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Van de Bestuurstafel
Het jaar loopt weer teneinde en dat is 
goed te merken.
De paarden staan weer binnen en de 
wedstrijden zitten er weer op.
Menig les is al binnen gereden en we 
hebben de winterjassen weer opgezocht.
Ook het welbekende groene dekentje 
ligt alweer op het plankje.

De laatste cross werd gereden op 13 
september.
Door het heerlijke weer kon er ook van 
de springwei gebruik gemaakt worden.
Zowel binnen als buiten is er goed gesprongen, toch zou ik iedereen willen 
aanraden om het parcours van te voren te verkennen. Het is gebleken dat het 
grootste gros niet verder komt dan hindernis 4 en het verder niet meer weet ??? 
Dan hebben we het echt niet over de kleintjes… O nee zelfs de grote nemen het 
niet zo nauw en kennen het parcours niet…!!!
Hier willen we het volgende jaar verandering in brengen. 
Voor elke rubriek krijgt iedereen 10 minuten de tijd om het parcours te lopen en 
een kleine week van te voren is het parcours bekent en staat het ook op de site. 
Neem even de moeite om ook deze te bekijken het staat er niet voor niets..!!
Vind je het allemaal niet nodig, oké dan kost het je eigen tijd en/of punten 
tijdens de wedstrijd. Dus zorg dat je op tijd aangekleed bent en ga met z’n allen 
tegelijk het parcours verkennen dan maak je het voor jezelf en voor anderen een 
stuk gemakkelijker..!!

Dan gaan we even terug naar 13 oktober.
Voor de laatste keer dit jaar werd er een dressuurwedstrijd gereden.
Door het opgegeven slechte weer gingen we er al vanuit dat er binnen gereden 
moest worden. En dit was ook zo, de weergoden waren niet goed gestemd en 
er is veel regen gevallen. Zo erg dat er soms nauwelijks buiten ingestapt kon 
worden.
Binnen hadden we er gelukkig geen last van en is er over het algemeen goed 
gereden. Daarbij zaten enkele uitschieters. Mijn complimenten hiervoor, knap 
gedaan hoor..!!
Toch wil ik nog 1 min puntje melden…
Ben je in het bezit van een rijjasje, draag deze dan met een plastron of hoog 
gesloten kraagje of kolletje dit maakt het net even af.
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Nu alle wedstrijden zijn gereden kan er gekeken worden wie de kampioenen 
van dit jaar zijn. Het blijft nog even spannend, maar alle kampioenen zullen 
binnenkort per brief op de hoogte worden gebracht. De uitslag komt in het 
december nrummer van Pretpraat te staan.

We hebben nog 1 activiteit te gaan en voor vele een hele happening waar ze niet 
op kunnen wachten, een feest waar ze ruim van te voren naar uitkijken.
Ook dit jaar heeft de Sint beloofd om een bezoek aan Pretfort te brengen.
Wil je dit niet missen, schrijf je dan zo snel mogelijk in zodat de Sint en zijn 
Pieten weten hoeveel cadeautjes ze mee moeten brengen..!!

En...... Nieuw dit jaar........ Je mag je schoen zetten op de manege.
Meer info over deze avond en het schoenzetten vind u verder in deze Pretpraat.

Verder willen wij iedereen nog even wijzen op de formuliertjes van de vorige 
Pretpraat.
Vind je het leuk om bij activiteiten te helpen in welke vorm dan ook.. neem even 
de tijd om het formulier in te vullen en vergeet het vooral niet in te leveren, dit 
kan de witte brievenbus die in de kantine hangt..!!
Ben je het formulier kwijt of heb je de vorige Pretpraat niet meer…
Op de bar in de kantine liggen er nog een heleboel…!!!!

Het Bestuur 

Uitslagen Najaarscross
Traditioneel vond op zaterdag 15 september weer de najaarscross plaats bij de 
Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Het was dan ook al vroeg druk op Manege Pretfort, want de eerste deelnemers 
werden om 9 uur verwacht, om om 09.30 uur te kunnen starten.

Als eerste gingen de ruiters met eigen paarden en de meest ervaren manege-
ruiters het parcours op. Daarna volgden de ruiters met wat minder ervaring, 
maar toch voldoende om redelijke hindernissen te springen. Ze sprongen 
hindernissen in de binnenbak, in de buitenbak en op de springwei.
Om het wedstrijd element te vergroten, werd in de buitenbak ook de tijd nog 
genoteerd. Deze werd echter alleen gebruikt om gelijke uitslagen tegen te gaan. 
Goed springen was de belangrijkste factor bij deze wedstrijd.
Nooit eerder was die tijd echter zo belangrijk als deze keer, want blijkbaar was 
het springparcours voor de meeste ruiters gemakkelijker dan anders, waardoor 
heel veel gelijke punten werden behaald.
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Bij één ring, was het zelfs zo erg dat de eerste dertien eindigden met precies de 
zelfde punten.
Nog gekker was dat het tijdverschil in één geval slechts 16 honderdste seconde 
verschilde...... Dit maak je normaal alleen mee bij de Olympische Spelen.....

Net voor het middag uur waren de wat minder ervaren ruiters aan de beurt. 
Zij reden de minicross. Die minicross was eigenlijk gewoon een cross, maar dan 
met lagere hindernissen. 
De nog beginnende ruitertjes reden tot slot een bixiecross.
Dit was eigenlijk meer een dressuurwedstrijd met kleine hindernissen er in 
geplaatst. De beoordeling was dan ook vooral gericht op dressuur en een beetje 
op de lage sprongetjes.
Ook was het wedstrijdelement hier een beetje verstopt, want alle deelnemers 
ontvingen een mooi Certificaat en een rozet.
Op het protocol dat de kinderen kregen, had de jury uiteraard wel punten 
ingevuld, maar daarnaast ook tips ter verbetering. 
Een echte “winnaar” was hier dus niet.

