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Van de bestuurstafel
  
Aan het begin van deze nieuwe 
Pretpraat plaats ik hierbij 
een update vanaf de bestuurstafel.
 
14 september hadden we de 
jaarlijkse najaarscross gepland.
De inschrijflijst was al ver van 
tevoren in de kantine opgehangen 
dus we hadden veel inschrijvingen. 
Ongeveer 50 ruiters hadden zich 
ingeschreven.
Maar wat een pech..want wat hadden we een regen in de week voorafgaand 
aan de cross.... Beetje jammer want het was zo lang prachtig weer geweest.
Toch was Ria ervan overtuigd dat het gewoon door kon gaan, ondanks dat er 
best hier en daar wat plassen in de buitenbak en springwei stonden.
Er mocht niet gegaloppeerd worden, dus alles rustig in draf, dat was een regel 
die voor deze dag ingesteld werd ivm de tamelijk natte buitenbak.
 
Per ring werd met alle ruiters al lopende door de 3 verschillende bakken het 
parcours verkend. En daarna kon de wedstrijd beginnen.
Het is allemaal prima gegaan en alle ruiters hielden zich keurig aan het 
voorschrift “niet in galop” Het was al met al weer een zeer geslaagde dag.
 
Vandaag, 12 oktober was het weer de dag van de jaarlijkse najaarsdressuur.
En ook die dag waren ongeveer 50 ruiters van de partij.
In verschillende ringen werden dressuurproeven gereden op verschillende 
niveau’s.
Net als de vorige wedstrijd hadden we ook nu het probleem dat het ontzettend 
veel geregend had op de dag voor de wedstrijd.
De buitenbak leek in eerste instantie net een zwembad, maar een aantal 
vrijwilligers hadden ‘s morgens vroeg al geultjes gegraven en met elkaar hebben 
we het water de bak uit kunnen krijgen. Dus toen de wedstrijd begon, was het 
heel goed te doen.
Ook deze wedstrijd  is verder prima verlopen ...Het zonnetje brak door en er is 
verder geen spatje regen meer gevallen.
 
Met deze wedstrijd zijn we aan het einde gekomen van de wedstrijden die de 
vereniging jaarlijks organiseert.
Wel hebben we nog een aantal andere activiteiten in de agenda staan.
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Op 19 oktober zullen we weer met een aantal pony’s bij de Herenhof tegenover 
de C1000 in Alphen ad Rijn staan. Dat doen wij omdat Ten Brink Foodretail (de 
C1000) een hele mooie aktie heeft.
Bij iedere 10 euro die u daar besteed, krijgt u een voucher, en die voucher kunt u 
dan doneren aan een vereniging naar keuze...
Wij zouden het natuurlijk heel erg op prijs stellen als u dat zou doen aan 
Ruitersportvereniging De Ziende !!!!
Voor alle kinderen die daar met hun ouders aan het winkelen zijn staan wij daar 
met 2 hele lieve pony’s zodat zij een rondje kunnen stappen op een van de twee 
pony’s. Natuurlijk onder begeleiding van een aantal kinderen van onze eigen 
manege....
Inge Vos zal de pony’s met haar wagen heen en terug vervoeren en daarvoor 
willen wij Inge natuurlijk heeeeel hartelijk bedanken.
Misschien krijgt/leest u deze Pretpraat pas na 19 oktober, maar dan hebben we 
in ieder geval de aktie van Ten Brink nog even onder uw aandacht gebracht.
 
Op 23 november krijgen wij weer bezoek van Sint en zijn pieten en als je het mij 
vraagt MOET je daar gewoon bij zijn!!!! Dat wordt weer een heel gezellig feest.
Alle kinderen die op de basisschool zitten zijn heel hartelijk welkom!!!
Een inschrijflijst zal nog opgehangen worden in de kantine, zodat de Sint ook 
weet voor hoeveel kindjes hij dit jaar kadootjes mee moet nemen..
Dus houd de inschrijflijst in de gaten!!!!!
 
