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100 gekeurde auto’s
vanaf € 1000,-
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Telefoon (0297) 274135

WIJ GAAN ALTIJD VOOR 
HET BESTE RESULTAAT!

U TOCH OOK?

SCAN DE QR-CODE EN 
LAAT U VERRASSEN!
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Tel.: 0172 - 52 10 10
Fax: 0172 - 52 10 12

Prins Hendrikstraat 90
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Tel.: 0172 - 47 26 51
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Van de bestuurstafel
Officeel is de lente weer begonnen, dat ruik 
je, dat voel je, dat zie je.
Kijk om je heen als je op de manege bent, de 
konijnen zijn druk met graven en de eerste 
jongen huppelen alweer rond. De vogels 
zijn druk in de bomen rond de buitenbak en 
de zwanen verstoren de lessen. Niet altijd 
even leuk, maar het hoort erbij. De dagen 
zijn alweer een stuk langer en de buiten 
verlichting hoeft niet meer aan.
Je merkt dat ook wij weer meer energie 
hebben en het leven buiten de kantine is weer begonnen en er word weer menig 
bakje koffie aan de picknick tafels gedronken.
Inmiddels word er druk gewerkt in de kantine. Het nieuwe plafond zit er al in 
en binnen korte tijd zal ook de vloer geheel vernieuwd worden. Het heeft even 
geduurd maar het resultaat mag er wezen als het helemaal af is.
We blikken even terug na de activiteiten die achter ons liggen.
Allereerst het diploma rijden, deze werden gereden op 4 en 5 maart. 
33 kinderen deden hun best om hun diploma te bemachtigen en het is hun 
gelukt, er werd keurig gereden iedereen ging ook dit jaar weer met een diploma 
naar huis.
Zondag 18 maart werd de caprille proef gereden. Een proef waarbij, naast de 
dressuur, ook gesprongen moet worden. Niet alleen leuk om te doen, maar ook 
vooral leuk om naar te kijken.
Dit was goed te merken aan het publiek. Vele ouders waren aanwezig om 
de verrichtingen van hun kinderen te bewonderen, wat een gezellige sfeer 
opleverden.
Direct de maandag daarop (19 maart) werd de ledenvergadering gehouden. 
Jammer genoeg was de animo ook dit jaar niet groot en konden we alweer 
vroeg afsluiten.

Vooruit kijkend naar wat ons te wachten staat is het eerste de voorjaarscross op 
12 mei. De inschrijflijst hangt inmiddels in de kantine, wil je meedoen schrijf je 
dan in, of je nu beginner of gevorderd bent, het is een cross voor iedereen.
Daarna gaan we naar de Opendag. 
Deze zal worden gehouden op zaterdag 16 juni.
Het thema dit jaar zal zijn “Middeleeuwen”.
Bij dit thema is de bedoeling dat iedereen verkleed zijn/haar dressuurproef zal 
afleggen en niet zoals gewoonlijk in je nette rijkleding.
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Dus duik even in je verkleedkist en laat je omtoveren tot bv. een stoere ridder of 
mooie jonkvrouw, of iets anders wat met de middeleeuwen te maken heeft. 
We hopen er met zijn allen weer een gezellige dag van te maken.

De voorverkoop van de loten voor de grote loterij met vele mooie prijzen is al 
geruime tijd in volle gang. Bent u door uw loten heen, vergeet ze dan niet in te 
leveren of deponeer ze in de witte brievenbus in de kantine. Tevens zijn er nog 
enkele boekjes die verkocht moeten worden,
Heeft u nog helemaal geen loten, maar u wil ze wel ??  Vraag er gerust om als u 
op de manege bent..!!

Ook het inschrijven voor de ponykampen is weer mogelijk.
Van 9 juli t/m 14 juli ( de eerste week van de grote vakantie ) word het 
kinderkamp voor basisschool jeugd gehouden.
Van 16 juli t/m 19 juli ( de tweede week van de grote vakantie ) word het 
tienerkamp gehouden.
Beide weken staan boordenvol activiteiten zowel met als zonder paard/pony.
Het lijkt nog een heel eind weg, maar voor je het weet is het weer zover.

Het bestuur.