De uitslagen 
Eigen Paarden:
1 Femke Severrien op Flair met 100 pt.
2 Vivian de Kort op Flair met 99 pt.
3 Marit van Leeuwen op Flair met 98 pt.
4 Esther v.d. Vlies op Mister met 72 pt.

Junioren 1:
1 Danique v. Stigt op Borah met 100 pt.
2 Marloes Nulle op Sunny met 99 pt.
3 Rienke Boonstra op Sunny met 97 pt. (60 sec)
4 Mirjam de Vries op Sunny met 97 pt. (63.53 sec)
5 Irene Weerheim op Selly met 97 pt. (63.69 sec)

Junioren 2:
1 Yvonne v.d. Heide op Sunny met 100 pt.
2 Eva Kranenburg op Sunny met 99 pt. (69 sec)
3 Melissa Kempen op Izy met 99 pt. (105 sec)
4 Demi Termeer op Borah met 97 pt.
5 Maartje op ‘t Land op Izy met 91 pt.

MiniCross 1:
1 Famke Angenent op Sunny met 100 pt. (62 sec)
2 Sabine Esveld op Bonnie met 100 pt. (71 sec)
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3 Marielle v.d Heuvel op Bonnie met 100 pt. (73 sec)
4 Jet op ‘t Land op Bonnie met 100 pt.(79 sec)
5 Desiree van Wengerden op Vosje met 100 pt. (80 sec)

MiniCross 2:
1 Shannon Hoogervorst op Vosje met 100 pt. (78 sec)
2 Roosmarijn Kuijf op Vosje met 100 pt.  (110 sec)
3 Esmee Hulscher op Marinda met 100 pt. (120 sec)
4 Evi de Groot op Bonnie met 100 pt. (121 sec)
5 Sylvana Borst op Bonnie met 99 pt.

BixieCross: 
1 Renske v.d Voorst op Vosje met 116 pt.
2 Joyce v.d Vis op Blue Eyes met 114 pt.
3 Liza Gunst op Bonnie  met 109 pt.
4 Freija Alstrom op Blue Eyes met 108 pt.

Kijk voor heel veel foto’s en de volledige uitslagen van de wedstrijden 
op www.deziende.nl

Een dagje najaarscross door de 
van een ouder en enthousiaste vrijwilliger

Als vrijwilliger moet je natuurlijk op tijd aanwezig zijn. Meestal zorg ik er voor 
dat we een half uur voor de start van de eerste ring er zijn, zo ook vandaag. 

Rond de klok van 9.00 uur bij het arriveren is het al een drukte van belang op 
de manege. Veel andere helpende handen zijn al aanwezig, en ook de eerste 
enthousiaste deelnemers zijn al aan in het inrijden op de paarden. 

Dit keer stond ik ’s ochtends te helpen in de binnenbak en was de hele dag, 
gelukkig als niet nodig, EHBO-er. Ik merk dat sommige deelnemers toch wel 
behoorlijk zenuwachtig zijn en soms zijn alleen de paarden erg nerveus van 
wat er nu weer van hen verwacht moest worden. Gelukkig bleef in ieder geval 
iedereen ondanks de weigeringen op de paarden en pony’s zitten. In sommige 
gevallen vonden wij het verstandiger om de deelnemer te laten starten op een 
ander paard of een andere pony. Deze paarden en pony’s waren echt te nerveus 
om te springen. Naar mijn mening is het al erg stoer dat de meiden op een paard 
of pony proberen te starten, waarvan nog niet zeker is of hij/zij het al wel kan. Je 
moet dit dan niet bestraffen met allemaal nullen. Het is dan fijn dat zij ook een 
andere leuke vierbenige vriend(in) vonden, waarop het wel super goed ging. De 
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meesten zeggen dan ook, ik hoef niet de beste te zijn, ik wil graag proberen om 
ook de minder beleerde pony’s of paarden te rijden. Super zo’n instelling. Helaas 
was Sanne al kreupel voor het starten. Hierdoor kon Ruth helaas niet meedoen 
op Sanne. Daar ze alleen nog maar op Sanne gesprongen had, wilde zij liever niet 
op een andere pony starten. Dit was natuurlijk voor haar een teleurstelling. Een 
klein smetje op deze toch erg leuke en mooie dag. 

De ringen liepen dank zij de ringmeesters en de enthousiaste deelnemers super 
op tijd. We waren dan ook met de eerste ring al eerder klaar dan gepland. De 
deelnemers van de volgende ring waren al aanwezig, dus we konden in 1 ruk 
door. Met een paar helpende handen van de kinderen die er al waren en/of al 
klaar waren, snel alle hindernissen 1 gaatje omlaag en verder met de volgende 
deelnemers. De eerste startende pony kwam net van stal. Deze mocht dan ook 
even goed warm lopen in de binnenbak, terwijl de andere pony’s buiten lekker 
konden opwarmen. Ook hierbij gingen we als een speer. Sommige deelnemers 
waren erg zenuwachtig voor de eerste sprong, maar aan het eind van de dag, 
bleken juist deze de beste van hun ringen. Erg leuk om te zien hoe deze meiden 
dan groeien. Doordat alles zo goed verliep, waren we met deze ring ook eerder 
klaar dan verwacht. Snel alle balken nog een gaatje lager en dan weer verder 
met de minicross 1. Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is dat iedereen op tijd 
aanwezig is. Zo loopt alles mooi achter elkaar door. 