Als laatste wil ik nog vermelden dat ongeveer in december de brieven weer 
verstuurd zullen worden waarin verschillende ruiters een uitnodiging zullen 
ontvangen om diploma te gaan rijden.
 Het diploma rijden zal waarschijnlijk plaats gaan vinden in de 2e helft van 
februari/1e helft van maart 2014.
 
Dit was het voor nu...
Geniet van de paardrijdlessen en tot de volgende keer !!!
Groetjes Suzanne Kranenburg.

Spoel het bit af!
Het komt zeer regelmatig voor dat Ria hele vieze bits ziet  hangen, die daarna zo 
weer in de mond van een paard of pony worden gestopt.....
Het lijkt me dat je het zelf ook niet leuk vind om vieze dingen in je mond te 
krijgen gestopt. Daarom willen we iedereen vragen om het bit dat je uit de 
mond van je paard of pony haalt, eerst netjes af te spoelen, voor je het opruimt.
Dat lijkt me toch een kleine moeite, en je paard of pony is je er dankbaar voor.
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Een cross vol twijfels
In januari 2013 heeft een bestuursvergadering van Ruitersport vereniging “de 
Ziende” plaats. Hier wordt vol enthousiasme de agenda voor dit jaar vastgesteld. 
Door de late vakantie is er weinig tijd om de najaarswedstrijden nog goed in te 
plannen, maar na wat puzzelen lukt dit toch. Er werd besloten om de cross op 
14 september in te plannen. En wat zaten de weergoden ons te kwellen. Daar 
begonnen de eerste twijfels. Op dinsdag voor de cross begint het te storten. 
Woensdag is al weer veel beter, maar ’s nachts stort het weer. Dit heeft tot 
gevolg dat de buitenbak dinsdagavond, woensdag en donderdagochtend niet te 
berijden is. Vrijdag is hij wel weer te doen. Tja de buitenbak en springwei kunnen 
bereden worden, maar er mag eigenlijk geen regen meer vallen. Wat gaan we 
doen. Het bestuur dat die vrijdags het parcours al opbouwt twijfelt, discussieert 
flink en overlegt met Ria. Besloten wordt de gok te wagen en in het uiterste 
geval iedereen zaterdagochtend vroeg af te bellen. 
Nou het zat niet mee. ’s Nachts was er toch wel wat regen gevallen, maar ook 
weer niet zo dat de bak verschrikkelijk was. Weer discussie en overleg. Wat 
ruiters van de eigen paarden gevraagd en we besluiten de cross doorgang te 
laten vinden, maar we spreken af dat in de buitenbak en de springwei niet 
gegaloppeerd mag worden. Gelukkig maar want het was een hele leuke dag.

De start was met de meest ervaren ruiters, de junioren 1. Voor iedereen was 
het erg wennen en sommige paarden twijfelden echt of ze de hindernissen wel 
wilden springen. Helaas was er toch 1 valpartij, maar gelukkig geen ernstig 
gewonden. Wel een zeer pijnlijke rug en erg modderig pak, maar gelukkig geen 
breuken of ernstige kneuzingen. Na de junioren 1 mogen de hindernissen ietsje 
omlaag en kunnen de junioren 2 van start. Gelukkig waren de weergoden ons 
inmiddels enigszins goed gezind en bleef het op een paar miezerbuitjes droog. 
Bij deze ring twijfelde een paar deelnemers over hun rijdier, maar dat kon 
gelukkig snel opgelost worden. Na deze ring gaan de hindernissen weer snel 
een stukje lager en mogen de kinderen van de minicross 1 starten. Gelukkig 
hier ook geen ongelukken en blijft het weer redelijk. Helaas begon Bleu Eyes 
ernstig te twijfelen of ze wel mee wilde doen en werd er met haar afgesproken 
haar deelname nog een ring uit te stellen. Echter wel met de afspraak dat 
alleen Ria de kinderen op haar rug zou zetten. Bleu Eyes is duidelijk nog niet 
helemaal gewend aan de drukte na de vakantie dus wilde ze echt de vertrouwde 
Ria in haar buurt hebben. Na de minicross 1 was er weer twijfel moeten de 
hindernissen nog verder omlaag. En ja dan geldt de stem van Ria en dus de 
hindernissen echt toch ietsje lager en alleen maar kruis sprongen. Ook verliep 
deze ring zonder valpartijen en kon Ria Bleu Eyes er van overtuigen dat het 
echt wel leuk is om mee te doen. Ook was er weer een ring voor de minst 
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ervaren ruitertjes, de bixie cross. Hierin wordt er niet gesprongen maar een 
dressuurproefje gereden met hierin een slalom en wat balken op de grond 
verwerkt. Hierin waren 2 dappere meiden die een net proefje reden. 

