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Van de bestuurstafel
De maand april zit er weer op en zo ook de 
het feest op manege Pretfort. De kantine is 
weer gewoon kantine en geen toonzaal van 
een museum meer. Dit is natuurlijk erg jam-
mer, maar zo kunnen we ook weer naar de 
lessen kijken die helaas toch nog wel eens 
in de binnenbak moeten plaatsvinden. Ook 
de andere dingen op de manege zijn weer in 
zijn normale doen. Zo ook de wedstrijden. Op 
11 mei was het dan ook zover . De tweede wedstrijd van het seizoen, de Voor-
jaarscross. Ondanks het laatste weekend van de meivakantie was, hadden we 
behoorlijk wat inschrijvingen, een kleine 50. Helaas waren de weergoden ons 
niet erg goed gezind en regende het zo wat de hele ochtend. Met de prijsuitrei-
king ging het zonnetje schijnen, maar dat mocht de pret echt niet drukken. 

Het was voor de eerste keer dat er niet meer geholpen werd, maar dat men het 
parcours eerst mocht lopen. Uiteraard stond het parcours al ruim van te voren 
op onze site, zodat je je ook kon inlezen. We merkten dat dit ook veel werd ge-
daan, want er kwamen al snel vragen die we gelukkig ook snel konden beant-
woorden. Best spannend zo’n verandering, maar we merkten dat het iedereen 
eigenlijk heel goed af ging. We gaan dit zo voortzetten. 

Ook de minst ervaren ruitertjes konden meedoen voor hun certificaat met de 
bixieproef. Dit is een proefje met wat balkjes op de grond. Het wedstrijd element 
is hier weggelaten, omdat het meer om het ervaring opdoen en leren gaat. Alle 
deelnemers krijgen dan ook een certificaat. 

Blij waren we met de vele handen die ons hielpen met het opruimen van de 
springbalken en staanders. Vele handen maken licht werk werd weer eens be-
wezen. Echter wil ik iedereen die 11 mei geholpen heeft dan ook nog hartelijk 
bedanken voor hun hulp. Zonder deze hulp kunnen we het echt niet. 

Toen kwam 25 mei, het tentenkamp. Wilma had al snel een leuk thema be-
dacht, Het Circus met directeur Dikke Pret. ’s Middags begon deze pret al met 
het opbouwen van de “circustent”. Zo’n binnenbak omtoveren tot camping an-
nex circus valt nog niet mee, maar met hulp en veel fantasie kom je al een eind. 
’s Avonds rond 19.00 uur was het dan zo ver. Een kleine 30 kinderen kwamen 
om hun tentenkamp op te slaan. Gelukkig wilden de ouders hierbij helpen, zodat 
alles al snel stond en de kinderen en begeleiding kon overgaan tot de orde van 
de dag. Eerst wat spelletjes doen en vooral oefenen en dan lààààt slapen. De 
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volgende ochtend gezellig met zijn allen ontbijten en de circusartiest uithangen 
kunnen onze manegekinderen prima. Het was dan ook een gezellig weekend. 
En ondanks dat het al weken herfst was, hadden we nu prachtig weer. ’s Nachts 
was het alleen wat koud, maar daar had de leiding meer onder te leiden dan de 
kinderen. Ook hiervoor willen we de vele vrijwilligers bedanken voor hun hulp. 
Mede dank zij hen is het zo’n leuk weekend geworden. 

Zoals iedere vereniging hebben we veel vrijwilligers nodig. Indien je eens een 
handje wilt helpen met de hand en span diensten kun je dit altijd aangeven aan 
Ria of aan de bestuursleden van de vereniging, welke je vind op de vorige pagina 
van dit boekje. Je hoeft niet persé een paarden-fan te zijn, want er zijn genoeg 
andere dingen waarmee je kunt helpen. 

Zoals jullie weten is op 15  juni onze Open Dag. Er zijn al veel lotenboekjes uitge-
geven. Echter kan degene die de meeste lotenboekjes verkoopt een uurtje po-
nyrijden op zijn/haar lievelingspony of -paard winnen. Voor extra lootjes kun je 
terecht bij Ria of de bestuursleden. De verkochte boekjes met het geld mag je zo 
snel mogelijk  in de witte brievenbus in de kantine doen. 

Met de Open Dag willen we graag dat onze manege er tiptop uit ziet. Hiervoor 
moet nog veel gedaan worden. Indien je hierbij wilt helpen is dat altijd mogelijk. 
In de kantine ligt een lijst met allerlei klusjes die nog gedaan moeten worden. 
Als je iets van de lijst gedaan hebt, kun je dat erachter schrijven, zodat een ander 
kan zien wat al gedaan is. Wij willen dan ook iedereen al bij voorbaat danken 
voor de hulp. En nu op naar 15 juni!