Vanaf dit tijdstip kon ik lekker de springers bekijken. Ik was alleen nog aanwezig 
voor de EHBO, maar ja die was zo als eerder gezegd niet nodig. Leuk om te 
zien hoor al die enthousiaste meiden die zo hun best doen. Door een tikfoutje 
in de planning en allemaal foutloze ritten, hadden we onverwachts meer dan 
een uur pauze. De paarden en pony’s konden zo wat kuilgras eten. Het bestuur 
besloot toen ook om de prijsuitreiking van de eerste ringen te doen. Aangezien 
het jeugdbestuur deze altijd doet, maar zij zelf meedoen met de ring voor eigen 
paarden, viel ik even in om rozetten en medailles uit te delen. Je kon goed 
merken dat ik dit nog nooit had gedaan. Ik wist zelf niet eens meer precies welke 
plaats welke kleur rozet verdient, hahaha. Maar op onze ontspannen manege 
hadden de winnaars hier wel begrip voor en de andere ringen werden gedaan 
door het jeugdbestuur. Zij kunnen het toch echt een stuk beter dan ik, maar voor 
de volgende keer heb wel alvast de kleuren uit me hoofd geleerd. Je weet maar 
nooit waar het goed voor is. 

Na de prijsuitreiking was het even wachten op de deelnemers van de minicross, 
maar deze deelnemers waren mooi op tijd, zodat het wachten niet lang duurde. 
In deze ring ging mijn dochter, Shannon, van start. Dan kijk je toch anders naar 
deze ring. Je bent een soort van zenuwachting voor je kind. Michelle was zo 
lief om Shannon te helpen met Vosje, want 1 deelnemer is helaas niet meer 
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gekomen. Hierdoor moest Shannon in plaats van als 6de als 2de starten. 
De binnenbak ging foutloos. Ik super trots en vond dit een goede start. Toen 
Shannon naar de buitenbak ging, zag ik dat niemand als backup achter in 
de springwei stond, om eventuele ondeugende uitbrekende pony’s tegen te 
houden. Omdat Shannon Michelle had als hulp ben ik daar gaan staan. Blue Eyes 
was wel ondeugend, maar ik hoefde gelukkig niet in te grijpen, hierdoor kon ik 
toch een stukje van de sprongen van Shannon zien. Alleen de sprongen voor in 
de bak niet, maar Michelle vertelde me al snel dat ook deze foutloos was. Nou 
mijn trots werd weer groter hoor. Ook de tijd was best snel, want ze kwam 
best snel de bak uit. Bij de springwei kon ik weer zelf kijken, want ik stond toch 
al achter in. Deze ging ook foutloos en ik was zo trots als een pauw. Michelle 
wilde Shannon wel verder helpen met Vosje, dus bleef ik achter in de springwei 
staan. Dit was niet helemaal voor niets, want bij de volgende op Vosje moest ik 
me toch even goed laten zien om het uitbreken te voorkomen, en bij Blue Eyes 
en Jeroen moest ik zelfs echt ingrijpen. Deze pony’s voelen zo goed aan als de 
kindjes 1 sec afgeleid zijn of gewoon nog even niet sterk genoeg en proberen 
dan gewoon de wei uit te lopen. 
Het is echt een leuk gezicht om te zien hoe deze, vaak nog best jonge, meisjes 
zo hun best doen. Na 8 deelnemers in de minicross konden de meeste balken 
opgeruimd worden en ging de bixiecross van start in de binnenbak. De meisjes 
van de minicross 2 konden bijna niet wachten op de uitslag, maar dat moest 
toch. Gelukkig voor hen waren er maar 4 deelnemers in deze bixiecross dus 
waren ze snel klaar. Terwijl de punten geteld werden, snel de laatste balken en 
pionnen opruimen. Ria liet ondertussen de pony’s het weiland, zodat zij van 
hun wel verdiende rust konden gaan genieten. Inmiddels was de puntentelling 
gedaan, en stond iedereen al klaar voor de laatste prijsuitreiking. Omdat 
Shannon in een van deze ringen zat, ben je toch zenuwachtig. En wat was 
ik trots toen ik hoorde dat ze 1ste was, ze was zelfs supersnel. Shannon was 
natuurlijk ook erg blij. Wat ik dan super sportief vind is dat de vriendinnetjes 
ook blij voor haar zijn. Het geeft zo’n leuke sfeer dat iedereen voor iedereen 
klapt en dat we blij kunnen zijn voor elkaar. Ook de certificaten van de bixiecross 
werden natuurlijk uitgereikt. Dit levert ook zulke leuke plaatjes op. Na deze 
prijsuitreikingen zat deze mooie en geslaagde dag er op. Ik vond het echt een top 
dag en hoop nog vaak als vrijwilliger te mogen en kunnen helpen op deze leuke 
manege. 

Groetjes en tot snel op Pretfort,
Hanneke

Welke andere ouder of vrijwilliger wil ook eens iets voor Pretpraat 
schrijven? Uw bijdrage wordt gewaardeerd!

