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Van de Bestuurstafel
Terugkijkend op de afgelopen weken, 
besef ik dat de vakantie dit jaar heel snel is 
gegaan.
Wat begon met donker, regenachtig, weer 
veranderde de laatste weken toch nog in 
een kleine mini hittegolf met temperaturen 
ruim boven de 30 graden.
Of dit voor iedereen even fijn was weet ik 
niet, maar het kon voor mij niet lang genoeg 
duren.
Voor de paarden en pony’s was het in ieder 
geval een stuk minder. Zo rond het middaguur stonden ze voor het hek te dralen 
of ze alstublieft naar binnen mochten. En zo kwam het voor dat de paarden 
overdag binnen stonden en ’s nachts buiten bleven.
Wat mij deze afgelopen weken ook opviel is dat het opvallend rustig was op 
de manege. Er zijn maar weinig paarden verhuurd en ook grote verbouwingen 
bleven uit, dat was vorig jaar wel anders. Weten jullie nog toen liepen er 
allemaal witte mannetjes om het asbest dak van de binnenbak te verwijderen 
en was de manege één grote bouwplaats.
Wel heb ik enkele hopen met lapjes uit de buitenbak op de springwei zien liggen. 
Deze worden grotendeels verwijderd, aangezien het fatsoenlijk slepen niet 
meevalt. Tijdens het slepen hopen de lapjes op en heeft de sleep moeite met het 
op zijn plaats houden van de lapjes waardoor het niet meevalt om de buitenbak 
mooi strak te houden.
Ook zijn er tijdens de vakantie 2 nieuwe paarden binnen gekomen waarvan er 
één al weer weg is. Dit zijn Virgil van Saskia en Mariëlle v/d Heuvel en Balou, een 
leuk bruin paard, die misschien als manege paard wordt ingezet.

Inmiddels is Virgil weer vertrokken, aangezien Saskia na een ongelukkige val 
waarschijnlijk een jaar uit de roulatie zal zijn. Wij wensen haar van hier uit 
BETERSCHAP en wij hopen dat ze weer snel op de manege te zien zal zijn..

Inmiddels zijn de lessen weer hervat en hebben we de eerste vergadering alweer 
achter de rug.
Tijdens de vergadering kwam echter naar voren dat er bij bepaalde activiteiten 
veel werk op de zelfde personen terecht kwam, dit zouden we graag anders 
willen zien.
Daarom doen we verderop in dit blad een oproep aan de jongeren en ouders 
die zich verbonden voelen met de vereniging en ook graag de handen uit de 
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mouwen willen steken tijdens een activiteit in welke vorm dan ook.
Een klein gebaar kan een ander veel werk uit handen nemen..!!
Dus schroom niet en vraag gerust wat je eventueel zou kunnen doen, ook al heb 
je geen verstand van paarden of computers, misschien kan je wel patat bakken 
of koffie zetten enz .??
Heeft u of jij de afgelopen jaar of jaren geholpen en neem je aan dat we je wel 
weten te vinden, ook dan vragen wij of je het formulier wilt invullen zodat er 
een nieuwe lijst gemaakt kan worden met helpende handen.

Inmiddels staat de najaarscross als eerste op de agenda. Deze zal gereden 
worden op 15 september. Iedereen kan dit keer weer meedoen en de inschrijflijst 
hangt sinds enkele weken weer in de kantine. Op maandagavond,  een kleine 
week voor de cross zal de definitieve startlijst met parcours op de site te vinden 
zijn.

Mocht u op zondag 23 september even de benen willen strekken, stap dan op 
de fiets en steun de vereniging. Verdien geld door mee te fietsen met de RABO-
fietssponsortocht Alphen. Een link naar de site van de RABO-fietssponsortocht 
staat op onze site. Daarop staat alle informatie en de startplaatsen.

Volgend op de cross zal de najaarsdressuur gereden worden deze staat gepland 
op 13 oktober. Meer info t.z.t in de kantine.

Als afsluiting dit jaar bezoekt de Sint ons op 24 november. Wil je dit niet missen 
schrijf de datum vast in je agenda en meld je aan zodra de inschrijflijst in de 
kantine hangt.

Zoals je ziet staat er weer veel op het programma en wensen wij iedereen weer 
een leuk jaar, zowel tijdens de lessen als bij de komende activiteiten als op school 
en mocht je nog wat tijd over hebben.. vergeet dan het formuliertje elders in dit 
blad niet in te vullen. Wij kunnen een paar extra handen goed gebruiken..!!

We blikken in deze Pretpraat ook nog even terug op de Open Dag.
Een heel geslaagde dag, mede dankzij de vele sponsors die ons op allerlei 
manieren hebben gesteund. Op de dag zelf hebben we ze al genoemd en op 
postertjes kenbaar gemaakt, maar de twee belangrijkste wil ik toch nog even 
een keer noemen.
ST/Warmte, die de bekers voor de wedstrijd heeft betaald en Inge Vos die de 
bekers voor de Kampioenen voor haar rekening heeft genomen.

Het bestuur.
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Geslaagde open dag
Zaterdag 16 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. Zo’n dikke 60 ruiters hadden zich hier voor ingeschreven.
Ondanks dat het de voorgaande dagen (en ook in de vroege ochtenduren) nog 
had geregend, kon de springwei goed worden gebruikt als extra dressuurring. 
Daar konden de allerjongste kinderen dan ook hun eerste dressuurwedstrijdje 
rijden. De moeilijkere proefjes werden gereden in de binnen- en buitenbak van 
de manege.
Gelukkig was het de rest van de dag heel mooi weer, zodat het hele programma 
probleemloos kon worden afgewerkt. 
Omdat er een thema aan deze Open Dag was geknoopt, waren heel veel ruiters 
en amazones verkleed in middeleeuwse kledij en ook het terrein was aangekleed 
met allerlei attributen uit die tijd. Een prachtig gezicht met dit mooie weer.