Tot ziens op de manege.
Groetjes, Hanneke Tielenburg 

Van de redaktie
Dit keer een iets andere Pretpraat dan u van ons gewend bent, want er 
ontbreken een paar vaste artikelen.
Oorzaak daarvan is de examentijd, waardoor Irene heel andere dingen aan haar 
hoofd had dan het schrijven voor de Pretpraat.
We hopen dat ze binnenkort een positieve uitslag mag ontvangen.
Dat geldt uiteraard ook voor alle andere mensen die examen hebben gedaan.
Gelukkig zijn er toch nog wel een aantal dingen op de manege geweest die een 
artikel opleverden. Te denken valt dan o.a. aan de cross en het tentenkamp.
Ook veel informatie voor nieuwe ruiters. Dit ivm de te verwachten bezoekers op 
de open dag die we op 15 juni houden. U komt toch ook!
De volgende Pretpraat verschijnt na de grote vakantie, dus vanaf deze plaats 
wensen we u een hele prettige vakantie.
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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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Kampioenen 2012
Op de open dag worden de Kampioenen van 2012 natuurlijk ook nog gehuldigd.
De bekers voor deze Kampioenen zijn beschikbaar gesteld door onze 
adverteerder ST/Warmte uit Nieuwkoop.
Daarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!!

Marielle v.d Heuvel Kampioen met A-diploma 
Eva Kranenburg  Kampioen met B-diploma 
Marloes Nulle  Kampioen met C-diploma 
Mirjam de Vries  Kampioen met D-diploma 
Marit van Leeuwen Kampioen EP
Renske v.d Voorst Kampioen Zonder Diploma

Voorjaarscross
Zaterdag 11 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende een crosswedstrijd op Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Een kleine 50 deelnemers hadden zich voor dit evenement ingeschreven.
Ze varieerden van beginners tot gevorderden.
Gestart werd met de meest ervaren rijders; de eigen paarden bezitters en de 
junioren 1. Ze reden in 1 ring, maar kregen aparte prijzen, want ruiters die 
dagelijks kunnen rijden, rijden natuurlijk beter dan kinderen die een uurtje per 
week les hebben op de manege.
Vervolgens gingen de junioren 2 van start, die over het algemeen wat jonger zijn 
en dus minder ervaren.
De grootste groep waren de deelnemers die tot ongeveer twee jaar rijden en 
de zelfde cross reden met wat lagere 
hindernissen. Deze cross kreeg daarom 
de naam Minicross. Deze groep is 
bij wedstrijden altijd het sterkst 
vertegenwoordigd.
Omdat de vereniging het liefst 
iedereen die op Pretfort rijdt bij de 
wedstrijden wil betrekken, is er tevens 
een aparte ring voor de jongste 
ruitertjes.
Deze rijden niet de echte cross, maar 
een zogenaamde Bixie-proef. Een mix 
van dressuur en lage hindernisjes. 
Deze kinderen kregen een protocol 
waarop stond aangegeven waar ze op 
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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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moete letten. Deze groep kreeg weliswaar punten, maar een echte winnaar was 
er niet.
Alle deelnemers ontvingen echter een Certificaat en een rozet, ter herinnering 
aan deze wedstrijd.
Bij de overige ringen ontvingen de winnaars een fraaie medaille en een rozet.
Omdat de vereniging niemand met lege handen naar huis wil laten gaan, 
ontvingen de overige ruiters een troostprijs-rozet.
Er kan in het algemeen teruggekeken worden op een zeer geslaagde dag.
De wedstrijd verliep vlot en zonder enig probleem, alleen het weer zat niet echt 
mee. De vele vrijwilligers lieten zich daardoor echter niet van de wijs brengen en 
gingen gewoon door.
Om circa 14.00 uur konden de winnaars in de volle zon hun prijzen in ontvangst 
nemen.
Bij vrijwel alle ringen moest de tijdwaarneming de uitslag bepalen, want het 
springen van de hindernissen gaf veelal gelijke punten.
De winnaars waren:
Bij de Eigen Paarden:
1 Marit van Leeuwen op Flair met 105 pt.
2 Esther van der Vlies op Mister met 60 pt.
Bij de Junioren 1:
1 Marloes Nulle op Borah met 105 pt.
2 Kim Garthoff op Borah met 105 pt.
2 Eva Kranenburg op Sunny met 105 pt.
4 Irene Weerheim op Selly met 105 pt.
5 Esmée Wulff op Borah met 105 pt.
Bij de Junioren 2:
1 Famke Angenent op Sunny met 105 pt.
2 Louise van Lith op Borah met 105 pt.
3 Kim Harting  op Sunny met 105 pt.
4 Fabiënne Oskam op Borah met 105 pt.
5 Hannah Grisel op Sunny met 104 pt.
Bij de Minicross:
1 Corrianne Nieuwenhuis op Sunny met 105 pt.
2 Jessica Henry op Sunny met 105 pt.
3 Gaby van ‘t Hart op Vosje met 105 pt.
4 Luka Selhorst op Vosje met 105 pt.
5 Renske van der Voorst op Vosje met 105 pt.