Mail uw tekst naar adkoster@deziende.nl
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Najaarsdressuurwedstrijd
Zaterdag 13 oktober werd, op het terrein van manege Pretfort aan de 
Aarlanderveense Achtermiddenweg, weer de najaarsdressuurwedstrijd van 
Ruitersportvereniging De Ziende georganiseerd.
Door het begin van de herfstvakantie, was het aantal deelnemers helaas wat 
minder dan in andere jaren. Een beetje jammer, maar een andere datum was 
niet te plannen.
Om half tien ging de wedstrijd van start, zodat het al vanaf half negen behoorlijk 
druk begon te worden op de manege, want iedereen wilde de paarden er 
natuurlijk opperbest uit laten zien.
Borstelen en poetsen kost toch al gauw veel tijd, dus ouders werden verplicht 
om vroeg van huis te gaan. 
Zoals gebruikelijk bij de vereniging, werd er gestart in verschillende categorieën.
Daardoor hadden zowel de beginners als de gevorderde ruiters kans op een 
bokaal.
Die indeling is gebaseerd op de examens die door de vereniging zelf worden 
afgenomen.
Momenteel kennen we A-, B-, C- en D-diploma’s.
Daarnaast is er een ring voor de eigen paarden ruiters en een ring voor de 
kinderen die nog geen diploma hebben, omdat ze nog maar kort rijden.

De uitslagen zijn:
Deelnemers zonder diploma:
1 Brendan Collins op Jeroen met 230 pt.
2 Gaby van ‘t Hart op Kim met 227 pt.
3 Roosmarijn Kuijf  op Denate met 225 pt.
4 Romy Goedhart op Marinda met 216 pt.
4 Shannon Hoogervorst op Maybe met 216 pt.
4 Fleur Broer op Bonnie met 216 pt.
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Deelnemers met A-diploma:
1 Mariëlle v.d. Heuvel op Zep met 200 pt.
2 Romy Lankhaar op Borah met 194 pt.
3 Desiree v. Wengerden op Vosje met 188 pt.
4 Emrije Isaku  op Zep met 186 pt.
5 Michelle Gordijn op Bonnie met 185 pt.

Deelnemers met B-diploma:
1 Isabel de Ruiter op Zep met 211 pt.
2 Demi Termeer op Borah met 204 pt.
3 Eva Kranenburg op Borah met 200 pt.
4 Francisca Schutter op Brian met 197 pt.
5 Melissa Kempen op Zep met 194 pt.

Deelnemers met C-diploma:
1 Rienke Boonstra op Sunny met 192 pt.
2 Ruth Walburg op Izy met 186 pt.
3 Marloes Nulle op Sunny met 175 pt.

Deelnemers met D-diploma:
1 Esmee Wulff op Borah met 192 pt.
2 Mirjam de Vries op Sunny met 191 pt.
3 Laura Braam op Zeromada met 182 pt.

Deelnemers met Eigen Paard:
1 Marit van Leeuwen op Flair met 209 pt.
2 Julia Vianen op Zeromada met 199 pt.
3 Femke Severrien op Flair met 194 pt.

Hulp voor beginnersles
Hoi allemaal, ik ben Rienke Boonstra, ik rij ongeveer  5  jaar en rij nu op vrijdag 
in de les van 5 tot 6 bij Ria. De les voor mijn les is een beginners les. Toen ik een 
keer vroeg op de manege was vroeg Ria of ik misschien voorop wilde rijden 
in die les, om ervoor te zorgen: dat de beginners een voorbeeld hebben als ze 
bijvoorbeeld moeten gaan lichtrijden of figuren rijden. Nu race ik iedere vrijdag 
naar huis, kleed me om en race verder naar de manege om op tijd te zijn.  
Het is een groepje van 4 jonge en gezellige  meiden: Jip, Jennifer,  Marit en  
Femke.  Het is heel leuk om te zien dat de kleine ruitertjes het steeds beter gaan 
begrijpen en ook beter gaan rijden. In het begin is alles lastig en natuurlijk best 
wel spannend, maar we kunnen nu al figuren rijden in draf en ze kunnen bijna 
allemaal licht rijden! 

Groetjes, Rienke
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Sinterklaas 
Feest…
Hij komt , Hij komt…

Ja  Ja  hij komt weer in het land,
Dat word weer volop genieten.
Ik heb het natuurlijk over de Sint,
En over al zijn Pieten.
Dit wordt vast één groot feest,
Maar zorg dat je dit briefje heel goed leest..!!

Op zaterdagavond 24 november komt de Sint op bezoek,
Speciaal voor alle kindertjes die op Pretfort rijden.

Sinterklaas zal het ook heel leuk vinden als jij je broertje, zusje, vriendje
of  vriendinnetje meeneemt.

Het feest begint om 19.00 uur en is afgelopen om 21.30 uur.

De kosten voor deze avond zijn 7,50 euro pp.

Dit feestje is alleen voor kindertjes die nog niet van de basisschool afzijn..!!
En omdat dit een feestje voor de kindertjes is, worden alle papa’s en mama’s weer 
naar huis gestuurd en de deur zal pas om half  10 weer voor hen open gaan.... eerder 
niet hoor……!!!!

Wil jij ook heel graag bij dit feestje zijn….
Schrijf  je dan heel snel in, dan brengt de Sint ook 
voor jou een cadeautje mee..!!
De inschrijflijst hangt inmiddels in de kantine.

Groetjes en tot dan,
De Pretfort Pieten.
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Pieten 
Persbericht..
Sinterklaas is ons dit jaar goed gezind,
En heeft iets extra’s voor elk kind.

Zet vanaf  1 november een schoen,
En de Sint zal er iets lekkers in doen.