Na al deze proefjes was er weer twijfel. Dit keer helaas over de uitslagen. Het zat 
vandaag niet mee en werd het een erg rommelige prijsuitslag. In 1 ring waren 
de tijden niet goed meegenomen, in een andere ring waren er te veel punten 
gegeven en in weer een andere ring waren helaas de minpuntjes vergeten. 
Gelukkig is dit wel weer recht gezet, maar we beloven dit de volgende keer echt 
beter te doen. 

Kortom een dag vol twijfels, maar ook een dag die we niet hadden willen 
missen. Door alle enthousiaste vrijwilligers hebben we toch een zeer geslaagde 
dag gehad met na genoeg geen ongelukken voor zowel mens als dier en zijn we 
niet compleet verregend. 
Via deze weg namens het bestuur van onze vereniging hartelijk dank voor jullie 
hulp en voor iedereen op naar de volgende wedstrijd welke naar wij hopen 
zonder twijfels zal verlopen.  

Hanneke

Najaarscross
Zaterdag 14 september 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; dat waren de junioren 1.
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 
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een zogenaamde Bixie-proef. Een mix van dressuur en lage hindernisjes. Deze 
kinderen kregen een protocol waarop stond aangegeven waar ze op moeten 
letten. Deze groep kreeg weliswaar punten, maar een echte winnaar was er 
niet.
De deelnemers die voor het eerst aan een wedstrijd mee doen bij de vereniging 
ontvangen echter altijd een Certificaat. In dit geval ontving 1 deelneemster dit 
fraaie Certificaat.
Alle deelnemers ontvingen 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 terug-
gekeken worden op een zeer 
geslaagde dag. Helaas zat het weer 
niet de hele dag echt mee.
De vele vrijwilligers lieten zich daardoor echter niet van de wijs brengen en 
gingen gewoon door.
Om circa 14.30 uur konden de winnaars in de binnenbak 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 Junioren 1:
1 Rienke Boonstra op Sunny  110 pt. 94 sec.
2 Maartje op ‘t Land op Izy  109 pt.  118 sec. 
3 Eva Kranenburg op Sunny  109 pt.  125.14 sec. 
4 Esmée Wulff op Borah  109 pt.  125.38 sec. 
5 Irene Weerheim op Brian  108 pt.  154 sec.

Bij de Junioren 2:
1 Famke Angenent op Bonnie  110 pt. 89 sec.
2 Louise van Lith op Borah  110 pt.  114 sec. 
3 Fabiënne Oskam op Marinda  110 pt.  117 sec.
4 Hannah Grisel op Sunny  110 pt.  123 sec.
5 Kim Harting op Sunny  108 pt.  119 sec.
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Bij de Minicross 1:
1 Michelle Gordijn op Bonnie  110 pt.  95 sec.
2 Fleur Tuls op Vosje  110 pt. 114 sec.
3 Renske van der Voorst op Vosje  110 pt. 133 sec.
4 Shannon Hoogervorst op Vosje  109 pt. 102 sec.
5 Esmée Hulscher op Marinda  108 pt. 115 sec.

Bij de Minicross 2:
1 Liza Gunst op Maybe  110 pt. 109 sec.
2 Freija Alstrøm op Vosje  110 pt. 141 sec.
3 Mira Pieterse op Vosje  110 pt. 147 sec.
4 Marit van der Helder op Jeroen  110 pt. 190 sec.
5 Valerie Ludwig op Vosje  109 pt. 123 sec.

Bij de Bixieproef:
1 Tess Dijkstra op Jeroen 103 pt.
2 Anne Wils op Bonnie 101 pt. 
Anne Wils ontving tevens een Certificaat, omdat ze voor het eerst aan deze 
proef mee deed.