De volgende kinderen ontvingen een Certificaat voor hun deelname aan de 
Bixieproef: Cilla van der Wel op Maybe, Zoë van der Neut op Vosje ,
Tess Dijkstra op Jeroen, Sharon Gomes op Vosje. 
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Cross  zaterdag 11 mei
Zaterdag 11 mei was het weer zover, de jaarlijkse voorjaarscross van 2013.
Het was helaas een regenachtige dag.
En dat hebben de helpers geweten (de ruiters natuurlijk ook) want ze waren na 
een aantal uren punten tellen en tijd bijhouden flink natgeregend.
Maar dat mocht de pret niet drukken en er werd dus fanatiek gesprongen
Weer of geen weer !!!
Dit keer was het allemaal wel een beetje anders dan anders want het bestuur 
had besloten dat alle ruiters het parcours uit hun hoofd moesten kennen zoals 
het ook bij echte springwedstrijden gaat.
Vooraf werd aan alle groepen de mogelijkheid geboden om het parcours te 
verkennen. De ruiters liepen met iemand van het bestuur de route die zij ook 
later te paard zouden afleggen.
Wij als bestuur willen een compliment aan alle kinderen geven want jullie deden 
het hartstikke goed en dat voor de 1e keer !!!! Onze complimenten waard!!!
Als 1e van de ochtend begonnen de Junioren 1.
Dat is een groep die bestaat uit ruiters met C diploma /D diploma en een aantal 
ruiters die een eigen paard hebben.
Deze groep is ook het meest gevorderd.
Daarom stonden de hindernissen bij hen ook hoger dan bij de anderen.

Daarna kwam de groep Junioren 2.
Die bestond uit ruiters met Diploma A en B 
Bij hen werden de hindernissen iets lager gezet.
Want zij rijden weer een stuk minder lang dan de ruiters voor hen.
En het moet natuurlijk wel veilig blijven…..

Daarna kwam de Minicross
Dat zijn de wat jongere ruitertjes die nog niet veel rijervaring hebben.
Ook hier werden de hindernissen weer een heel stukje lager gezet.
In deze groep reden wel 19 kinderen mee.
In totaal hebben ongeveer 50 kinderen meegedaan.

Rond de klok van 3 uur was de prijsuitreiking en ging alle kinderen tevreden naar 
huis, het bestuur feliciteert alle kinderen weer met hun prijs.
En we kijken alweer uit naar de volgende happening…
De open dag op 15 juni…  Zorg dat je erbij bent!!
En … natuurlijk allemaal weer inschrijven voor de dressuurwedstrijd !!!!

Groetjes Suzanne Kranenburg
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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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Maartje stelt zich voor
Hoi  allemaal,

Ik ben sinds een paar weken lid van het jeugdbestuur en zal mij even aan u 
voorstellen;

Ik heet Maartje op ´t Land  ben 14 jaar en ik woon in Zevenhoven samen  met 
mijn vader Mel  en mijn moeder Yvonne. Ik heb een broer die heet Simon en een 
zusje die heet Jet.
Ik zit op school in Nieuwkoop op het Ashram college in de eerste klas. 
Wij hebben drie hondjes en twee poezen en twee shetlanders thuis, sommige 
mensen kennen ze misschien wel. Zij heten Oscar en Bliksem en hebben vroeger 
op de manege gestaan.

Sinds 7 jaar rijd ik paard hier bij Manege 
Pretfort. We rijden op dinsdagavond 
van 6 uur tot 7 uur en we hebben les 
van Ria.

Anderhalf jaar geleden kwam Ria 
naar me toe of ik samen met Esther 
Izy wou gaan inrijden en dat hebben 
wij toen gedaan, vandaar dat ik soms 
in nog meer lessen op Izy rijd en Izy 
is dus een klein beetje ”mijn” pony, 
dat was een spannende tijd waarin 
ik veel ben gevallen, maar ook heel 

erg  veel  heb gelachen, ik vind het leuk om haar te poetsen, vlechtjes te maken 
en haar voetjes te wassen ze is echt een hele leuke pony maar soms is ze 
superondeugend …..maar ja dat hoort 
bij een jong paard.