Doe er ook een leuke kleurplaat bij,
Dan is de Sint helemaal super blij.

Kom dan in volle ren galop,
Van 19 tot 24 november. En haal je schoen weer op.

De Sint zal zeker alle kleurplaten bekijken,
En de 3 mooiste een prijs uitreiken.

Vind je dit een super idee,
Neem dan je schoen en een kleurplaat mee..!!

Vergeet je naam en leeftijd niet,
Groetjes van….

De Pretfort Piet.
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In het Pretfort 
Vriendenboek
Deze keer: 

Moushami Hilders
1 Naam: Moushami Hilders.
2 Bijnaam: Mous.
3 Geboren op: 19-07-1990.
4 Broers en / of zussen: 1 zusje en 3 stiefbtoers.
5 Woonplaats: Zwammerdam.
6 School: ID-college.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? Met tussenpozen, zo’n 15 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? 
 Hier op de manege kreeg ik mijn eerste les van Lotte.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Sylvester.
10 In welke les rij je nu? Dinsdag van 19.00 – 20.00 uur.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? 
 Vroeger was ik altijd gek op springen. Nu ben ik al blij als ik er op blijf zitten!
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Houding en ik vind het ook moeilijk  
 om steeds op een ander paard te rijden.
13 Heb je nog andere hobby’s? 
 TV-kijken, winkelen en alles wat met paarden te maken heeft.
14 Wat is je lievelingskleur? Paars.
15 Wat is je lievelingsboek? Blauwe plekken.
16 Wat is je lievelingsfilm? Ik hou van waargebeurde verhalen.
17 Naar welke muziek luister je graag? Van alles en nog wat. Marco Borsato,  
 Celine Dion, maar ook hardrock en diverse DJ’s van deze tijd.
18 Wat eet je het liefst? Pasta’s (Spaggetti enz!).
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Salau is me heel goed bevallen.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Mensen die liegen en mensen die uren  
 te laat komen of niet op komen dagen.
21 Wat wil je later graag worden? In de gehandicaptenzorg en het liefst op 
 een zorgboerderij.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony?Mijn oude verzorgpaard Daan.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? 
 Hij is gewoon heel lief en luistert ontieglijk goed.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen, Cross.
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 Daan lekker de hele dag de bossen in.
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In het Pretfort
Vriendenboek
Deze keer: 

Noa Burmanje
1 Naam: Noa Burmanje.
2 Bijnaam: No – No.
3 Geboren op: 12-03-2000.
4 Broers en / of zussen: 2 Broers.
5 Woonplaats: Nieuwveen.
6 School: Ashram in Nieuwkoop.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? Zeven jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Eva op de Vossenburch en Ria op Pretfort.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Bonnie.
10 In welke les rij je nu? Dinsdag van 18.00 – 19.00 uur.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Springen.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Wijken.
13 Heb je nog andere hobby’s? Windsurfen.
14 Wat is je lievelingskleur? Paars.
15 Wat is je lievelingsboek? Verstrikt.
16 Wat is je lievelingsfilm? Achtste groepers huilen niet.
17 Naar welke muziek luister je graag? Justin Bieber.
18 Wat eet je het liefst? Pizza.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Spanje.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Spruitjes.
21 Wat wil je later graag worden? Kapster of styliste.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Zoë.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Ik verzorg haar als sinds groep 3.
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 Sunny een strandrit maken.

Voor de jaargang 2013 van Pretpraat, zoeken we 
enkele nieuwe adverteerders.
Kosten vanaf € 40,- per jaar.

Inlichtingen: Ad Koster - (0172) 574353 - adkoster@deziende.nl
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Pretpraat vraagt aan jou.....
Aan wie zou je een compliment willen geven?

Aan Ria, omdat ze de manege goed runt.
Ze doet het goed vind ik en ook omdat ze lief met 
de paarden omgaat.
 Kelly Hagenus, 16 jaar

 Aan Mister, omdat hij in de maand dat wij   
 hem huren onwijs vooruit is gegaan.
  Lianne Bardelmeijer, 19 jaar

  Aan Wilma, want ik mag altijd met  
  haar meerijden.
  Zij is mijn taxi naar de manege.
   Femke Severrien, 18 jaar

 Aan Franka, omdat ze zich zo heeft ingezet   
 voor Barok en dat ze zich zo sterk heeft   
 gehouden.
  Esther vd Vlies, 20 jaar. 
  Maar ook namens vele anderen op Pretfort.

Aan Yvonne op ‘t Land, omdat zij zo ontzettend lief voor 
me is en mij regelmatig trakteert op een héérlijke massage!!
Hopelijk is ze weer snel terug op de manege, na haar operatie.
KNOR, KNOR, KNOR, 
 Bifi, 1,5 jaar oud.

   Mijn moeder, omdat ze altijd zo lief is voor ons.
    Debbie de Vos, 25 jaar

Deze keer geen Pretfort Fanaat in dit blad. 
Wil jij een keer in deze rubriek, geef je dan op bij 

Irene Weerheim of Ad Koster.
Je moet zelf een verhaal schrijven over jezelf en 

alles wat je zoal op de manege hebt ervaren. 
Daar moet een goede foto bij worden gevoegd. 
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Paardenpraat
deze keer stelt

Bonnie
zich aan jullie voor

Goede dag allemaal! Ik zal jullie 
heel eerlijk vertellen: ik heb al 
een keer eerder in de Pretpraat 
gestaan. Maar doordat er iets 
mis is gegaan met de computer 
(ik heb daar verder geen verstand van hoor, al die technologie van jullie mensen) 
is het verhaal van een andere pony verloren gegaan. Daarom mag ik nog een 
keertje in de Pretpraat staan. Maar dat vind ik natuurlijk geen probleem, want ik 
vind het best leuk om nog een keer wat over mezelf te vertellen J . Zo leren jullie 
mij natuurlijk allemaal nog beter kennen en dan kan ik ook even m’n woordje 
doen waar ik het zoal niet en wel mee eens ben. Zoals elk paard doet, moet ook 
ik me voorstellen en iets vertellen over wat ik graag doe en lekker vind. Vooral 
met het laatst genoemde zal ik wel even uitgebreid bezig zijn.

