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Van de bestuurstafel 
De vakantie is weer voorbij, het is 
weer snel gegaan. Maar we mogen 
niet klagen we hebben heerlijk weer 
gehad en zelfs weer een hittegolf 
gehad!! Ik hoop dat iedereen een 
hele fijne zomervakantie heeft 
gehad. De paarden hebben er ook 
van genoten, maar kunnen natuurlijk 
ook niet wachten tot ze weer van 
start mogen gaan en weer lekker 
mogen rond hobbelen. 

Eerst blikken we even terug op de Opendag. 
Zaterdag 15 juni hadden we weer een geslaagde dag op manege Pretfort. 
Er zijn mooie proeven gereden met de wedstrijd, maar ook het showprogramma 
heeft goed zijn best gedaan! Er waren weer leuke stukjes te zien voor iedereen, 
en ook zijn er overal prachtige foto’s van gemaakt.  Het enige jammere was 
dat het een beetje hard waaide die dag, maar alles is verder goed verlopen, 
en kunnen we weer terug kijken op een leuke dag. Mede dankzij alle helpers. 
Bedankt.

Ponykamp heeft dit jaar wel heel erg geluk gehad met het weer! Dit jaar zoals 
bekend thema Indianenkamp.  Er waren dit jaar 23 kinderen op ponykamp, 
en met dit aantal was dat een leuke groep bij elkaar! Er zijn allemaal leuke 
activiteiten gedaan dit jaar, vooral veel met water door het prachtige weer! Op 
de site zijn dagverslagen te lezen van de kinderen die op het kamp zijn geweest, 
en staan er leuke foto’s bij. Zo kan iedereen zien hoe geslaagd ponykamp weer 
was! Wij willen alle leiding bedanken die met veel inzet heeft gezorgd voor 
deze leuke week! Wilma, Ria van Gulik, Suzan v/d Burgh, Renee, Kimberly en 
Francisca, dank jullie wel!

Op 14 September hebben wij weer de cross, dit beloofd natuurlijk ook weer een 
leuke dag te worden! De startlijst hangt weer in de kantine, dus iedereen die 
mee wil doen : Inschrijven!! Deze keer gaan we ook weer het parcours verkennen 
van te voren, dus zorg allemaal dat je een halfuur voor aanvang van je ring 
aanwezig bent! De parcoursen zullen van te voren ook weer op de website 
staan, zodat je natuurlijk thuis ook alvast het parcours kan doornemen, doe dit 
ook echt, want dat maakt het voor jezelf een stuk makkelijker, want er wordt 
namelijk niet meer geholpen met de wedstrijd!  
Mocht u 22 September nog niks te doen hebben kunt u als u wilt nog een leuk 
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bedrag ophalen voor onze club met de Rabobank fietssponsor tocht! Er staat een 
link op onze website met alle informatie over deze leuke fietstochten! 

Geniet weer van de lessen allemaal! 