Verder rijd ik ook heel graag op ons 
eigen paard Quindo die hier ook op de 
manege staat. Het leuke van Quindo 
rijden is dat je dit ook zonder zadel 
kunt doen en zelfs met zn tweeen op 
zijn rug kunt zitten en als je dan eraf 
wilt kun je van zijn kont afglijden heel 
grappig!

En thuis rij ik vaak op onze 
shetlanders, ik rij het meeste op 
Bliksem want hij is de grootste van de twee. Wij rijden op de weg  of in het 
weiland of in de buitenbak van onze buurvrouw.  Meestal rij ik dan samen met 
mijn zusje Jet  zij rijd dan op Oscar. Zo rij ik dus veel paard de hele week, verder 
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zie ook onze webwinkel : www.libellaruitersport.nl

Elke zaterdag op de Alphense Markt

20%

Libella Ruitersport

Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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zit ik graag achter de computer, doe spelletjes  en luister naar muziek. Ik ben niet 
echt fan van iemand maar vind gewoon veel  muziek leuk!
Ik hoop dat u nu een klein beetje weet wie ik ben, u zult mij dus terugzien bij het 
helpen van wedstrijden en andere activiteiten.

Groetjes van Maartje

Uitleg nota manegelessen
Deze week valt de nota voor de betaling van de manegelessen weer op de 
deurmap. Normaal is deze bedoeld voor een kwartaal met 13 lessen, maar 
doordat de manege tijdens de vakantie is gesloten, brengen we natuurlijk ook 
minder lessen in rekening.
We hebben berekend dat er van de 13 lessen 6 lessen vervallen, dus dat er 7 
gewoon worden gegeven. Dus 7/13 van uw kwartaalbedrag brengen we deze 
keer in rekening.
Voor de kinderen wil dat zeggen dat ze dus 7/13 x € 126,- betalen en voor 
degene die ouder zijn dan 12 jaar is dat 7/13 x € 138,-.
We komen dan uit op bedragen van € 67,85 en € 74,30.
De korting bij betaling binnen 2 weken is deze keer € 2,50.
Daar de kosten op de manege ook in de vakantie doorgaan, verzoeken we u om 
vooral op tijd te betalen.

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, ca. 35 km  € 5,00, ca. 50 km € 7,50, 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.
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Informatie over lessen voor beginners

Kan ik meteen beginnen met de lessen als ik mij aanmeld? En op 
welke dag kan ik dan komen rijden?
Het is niet zeker dat iedereen die zich nu aanmeldt ook direct in een 
beginnerslesgroep kan starten. Er is een kleine wachtlijst ontstaan, die bij de 
start van het nieuwe schooljaar 2013 / 2014 weggewerkt wordt. Misschien kun 
je direct in die nieuwe groep starten. En anders moet je een tijdje wachten, tot 
er weer voldoende aanmeldingen zijn om weer een nieuwe groep te starten. 
Op welke dag je les zult krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt ervan af op 
welke dag er plaats is om een beginnersgroep te starten. Uiteraard houden we 
hierbij zo veel mogelijk rekening met schooltijden. De zondag en de maandag 
vallen af, want op die dagen wordt er nooit les gegeven. 