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, 
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 
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toch ook gegeven.
De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, voorzien van hun 
naam.
De Joyriders bestaan vooral uit mensen die een soort tweede “paardrij-jeugd” 
zijn begonnen. Sommigen reden in hun “eerste jeugd” paard en zijn daar nu 
opnieuw mee begonnen.
Deze ring bestond dit keer slechts uit 2 deelnemers, maar dat maakte het voor 
de deelnemers niet minder spannend. Bij de lessen gaat het hen vooral om een 
uurtje lol met paardrijden en verder eigenlijk hebben ze helemaal geen ambitie 
om een prijs te winnen. Omdat de vereniging toch graag wil dat ook deze groep 
er echt bij hoort, is hier een paar jaar geleden een aparte ring voor opgestart. 

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.
Hieraan voorafgaand werd Ron de Roos (eigenaar van De Kiezel 
kunststofvloeren) de bak in geroepen. Hij heeft namelijk onlangs een prachtige 
nieuwe vloer in de kantine gelegd en deze volledig gesponsord.
Daarna begonnen de echte demonstraties.
Verschillende lessen van de manege hadden “acts” ingestudeerd en toonden 
dit aan het publiek. Zowel beginnende kinderen als beginnende volwassenen 
toonden wat zij hadden geleerd.
Ook werd een demo gegeven met ring-steken. Best spectaculair.
Een deel van de ruiters die vaker dan één keer per week op het paard zit, had 
ook een proef ingestudeerd. Dit zag er allemaal heel professioneel uit voor 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 ST/Warmte.
Na ontvangst van hun prijs, mochten ze nog een ere rondje rijden.
Daarnaast werden de prijzen aan de verenigingskampioenen van 2011 uitgereikt.
Deze bokalen werden gesponsord door Inge Vos, een amazone op de manege.

Zo rond de klok van 15.00 uur werd de dag besloten en kon worden teruggezien 
op een zeer geslaagde dag. 
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De kampioenen 2011:
Categorie zonder A-diploma: Lianne Gordijn
Categorie met A-diploma: Francisca Schutter
Categorie met B-diploma: Marloes Nulle
Categorie met C-diploma: Mirjam de Vries
Categorie met D-diploma: Irene Weerheim
Categorie Eigen Paarden: Louisa Klootwijk

Ring Joy Riders:
1 Sylvia Tijsterman op Borah met 182 pt.
2 Wendy Richters op Borah met 178 pt.

Ring Eigen Paarden:
1 Femke Severrien op Flair met 195 pt.
2 Marit v. Leeuwen op Flair met 193 pt.
3 Julia Vianen op Marinda met 186 pt.
4 Suzan v.d. Burgh op Quindo met 170 pt.
Ring Zonder A-diploma:
1 Gaby v. ‘t Hart op Kim met 219 pt.
2 Fleur Broer op Bonny met 216 pt.
3 Bradley Vonk op Denate met 213 pt.
4 Emo Enderman op Maybe met 208 pt.
5 Romy Goedhart op Zep met 207 pt.

Ring Met A-diploma:
1 Mariëlle v.d. Heuvel op Zep met 217 pt.
2 Desiree v. Wengerden op Vosje met 213 pt.
3 Sabine Esveld op Vosje met 209 pt.
4 Laura Beckers op Maybe met 208 pt.
5 Sascha de Boer op Vosje met 203 pt.

Ring Met B-diploma:
1 Melissa Kempen op Zep met 203 pt.
2 Francisca Schutter op Brian met 202 pt.
3 Eva Kranenburg  op Borah met 201,5 pt.
4 Maartje op ‘t Land op Izy met 201 pt.
5 Demi Termeer op Zep met 200 pt.

Ring Met C-diploma:
1 Esther Heikoop op Sunny met 202 pt.
2 Marloes Nulle op Sanne met 201 pt.
3 Ruth Walburg op Izy met 195 pt.
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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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4 Rienke Boonstra op Sunny met 193 pt.
5 Kim Garthoff op Borah met 187 pt.

Ring Met D-diploma:
1 Mirjam de Vries op Sunny met 189 pt.
2 Laura Braam op Zeromada met 188 pt.
3 Irene Weerheim op Selly met 187 pt.
4 Esmee Wulff op Borah met 184 pt.
5 Esther v.d. Vlies  op Zeromada met 181 pt.

Certificaten waren er voor:
Renske v.d. Voorst, Mira Pieterse, Arne Enderman, Ilona v.d. Hoek, Esmee 
Hulsher, Freja Alstrom, Iris Versluis, Joyce v.d. Vis, Sylvana Borst, Liza Gunst, 
Marit v.d. Helder, Naomi Slappendel en Nora Koelewijn 

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

Ponykamp 2012  “BEAUTYFARM”