Namens het bestuur, Vivian de Kort

Reveille 
Op een koele zomerdag, om precies te zijn 30 juli, zijn we met een paar 
van onze ruiters de weg op gegaan. In Aarlanderveen wordt jaarlijks een 
dorpsfeest gehouden en dit begon dit jaar op de dinsdag met de Reveille, een 
paardenoptocht met ruiters en paarden van onze manege. Het is de jaarlijkse 
gewoonte dat de bewoners uit Aarlanderveen wakker worden gemaakt door het 
geluid van onze trouwe viervoeters en het geschal van de trompetten. 
De wekker ging vroeg die dinsdag want we moesten om 8 uur met pony en 
al klaar staan. Rond kwart over zeven was ik dus al op de manege, ik vond 
het al aardig vroeg, en dan te bedenken dat Ria elke dag nog veel eerder haar 
bed uitkomt, respect! Nadat de paarden uit het weiland gehaald waren en ze 
helemaal mooi waren, moesten wij zelf ook allemaal netjes eruit zien. Dus 
iedereen netjes in wedstrijdkleding, en we waren er klaar voor! Na een paar 
rondjes gestapt te hebben in de buitenbak gingen we rond 8 uur op weg en 
achter ons reed een auto, die ervoor zorgde dat we geen last hadden van andere 
auto’s e.d. Pasca met Valda en Flair met Femke reden voorop. Daarachter reed 
Sunny met Maartje en Brian met Marit en ik met Marinda reden achteraan. 
Toen we de Ziende op kwamen was er even wat gedoe wanneer we een laag 
ronkend autootje tegen kwamen waar de paarden niet langs wilden, maar toen 
hij zijn motor uitzette was Flair zo dapper om voorop te gaan en ons erlangs te 
leiden. 
Aan het begin van het Zuideinde van Aarlanderveen, moesten wij een paar 
minuten wachten totdat een man met een paard voor zijn koets eraan kwam. 
Dit was Wim Kempen die met zijn paard al jaren trouw de optocht leidt. Hij 
leidde deze keer voor de laatste x de optocht 
en in zijn kar zaten twee leden van DSS die 
trompet speelden. 
Het was de bedoeling dat het hoevengeluid 
van de paarden en het trompetgeschal 
luidt door Aarlanderveen klonk, en dat de 
mensen zo wakker werden gemaakt. Nou 
dat is ons geloof ik goed gelukt! Toen de 
trompettisten gingen spelen bleven alle 
paarden erg rustig, alle paarden bleven gewoon braaf doordraven. Veel mensen 
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kwamen toch even een kijkje nemen toen wij langskwamen of gluurden vanuit 
de ramen en zwaaiden. Valda nam het terugzwaaien voor haar rekening. We 
draafden zo Aarlanderveen binnen, en toen we in het dorp aankwamen gingen 
we stappen. Er stonden al allemaal kraampjes en daar moesten we doorheen. 
Gelukkig gedroegen alle paarden zich netjes en konden we gewoon verder gaan. 
Marinda keek toch even verbaast wanneer er opeens een vlag die aan een kraam 
hing tegen haar hoofd aanwaaide maar ze stapte gewoon braaf door. Brian 
had alle mensen en wapperende dingen getrotseerd maar toen we een stukje 
de autoweg op gingen ( rijdende auto’s werden uiteraard tegengehouden ) om 

vervolgens een ander stukje van Aarlanderveen 
binnen te gaan om mensen wakker te maken, 
schrok hij enorm van stilstaande witte betonblokken 
die gewoon naast de weg staan. Hij vond ze heel 
eng en zag ze denk ik aan voor spoken. Toch wilde 
hij wel bij de rest blijven dus echt op hol sloeg hij 
gelukkig niet. Marit had even haar handen aan hem 
vol maar gelukkig ging alles goed en kreeg ze hem 
daarna weer onder controle. Omdat Marinda en 
Sunny braaf doorliepen moest Brian ook wel. We 
reden heel Aarlanderveen door totdat we aan het 
eind van Aarlanderveen gekomen waren en we 

gingen over de dijk terug. Ook op de dijk gedroegen ze zich gelukkig heel goed, 
je hebt daar namelijk geen uitwijkmogelijkheden. Elke keer wanneer we langs 
pony’s reden gingen deze enthousiast meerennen en hinniken, wat wel een 
grappig beeld opleverde. Het laatste stuk vanuit Aarlanderveen weer terug naar 
de manege hebben we zonder de koets gereden. Eerst hadden we een stukje 
gestapt maar op de Achtermiddenweg gingen we toch nog even draven. Met 
Pasca voorop werd dit een harde middendraf zoals Pasca dat goed kan, en zowel 
Sunny als Maartje deden hun uiterste best om de rest bij te houden. Het ging 
Sunny met z’n wat kortere benen toch verbazend goed af, maar ik denk wel 
dat hij bijna twee keer zoveel passen maakte als de rest, haha. Het laatste stuk 
mochten de paarden lekker uitstappen en op de manege aangekomen kregen de 
paarden nog lekker eten en mochten vervolgens weer lekker de wei op. 
We zijn in totaal toch zo’n 1,5 uur onderweg geweest en het was erg leuk en 
de paarden hebben het super goed gedaan. Ik vind het maar knap dat ze overal 
zomaar langs durven, dit doen ze ook niet elke dag. Voor ons was een hele lunch 
klaar gezet waar we lekker van gesmikkeld hebben. Ook kregen elk van ons als 
een bedankje een doos Celebrations! Daarna ben ik weer op de fiets naar huis 
gestapt en heb ik nog even een middagdutje gedaan. Al met al een geslaagde 
Reveille achter de rug!