Wat kost het om les te krijgen? Hoe lang krijg ik dan les? Mag ik lessen 
inhalen?
Als beginnend ruiter weet je misschien nog niet zeker of paardrijden wel iets 
voor jou is. Of misschien vind je het toch minder leuk dan je dacht voor je met 
de lessen begon. Daarom mag je in het begin per les betalen. De eerste lessen 
kosten €10,- per keer. Als je zeker weet dat je graag les wilt hebben, spreek je 
met Ria af dat je doorgaat met de lessen. Dan is het handiger om daarna per 
kwartaal te gaan betalen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kosten de lessen 
€ 126,- per kwartaal. Voor kinderen vanaf 13 jaar kosten de lessen €138,- per 
kwartaal. (bij betaling binnen 2 weken mag u hier € 5,- aftrekken)
Als je wilt stoppen met paardrijden, maak je gewoon het kwartaal af en dan 
stop je. Denk er dan wel aan dat je Ria een maand tevoren laat weten dat je wilt 
stoppen met de lessen. En stuur ook even een mailtje naar adkoster@pretfort.nl.
Dan ben je er zeker van dat je geen nota ontvangt voor het volgende kwartaal.
Een lesuur duurt 60 minuten, reserveer daarnaast ook ongeveer een kwartier 
voor het poetsen van je pony voordat de les begint. 
Als je een week niet kunt, mag je die les inhalen. Dat moet je wel eerst met Ria 
of degene die dan lesgeeft overleggen, want het kan zijn dat de les waarin je 
graag wilt inhalen al vol zit. Spreek dus eerst samen een inhaaluur af voordat je 
naar Pretfort komt om een les in te halen. Voor het inhalen van een gemiste les 
gelden twee regels:
Inhalen kan alleen in het kwartaal van de gemiste les, anders vervalt de 
les (tenzij het kwartaal al bijna is afgelopen en inhalen niet meer lukt). De 
manegelessen gaan het hele jaar door, er is alleen geen les in de zomervakantie 
en soms valt in de kerstvakantie een les uit. 
Je moet jouw les waarin je niet kunt komen, minimaal 24 uur tevoren hebben 
afgebeld. 
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Hoe groot zijn de groepen? En heb ik altijd les van Ria?
In het begin heb je les in een groep met maximaal acht beginners. Bij het 
samenstellen van de lesgroepen letten we op vaardigheid en leeftijd. Want het is 
natuurlijk wel leuk wanneer je zoveel mogelijk met kinderen van je eigen leeftijd 
les krijgt. Een groep proberen we zo lang mogelijk bij elkaar te laten, zodat de 
kinderen elkaar onderling leren kennen en een band met elkaar krijgen. Wel 
kan het zijn dat de één in het begin sneller vorderingen maakt dan de ander. 
Als je eraan toe bent, kan Ria je vragen of je naar een volgende groep door wilt 
schuiven.  
Er zijn door de week veel lessen op Pretfort en daarom is het voor Ria niet 
mogelijk om alle lessen zelf te geven. Het kan dus zijn dat je les krijgt van een 
andere bevoegde instructeur.  

Moet ik meteen paardrijdkleren en laarzen kopen?
Nee, dat hoeft niet. Stel je voor dat je het niet leuk vindt, dan zit je met al die 
dure spullen! Je mag in je gewone kleren naar de les komen, als je met die kleren 
maar nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je 
met grote oorbellen, ringen of losse haren komt. Je moet wel een cap dragen, 
maar die kun je van de manege lenen, we hebben in de kantine een rek met caps 
die je voor de lessen gratis kunt lenen en dan weer teruglegt. 
Je hoeft ook niet direct paardrijlaarzen te kopen, je mag heel in het begin ook 
met rubber regenlaarzen rijden. Maar we zouden het wel heel fijn vinden als 
je zo snel mogelijk met echte laarzen gaat rijden, want dan kan degene die les 
geeft beter zien of je je been wel goed houdt. Het is ook veiliger, omdat je voet 
minder snel te ver door de stijgbeugel schiet. 
Misschien kun je paardrijlaarzen via Marktplaats vinden, of kun je ze van iemand 
overnemen: je kunt altijd een briefje ophangen op het prikbord naast de 
binnenbak of een vraag in de Pretpraat laten zetten. 

Moet ik zelf mijn pony zadelen? En rijd ik altijd op dezelfde pony?
Nee, je hoeft niet zelf je pony of paard te zadelen, maar dat mag natuurlijk wel. 
Als je het zelf wilt doen, is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En als het je niet 
lukt om bijvoorbeeld het bit in te doen, is het beter hulp te vragen dan tegen je 
pony te schreeuwen, of het bit er gewoon in te duwen. Pony’s worden angstig 
van geschreeuw en een bit induwen doet je pony erg zeer, omdat zijn mond heel 
gevoelig is. Er lopen altijd andere ruiters of ouders rond, die je graag helpen en je 
kunt Ria altijd vragen om even te komen kijken.  
Wel vinden we het heel fijn dat je, voordat de les begint, genoeg tijd neemt om 
je pony even te borstelen, zelfs al is hij niet echt vuil. Zo merkt een pony dat je 
lief en geduldig met hem bent en krijgt hij vertrouwen in je. En je stimuleert 
alvast de bloedsomloop, zodat je pony sneller warmloopt en goed mee kan doen 
in de les. 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  19



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  20

Op zich zijn alle paarden en pony’s braaf in de les, maar het kan zijn dat je na 
een tijdje een bepaalde pony het aller- allerliefste vindt. Dan wil je natuurlijk 
het liefst iedere les op je lievelingspony rijden. Dat mag ook heel vaak, maar 
we vinden het ook belangrijk dat je leert hoe het is om op een andere pony te 
rijden en het kan ook zijn dat jij niet de enige bent die nou juist die pony als 
lievelingspony heeft uitgekozen. Soms spreken kinderen met elkaar voor de les 
af wie vandaag op de meest favoriete pony mag. Soms beslist degene die je 
lesgeeft. En soms wordt op het lesrooster een verdeling gemaakt wie in welke 
les op die pony mag rijden. Daardoor kan het gebeuren dat de een in de ene les 
veel vaker op haar lievelingspony kan rijden dan de ander in een andere les. 