He he eindelijk was het zo ver. Om 09.30 kwamen de kinderen naar de manege 
die omgetoverd was in een beautyfarm. 
Zoals gebruikelijk begonnen we met de regels uitleggen en het kamplied zingen.
Als knutselactiviteit werd er een houten stokpaardje geschilderd. Natuurlijk ’s 
middags paard gereden en ’s avonds levend cluedo gespeeld.
Na een frisse nachtrust begon de dinsdag best vroeg. Het ontbijtje ging er vlot 
in waarna de groep zwervers mocht beginnen met paardrijden. Ook werd het 
proefje al geoefend voor de ouderavond. En natuurlijk gold dit ook voor de 
beauty’s. 
Na de lessen het stokpaardje afgemaakt en ’s middags naar de midgetgolf in 
Alphen aan den Rijn. Hier bleken verborgen talenten te zijn.
Na het avondeten was het tijd voor de beautyavond. Gezichtsmaskers, 
haarsalon, nagels lakken, massage, handlezen, voetenbadje alles was er!
De kinderen genoten volop en zeker ook de leiding. Na deze ontspannende avond 
gingen we even bij het kampvuur zitten om daarna lekker te slapen. 
Woensdag werden de kinderen al wat vermoeid wakker. In verband met de 
voorstelling van die avond gingen de kinderen hun kleding verzorgen. Natuurlijk 
het proefje serieus geoefend en de paarden mooi gemaakt met vlechtjes en krijt. 
De tosti’s gingen er verrassend snel in die avond! De voorstelling op de paarden 
en op de stokpaarden was een groot succes. De ouders die aanwezig waren 
vonden het een gezellige avond. Nadat de ouders weg gingen hebben we 
broodjes gebakken boven het kampvuur.
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De broodjes waren heerlijk alleen jammer van de regen. 
Donderdagochtend  hebben we zonder zadel gereden. Renske en Iris waren van 
het paard af gegleden. 
Na het rijden gingen we de hoefijzers versieren die we eerder in de week hadden 
geschilderd. Glitters, veren, plakkertjes  je zag het allemaal! 
Nadat alle hoefijzers prachtig waren versierd gingen we zeskamp spelen. De 
leiding had verschillende spellen op het erf neergezet die de kinderen moesten 
uitvoeren. 
Fleur had hierbij gewonnen.
Die middag kregen de kinderen te horen dat ze hun paardrijdkleren aan moesten 
doen en cap en zweep moesten pakken.
We gingen namelijk rijden! En hoe?! De kinderen waren erg enthousiast 
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omdat we een buitenrit gingen maken. Maar toen ze hoorden dat we op de 
stokpaardjes gingen waren ze niet meer zo heel enthousiast!
’s Avonds laat nog een nachtspel gedaan;  nachtwacht. De kinderen vonden het 
een leuk spel, maar vonden het toch ook spannend om alleen te verstoppen op 
het erf. 
Vrijdagochtend met veel herrie wakker gemaakt door pannendeksels. We 
hadden iets te vieren; Bradley was jarig! 
Iedereen werd verzocht om binnen 10 minuten in de binnenbak te zijn met hun 
pyjama nog aan. De kinderen hadden geen idee wat ze te wachten stond. Toen 
we compleet waren werd de muziek gestart. We gingen ochtendgymnastiek 
doen. 
Nadat iedereen wakker was geworden van het dansen kreeg Bradley van ieder 
kind een cadeautje en er werd natuurlijk ook nog gezongen! 
Om iets over 10 was het weer tijd voor paardrijden. Als afsluiting van het rijden 
werd er stoelendans te paard gedaan.
Ilona en Naomi hadden allebei gewonnen. 
Vrijdagavond was de bonte avond. De leiding had een modeshow georganiseerd 
met leuke verkleedkleren. Toen de modeshow was afgelopen werden er rijmpjes 
over elk kind verteld. Daarna was er tijd voor de kinderen om een optreden te 
doen. Turnkunstjes, toneelstukjes en grappen alles kwam voorbij! 
Tot slot nog een kampvuur. We gingen pas om half 2 naar bed! Maar dat mocht 
wel voor de laatste keer. 

Groetjes van de kampleiding!  Graag tot volgend jaar !!

Tienerkamp 2012
Bij onze manege stond een huis,
daar was het helemaal niet pluis.
Daar woonde ook geen mensen in,
daar woonde een spook met zijn gezin.

De ramen stuk, de muren scheef,
het dak lekt altijd als een zeef,
maar vader spook vond dat juist goed!
Precies zoals een spookhuis wezen moet..!!

En zo begon het tienerkamp op 16 juli 2012 in Hotel de Griezel aan de 
Achtermiddenweg in Aarlanderveen die op dat moment volgeboekt zat met 6 
tieners en 3 leiding.