De volledige uitslagen en heel veel foto’s, zijn te vinden op www.deziende.nl.

Najaarsdressuur
Zaterdag 12 oktober vond bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende weer een dressuurwedstrijd plaats voor de ruiters van de aan de 
Achtermiddenweg gevestigde Manege Pretfort.
Een kleine 50 deelnemers 
hadden zich voor deze wedstrijd 
ingeschreven. Van beginnertjes tot 
behoorlijk gevorderden. In leeftijd 
uiteenlopend van ca. 8 tot ca. 20 
jaar.
Het slechte weer van de 
voorafgaande dagen en nachten 
zorgde er voor dat de buitenbak in 
eerste instantie erg nat was, maar 
dankzij de goede drainage, droogde 
deze in korte tijd zodanig op, dat er 
vanaf even na 10 uur uitstekend in 
kon worden gereden. Een vertraging 
van ongeveer 3 kwartier.
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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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Om die reden werd 1 van de 4 buiten geplande ringen naar binnen verplaatst, 
waar ook de overige ringen werden 
verreden.
De vereniging zorgt er altijd voor dat 
iedere deelnemer een eerlijke kans op 
een prijs heeft en daarom vindt er een 
indeling plaats op basis van behaalde 
diploma’s.
Daarnaast worden de kinderen die nog 
geen diploma hebben, ingedeeld in 2 
groepen. De eerste groep met de al wat 
langer rijdende kinderen en de tweede 
met kinderen die nog maar heel kort 
rijden.

Om ca 14.30 uur konden de prijswinnaars van de 7 ringen bekend worden 
gemaakt.

De uitslagen waren:
Ring Eigen Paarden.   Paard  Punten
1 Marit van Leeuwen   Jerez  198
2 Shannon Hoogervorst   Ready  193
3 Lyanne Bardelmeijer   Mister  189
4 Francisca Schutter   Brian  188
5 Suzan van der Burgh   Zeromada 181

Ring Zonder A-diploma 1.
1 Arne Enderman   Maybe  205
2 Sylvana Borst   Maybe  204
3 Quinty van Gulik  Jeroen  202
3 Britt Look   Blue Eyes 202
5 Naomi Slappendel  Vosje  201

Ring Zonder A-diploma 2.
1 Joyce van der Vis  Bonnie  201
2 Liza Gunst   Maybe  198
3 Renske van der Voorst  Sunny  197
4 Merel van der Hoff  Blue Eyes 195
5 Sabine Baak   Marinda 191

Ring Met A-diploma.
1 Michelle Gordijn   Zep  201
2 Romy van der Laan  Borah  198,5
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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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3 Bradley Vonk   Denate  198
4 Luka Selhorst   Vosje  195
4 Brendan Collins   Denate  195
4 Fleur Tuls   Blue Eyes 195

Ring Met B-diploma.
1 Mariëlle van der Heuvel  Zep  193
2 Desireé van Wengerden  Zep  186,5
3 Fay Beijeman   Borah  186
4 Famke Angenent  Flair  185
5 Kim Harting   Sunny  180
5 Fabiënne Oskam  Zeromada 180

Ring Met C-diploma.
1 Isabel de Ruiter   Flair  213,5
2 Demi Termeer   Izy  200
3 Maartje op ‘t Land  Izy  194
4 Eva Kranenburg   Sunny  193
5 Yvonne van der Heide  Piraat  182

Ring Met D-diploma.
1 Irene Weerheim   Flair  219
2 Marloes Nulle   Sunny  198
3 Rienke Boonstra  Sunny  195
4 Danique van Stigt  Mister  185
5 Mirjam de Vries   Mister  180

Op www.deziende.nl vind u de volledige uitslagen van de wedstrijd en veel 
foto’s.
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Ieder kind heeft recht op een toekomst, heeft 
recht op onderwijs, op medische voorzieningen en 

op een ‘warm’ thuis… 

Circle4life zet zich in voor kansarme kinderen en gezinnen in 
afgelegen gebieden in Kenia en helpt hen bouwen aan een 

toekomst. 
www.circle4life.nl - www.facebook.com/circle4life 
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Adverteerders voor Pretpraat gezocht
Om ook in 2014 de uitgave van Pretpraat weer mogelijk te maken, hebben we 
nog enkele nieuwe adverteerders nodig.
Hebt u een bedrijf en wilt u wel in ons clubblad adverteren, neem dan kontakt 
op met de penningmeester, via adkoster@deziende.nl of (0172) 574353.
De tarieven zijn zeer redelijk.
Pretpraat verschijnt 6x per jaar en het wisselen van advertenties is mogelijk.