Irene
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Let op je spullen!
Het komt gelukkig zelden voor op Pretfort dat er 
dingen echt kwijt raken.
Als mensen iets kwijt zijn, dan komt het meestal 
wel weer terecht.
Toch willen we jullie er op wijzen dat het heel 
belangrijk is om goedop je (waardevolle) spullen te 
letten. De manege is namelijk nooit aansprakelijk 
als er iets is verdwenen.
Als je zelf even niet op je spullen kunt letten, vraag 
het dan aan een ander.
Als er mensen achter de bar staan, kun je daar ook 
spullen aan afgeven.

De najaarscross
Het is bijna weer zover.
Op 14 september is de najaarscross en de regels voor de cross zijn gewijzigd.
We hebben daar al eerder over geschreven, maar in het kort wil ik hier toch 
nog even op terugkomen. Om alles precies te weten, is het verstandig om ons 
wedstrijdreglement eens goed door te lezen. Of vraag dat eventueel eens aan je 
ouders.

De belangrijkste regels:
Half uur voor aanvang van je ring aanwezig zijn
We gaan dan het parcour verkennen
Het parcour dien je vooraf uit je hoofd te leren (tekening komt op de site)
Je krijgt geen hulp meer
In de buitenbak geldt een maximale rijtijd van 3 minuten
Na 3 fouten bij de zelfde hindernis, dien je de ring te verlaten

Geslaagde open dag “De Ziende”
Zaterdag 15 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende”  een open dag 
op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg. 
Om half tien uur werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de eigen 
leden.
Zoals in onderstaand overzicht van de uitslagen is te zien, werd gereden in 
verschillende klasses.
De Certificaat-ring was daarbij bedoeld voor de kinderen die nog niet eerder aan 
een dressuurwedstrijd hebben deelgenomen. Zij worden niet streng beoordeeld, 
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maar hun protocollen worden vooral voorzien van allerlei opmerkingen 
waarmee ze hun rijstijl kunnen verbeteren. Opbouwende kritiek dus vooral.
Omdat er nu eenmaal  punten bij een wedstrijd horen, werden die natuurlijk 
toch ook gegeven.
De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, voorzien van hun 
naam.
Op een Open Dag horen natuurlijk ook speciale dingen te gebeuren.
Zo was er een enveloppen verloting, waarbij iedereen een prijs won.
Een grote verloting was in de maanden vooraf gehouden en de prijzen (die 
2 dagen eerder waren getrokken en op de site waren gepubliceerd), konden 
worden opgehaald.
Aan eten en drinken hoefde ook niemand te kort te komen.
Een kraam met drankjes en hapjes was de gehele dag aanwezig.
Vanaf een uurtje of half twaalf mochten kinderen van buiten de manege een 
ritje op een pony maken.
Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.
Ook was er vanaf die tijd een Clown op het terrein aanwezig, die hele mooie 
figuren maakte van ballonnen. De kinderen waren hier erg enthousiast over.
Rond de klok van 13.00 uur werd gestart met het showprogramma.
Verschillende lessen van de manege hadden “acts” ingestudeerd en toonden dit 
aan het publiek. 
Tot slot van de demonstraties leidde manege eigenaar Ria van Schaik de parade 
en werden alle paarden keurig in het midden van de bak opgesteld. Waarna het 
tijd was om de prijzen uit te gaan reiken.
De winnaars werden per categorie naar voren geroepen. 
Zij ontvingen een fraaie bokaal, die gesponsord was door Inge Vos.
Na ontvangst van hun prijs, mochten ze nog een ere rondje rijden.
Daarnaast werden de prijzen aan de verenigingskampioenen van 2012 uitgereikt.
Deze bokalen werden gesponsord door ST/Warmte.
Zo rond de klok van 15.30 uur werd de dag besloten en kon worden teruggezien 
op een zeer geslaagde dag. 

Kijk voor de foto’s en de volledige uitslagen op de website van de vereniging: 
www.deziende.nl .