Jaargang 38, nummer 4  -  september 2012  -  pagina  15

Maandagmorgen tussen half 10 en 10.00 uur arriveerden de eerste hotel gasten 
met hun hele hebben en houwen bij het hotel.
Het weer beloofde weinig goeds maar we hadden er zin in.
Binnen notime werd het slaap gedeelte in orde gemaakt en kon men zich 
meteen in rijkleding steken om vervolgens de pony’s uit het land te halen.
We zouden nog even gaan rijden ( dressuurles ) voordat het middag programma 
zou beginnen.
’s Middags gingen we naar Alphen a/d Rijn om enkele opdrachten uit te voeren 
helaas zat het weer niet mee maar de lol was er niet minder om.
Zo tegen etenstijd waren we weer terug waar we konden genieten van een 
warme maaltijd die door kokkin Ria was klaar gemaakt. Door het slechte weer 
was de geplande buitenrit verschoven naar de dinsdag, maar dat we ons met 
de pony’s gingen bezig houden was een feit. Zo rond de klok van 20.15 uur zat 
iedereen weer op zijn pony maar nu in de binnenbak.
De muziek werd hard aangezet en de warming up kon beginnen. Dat je op het 
paard ook kan dansen werd snel duidelijk toen de Margarita begon en iedereen 
zo goed en zo kwaad het wel bekende dansje begon uit te voeren en vervolgens 
het hoofd,schouders, knie en teen begon mee te doen.
Na al deze gekheid kwam het echte werk, een beetje behendigheid wat zo 
makkelijk lijkt valt in werkelijkheid vies tegen, probeer je pony maar eens in 
zijn achteruit door een paar balken te manoeuvreren om vervolgens op je pony 
zonder zadel te springen om het parcours te volgen.
Na ruim anderhalf uur rijden was de avond grotendeels om, maar er stond nog 
een leuk avond spel op het programma namelijk het omgekeerde verstoppertje, 
ja… op zijn Belgisch.
Één persoon moet zich verstoppen en de rest moet zoeken, heb je hem/haar 
gevonden dan moet je erbij gaan zitten. Je begrijpt dat als er steeds meer 
personen verdwijnen  het best eng word als je op een gegeven moment met een 
klein aantal in het donker op het erf loopt plus dat je gefrustreerd raakt omdat 
jij juist die persoon na lang zoeken niet kan vinden.
Je begrijpt dat Suzan en Ik ( Wilma ) de super verstoppers zijn en het spel tot 
de laatste uurtjes duurde. Zo rond half 2 in de nacht werd de slaapplaats pas 
opgezocht.
Dinsdagmorgen werd er alweer op tijd gereden ( springles ) omdat we die 
middag een rondleiding zouden krijgen bij de D.A.P  in Bodegraven. Bij deze 
dierenartsenpraktijk is een heuse paarden kliniek gevestigd.
Om 13.15 uur stonden we gereed met onze fietsen om te vertrekken, via de 
Ziende en Buitenkerk en Omleidingsweg stonden we zo in Bodegraven waar we 
om 14.00 uur verwacht werden. Dit was echt een middag waar we veel gezien 
en geleerd hebben, zeg nou zelf wanneer kom je in een O.K waar net een paard 
geopereerd word. We hebben werkelijk alles mogen zien er bleef geen deur 
gesloten, dit hebben we allemaal te danken aan Ria v Gullik 
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( jury bij het diploma rijden ) die dit voor ons mogelijk maakte. Dus Ria en 
veearts Hans de Groot bij deze nog hartelijk dank het was een geweldige 
leerzame middag.
En ook nu weer arriveerde we met het avond eten  bij de manege waar kokkin 
Ria weer het eten op tafel zette.
We troffen het enorm met het weer, het was de hele dag al droog en we 
konden deze avond met een gerust hart de geplande buitenrit gaan maken. 
Ruim een uur zijn we weg geweest,
Paard en ruiter genoten zichtbaar van dit uitstapje.
Ook stond deze avond het kampvuur aan waarop we worstjes hebben gebakken, 
helaas begon het wel te regenen en werd voor 12.00 uur de slaapplaats 
opgezocht.
Ook de  woensdagmorgen werd gevuld met paardrijden, dit keer stond het 
ringsteken op het programma. De buitenbak was echt goed nat en dus werd er 
eerst binnen gereden, voor het echte werk gingen we naar buiten. En ja ook dit 

ringsteken lijkt makkelijker dan dat het is.
Zelfs één ring aan je stokje rijgen viel voor de meeste niet mee..!!
Voor de middag stond Boerensport op het programma. Bij het idee alleen al 
moest ik glimlachen zeker als je weet dat je zelf niet meedoet.. je had ze van 
tevoren moeten horen ??
Nee niet in de bagger..!! Nee niet in het koude water…!! NEE NEE……!!!
En jawel om half 3 werden de fietsen weer van stal gehaald want we werden 
om 3 uur bij Boerensport Verhaar in Aarlanderveen verwacht.
En wat met Nee Nee begon, veranderde in Ja Ja en wat hebben we gelachen..!!
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En wat maakt het nog uit als je immers toch nat bent.. We hadden niet alleen 
spierpijn van al die gekke bewegingen maar ook van het lachen en ook nu zeg ik 
kijk naar de foto’s die zeggen volgens mij genoeg.
De avond stond in het teken van de bonte avond deze moesten ze zelf 
invullen, zo hadden ze zelf al enkele malen de tijd gehad om het één en ander 
te verzinnen. Jammer dat het ging regenen maar er werd tot laat nog disco 
gehouden in de kantine zo rond de klok van half 3 werd voor de laatste maal de 
slaapplaats in het hotel opgezocht om vervolgens de laatste ochtend heerlijk uit 
te slapen. Nog eenmaal werden de pony’s uit het land gehaald om de spierpijn 
van de vorige dag te verdrijven en voor de laatste maal werd er even nagepraat
Ja het was weer een leuk kamp waar we met veel plezier aan terug kunnen 
denken.
Meiden bedankt….!!

De kampleiding, Wilma, Suzan, Marlies en Louisa

Gespot Tijdens Vakantie …!!!
Je bent een heel vet varken,
ja een hele dikke big.
Je voelt je heel voldaan,
als je in de modder lig.
Dan voel jij je gelukkig,
en heb je het naar je zin.
Dan denk je niet aan leverworst,
want daar wil je toch niet in.
Maar de baas kan je niet slachten,
zij is aan jouw verpand.
Dus laat ze haar maar lopen,
tussen de paarden in het land.

Daar loopt dan nu een big,
die in zijn vuistje lacht.
Omdat Ria nu haar vriend 
is,
word zij niet geslacht..!!
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Gezocht: 
Activiteiten Begeleiders ..!!
Zoals velen wel weten, wordt er buiten de wedstrijden om ook nog het e.e.a 
georganiseerd op onze manege.
Denk bijvoorbeeld aan de zomerkampen, sinterklaas, paaseieren zoeken, 
halloween, tentenkamp en vaak nog meer.

Vanaf heden zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste  begeleiders die het 
geweldig vinden om kinderen op een leuke, plezierige en zinvolle manier bezig te 
houden. Tijdens kampen, maar ook bij de andere activiteiten.

Vind jij het leuk om samen met ons dingen te bedenken en te organiseren en kan 
je het samen, met hulp van andere uitvoeren, laat het ons dan even weten..!!

Wil je heel graag helpen maar vind je een hele week kamp te lang of de 
verantwoording nog te veel, ook dan mag je reageren, er is bij een activiteit, 
wedstrijd of een kamp altijd wat te doen. 