Een kwart pagina kost u € 40,00 per jaar.
Een halve pagina kost u € 60,00 per jaar.
Een hele pagina kost u € 100,00 per jaar.

Hebt u zelf geen bedrijf, maar weet u iemand die waarschijnlijk wel wil 
adverteren, geef dit dan aan ons door.

Alleen met de hulp van adverteerders kunnen we Pretpraat blijven uitgeven!
Temeer daar de portokosten van Post NL het afgelopen jaar met meer dan 100% 
zijn gestegen. Namelijk van € 0,45 per boekje naar ruim € 1,10 per boekje.
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Kijk voor meer informatie op www.adkoster.nl 
of vraag informatie via info@adkoster.nl   -   (0172) 57 43 53

Clubbladen, folders, briefpapier,
programmaboekjes, lidmaatschapskaarten,

donateurskaarten, toegangskaarten en nog veel meer
Maximum formaat A3

Keuze uit zwart, blauw of kastanjebruine inkt
Papiergewicht van 80 tot ruim 200 gram/m2
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Paardenpraat
Hallo lieve allemaal!
Deze keer mag ik jullie wat vertellen! 
Niet over mezelf, want dat heb ik al 
wel eens gedaan. En ik hoop dat jullie 
mij inmiddels allemaal wel kennen 
want ik sta hier al wel een aantal 
jaartjes. Om precies te zijn sta ik hier 
sinds 29 juni 2009. 
Ik ben toen op een heerlijke zomerse 
dag samen met Vosje naar Pretfort 
gekomen. 
Jammer genoeg komt de winter er nu weer aan. 
Hoe ik dat weet? Omdat ik dat al vaak genoeg voorbij heb horen komen. 
Dat heb je als op zo’n centraal plekje staat! 
Ik hoor jullie wekelijks mopperen; “oeh het wordt koud” “het wordt wel slecht 
weer he?”. 
Wij paarden vinden dat jullie best zeurpieten kunnen zijn hoor! Jullie halen straks 
vast weer allemaal dikke kleren uit de kast. En zonder een dikke jas, een sjaal, 
muts & wanten gaat niemand meer de deur uit straks! Maar dat hebben jullie 
ook wel nodig want jullie hebben maar een paar haartjes op je huid. Dan ben ik 
maar blij met mijn paardenvacht!

Hoe zit dit eigenlijk met onze vacht? Wij hebben natuurlijk een veel dikkere 
vacht, maar krijgen wij er geen last van dat het alsmaar kouder wordt? 
Daar hoop ik jullie nu wat meer over te vertellen, want het is natuurlijk wel 
belangrijk dat jullie weten hoe dat nou precies bij jullie lievelingsdieren zit.

Ik zal het jullie proberen uit te leggen : een goede wintervacht biedt het paard 
bescherming tegen de kou. Onze wintervacht isoleert goed. Isoleren betekent 
in dit geval dat de kou van buiten minder goed in onze huid naar binnen kan 
komen. De korte haren in de onderlaag zorgen voor een luchtlaag rondom het 
lichaam en de langere bovenharen dekken deze laag af. Met deze luchtlaag 
houdt het paard zoveel warmte vast dat een gezond paard het niet snel koud 
zal krijgen. Snappen jullie het nog? Door de lange haren dringt regen, en zelfs 
sneeuw, moeilijker door tot op de huid. Door het rollen en de natuurlijke 
beschermende vetlaag van de huid druppelt het water er gemakkelijk vanaf. 