Nou allereerst; mijn naam is Bonnie, maar dat hadden jullie natuurlijk allang 
gezien! Uhmm, als wat ben ik nog meer bekend, eens zien. Bonnie-de-pony 
natuurlijk. Erg leuke bijnaam al mag ik eerlijk zijn. Daarnaast kan ik zo één-
twee drie niet op een andere bijnaam komen. Maar ja, je krijgt per slot van 
rekening een echte naam om mee aangesproken te worden niet waar? Op de 
manege waar ik eerst stond (Manege de Poelruiters) werd ik Bonny genoemd. 
Eigenlijk precies hetzelfde natuurlijk alleen dan met een y in plaats van een 
ie. Mijn naam Bonny/Bonnie betekend trouwens in het Engels lief of mooi. En 
laat ik dat toevallig alle 2 nou eens zijn, al zeg ik het natuurlijk zelf. Ik ben een 
merrie van 17 jaartjes oud (1993). Helaas staat er in mijn paspoort de precieze 
datum niet en ook mijn geheugen vanaf veulen tot 3 jarige weet ik niet meer 
zo goed. Schijnt bij mensen ook zo te zijn, dus geen probleem natuurlijk. Omdat 
de precieze datum niet bekend is wordt mijn verjaardag dan eigenlijk met het 
Nieuwjaar gevierd. Dus laat ik maar zeggen dat ik 1 januari een jaartje ouder 
wordt. Dus 18 jaar ben ik dan al. Wordt gewoon langzaam aan oud! Gelukkig 
kan ik er niet uit gaan zien met allemaal witte haren, omdat ik van mijzelf al wit 
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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 27 en woensdag 31 oktober 
         En zaterdag 3 november 
    van 13.00 tot 17.00 uur       

 
 

Wij zijn van 18 oktober tot 21 december op 
Donderdag van 14.00 tot 17.30 open 
 
Touwhalsters v.a.          €   6,50 
Thermolaarzen v.a.      € 19,95 
Wedstrijdset  5delig (kind)       € 90,= 
Rijbroek Beijing nu       € 34,95 
Huur scheermachine per dag    €   25.-- 
Halsters  v.a.        €    4,95 
Rijzweep Christal twist     €  12,95 
Verhuur wedstrijdkleding (jas)   €    7,50 
Vele soorten winterdekens v.a.   €  44,95 

 
 
 