Uitslag Zonder A-diploma
1 Renske v.d. Voorst Vosje 206
2 Mira Pieterse Vosje 205
3 Sabine Baak Marinda 203
4 Iris Versluis Bonnie 202
5 Britt Look Blue eyes 201
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Uitslag Met A-diploma
1 Fleur Tuls Blue Eyes 194
2 Bradley Vonk Denate 192
3 Michelle Gordijn Zep 191
4 Roosmarijn Kuijf Denate 190
4 Brendan Collins Denate 190

Uitslag Met B-diploma
1 Mariëlle v.d. Heuvel Zep 217
2 Lianne Gordijn Zep 207
3 Iris Kranenburg Zep 206
4 Laura Beckers Zep 206
5 Hannah Grissel Sunny 205

Uitslag Met C-diploma
1 Eva Kranenburg Sunny 202
2 Francisca Schutter Brian 201
3 Demi Temeer Marinda 200
4 Maartje op ‘t Land Izy 197
5 Isabel de Ruiter Flair 194

Uitslag Met D-diploma
1 Irene Weerheim Flair 231
2 Laura Braam Flair 212
3 Rienke Boonstra Sunny 211
4 Mirjam de Vries Sunny 209
5 Marloes Nulle Sunny 187

Uitslag Eigen Paarden
1 Marit van Leeuwen Jerez 226
2 Shannon Hoogervorst  Ready 202
3 Julia Vianen Zeromada 196
4 Suzan van der Burgh Zeromada 193
5 Esther van der Vlies Mister 184

De volgende kinderen ontvingen een Certificaat:
Quinty van Gulik,  Joyce Baak, Merel v.d. Hoff, Bo de Rooy, Valerie Ludwig,
Cilla v.d. Well, Annemarije Ludwig, Femke Wouters , Tess Dijkstra, Anne Wils en6
Sharon Gomes.
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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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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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Cursus Didactiek
We ontvingen van Saskia vd Heuvel het volgende bericht, dat zeker 
voor plaatsing in dit blad in aanmerking komt.

Ik heb de cursus didactiek gedaan en heb daar een mooi certificaat voor 
gekregen. Het lijkt mij leuk als dit  in de Pretpraat komt, zodat iedereen van 
de manege weet dat ze mij 
misschien een keer als “juf” 
krijgen.

Het was een leuke leerzame 
cursus waarin ik geleerd heb hoe 
je ruiters en amazone’s les kan 
geven. Er kwam veel aan bod 
in deze cursus. Zo was er een 
dierenarts die van alles vertelde 
over de anatomie van het paard. 
Ook was er veel les stof over hoe 
je het beste verschillende types 
mensen paardrijles kan geven. 
Ook was er een praktijk les. Een mede cursist had haar paard mee genomen naar 
de cursus en terwijl zij les kreeg, moest ik met de andere cursisten de instructeur 
observeren. 
En nog veel meer leuke en interessante onderwerpen kwamen aan de orde. 
Het lijkt mij leuk als dit  in de Pretpraat komt, zodat iedereen van de manege 
weet dat ze mij misschien een keer als “juf” krijgen.
 
Ook vertelde hij over het gedrag van paarden. Wist je dat deodorant en 
parfum die wij mensen op hebben verwarrend is voor paarden. 
Er zit een stof in, die paarden niet fijn vinden.
Een paard een zeer goede reuk heeft? Dit komt omdat  de neus van een
paard lange neusschelpen heeft. Die neusschelpen lopen van de neusgaten tot 
aan de grote hersenen, dus registreert een paard direct in zijn hersenen de geur 
die hij ruikt.
Een paard haalt met zijn neus bijvoorbeeld veel informatie uit mest. Dus als jou 
paard aan de poep van een ander paard ruikt, is dat niet vies, maar ruikt je paard 
gewoon wie daar zijn hoopje heeft achter gelaten.
Ook vertelde de dierenarts veel over ziektes en problemen die veel bij paarden 
kunnen voorkomen.
 