Als je goed kijkt zie je op de eerste foto dat mijn neus onder het sneeuw zit, 
ik moest toch eens even snuffelen aan al dat witte poeder, hihi. Toen werd er 
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stiekem snel een foto van mij genomen, waar ik nu pas achter ben gekomen. Ik 
dacht namelijk dat er gekraakt werd met een zakje omdat ik iets lekkers kreeg, 
maar nee!

Maar goed, ik zal verder gaan met mijn verhaal. Sommige paarden staan ook 
’s winters dag en nacht op de wei. Doordat ze altijd buiten staan hebben ze 
een nog dikkere vacht dan de paarden hier. Daardoor is het ook niet zielig voor 
die paarden om buiten te staan. Wel is het belangrijk dat deze paarden een 
schuilstal hebben waar ze eventueel in kunnen staan. 

Bij hele lage temperaturen is de wintervacht van het paard in Nederland 
namelijk vaak niet voldoende. Daarom komen op een gegeven moment de 
dekens weer tevoorschijn op de manege. 
De paarden in de buitenstallen krijgen straks als eerst een deken op (doordat 
deze paarden op de tocht staan krijgen ze als het vriest een halsdeken op zodat 
ze geen kou vatten). 

In de nieuwe grote stal is het vaak een stuk warmer dan buiten, waardoor de 
paarden daar pas later een deken op krijgen. Het moet namelijk niet zo zijn dat 
het paard een dik deken op gegooid krijgt en het vervolgens veel te warm krijgt 
en gaat zweten.

Sommige mensen scheren hun paard. Je bent hier op de manege vast ook wel 
eens zo’n paard tegengekomen. Een paard dat veel buiten komt en weinig zweet 
hoeft niet geschoren te worden. Het is zelfs beter van niet omdat de vacht 
een natuurlijke bescherming is tegen het weer. Voor ons als manegepony’s is 
het eigenlijk ook niet nodig. Bij paarden die intensief gereden worden en na 
het werk vaak veel zweten, is het soms beter om ze te scheren. Als ze na het 
werk lang nat blijven, is de kans namelijk groter dat ze kou vatten. Doordat ze 
geschoren zijn hebben ze geen last meer van die dikke haren die al die warmte 
vasthouden. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je geschoren paard dan een 
deken opdoet, omdat de natuurlijke beschermlaag weg is geschoren, en hij het 
anders koud krijgt!

Natuurlijk gaan de lessen gewoon door in de winter! We zullen dan gaan rijden 
in de binnenbak zodat de manegepaarden minder kans lopen om het koud te 
krijgen tijdens het rijden. Ook is de grond met hele koude temperaturen te hard 
om in te rijden. 
Wat erg belangrijk is voor jullie mensen is dat jullie in de winter weer goed in 
stappen met je paard of pony. Koude spieren zijn namelijk meer gevoelig voor 
blessures, en dat moeten we niet hebben! 
Misschien vinden sommige kinderen het saai om eerst even goed te stappen, 
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maar het is voor ons paarden heel belangrijk! Dit geldt ook voor het uitstappen. 
Het is namelijk belangrijk dat het paard niet teveel gaat zweten, het opdrogen 
kan uren duren. Daarom is het als je klaar ben met rijden belangrijk om gelijk het 
deken op te doen! Ik zie soms kinderen eerst al hun eigen spulletjes + het zadel 
en hoofdstel opruimen en na een kwartier komen ze dan opeens nog naar me 
toe, “oja, Bonnie moet nog een deken op.”
Zorg er voor dat je eerst het deken weer op doet en daarna pas je eigen ding 
gaat doen. Ik bedoel het niet kwaad of boos hoor, maar het zou natuurlijk 
vervelend zijn als een paard daardoor ziek wordt. 
Als het paard erg zweet is het beter om eerst een zweetdeken op te doen. Dit 
zorgt ervoor dat het paard niet te snel afkoelt, en neemt het zweet van het 
paard in zich op. 
Het is ook belangrijk dat je niet vergeet om het zweetdeken wel weer te 
vervangen door  zijn of haar normale deken. Als het paard erg heeft gezweten 
is het zweetdeken uiteindelijk helemaal nat en staat het paard onder een natte 
deken, waardoor hij of zij het juist weer kouder krijgt. 