Bij kampen kun je ook één dagje helpen met de activiteiten.
	 •	Helpen	met	spelletjes
	 •	Creatief	bezig	zijn
	 •	Helpen	met	rijden	en	pony’s	verzorgen
	 •	Of	helpen	met	een	avond	spel

Zie je het al helemaal voor je, of heb je een leuk idee  en heb je er nu al zin in?
Ben je bereid om enkele weken van te voren al plannen te maken?
Heb je tijd om eventuele voorbereidingen te treffen en ben je benieuwd naar de 
andere begeleiders waarmee je optrekt, laat het ons dan weten.

Voor meer info of vragen kan je altijd terecht bij Ria of Wilma.

	 •	Zijn	er	handige	ouders	met	ideeën?
	 •	Wilt	u	als	chauffeur	wel	helpen?
             

Vul het formuliertje hier naast in en stop het in de brievenbus in de kantine. 
Of mail deze gegevens naar bestuur@deziende.nl
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Inschrijfformulier Activiteiten Begeleiders

Naam :   .......................................................................................

Leeftijd :  .......................

Welke Activiteit :   0  Wedstrijden
   0  Sinterklaas 
   0  Kinderkamp 
   0  Tienerkamp
   0  Alleen rijden bij kampen 
   0  Zoveel mogelijk 

Welke dagen :     0  In principe alle dagen beschikbaar 
   
   0  Anders nl.  ……………………

Slapen :    ja  /  nee  /  soms

Rijbewijs :    ja  /  nee

Email adres :   .......................................................................................

Opmerkingen :  .......................................................................................

   .......................................................................................

   .......................................................................................

   .......................................................................................

   .......................................................................................

Wij stellen het op prijs als

ook de bestaande helpers
dit formulier invullen!
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Paardenpraat 
deze keer stelt

Izy
zich aan jullie voor.
Hallo lieve mensen! 
Ik vind het super leuk om iets over 
mezelf te vertellen! Ik zal maar gelijk 
beginnen want ik kan niet wachten! Ik 
ben Izy, ik ben een mooie lieve schattige 
pony van vier jaar jong. Ik ben midden 
in de zomer geboren, op 25 juli 2008.
Ik woon hier al heel mijn leven, ik ben 
geboren op Pretfort. 
Sommigen van jullie zullen C’est Moi nog wel kennen, ze was mijn moeder. Ze is 
een geweldig lieve en goede moeder voor me geweest.. Mijn moeder was een 
NRPS, maar ik zal nooit precies weten wat voor ras ik ben. Toen mijn mama, 
door jullie Ikke genoemd, destijds op de manege kwam was ze al drachtig. 
Niemand weet dus wie mijn vader is. Maar daar heb ik verder geen problemen 
mee hoor, ik sta hier met heel veel lieve paardenvrienden om me heen. Ook hoef 
ik niet perse te weten wat mijn ras is, daar heb ik verder toch niets aan.