Er was veel les stof over hoe je het beste verschillende types mensen (paardrij) 
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les kunt geven. De type mens hadden ze in 4 types verdeeld:
 
-  Visueel (zien, beelden) deze mensen hebben er het meeste aan als je laat zien  
 hoe iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld als iemand een grote volte moet leren,  
 kan je iemand die visueel is ingesteld het beste laten zien hoe de volte moet,  
 dus loop de volte even en de leerling snapt het dan sneller.
- Auditief (horen, geluiden) deze mensen leren het het makkelijkste als je het  
 laat horen. Bijvoorbeeld het paard draaft te snel. Klap in je handen het tempo  
 dat het paard wel moet lopen, de leerling hoort het en snapt het dus sneller  
 wat je bedoeld.
- Kinestetisch (voelen) deze mensen snappen het beste wat je bedoeld als je 
 ze  het even laat voelen. Bijvoorbeeld de handen van de ruiter moeten mooi  
 rechtop staan. Zet de handen van de leerling met je eigen handen rechtop, de  
 leerling voelt hoe het moet.
- Digitaal (denken in stapjes, structuren) deze mensen snappen het als je in  
 structuur en duidelijke stappen verteld wat de bedoeling is, geen lange
 verhalen, in korte stappen uitleggen wat er van de leerling verwacht wordt.
 
Natuurlijk is dat best lastig, want zelf hoor je ook bij een bepaalde type mens, en 
probeer dan maar eens les te geven aan mensen die “anders” zijn ingesteld als 
jezelf. Ik vind dat een leuke uitdaging.
 
Ook waren er 2 praktijk lessen. Bij de ene les had een mede cursist haar paard 
mee genomen naar de cursus en terwijl zij les kreeg, moest ik met de andere 
cursisten de instructeur observeren.
Erg leerzaam, je leert kijken naar de ruiter en tegelijk te kijken en te 
luisteren naar de instructeur. En moest je ook zelf “zien” waar de leerling hulp en 
instructie nodig had. Dat was wel moeilijk, want daarna gingen we bespreken 
wat we gezien hadden.
Bij de andere praktijk les hebben we verschillende onderdelen van het les geven 
gehad.
 
Het was een erg leuke cursus waar ik veel geleerd heb. 
Te veel om op te noemen eigenlijk.
Wat ik jullie zeker ook nog wil vertellen is: Behandel je paard met respect, geduld 
en liefde. Je zult zien dat je hetzelfde terug krijgt van je paard!
 
Misschien ben ik wel een keer jou juf op de manege, dus wie weet, tot ziens!
Saskia van den Heuvel
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Ponykamp 2013
Inmiddels kunnen we weer terug zien op een leuk 
weekje ponykamp.
Een weekje die toch weer heel anders was dan de 
afgelopen jaren.
Kamp in tropische hitte en ook dit jaar weer eens met 
de tieners samen.
De afgelopen jaren liep het aantal tieners zo drastisch 
terug dat het niet de moeite loonde om er een aparte 
week voor uit te trekken.
De groep samen bestond dit jaar uit 23 deelnemers en 
6 vaste leiding.
Het was een hele hechte groep waar wij als leiding alle dagen enorm van 
hebben genoten.
Uiteraard werd het rijden apart gedaan en werd er gereden in 3 groepen.
Met spelletjes en corvee waren ze in 5 groepen gemixt en ook dat pakte heel 
goed uit.
Natuurlijk kunnen wij als leiding hele verhalen vertellen over wat we gedaan en 
gezien hebben en hoe leuk het allemaal wel was. Toch doen wij dit niet omdat 
de ervaring van u kind veel belangrijker is en zij op hun eigen manier kunnen 
vertellen hoe ze het kamp ervaren hebben.
Om u toch een indruk te geven over het verloop van een weekje ponykamp, 
hebben de kinderen zelf een dagverslag bijgehouden :

De leiding : Wilma, Ria van Gulik, Suzan v/d Burgh, Renee, Kimberly en Francisca

Maandag 22 juli
Aankomen om 10.00 uur en de spullen uit pakken.
Later de regels bespreken en het kamplied voor het eerst zingen vervolgens de 
totempaal verven en een beetje rond lopen op de manege.
De eerste les begon om 1.00 uur en de tweede om 1.30 en de derde begon al 

eerder om 1.15.
Daarna lekker op de sop baan glijden. MMM. Na de 
glijbaan lekker eten. Eerst tomatensoep, daarna 
aardappels, sla en bonen en rollade.
Na het eten een super leuk spel gedaan : Het geldspel 
met ze alle 110,00 euro bij elkaar opgehaald. Toen 
kregen we puzzelstukjes voor de puzzel aan het eind 
van de week.
En toen hoorde we iets, het was een enge man die 
ons dit vertelde :
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Jullie lopen groot gevaar, want jullie gaan op oorlogspad. En jullie gaan de 
blanken neerhalen.
En toen na dat alles lekker slapen ??