Nog een tip: in de winter is het bit vaak ijskoud. Het ene paard heeft daar minder 
problemen mee dan de ander, maar het kan zijn dat je merkt dat je paard het 
bit moeilijker aanneemt. Dan kan je het bit even wat warmer maken met je 
handen, zodat het voor het paard wat aangenamer wordt om een bit in zijn 
mond te krijgen.

Verder nog wat punten die belangrijk zijn in de winter:
Het is  belangrijk dat de paarden op een droge bodem staan. Bij ons is dat 
gelukkig zo, maar het komt voor dat paarden weken met hun voeten in de 
modder staan. Hierdoor kunnen ze verschillende hoefproblemen krijgen, zoals 
mok en rotstraal.
Ook is extra aandacht voor de watervoorziening erg belangrijk. Als het echt 
gaat vriezen, vriezen vaak ook de waterbakjes van de buitenstallen dicht. Het 
is heel belangrijk voor een paard om goed te blijven drinken in de winter, zodat 
zijn weerstand en conditie goed blijft. Daarom besteed Ria altijd veel tijd aan 
het checken van de waterbakken. Als onze bakjes zijn dichtgevroren krijgen we 
drinken uit een emmer. Het is trouwens beter om lauw water te geven dan koud 
water. Een paard kan ook makkelijk koud water drinken, maar het is  gebleken 
dat een paard veel meer drinkt wanneer hij lauw water krijgt. Ietwat lauw 
water drinkt voor jullie ook veel makkelijker weg dan ijskoud water, toch?  

Verder verbruiken wij paarden net zoals mensen energie om warm te blijven. 
De paarden op stal hebben als het ware brandstof nodig voor hun kacheltje. 
Daardoor is het soms belangrijk dat we met vorst wat meer hooi of kuilgras 
krijgen. (waar ik natuurlijk geen nee tegen zeg!)
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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 26 oktober 9 en 23 november 

                
     van 13.00 tot 17.00 uur  

               
 
Uitverkoop o.a. kleding en dekens 
       
Huur Scheermachine      €   25,00 
G&O Gloss Gell       €   13,95 
Lak en strass springschoenen    €   21,95 
Vitasporal         €    7,95 

Kinderstarters of wedstrijdset   €   90,--

 Winterlaarzen       v.a. €   14,95 
Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                        

       http://www.facebook.com/GORuitersport.nl                                       
 
 
                        Op de foto Dublin en Annelie Geurts 

 
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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Zo, dit was dan wat ik jullie wilde meegeven, ik hoop dat jullie het interessant 
vonden! En ojaa, ik weet dat ik het deze keer niet over mezelf mocht hebben, 
maar ik wil toch nog even stiekem zeggen dat ik erg van aandacht hou hoor! 
Dus kom gerust even langs voor een, liefst zo uitgebreid mogelijke, poetsbeurt. 
Want ik ben heel erg mooi (al zeg ik het zelf) wit en soms ga ik wel eens in de 
stront liggen waardoor 
ik opeens niet meer 
zo wit ben, zoals 
jullie ook zien op mijn 
laatste foto. (waar ik 
trouwens mijn naam 
Bonnie [lief,mooi] 
eer aan doe). Ik geef 
er niet om, en jullie 
kunnen dan lekker 
poetsen. Win-win 
situatie, toch?!  
Dikke kus en tot ziens!  