Toen mijn moeder net weg was vond ik dit natuurlijk niet leuk, maar ik heb een 
hele tijd samen met Blue Eyes en haar veulen Blitzz op de wei gestaan. Dit was 
een geweldige tijd. Ik kon heerlijk de hele dag spelen met Biltzz en Blue Eyes was 
als een moeder voor me. Ik weet niet meer alles van toen ik klein was, maar 
wat ik hoorde van iedereen is dat ik toen ik klein was al een enorme knuffel 
was. Ik schijn een erg lief en nieuwsgierig veulentje te zijn geweest. En dat ben 
ik nu nog steeds natuurlijk! Toen Blitzz werd verkocht ben ik samen met Blue 
Eyes bij de manegepony’s in het land gaan staan. Ik lijk erg veel op Amber, een 
andere manegepony die hier rondloopt. Veel mensen noemen mij Amber of ze 
noemen Amber Izy. We zijn allebei bruin, ongeveer even groot, we hebben een 
kolletje en linksachter een sokje. Het verschil is dus niet heel goed te zien. Ik 
blijf altijd maar zeggen, kijk naar de knapste pony, maar dat helpt raar genoeg 
ook niet! Mijn baas zegt dat ik dikker ben ( ja, ongelofelijk, daar kom ik straks 
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nog wel even op terug!).. én Amber heeft meer appeltjes dan ik. Appeltjes zijn 
vaak te zien als een paard in de rui is. Dat gaat dan ringsgewijs op veel plekken. 
De lichtere stukjes die je ziet is de echte dunne zomervacht en verkleurd door 
de zon. De donkere stukken zijn de wat langere haren die nog niet verkleurd 
zijn. De oude paardenmensen (van heeeel lang geleden) zeiden altijd dat het 
een teken was van een goede trainings en voedingsconditie, dit werd ook altijd 
gebruikt als verkoopargument: de appeltjes staan erop, daar is niks mis mee, 
kan je ZO kopen. Nu wordt er nog steeds gezegd dat wanneer je paard appeltjes 
heeft, het een gezond paard is. Maar er zijn ook mensen die daar niet in geloven. 
Achja, ik weet niet precies wie er gelijk heeft, ik bemoei me daar verder niet 
mee! Maargoed, als je goed kijkt is het verschil dus wel te zien! Vanaf dat ik klein 
was ben ik verzorgd door Gerda. In het begin heeft Ineke mij verzorgd, maar 
toen zij weggegaan is bij pretfort heeft Anneke een tijdje voor mij gezorgd. 
Daarna nam Marit het over van Anneke, en werd ik dus verzorgd door Gerda 
en Marit. Ik werd vertroeteld, geborsteld en gelongeerd. Met echt rijden moest 
ik nog eventjes wachten. Het is het beste om pas te beginnen met het beleren 
van een paard als deze drie jaar of ouder is. Een paard dat jonger is dan drie 
jaar heeft zijn botten en spieren nog niet voldoende ontwikkeld om iemand 
te kunnen dragen op zijn rug. Ook is het verstandig om een goede band op te 
bouwen met een paard, zodat het paard je vertrouwt en zich gaat ontspannen 
in je bijzijn. Ik moest eerst leren netjes mee te lopen aan een halster en goed te 
luisteren naar mijn verzorgers. Op een gegeven moment mijn eerste hoofdstel 
om en later zelfs een zadeltje. Ik vond het reuze interessant dat ik ook zulk tuig 
op mocht, net zoals ik bij alle andere paarden vaak zag! Toen ik er aan toe ben 
ik ingereden. Maartje en Esther gingen op mij rijden.  Er ging niet in een keer 
iemand op mij zitten en rijden. Zo makkelijk werkt dat niet. Als ze gelijk in de 
stijgbeugels hadden gestapt had, had ik ineens gewicht gevoelt aan één kant en 
had ik uit balans kunnen raken. Daarom moesten ze eerst hangen op de rug van 
een paard. Wanneer ik het hangen gewend was, vond ik het niet erg wanneer 
er voorzichtig een been over mij heen werd geslagen. Natuurlijk moest ik in het 
begin even wennen, ik ben zelfs een keer op de grond gaan liggen. Ook ging ik 
nog wel eens stilstaan, ik had dan niet helemaal door wat de bedoeling was. 
Maar over het algemeen was ik erg braaf en vond ik het nog leuk ook! Bij het 
inrijden kreeg ik alle basisdingen te leren. Het is dan belangrijk dat ik de hulpen 
ga herkennen die de ruiter aangeeft. Later is ook Ruth op mij gaan rijden. Ik 
werd ( en wordt nog steeds ) bereden door Ruth en Maartje en soms ook door 
Melissa Ik moest leren om netjes op de hoefslag in de bak te rijden en te doen 
wat mij gevraagd werd. Mij is verteld dat ik eerst altijd heel schrikkerig was. Ja 
ehh, het is ook allemaal hartstikke eng hoor soms! Dan zeggen ze dat ik spoken 
zie. Nou soms zie ik toch echt opeens een eend in de sloot, of ik zie een groot 
voorwerp staan wat er de dag daarvoor nog niet stond!! Of ik hoor opeens een 
heel hard geluid van een tractor. En dan zeggen dat ik spoken zie, tsjonge jonge! 
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Maarja, je went eraan en ik moet eerlijk toegeven dat ik me soms wel een beetje 
aanstelde. Tegenwoordig kijk ik niet overal meer van op. Wat ik nog steeds wel 
moeilijk vind is de rechtergalop, ik spring dan soms verkeerd aan. Maar daar 
moet ik nog maar veel mee oefenen, dat komt vast helemaal goed! Soms doe ik 
het lekker rustig aan, maar dat wordt door jullie geloof ik ‘sloom’ genoemd. 
Ik kan wel van mezelf zeggen dat ik een leergierige pony ben! Ik vind het altijd 
wel leuk om nieuwe dingen te leren, zoals bijvoorbeeld springen! Eerst snapte ik 
niet helemaal wat nou de lol was aan zo’n balk maar nu gaat het steeds beter 
en ik begin het zelfs een beetje leuk te vinden! Na deze zomervakantie ben ik 
voor het eerst mee gaan rijden in de lessen met andere kindjes op mijn rug! Ik 
vind het leuk om samen met al mijn ponyvrienden in de les te rijden, nu hoor ik 
er tenminste helemaal bij!

Tsja en verder? Oja! Ik hou enorm veel van eten! Ik zou heel graag al jullie zakken 
en koffers vol met snoepjes en andere lekkere dingen leeg willen eten, maar 
daar kom ik heel veel kilo’s van aan. En men zegt dat ik al te zwaar ben. Ik durf 
het woord bijna niet te noemen wat ik pas langs hoorde komen….. iemand 
noemde me dik. Ja DIK ja! Ik was straal beledigd en op zo’n moment vind ik het 
jammer dat ik geen mensentaal kan spreken. Maarja, laten we het er maar bij 
houden dat ik graag slank en fit wil blijven. Maar ik kan het toch niet weigeren 
als zo’n grote groene wei met 
gras mij de hele dag aankijkt? 
Maar ik denk dat ik het in het 
vervolg ook niet kan weigeren 
als iemand met zo’n heeeeerlijk 
fantastisch geweldig snoepje voor 
mijn neus staat? Het doet pijn 
om dit te zeggen, maar daarom 
moeten jullie mij voorlopig 
misschien maar even niet te veel 
snoepjes voeren. Poeh, het is toch 
nog wel vermoeiend om zoveel 
over jezelf te praten, maar wel 
heel erg leuk ! Kom mij gerust 
eens op zoeken, ik vind het 
heerlijk om aandacht te krijgen! 
Ik ben dol op aandacht! Tot de 
volgende keer allemaal! 
Hoefjes van de knapste mooiste 
liefste leukste schattigste pony 
van de manege!  
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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)  
 
 

                                                                        U bent welkom 

         in onze Showroom en webwinkel 
 

    Open huis 
Zaterdag 8, 22 en woensdag 26 september 
    van 13.00 tot 17.00 uur  

       
 
 

Harry’s Horse wintercollectie is binnen 
 
Zadeldek martinique         € 26,50 
Longeerkoord met muskatons Nieuw  €   9,95 
Startersset 6 delig (kind)        € 90,= 
Rijbroek Michelle        € 39,95 
Gekleurde Longeerlijnen      €   9,95 
Hoofdstel soft         €  69,95 
Rijzweep Christal twist     €  12,95 
Merino beenbeschermers      € 34,95 
Paardensnoepjes        €   2,60 

 
 
 
 