Geschreven door  Iris,  Fleur ,  Arne ,  Fay en Maaike uit groep 1

Dinsdag 23 juli
Eerst werden we wakker en gingen we eten, daarna aankleden om te gaan 
paardrijden.
Na het middag eten moesten we zwemspullen aantrekken Toen iedereen klaar 
was vertrokken we naar de buurman waar ze kano’s verhuren.
We gingen lopen maar toen we verder waren werden we opgehaald door een 
trekker, die bracht ons naar de plek waar de kano’s te water gingen.
Na een uur kanoën legden we aan en gingen zwemmen. Na het zwemmen 
gingen we terug varen. Op de terug weg ging kleine Ria met kroos gooien naar 
Melissa, Maartje en Eva. 
Toen we terug waren haalde de trekker ons weer op en bracht ons terug naar de 
manege.
Toen gingen we avond eten. Na het avondeten gingen we pijl en boog maken en 
leren schieten en daarna naar bed.

Geschreven door Eva uit groep 2

Woensdag 24 juli
We werden wakker en gingen lekker met zijn alle ontbijten.
Daarna moesten de tieners omkleden en hun paard 
opzadelen om te oefenen voor de ouderavond. Daarna 
mochten de andere groepen. Toen hun klaar waren gingen 
we op T-shirts tekenen. Toen de kinderen T-shirts aan 

het tekenen waren mochten de tieners hun hoofdstel versieren. Daarna was 
het alweer tijd om het middag eten neer te zetten. We hadden lekker wraps 
gegeten. Daarna moesten de paarden naar binnen en mochten ze versierd 
worden.
Alle paarden waren leuk versierd. Toen gingen we al weer avond eten ! Toen 
was was’t zo ver. De paarden mochten opgezadeld worden. Groepje 1 mocht 
beginnen op ons kamplied. Daarna mocht groepje 2 op : “pak je lasso maar” 
Daarna mochten de tieners op een heel rustig Indianen liedje. Toen alles 
afgelopen was gingen alle kinderen afscheid nemen van hun ouders. ‘S nachts 
hadden we het kampvuur. Daarna werd ’t nachtspel Douane gedaan. Daarna 
moesten de kinderen naar bed.

Geschreven door Maartje en Naomi Hesseling uit groep 3
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Donderdag 25 juli
We werden wakker en gingen ontbijten. We zouden om 10 uur vertrekken maar 
het werd wat later. We gingen met de auto naar Reeuwijk en daar gingen we 
een speurtocht doen.
De speurtocht was wel leuk maar het was wel erg warm.
Daarna gingen we op het strand en in het meer zwemmen. Dit was wel leuk om 
te doen.
Rond 5 uur gingen we met de auto weer terug naar de manege. Bij de manege 
gingen we nog even met elkaar rond lopen. Daarna deden we estafette per 
corvee groepje. Daarna gingen we een ijsje eten. Toen we dat ophadden kwam 
de oude medicijnman weer om te vertellen dat we op jacht gaan en dat er 
cowboys komen. Midden in de nacht gingen we nog 2 spellen doen : het douane 
spel en Belgisch verstoppertje. Daarna gingen we naar de tent en gingen we 
slapen.

Geschreven door  Quinty, Ilona , Renske , Yvonne uit groep 4

Vrijdag 26 juli
’s ochtends werden we wakker, gingen we eten en daarna corveeën. Na het 
corveeën gingen we rijden, groep 1 was eerst ze gingen springen, het ging heel 
erg goed. Er zijn mooie foto’s gemaakt. Maar op het eind van de les begon het 
heel hard te regenen waardoor de les naar de binnenbak ging. Toen groep 2 ging 
rijden moesten ze het begin van de les in de binnenbak rijden. Na het middag 
eten gingen we in de auto naar Bodegraven. Daar gingen we vossenjacht doen, 
dat betekent dat je verklede mensen moet zoeken in groepjes. Groepje 5 was 
als eerste klaar. Toen we terug kwamen ging groepje 3 rijden, omdat zij al wat 
langer rijden mochten zij wat hoger springen. Als avond eten gingen we BBQ en 
patat eten.
Daarna was de bonte avond we hebben gedanst en naar optredens gekeken. 
Toen was het al bijna middennacht en begonnen we met een nachtspel : 
Belgisch verstoppertje dan gaan 2 mensen samen verstoppen en moet de rest 
zoeken. Als je ze gevonden heb moet je erbij gaan zitten. Wilma en Ria gingen 
verstoppen en maar 2 mensen hadden ze gevonden. Rond 4 uur lag iedereen te 
slapen.