Mogen mijn ouders meekomen?
Graag! We vinden het altijd erg leuk als ouders blijven kijken. We hebben bij de 
buitenbak een lekker terras, waar je heerlijk in de zon kunt zitten en in de winter 
kunnen ze in de kantine zitten en door het raam de les volgen. En misschien 
vinden ze het wel leuk om vrijwilligerswerk te doen. Er zijn vaak ouders nodig 
om bardiensten in de kantine te draaien, of te helpen met allerlei klussen. 
Als je een hond hebt, mag hij meekomen. Maar we willen dan wel graag dat 
je hem aan de lijn houdt. De paarden zijn wel gewend aan een hond, want ze 
kennen Flits, de hond van Ria. Maar zeker als je net begint met paardrijden, 
kun je je pony nog niet zo goed onder controle houden. En als je pony dan per 
ongeluk toch schrikt van je hond, zou je er zomaar af kunnen vallen!  

Doen ze op Pretfort ook nog andere dingen dan lesgeven?
Jazeker! Een paar keer per jaar houden we wedstrijden voor alle lesruiters. Dat 
is erg leuk, want dan ziet iedereen er heel mooi uit en zijn de pony’s extra mooi 
verzorgd. Als je net begint, mag je al heel snel meedoen met de Cross. Dat is een 
hele eenvoudige wedstrijd, die speciaal voor de jongste ruitertjes is aangepast.
Aan het begin van de zomervakantie zijn er twee ponykampen. Eén kamp is 
bedoeld voor lesruiters van de basisschool en één kamp is bedoeld voor lesruiters 
die op het VO zitten.  
Als je ongeveer een jaar les hebt, kun je meedoen voor een certificaat. Dat 
mag je ook nog in gewone (paardrij)kleren doen. Nadat je je certificaat hebt 
gehaald, kun je diploma’s gaan halen. Dan moet je wel eerst lid zijn geworden 
van de Ruitersportvereniging De Ziende en dan wordt van je verwacht dat je 
in wedstrijdkleding verschijnt. Dat wil zeggen: gepoetste laarzen, een witte of 
beige rijbroek, eventueel een zwart jasje, met daaronder een wit shirt of blouse. 
En je haar opgestoken in een netje. Op onze manege kun je vier diploma’s halen, 
van A t/m D. Voor ieder diploma moet je een steeds moeilijker proefje rijden: 
het A-diploma proefje is het eenvoudigst, het D-diploma proefje is het meest 
ingewikkeld. Als je een diploma hebt gehaald, bepaalt dat in welke categorie je 
bij een onderlinge wedstrijd mag starten. 
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Alle informatie over de vereniging, de activiteiten, de proefjes en de wedstrijden 
vind je op de website van RSV De Ziende: www.deziende.nl
En als je nog meer over de lessen wilt weten, kun je altijd met Ria praten of 
bellen. 

Veel rijplezier gewenst!

Twee extra diploma’s
Op zaterdag 18 mei hebben nog twee deelnemers het examen afgelegd voor 
een diploma van de vereniging. Beiden rijden nog maar kort op Pretfort, maar 
hadden al rijervaring op een andere manege.
Luka Selhorst ging op voor het A-diploma en Fay Beijeman voor het B-diploma.
Beiden slaagden en kunnen nu dus in de juiste ring worden ingedeeld bij de 
wedstrijden die er aan komen.
Gefeliciteerd dames!

Ruimte in ponykampen
Ria vertelde dat er nog ruimte in de ponykampen is.
Voor beiden kampen bestaat nog de mogelijkheid om je in te schrijven.
Dus heb je nog niet besloten om aan één van de kampen deel te nemen, denk er 
dan over na, want het is bijna vakantie.
Het eerste kamp is direct in de eerste week van de schoolvakantie (basisschool).
Dit is ook bedoeld voor de leerlingen van de basisscholen.
Het start op maandag en stopt op zaterdag.
Het tweede kamp is een week later en bedoeld voor kinderen uit het voortgezet 
onderwijs. Dit duurt iets korter; namelijk t/m donderdag.
De kosten bedragen voor het eerste kamp € 190,- en voor het tweede € 135,-.
Schrijf je zo spoedig mogelijk in, want vol is vol!