Bonnie

Wist je dat?
- We blij zijn dat er niemand is uitgegleden met de najaarscross?
- Het parcours namelijk wel een zwembad leek?
- Het daarom van te voren spannend was of het nog wel door kon gaan? 
- Uiteindelijk iedereen buiten het parcours moest draven in plaats van   
 galloperen?
- Het op deze manier goed is gegaan en we een geslaagde dag  hebben gehad?
- We ook een geslaagde dressuurwedstrijd, die al snel volgde, achter de rug  
 hebben?
- We minder blij werden toen we zagen hoe de bak eruit zag ’s ochtends?
- Ria en wat anderen druk zijn bezig geweest met zo snel mogelijk de bak wat  
 droger te krijgen?
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- Het uiteindelijk een half uurtje uitliep?
- Maar iedereen verder met droog weer zijn of haar proefje heeft kunnen  
 rijden?
- We dus maar geluk hadden dat het verder droog is gebleven die zaterdag?
- Marcel druk bezig is geweest met op verschillende plekken op het erf de  
 grond gelijk te maken? 
- Hij, samen met Marco, heel wat beton heeft gestort?
- We hier heel erg blij mee zijn omdat je nu minder kans hebt dat je paard zich  
 verstapt door de ongelijke tegels? 
- Ria een tijdje geleden in een spontane bui even op Brian heeft gereden?
- Ze het een erg lief paard vind?
- De lessen allemaal weer volop zijn begonnen?
- Het echt herfst is geworden? 
- De paarden wel weer snel een heerlijke dikke knuffelvacht zullen krijgen?
- Het ook weer steeds sneller donker wordt?
- Paarden beter in de nacht kunnen zien dan mensen?
- Het verder allemaal zo zijn gangetje is gegaan op de manege?
- De Ten Brink clubactie loopt tot en met 30 november!?
- Wij u oproepen om allemaal boodschappen te doen in de Herenhof in   
 Alphen?
- U uw vouchers die u ontvangt bij iedere €10,00 kunt besteden aan onze  
 Ruitersportvereniging De Ziende? 
- Ria het heel fijn zou vinden als je het bit van je paard of pony wilt afspoelen  
 voor je het ophangt?
- Je paard of pony dan de volgende keer tenminste een schoon bit in krijgt?
- We weer nieuwe adverteerders voor Pretpraat in 2014 zoeken?
- De portokosten voor Pretpraat het afgelopen jaar zijn verdubbeld?
- Adverteren al mogelijk is vanaf 40 euro per jaar?
- De penningmeester (Ad Koster) u er alles over kan vertellen?
- Hij bereikbaar is via adkoster@deziende.nl of via (0172) 574353?
- We graag eens verslagen van kinderen zouden ontvangen voor Pretpraat?
- 
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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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Het is weer herfst, dus zitten we 
weer vaker binnen en dan is een 
puzzeltje en kleurplaat wel leuk...



Jaargang 39, nummer 5  -  oktober 2013  -  pagina  27



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  28



Jaargang 39, nummer 5  -  oktober 2013  -  pagina  29

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

oktober
1 Celine Bardelmeijer

7 Wendy Segaar

7 Merel den Daas

9 Debbie de Vos

10 Hannah Grisel

11 Lotte Rietveld

11 Fabiënne vd Kooy

15 Renske vd Voorst

21 Arja Heikoop

21 Liza Gunst

21 Margot Reijnders - Thiele

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 vd Vis-Schouten
13 Fleur Broer
25 Annemieke van Rosendaal

december
9 Lyanne Bardelmeijer
9 Marja Mourik
12 Jessica Rietveld
12 Sylvia Tijsterman
13 Emma Vos
13 Quinty van Gulik
13 Zoë van der Neut
14 Lise van Dieijnen
14 Mieke Eriks
16 Ria van Gulik
17 Fabiënne Oskam
18 Joyce Baak
22 Femke Wouters
24 Noël Koot
25 Ageeth van Tol - Snel
26 Jessica Henry
27 Sharona Midden
28 Romy van der Laan

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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23 novemer Sinterklaas
Als het goed is, komt de Sint de manege weer gewoon

met zijn zwarte pieten bezoeken.
Voor iedereen die zich hiervoor

inschrijft op de lijst die in de kantine komt te hangen,
zal er een kadootje zijn.

Verder worden er spelletjes gedaan en zal het
een super gezellige avond worden.

Dus wil je meedoen, let dan op de lijst die
binnenkort in de kantine komt te hangen!
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

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

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

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

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

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

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

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

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

LIKE ons op Facebook
en u wordt op de hoogte

gehouden van onze acties

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

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

U vindt ons nu
ook op Facebook

Uw adres voor alle ruitersportartikelen, wormpasta,
diervoeders en benodigheden

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