Geschreven door Jet, Melissa en Annemarije uit groep 5 

Zaterdag 27 juli
Na een ontzettend leuk weekje samen waarin we veel gedaan en gelachen 
hebben komt ook weer een eind.. zucht, helaas, jammer..!! Wat zullen we het 
missen : het samen slapen, het samen wakker worden, het samen eten, het 



Jaargang 39, nummer 4  -  september 2013  -  pagina  19

samen corveeën, het samen rijden, Het samen spelletjes doen en het samen 
lekker keten..!!
Ons laatste dagje is aangebroken, zo te zien zijn er maar weinig kinderen die 
naar huis verlangen..?? Nog ver in de ochtend liggen er kinderen in de tent die 
moeizaam hun ogen open krijgen en al helemaal niet denken aan opstaan. Toch 
zal er aan het eind van de ochtend geen luchtbedden, kleding , koffers laat staan 
kinderen meer in de tent te vinden zijn.
Nog eenmaal zullen we samen aan het ontbijt zitten voordat iedereen naar huis 
vertrekt.
Nog eenmaal zullen we samen in de tent te vinden zijn om onze spullen bij 
elkaar te zoeken.
Nog eenmaal zullen we samen over de manege lopen
Dan is het zover..!!  Jammer… De eerste ouders arriveren en de groep valt uit 
elkaar we wensen elkaar nog eenmaal een prettige vakantie dan gaat iedereen 
weer zijn eigen weg..!!
Maar kom op zeg.. over 5 weken beginnen de lessen, en zien we elkaar weer 
dan kunnen we samen weer verhalen ophalen en lachen om dingen die we deze 
week beleeft hebben..!!

Wij,  de kampleiding   Wilma, Ria, Suzan, Renee, 
Kimberly en Francisca
hebben een fantastische ponykamp week met 
jullie beleeft die we niet zo snel meer zullen 
vergeten..!!

Bedankt kids jullie waren een leuk stel bijelkaar..!!

Geschreven door de kampleiding

pretportret
Esther op
Piraat
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Wist je dat
- Tienerkamp en ponykamp dit jaar samen zijn gevoegd?
- Zowel leiding als de kinderen een hele leuke week hebben gehad?
- Alle kinderen wel even tijd nodig hebben gehad om bij te slapen?
- Wij even ons hart vasthielden toen we hoorden dat het Rhino-Virus was 
 uitgebroken in Nieuwkoop?
- Het Rhinovirus een besmettelijke ziekte is onder paarden?
- We gelukkig niet al te bang hoeven te zijn dat dit virus ons bereikt? 
- Er dit jaar ook weer met vijf paarden van onze manege is meegereden  met  
 Reveille?
- Hierover een wat uitgebreider verslag te lezen is in deze pretpraat?
- Banjo en Helena zijn opgehaald door de handelaar en dus niet meer bij 
 ons staan?
- Flair minstens 2 maanden geregeld last heeft gehad van haar oog?
- Deze dan helemaal dicht zat en traande?
- Het nu beter gaat met betere druppels?
- We hopen dat het goed blijft gaan?
- De paarden en pony’s heerlijk buiten hebben gestaan de hele vakantie?
- Ze hun buikjes rond hebben gegeten?
- De manegepony’s ’s nachts ook buiten blijven staan?
- De eigen paarden wel naar binnen worden gehaald elke avond?
- We hopen dat het weer nog even goed blijft zodat de paarden nog lekker lang  
 buiten kunnen staan? 
- Ria zeker niet stil heeft gezeten deze zomer?
- Ze heel veel klusjes heeft gedaan op de manege?
- Wij dit heel goed van haar vinden?
- De hele binnenbak opnieuw is geverfd?
- In de mooie kleuren donkergrijs en wit?
- Ria dacht dat alleen de balk voor de deur in de binnenbak wel genoeg was om  
 de pony’s tegen te houden?
- De pony’s hier anders over dachten en gewoon de balk ervan af hebben 
 gehaald?
- Ze daarna dus lekker tegen de pas geverfde muur aan hebben geschuurd?
- Het gelukkig met niet al te veel werk weer mooi gemaakt is?
- Alle stallen weer zijn schoongespoten?
- Er ook nog veel meer is schoongemaakt hier en daar?
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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)  