Op de foto Choco en Dusty van Silke 
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ben. Ik ben namelijk een vliegenschimmel. Dat wilt zeggen dat ik wit ben en hele 
kleine donkere vlekjes heb als het ware. Bekijk mijn mooie schone (uhum) vacht 
maar eens en dan zal je het wel zien. Voor sommige kinderen lijk ik wel eens 
groot maar dit ben ik eigenlijk helemaal niet. Mijn stokmaat is gemeten rond de 
1.36. Dus dat betekend dat ik lang niet zo groot ben. Dit lijkt alleen zo, omdat ik 
hele mooie, dunne en lange benen heb. Hierdoor lijk ik groter dan ik werkelijk 
ben. Daarnaast ben ik natuurlijk een statig paard en draag ik mijn mooie sierlijke 
hoofd ook wel redelijk hoog. Hierdoor lijk ik ook nog eens groter dan dat ik 
werkelijk ben. Stiekem ben ik dus gewoon een kleine pony, maar vaak wil ik 
groter lijken. Nou eens even zien hoe lang ik hier al op stal sta. Sinds 29 juni 
2009 sta ik hier al op stal. Dus ik ben er nu al ruim een jaar. En ik moet zeggen, 
ik heb het hier erg naar mijn zin. Geniet al vanaf het eerste moment. Voordat ik 
hier heen kwam heb ik op een andere manege gestaan. Manege de Poelruiters. 
Hier heb ik denk ik 4/5 jaar gestaan. Maar dat kan natuurlijk ook langer of korter 
zijn geweest. Zo af en toe vergeet je de tijd nog wel eens. Zoals ik al had gezegd 
ben ik op 29 juni 2009 hierheen gekomen. Niet alleen gelukkig, want dat had 
me wel heel spannend geleken. Ik ben samen met Vosje hierheen gekomen. 
Voor ons beiden was het een enorme verandering. Maar ik moet zeggen we 
zijn er blij mee. In ieder geval ik, Vosje spreek ik niet zo vaak meer dus daar heb 
ik eigenlijk geen idee meer van. Nou en dan maar eens de dingen waar ik van 
houdt en helemaal niet van houdt. Allereerst erg belangrijk om te weten is dat 
eten mij erg interesseert. En naast eten, uhmm, eten en eten en eten. Kortom 
eten is altijd erg fijn. Maar laat ik nou net zoals alle andere paarden niet teveel 
mogen omdat anders ons figuur er onder gaat leiden. Dus helaas, jullie mogen 
mij niet te veel geven. Natuurlijk wel de gezonde dingen, zoals wortels, die zijn 
ook erg smakelijk! En daar mogen we er natuurlijk ook wel meerdere van. En 
ook appeltjes zijn erg lekker. Naast eten heb ik dan stiekem toch nog iets waar 
ik erg van houdt. Maar niet zeggen hoor. Poetsen vind ik stiekem toch wel erg 
lekker. Vooral als het een grote schoonmaakbeurt is. Aangezien wij schimmels 
toch vaak wel erg vies zijn natuurlijk. Soms laat ik nogal wel eens blijken dat ik 
het niet leuk vind, maar diep van binnen geniet ik er van. Vooral als ik redelijk 
veel losse haren heb is het altijd even genieten. Heerlijk! Rollen in het zand is 
dan ook heerlijk. Maar dan hebben jullie natuurlijk helemaal voor niets mij mooi 
gepoetst. 
Ook rijden vind ik toch wel fijn. Springen of dressuur maakt me allemaal niet 
zo heel veel uit. Want in beide ben ik eigenlijk wel erg goed. Al vind ik dat de 
dressuur vaak net wat netter gaat bij mij. Ik kan namelijk heel netjes lopen en ik 
houdt er van als mensen mij lopen te bewonderen! Dan ga ik alleen maar meer 
mijn best doen. Helaas vind ik het wel weer een beetje jammer dat als je gaat 
rijden je opgezadeld moet worden. Dan krijg je zo’n vreselijke singel om je buik. 
Is in het begin nooit echt een prettig gevoel. Maar ik moet zeggen; Ik wen er wel 
steeds meer aan. Zeker als het een beetje zacht gebeurd vind ik het helemaal 
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niet meer zo heel erg. Daarnaast vind ik het ook niet al te leuk als ik vergeten 
wordt. Ik ben namelijk ook een erg belangrijke pony, dus ook ik verdien wel wat 
aandacht. Vind het namelijk best nog wel eens jammer dat er heel veel kinderen 
naar m’n buren gaan en mij niet lekker komen knuffelen. Daar word ik dan 
een beetje nukkig van en dan denk ik: Laat maar kindjes, dan hoef ik ook geen 
aandacht meer. Maar stiekem vind ik het hartstikke leuk! Want zoals ik al eerder 
had gezegd vind ik poetsen namelijk ook erg lekker! Nou dit was dan denk ik al 
weer genoeg informatie over mij. Kom gerust langs voor een gezellig gesprekje 
onder het genot van wortels en appels. En ook een poetsbeurt is mooi mee 
genomen!
Op de tweede foto die je bij dit 
verhaaltje ziet staan zit mijn neusje 
onder de sneeuw. Ook nu komt de 
winter er weer aan, en ik heb er 
eigenlijk helemaal geen zin in, in al 
die kou. Maar ik vind sneeuw toch 
wel een eigenaardige verschijning! 

Hoefjes, Bonnie. 

Op een iet wat druilerige woensdagmiddag moest ik toch nodig even naar 
buiten. Niet om een frisse neus te halen.. Nee.. er zat me iets anders dwars je 
weet wel, ja dat..... Precies ??
Gek eigenlijk. Paarden gooien het zomaar achter hun neer. Kijken er niet 
naar om en het baasje ruimt het zonder mokken op…. Nou, dat moet ik eens 
proberen, net naast de bank. Dan moet je ze eens horen, d’r haren vliegen 
overeind. Nee of ik het A.U.B buiten wil doen en het liefst achter in het land !! 
Oké verder heb ik niets te mopperen hoor, maar snappen doe ik het nog steeds 
niet.
Maargoed je zal het een keer treffen juist op deze middag komt er een kindje 
naar me toe en vroeg me of ik Flitsie was, want daar was ze naar opzoek. 
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Nu zal je het krijgen dacht ik nog. Net nu ik heel nodig moet,  het regent 
paardenstaarten en zij wil zeker wat vragen ??
Het kwam er iet wat hortent en stotent uit en ik snapte er niets van. 
Ondertussen stond ik al te wiebelen van hoge nood en rende ik toch maar met 
een geknepen kontje richting het land. Het lieve kindje verbaasd achter latend. 
Onderweg naar het land begon me wat te dagen over de vraag waar ze het over 
had, ze vroeg zoiets van…….

Lieve Flitsie,
Eigenlijk rij ik op woensdagmiddag in de les, maar volgende week kan 
ik niet komen omdat Oma jarig is, wil jij dit even doorgeven..!!

Ja dit was wat ze vroeg. Nou daar wist ik wel het antwoord op.
Maar naarmate ik weer terug op het erf kwam, was het meisje in geen velde 
of wegen meer te bekennen. Ja nu wist ik nog niets en kon ik dus ook niets 
doorgeven. Heel jammer want nu kan ze haar les niet inhalen dacht ik nog… 
Misschien had ze het beter tegen Ria kunnen zeggen..!! Om het te onthouden 
heeft zij een agenda achter de bar liggen en het geeft jou het recht om de niet 
gereden les in te halen.
Toch zal ik het voor iedereen nog eens een keer duidelijk opschrijven wat je moet 
doen als je een keer niet komt....

Als je een keer verhinderd bent en je weet het van te voren, geef het dan door 
tijdens de les waarin je op dat moment rijdt. Je instructrice zal er melding van 
maken en in jouw plaats kan er dan een ander kindje rijden die een uurtje in wil 
halen (dit geldt ook voor volwassenen lessen).