Op de foto Pointer van Hella Frissen-Smit 
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Pretfort - Fanaat
Hallo allemaal! 
Dit keer is het mijn beurt om wat over mezelf te vertellen, ik ben Ruth 
Walburg en ik ben 14 jaartjes oud Ik ben jarig op 17 augustus en ik woon met 
mijn broer en ouders in Alphen aan den Rijn, ik zit nu in mijn 3e jaar op het 
Ashram College.  
Mijn hobby’s zijn paardrijden & tekenen, ik rij nu ongeveer 5 jaar waarvan 4 jaar 
op Pretfort, eerst 
reed ik op een 
andere manege 
maar die was 
niet zo gezellig als 
Pretfort!  
Ik begon hier in de 
woensdagmiddag 
les bij Wilma, 
waar het altijd erg 
gezellig was! Maar 
na ongeveer een 
jaar ben ik naar de 
zaterdag ochtend 
les van half 11 bij 
Ria gegaan waar 
in ik nu nogsteeds 
rij en het is nog 
altijd super gezellig! Ik reed toen ik hier net was altijd op Sunny en later ook op 
Yum yum. Nu rij ik in de les meestal op Sanne maar ook op heel veel andere 
paarden, en wat meer dan een half jaar geleden kwam Ria ineens naar me toe 
of ik Izy wilde rijden! Natuurlijk zij ik geen nee en ik rij haar nu nogsteeds, ze is 
echt vooruit gegaan en dat is leuk om te merken. Een paar jaar geleden was 
ik ook vrijwilliger op de kinderboerderij bij Ipse de Brugge in Nieuwveen waar 
ik ook nog veel heb geleerd en de eer kreeg om een nieuwe Fjord daar in te 
rijden, maar daar ben ik nu gestopt omdat ik het te druk kreeg met school.Elke 
zaterdag ben ik op de manege wel met Isabel te vinden, dan helpen we Ria met 
een paar dingen op de manege als paarden in de wei zetten, kuilgras geven of 
een paard longeren. 
Je kan me eigenlijk bijna altijd wel op zaterdag op de manege tegenkomen, en 
bij wedstrijden ben ik ook altijd aanwezig! Ik hoop jullie snel nog een keer te zien! 

Xx Ruth.
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In het Pretfort 
Vriendenboek
Deze keer: 

Aageeth van Tol
1 Naam: Aageeth van Tol.
2 Bijnaam: Aag.
3 Geboren op: 25-12-1960.
4 Broers en / of zussen: 3 zussen.
5 Woonplaats: Ter Aar.
6 School: Ik zat in Alphen op de 
 Emanuel-Mavo.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 
 Met tussenpozen, een jaar of 20.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Rob van Wijk, bij Avifauna.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Scarlet O ‘Hara.
10 In welke les rij je nu? Maandagochtend in een privé-les.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Alles wel.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Alles (há há há).
13 Heb je nog andere hobby’s? M’n hondjes.
14 Wat is je lievelingskleur? Geel.
15 Wat is je lievelingsboek? Ik lees echt niet!
16 Wat is je lievelingsfilm? Angelique, Sissi, dat soort films vind ik geweldig!
17 Naar welke muziek luister je graag? Tina Turner.
18 Wat eet je het liefst? Biefstukkie met doperwtjes, worteltjes en gebakken  
 aardappel.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Curacao.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Liegen heb ik echt een hekel aan.
21 Wat wil je later graag worden? Miljonair.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Luna.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Haar leuke karakter! (há, há)
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Dressuur en vroeger ook springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen en wat  
 zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Met Luna naar het bos of strand en dat gaat volgend voorjaar gebeuren!



Jaargang 38, nummer 4  -  september 2012  -  pagina  27

In het Pretfort 
Vriendenboek
Deze keer: 

Fleur Broer
1 Naam: Fleur Broer.
2 Bijnaam: geen.
3 Geboren op: 13-11-2002.
4 Broers en / of zussen: 1 broertje. Thijmen.
5 Woonplaats: Polderbrink in Bodegraven.
6 School: Goede Herderschool.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 
 Ongeveer 3 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van mijn tante Wilma.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Op Valda.
10 In welke les rij je nu? Op woensdag.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Galopperen.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Niks.
13 Heb je nog andere hobby’s? Nee.
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw.
15 Wat is je lievelingsboek? Paarden liegen niet.
16 Wat is je lievelingsfilm? Penny’s Shadow.
17 Naar welke muziek luister je graag? Ik vind alles leuk.
18 Wat eet je het liefst? Kippensoep.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Zuid-Frankrijk.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Als mijn broertje aan mijn haar trekt.
21 Wat wil je later graag worden? Schoonheidsspecialiste.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Ylke.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Dat ze luistert.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk?  Springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen en 
 wat zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Met Ylke langs het strand galopperen.
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Ad Koster Printing

www.adkoster.nl                           (0172) 574353

Flyer of (feest)gids nodig?
Bel de maker van Pretpraat
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Pretpraat vraagt aan jou:
Hoe was jouw zomervakantie?

 Die moet nog komen!
 (Waarschijnlijk naar Curacao)
  Vera Vossenberg, 21 jaar

Heel leuk!
Ik was met een vriendin op vakantie in Italië.
En toen we in het vliegtuig zaten, dachten we 
dat we neer gingen storten, want we hadden 
turbulentie!!!
 Isabel de Ruiter, 15 jaar

  Lekker druk.
  5 weken werken, 1 week vakantiespel en dus nog 1 week over  
  voor mezelf; toen kon ik lekker naar mijn verzorgpaard Jurbi.
   Franciska Schutter, 17 jaar

 Mijn zomervakantie was héérlijk.
 Ik ben veel in Overijssel geweest, op de Lourenshoeve.
 Lekker de rust opgezocht.
  Arja Heikoop, 43 jaar

Heel gezellig en lekker warm.
Wel een beetje kort: maar 8 weken!
Ik ben naar Italië geweest voor 2 weken.
 Iris Kranenburg, 13 jaar

Ingekomen mededeling: 

Wedstrijdkleding te huur
Wil je een keertje in wedstrijdkleding aan een wedstrijd meedoen en 
heb je die zelf niet, dan kun je die sinds kort huren bij onze adverteerder 
GORuitersport. 
Kosten zijn € 7.50. 