Lootjes inleveren
Het is bijna Open Dag en we zitten nog te wachten op heel veel lotenboekjes die 
zijn meegenomen om te verkopen. Van de 150 uitgezette boekjes, hebben we er 
op het moment van schrijven nog geen 50 terug.
We willen jullie dan ook dringend vragen om spoed te maken met de verkoop, 
want op zaterdag 8 juni moeten alle boekjes echt terug zijn. Anders kunnen ze 
niet meer worden meegenomen in de trekking en benadeel je dus de kopers van 
je lootjes.
Het doel van de verloting is in het belang van alle ruiters die wel eens aan 
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wedstrijden meedoen.
Met de opbrengst zorgen we er namelijk voor dat de inschrijfgelden voor de 
wedstrijden zo laag mogelijk kunnen blijven.
Dat inschrijfgeld is momenteel € 6,- per deelnemer, maar de werkelijke kosten 
bedragen circa € 15,00. De rest wordt opgebracht door het organiseren van 
allerlei activiteiten, zoals de verloting en de open dag.

Pretfort in de ban van het Circus
Na veel strubbelingen over wilde dieren en vreemde praktijken in het circus,
mocht Dik Pret toch zijn tent opslaan in de binnenbak van manege Pretfort.

Zaterdag avond rond 19.00 
uur arriveerden de karavaan 
van artiesten en wilde 
dieren op het terrein aan de 
Achtermiddenweg.
Er heerste meteen een 
gemoedelijke sfeer bij het 
opbouwen van de tenten.
Al snel werd duidelijk dat 
de aangegeven ruimte niet 
voldoende was en moest 
de boel wat opgeschoven 
worden.
Na een klein uurtje mochten 
de tentenbouwers het terrein 
verlaten en bleven de artiesten achter. In een zeer korte periode moesten de 
artiesten verdeeld worden om nog enigszins te kunnen oefenen voor hun act. 
Dat Dik Pret alles goed onder controle had en goed is voor mens en dier bleek al 
snel. Er waren geen kooien en kettingen te vinden, bij Dik Pret loopt alles los !!
Zo kon het voorkomen dat je ineens tegen een kameel aanliep of een olifant 
tegen kwam. Zelfs 3 wilde panters keken niet om naar het paard dat keurig zijn 
rondjes in de piste oefende.
Omdat er niet altijd gewerkt hoeft te worden gaf Dik Pret aan dat we ons na 
tien uur wat mochten ontspannen. Vroeg naar bed gaan was geen optie, dus 
werd er besloten om verstoppertje te spelen. Niet zoals we dat gewend zijn 
maar juist omgekeerd. Één persoon verstopt zich en de rest moet gaan zoeken.. 
heb je hem of haar gevonden dan moet je erbij gaan zitten. Dat dit hilarische 
momenten oplevert bij de kinderen en leiding werd al gauw duidelijk, je wil niet 
weten wat je allemaal kan tegen komen in de verbeelding van een kind. Zo heeft 
Ria dode schapen in de ponystal liggen??  jawel verstopt onder een paarden 
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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 8, 22 en woensdag 26 juni 
                
     van 13.00 tot 17.00 uur  

               
 
 
 
Neon Halsters             €   11,95 
Neon zwepen        €   12,95 
Neon halster touwen       €     8,95 
Zomerdekens        €   41,50 
2 kilo paarden snoepjes      €    4,70 
Dekens wassen        €   13,95 

Regendekens       v.a. €   50,95

 Leren Chaps op=op      €   34.95 
Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                        

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

                     Op de foto Merle met Zazou  
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deken !! Je snapt dat Hanneke en Jolanda moeite hadden met het inhouden van 
hun lach.
Ook op de springwei gebeuren rare dingen als het donker word, daar loopt iets 
of iemand met een rood oog dat steeds knipoogt werkelijk doodeng.
Bij nadere inspectie bleek dit gewoon het lampje te zijn van de schikdraad klok..!! 
Daarna werd er nog even wat smokkelwaar overgebracht voordat het tijd was 
om in onze tent te duiken. 
Zoals verwacht was het de volgende morgen 
al weer vroeg dag en stond er weer het 
een en ander op het programma. Na het 
ontbijt werden de pony’s verdeeld onder de 
kinderen die ze mochten versieren als circus 
paarden. Ook dit werd weer gedaan met 
stoepkrijt, crêpepapier en veren.
Rond half elf kregen de kinderen even pauze 
en konden ze zich weer verkleden in hun 
zelf mee gebrachte circus kleding. Daarna 
werden ze verwacht met hun pony in de 
buitenbak waar druk geoefend werd met 
verschillende kunstjes die we eigenlijk in de 
les nooit doen.
Na het middageten werd iedereen weer 
aan het werk gezet voor de voorstelling 
die s avonds gegeven zou worden. Zo werd 
er eerst geoefend voor de menselijke piramide waaraan iedereen aan mee zou 
doen als opening. Daarna was het tijd voor de generale repetitie waar ik dik 
tevreden over was. Al vroeg zou er gegeten worden omdat de voorstelling om 
18.30 uur gepland stond.
Natuurlijk liep alles weer een beetje uit en arriveerden de ouders toen wij nog 
aan onze patat met frikadellen zaten.
Gelijk na het eten werd alles in gereedheid gebracht om het niet te laat te 
laten worden. En ik kan u vermelden dat het een voorstelling was om nooit 
te vergeten..!! Moe maar voldaan kunnen we wederom terug zien op een leuk 
weekend die voor de derde jaar achtereen werd gehouden met telkens een 
ander thema.