Wist je het toen nog niet… Bel dan minimaal 24 uur van te voren met de 
manege om te zeggen dat je niet komt, zodat jou plekje niet leeg hoeft te 
blijven.
Ook kan het voor komen dat er tijdens de vakantie kinderen weg zijn.
Weet de instructrice dit niet, dan kan het gebeuren dat er maar 2 kindjes of 
volwassenen in de les zitten en dat is heel jammer, want er zou gemakkelijk van 
2 lessen, 1 gemaakt kunnen worden..!!

Daarom zeg ik voor eens en altijd:
Een les die afgezegd wordt mag altijd ingehaald worden binnen het 
kwartaal waarin je op dat moment zit!
Kom je een keer niet en word er ook niet afgezegd, heel jammer…dan heb je ook 
geen recht om de niet gereden les in te halen en heb je dus gewoon pech …!!!

Daarom, lieve allemaal neem even de moeite en geef het door, je instructrice 
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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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weet precies in welke les jij in kunt halen.

Nou, wat een verhaal weer.. 
Maar ik neem aan dat het nu toch wel duidelijk is!!

Zo… kan ik nu weer naar binnen, ‘k ben inmiddels lekker nat geregend.
Ga effe lekker op de nieuwe bank tv kijken…!!

Gaap,   Flitsie

Wist je dat :
- Er twee wedstrijden vrij dicht op elkaar hebben plaatsgevonden?
- De najaarscross op 15 september is gehouden?
- Het een leuke geslaagde springwedstrijd was?
- De tijd deze keer erg belangrijk was, omdat door veel ruiters gelijke punten  
 werden behaald?
- Dit bij één ring zelfs zo erg was dat de eerste dertien eindigden met precies  
 dezelfde punten?
- Bij een andere ring het maar 16 honderdste seconde verschilde?
- De najaarsdressuurwedstrijd op zaterdag 13 oktober ook goed is verlopen?
- Alle categorieën binnen moesten rijden omdat de buitenbak niet gebruikt 
 kon worden?
- Er niet zoveel deelnemers waren als anders, en het dus niet al te laat 
 afgelopen was?
- De foto’s van beide wedstrijden op www.pretfort.nl te zien zijn?
- De paarden niet meer op het weiland staan?
- Het weiland hier te drassig voor is?
- Door het slechte weer de buitenbak te zwaar is en we nu binnen 
 moeten rijden?
- We hopen dat het af en toe nog mooi weer is zodat de buitenbak nog 
 goed zal zijn om in te rijden?
- Yvonne weer geopereerd moest worden?
- Dit gelukkig goed is gegaan?



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

- Wij haar nog heel veel sterkte en verder herstel toewensen? 
- Hanneke een nieuw paardje heeft?
- Hij Ready to dream heet?
- Maar ze hem gewoon Ready noemen?
- Er nog twee nieuwe paardjes zijn?
- Namelijk een leuke schimmel  Appaloosa genaamd Piraat?
- En een prachtige zwarte Andalusiër met de naam Jerez?
- De rug van Balou, een paard die hier nu een tijdje staat, ingespoten is?
- Dit omdat hij heel erg last had van zijn rug?
- Hij nu door Laura, Marit, Jane en Franca met bijzet gelongeerd wordt?
- We hopen dat het steeds beter zal gaan met zijn rug?
- Velen misschien nu toch echt wel merken dat het winter begint te worden?
- Dit betekend dat Sinterklaas er ook al weer aankomt?
- Wij dit ook op manege Pretfort hopen te gaan vieren?
- Sinterklaas op 24 november Pretfort zal gaan bezoeken?
- Alle kinderen t/m groep 8 mogen komen?
- We iedereen willen vragen om lege dozen en/of oud sint inpak papier mee te  
 nemen naar de kantine?
- Deze namelijk goed gebruikt kunnen worden voor het sinterklaasfeest?
- In deze Pretpraat TWEE pagina’s met Sinterklaas nieuws staan?
- Je in november je schoen mag zetten op Pretfort?
- Je hier alles over leest in deze Pretpraat?

Wij feliciteren de 
jarigen!!

oktober

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

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

december

9 Lyanne 

 Bardelmeijer

9 Marja Mourik

10 Lara Oostveen

12 Jessica Rietveld

12 Sylvia Tijsterman

13 Emma Vos

13 Quinty van Gulik

13 Zoë van der Neut

14 Lise van Dieijnen

17 Fabiënne Oskam

22 Femke Wouters

25 Ageeth van Tol 

26 Jessica Henry

27 Sharona Midden

28 Romy van der Laan
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Vanaf 1 november mag je een schoen zetten op Pretfort.
Doe er ook een leuke kleurplaat bij.

Van 19 tot 24 november is je schoen weer mee te nemen.
De 3 mooiste kleurplaten worden beloond met een prijsje!

Op zaterdagavond 24 november komt de Sint op bezoek,
Sinterklaas zal het ook heel leuk vinden als jij je broertje, zusje, vriendje of 

vriendinnetje meeneemt.

Het feest begint om 19.00 uur en is afgelopen om 21.30 uur.
De kosten voor deze avond zijn 7,50 euro pp.

Dit feestje is alleen voor kindertjes die nog niet van 
de basisschool af zijn..!!

En omdat dit een feestje voor de kindertjes is, 
worden alle papa’s en mama’s weer naar huis 

gestuurd! 
Pas om halt tien gaat de deur weer open voor hen!
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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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