Voor info kun je kontakt opnemen met GORuitersport.
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Wist je dat:
- De vorige pretpraat alweer een hele poos geleden verschenen is? 
- Het daarom tijd werd voor een nieuwe editie?!
- De open dag een erg geslaagde dag was?
- Zo goed als iedereen verkleed was in middeleeuwse kledij?
- Dit een erg leuk gezicht was, en iedereen zijn uiterste best had gedaan?
- Alle kinderen die op Ponykamp zijn geweest een hele gezellige week 
 hebben gehad?
- Ook het tienerkamp erg gezellig was?
- Hier meer over te lezen is op de site en in deze Pretpraat?
- De lessen weer volop begonnen zijn?
- De najaarscross er alweer bijna aankomt?
- Deze gehouden zal worden op 15 september?
- Wij hopen op veel inschrijvingen en op goed weer?
- Ria deze vakantie weer hard bezig is geweest met allerlei dingen opknappen?
- We haar geregeld rond zagen lopen met een potje groene verf en ze de  
 voorkant van haar huis en verschillende deuren weer mooi heeft geverfd?
- Hanneke, de moeder van Shannon, gezond is verklaard?
- Saskia een nieuw paard, Virgil, had gekocht? 
- Saskia van Virgil is afgevallen waardoor ze haar rugwervel gebroken heeft?
- Wij dit vreselijk naar voor haar vinden en haar veel sterkte wensen?
- Er een nieuw paardje op proef is, en deze Balou heet?
- Hij bij Zep in het land staat?
- Mister tijdelijk gehuurd wordt door Lyanne Bardelmeijer en Esther van der  
 Vlies?
- Selly en Johney eind september weg gaan?
- Zij gekocht worden door Marjolein?
- Barok ingeslapen zal worden omdat hij teveel last heeft van zijn rug?
- Wij Corian en Franca sterkte toewensen?
- Izy voor het eerst in de lessen meeloopt?
- BiFi het heerlijk vind als je haar borstelt? 
- Lucas weer kreupel is?
- Er 23 september een RABO fietssponsortocht zal worden gehouden?
- Wij u willen oproepen om deze tocht te rijden? 
- Hoe meer personen er meerijden, hoe meer we van de RABO-bank   
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 ontvangen?
- Geld momenteel erg belangrijk is?
- We zonder voldoende inkomsten volgend jaar waarschijnlijk genoodzaakt zijn  
 de inschrijfgelden voor de wedstrijden te verhogen?
- Dat als je het leuk vind je de volgende keer in de pretfortfanaat mag staan? 
- Je dan jou geschreven stukje samen met een foto op moet sturen naar  
 ireneweerheim@hotmail.com?
- Dat de redactie heel blij is met de bijdragen van Jacky en Irene aan dit blad?
- Dat we ook best graag wedstrijdverslagen van jullie willen ontvangen voor in  
 Pretpraat?
- Je die kunt mailen naar: kopij@pretpraat.nl?
- De komende cross een goed onderwerp kan zijn?
- We het leuk zouden vinden om uit elke ring een verslag te ontvangen?
- Je je verslag het beste direct na afloop van de wedstrijd kunt schrijven?
- Er in deze Pretpraat een bon zit om je aan te melden als vrijwilliger?
- We ook onze huidige vrijwilligers willen vragen om deze bon in te vullen?
- De bon kan worden ingeleverd in de witte brievenbus in de kantine?
- Op onze site twee links staan naar leveranciers van ruitersportartikelen die
 5% aan de vereniging betalen als u bij hen koopt?
- Dat dit agradi.nl en goruitersport.nl zijn?
- We blij zijn met elke vorm van sponsoring?
_ We echter ook heel blij zijn met sponsoring middels adverteren in dit blad?
- Dat we altijd nieuwe adverteerders kunnen gebruiken?
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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

9 Romy Goedhart

13 L. van Schaik- vd Leden

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

oktober
7 Nathalie Klaassen
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
14 Sabine Esveld
15 Renske vd Voorst
16 Nadine Shaban
16 Anniek Heemskerk
21 Arja Heikoop
21 Liza Gunst
22 Sylvana Borst
23 Joyce Timmer
29 Samantha Stienstra
30 Rosaline Lenting
31 Vera Vossenberg
31 Joyce vd Vis

november
1 Bo de Rooy
4 Kelly Hagénus
4 Elvira Hoosbeek
5 Ad Koster
7 Evi de Groot
9 Louise van Lith
11 Corrianne Nieuwenhuis
12 Denise Dortangs
13 Janneke van der Vis-Schouten
13 Fleur Broer
20 Melissa Dorrestein
25 Annemieke van Rosendaal

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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15 september  Najaarscross
 De startlijst staat bij het uitkomen van deze Pretpraat 
 op de site. Zorg dat je optijd aanwezig bent.

23 september RABO-fietssponsortocht regio Alphen
 Op onze site staat een link naar de RABO-site, waarop de   
 starttijden en startplaatsen staan.
 Fiets voor RSV De Ziende zo veel mogelijk geld bij elkaar.
 Meer kilometers is meer geld!
 Meer fietsers is meer geld!
 LET OP!! We staan ingeschreven onder de verenigingsnaam,  
 dus niet onder de naam van de manege!!
 Zie ook de advertentie elders in deze Pretpraat.

13 oktober  Najaarsdressuur
 De inschrijflijst hangt kort na de cross in de kantine.

24 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 2012
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 123,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 135,00* 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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En natuurlijk nog steeds 10% korting

op Ruitersportartikelen

op vertoon van een geadresseerde Pretpraat!

Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


