankomt?
- Op 11 mei de voorjaarscross gehouden zal worden?
- Wij iedereen van harte uitnodigen om zich in te schrijven?
- De inschrijflijst al in de kantine hangt?

Wie zou onze Open Dag willen

sponsoren?
Voor de Open Dag zoeken we nog sponsors in alle vormen.

U kunt sponsoren in geld of in goederen.
Bij geld denken we dan bijvoorbeeld aan sponsors voor bekers en de huur 

van de kramen, bij goederen denken we dan aan het beschikbaar stellen van 
prijzen voor de verloting.

Inmiddels heeft ST/Warmte ons blij gemaakt met de melding dat zij de
bekers voor de verenigingskampioenen dit jaar willen betalen.

We reiken echter die dag ook prijzen uit aan de deelnemers van de 
dressuurwedstrijd op die dag. 

Die prijzen zouden we ok graag gesponsort zien.

Verder organiseren we een grote verloting en daarvoor hebben we
3 hoofdprijzen bedacht. Te weten 

een hotelovernachting voor 2 personen
een fiets

een groot boodschappenpakket
Met name voor deze drie hoofdprijzen zoeken we nog sponsors.

Daarnaast zijn we ook heel erg blij als u andere gelden / goederen beschikbaar 
wilt stellen voor de verloting.

Informatie kunt u krijgen bij Gerda Bruggeman of Ad Koster
(of via de andere bestuursleden van de vereniging)

U kunt mailen naar: adkoster@deziende.nl
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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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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

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

19 Renée van der Vis

21 Arne Enderman

23 Adrie Vianen

23 Fay Beijeman

25 Desirée van Wengerden

mei
2 Samantha Slotboom

2 Cecile Intema

3 Marit van den Helder

4 Alex Hesseling

6 Gerda Bruggeman

7 Fleur Tuls

9 Donna Veenekamp

11 Jane van der Ploeg

15 Iris Versluis

16 Suzan Vellekoop

20 Kimberly Bonapart

21 Romy Lankhaar

21 Merel van den  Hoff

22 Anna Rijfers

25 Kim Harting

27 Gaby van ‘t Hart

juni
2 Iris Kranenburg
3 Yvonne van der Heide
5 Rienke Boonstra
5 Marjon Beckers
6 Ellis de Jong
7 Sabine Baak
12 Mevrouw Burggraaff
13 Demi Termeer
19 Anna Louisa Klootwijk
22 Melissa Kempen
24 Nina de Graaf
24 Simone Korse
26 Emrije Isaku
27 Jacky Windhorst
27 Floortje van Klaveren
28 Ester van Doorne
29 Jip van Koert

Wij feliciteren de 
jarigen!!

Iedereen die examen moet doen
in de komende periode,
wensen we heel veel

succes!!
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11 mei Voorjaarscross, minicross en bixiecross
 Schrijf je zo snel mogelijk in op de lijst in de kantine
 Iedereen kan in principe mee doen
 ook al rij je nog maar kort

25-26 mei Tentenkamp op de manege
 Zie artikel in deze Pretpraat

15 juni Voorjaarsdressuur en Open Dag
 Certificaatring voor de beginners
 Verkoop je nog geen loten?
 Ga het dan snel doen!

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

14 september Najaarscross, minicross en bixiecross

12 oktober Najaarsdressuur

23 novemer 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

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