Iedereen die heeft geholpen in welke vorm dat ook willen wij bij deze alsnog 
bedanken..!!

De Leiding: Wilma, Jolanda, Hanneke, Mieke, Louisa, Franca, Rienke en Maartje.
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Wist u dat....
- we iedereen natuurlijk op de Open Dag verwachten?
- Iedereen natuurlijk ook veel vrienden meeneemt?
- er weer prachtige prijzen zijn te winnen op de Open Dag?
- de trekking voor de grote verloting op woensdag 12 juni plaatsvindt?
- de winnaars op donderdag 13 juni op de site komen te staan?
- we dus de nog niet ingeleverde lootjes nu echt terug willen zien?
- we nog steeds sponsors zoeken voor verschillende zaken?
- Inge Vos en ST/Warmte de bekers sponsoren?
- we daar heel blij mee zijn?
- we bij de cross voortaan een limiet hebben voor de rijtijd?
- dit van kracht is in de buitenbak?
- die limiet 3 minuten is?
- dat meelopen bij de cross ook echt niet meer is toegestaan?
- dat we blij zijn met een nieuwe adverteerder: (H)eerlijk?
- nieuwe adverteerders nog steeds welkom zijn?
- u al adverteert voor 40 euro per jaar?
- het tentenkamp weer een megagroot succes was?
- dat er nog plaatsen zijn in de zomerkampen?
- dat het eerste kamp van 22 juli t/m 27 juli is? 
- en het tweede van 29 juli t/m 1 augustus?
- de kosten zeer redelijk zijn in deze tijd van crisis?
- alle informatie te vinden is op onze website www.deziende.nl?
- daar ook een inschrijfformulier te vinden is?
- de eerste wedstrijd na de vakantie al op 14 september is?
- dat een cross is?
- je dus direct bij je eerste les na de vakantie moet inschrijven?
- we je een herinnering sturen, zodat je hier ook aan denkt?
- de manege voor lessen is gesloten van 22 juli t/m 2 september?

- we iedereen een hele 
fijne vakantie wensen?
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Jan, Jans en de kinderen....
Van Maartje Op ‘t Land ontvingen we 2 leuke paarden-versies van de bekende 
strip van Jan Kruis. De eerste plaatsten we in februari en toen beloofden we om 
de tweede in de Pretpraat van april te zetten.... 
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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

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

juli
4 Sarella de Vos

8 Bram Angenent

13 Bradley Vonk

15 Marloes Nulle

19 Moushami Hilders

19 Laura Braam

19 Isabel de Ruiter

20 Luka Selhorst

29 Marcel Wetter

augustus
7 Vivian de Kort
10 Naomi Hesseling
17 Ruth Walburg
17 Sam de Rooy
23 Naomi Slappendel
24 Mariëlle vd Heuvel
september
2 Suzanne Kranenburg
2 Famke Angenent
4 Marlies Bruggeman
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
9 Romy Goedhart
13 Nora Koelewijn
15 Ilona van den Hoek
16 Emo Enderman
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Els Smit
21 Lianne Gordijn
22 Wilma Klootwijk
30 Mirjam de Vries

Wij feliciteren de 
jarigen!!

Wij feliciteren ook

iedereen die geslaagd is 

voor zijn/haar

schoolopleiding!!
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9 juni RABO sponsorfietstocht
 Groene Hart Noord

15 juni Voorjaarsdressuur en Open Dag
 Certificaatring voor de beginners
 ATTENTIE!!! Heb je nog lootjes, lever ze dan NU in!!

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

De manege is voor lessen gesloten in de periode van
22 juli t/m 2 september

Wij wensen u een prettige vakantie

14 september Najaarscross, minicross en bixiecross
In de tweede helft van augustus sturen we jullie een mail ter 

herinnering aan de najaarscross.
Inschrijven moet direct bij je eerste les na de vakantie.

Of via een mailje naar adkoster@deziende.nl.

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

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