             Woensdag en Donderdag’s van 14.00 tot 17.30 open  
                      

    Open huis 
Zaterdag 7 en 28 september 

                
     van 13.00 tot 17.00 uur  

               
Nieuw v.a. 1 september op woensdag van 14.00 tot 17.30 open 

 
Uitverkoop o.a. kleding en dekens 
       
Manen elastiekjes Crystal    v.a. €    6,95 
HB Jeans rijbroek blauw en zwart v.a. €   64.95 
Cowboy Magic       v.a. €   10,50 
HB peesbeschermers      €   25,95 

Paardrijkousen v.a. 3 paar voor   €   10,--

 Haarspiralen 12 stuks voor    €    9,95 
Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                        

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

                     Op de foto Ytje en Juul 
 

Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 

pretportret
Esther op
Piraat
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- De zadelkamer te klein werd?
- Deze daarom is uitgebreid?
- Het er heel mooi uit ziet?
- De najaar cross 14 september zal plaatsvinden?
- We dan hopen op mooi weer?
- Wij hopen dat iedereen een geweldige vakantie heeft gehad?
- Wij iedereen succes wensen die weer naar school moet of elders aan de slag  
 gaat?
- We open staan voor nieuwe ideeën of verhalen voor de komende pretpraat?
- Je dit dus maar gewoon moet laten weten? 
- Dit al weer de 4e Pretpraat van dit jaar is?
- We dus al weer gaan denken over de volgende jaargang?
- Dat de 40e jaargang van Pretpraat wordt?
- We daar dus iets speciaals mee willen?
- We dus ook open staan voor ideeën voor de jubileum-editie?
- Die (waarschijnlijk) in februari 2014 uitkomt?
- Het blad er al was vóór de vereniging officieel was opgericht?

pretportret
Fleur Broer
op Bonnie
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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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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

september

2 Suzanne Kranenburg

2 Famke Angenent

4 Marlies Bruggeman

8 Jolanda van Leeuwen

8 Esmée Wulff

13 Nora Koelewijn

15 Ilona van den Hoek

16 Emo Enderman

20 Yvonne Ernst-Verbiest

21 Els Smit

21 Lianne Gordijn

22 Wilma Klootwijk

28 Loraine Colijn

30 Mirjam de Vries

oktober
7 Wendy Segaar
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
11 Lotte Rietveld
11 Fabiënne vd Kooy
15 Renske vd Voorst
21 Arja Heikoop
21 Liza Gunst
22 Sylvana Borst
23 Joyce Timmer
24 Cilla van der Wel
31 Vera Vossenberg
31 Joyce vd Vis
31 Britt Look
31 Anne Wils

november
1 Bo de Rooy
4 Elvira Hoosbeek
5 Ad Koster
9 Louise van Lith
11 Corrianne Nieuwenhuis
13 Janneke van der Vis-Schouten
13 Fleur Broer
25 Annemieke van Rosendaal

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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3 september beginnen
de lessen weer op Pretfort!

14 september Najaarscross, minicross en bixiecross
In de eerste les-week kun je je nog net inschrijven,

als je dat nog niet hebt gedaan.

Let vooral op de nieuwe regels die gelden bij de cross.
Ze staan in deze Pretpraat en zijn ook te vinden op

onze website www.deziende.nl
Links onder staat: “wedtrijd reglement”

Daar staan alle regels die gelden bij de wedstrijden
van RSV De Ziende

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

Voor de start van het nieuwe seizoen
hebben wij in de actie

Deze actie geldt tot eind september en alleen op vertoon van deze advertentie

Paardensnoepjes
Vazuintjes met vele vitamine en mineralen van 6,75

Nu voor maar 4,95 per emmer van 3 kilo

Voor de ruiter  bij aankoop van b.v. Rijbroek,  Cap of Laarzen 
bij 1 artikel 10% Korting

bij 2 artikelen 15% Korting
bij 3 artikelen of meer  20% Kortingbij 3 artikelen of meer  20% Korting

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