Jarig zijn op vrijdag de 13de

Tja, jarig zijn op vrijdag de 13de april beloofd niet veel goeds. 
Toch werd er op deze dag een verjaardag gevierd. Ria is 49 geworden. 
Zelf dacht ze dit niet groots te vieren, maar het beste paard van stal overslaan, 
daar dachten wij toch anders over.
Zo werd er geld opgehaald om nieuwe letters voor op de zijkant van de 
binnenbak te kopen.
Op deze manier zal ook het verkeer vanaf de Ziendeweg geattendeerd 
worden op Manege Pretfort.
Ooit hebben deze letters er wel opgezeten, maar met het vernieuwen van de 
buitenwanden, zijn deze niet meer terug geplaatst. Temeer daar ze niet allemaal 
meer goed waren.
De nieuwe letters zijn in de maak en zullen vóór de open dag geplaatst worden.

Ondanks vrijdag de 13de heeft Ria een leuke verjaardag gehad.
Op naar volgend jaar, dan wordt onze Ria 50 !!! en zal haar naam 
veranderen in SARA..!!

Manege Pretfort
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Jaarverslag 2011 “De Ziende” 
Aktiviteiten die plaatsvonden in 2011:
6&7 maart  Diploma rijden
 Start loten verkoop
20 maart  Caprilliwedstrijd
21 maart  Leden vergadering
17 april  Spelletjes middag
14 mei  Voorjaarscross voor iedereen
18 juni  Open dag en dressuurwedstrijd
4 t/m 9 juli  1e Ponykamp
11 t/m 14 juli  2e Ponykamp
10 september  Najaarscross
8 oktober  Najaarsdressur
19 november  Sinterklaas

Opendag:
Dit was weer een groot succes. Er werden weer verschillende demonstraties ge-
geven en o.a. een enveloppen-verloting gehouden.
Voor het eerst waren vooraf loten verkocht en de verkoop daarvan was zonder-
meer goed te noemen.
De Open Dag leverde een leuke opbrengst op voor de kas.
Met een netto winst van ruim 1200 euro, kunnen we voorlopig toch de 
wedstrijden weer betaalbaar houden voor de leden.

Kampioenschap:
De regels van het kampioenschap worden veranderd. 
Voortaan tellen er 5 wedstrijden voor het Kampioenschap mee.
Daarvan moet aan minimaal 4 worden deelgenomen.
Dat wil dus zeggen dat de Caprilli voortaan ook telt voor het Kampioenschap.
Omdat niet alle eigen paarden geschikt zijn om mee te springen, bepalen we 
later nog hoe we dit gaan oplossen. 

Ponykamp: 
Beide ponykampen zijn goed verlopen.
Dee leiding was dit jaar in handen van Vera, Debbie & Sarella. 

Cross:
Over de cross waren er nog een aantal dingen niet duidelijk. 
• Ouders/ Kinderen begrijpen niet hoe laat ze aanwezig moeten zijn.
• Niet duidelijk dat je na 3x weigeren moet door rijden.
• Dit moet allemaal op de startlijst komen te staan.
• Kleding voorschriften worden ook niet goed nageleefd.
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Al deze punten zijn opgepakt en grotendeels verduidelijkt in het wedstrijd-
reglement op de website.

Dressuur:
De dressuur wedstrijden zijn goed verlopen. 
Het bestuur moet alleen wat meer moeite doen om aan juryleden te komen.
Gelukkig is dat tot op heden wel gelukt.

Sinterklaas: 
Sinterklaas werd 19 november gevierd.
Het was een gezellige avond, alleen was het jammer dat sommige ouders hun 
kinderen van de manege plukten terwijl het feest nog niet klaar was.
Sint was door de dichte mist wat later aangekomen en daardoor was alles een 
beetje uitgelopen. Echter maar heel weinig.
De avond was verder, dankzij de inzet van o.a. Gerda, Adrie, Irene, Mirjam, 
Marloes, Julia, Marjon, Femke, Vivian, Cecile en Wilma, heel erg geslaagd.

Diplomarijden 2012
Op zondag 4 en maandag 5 maart, werden er examens afgenomen voor de door 
Ruitersportvereniging De Ziende uitgegeven diploma’s.
33 kinderen hadden een uitnodiging van de vereniging gekregen om hier aan 
deel te nemen.
Uiteenlopend van beginners tot gevorderden.
Voor de beginners was er het A-diploma en voor de meest gevorderden het 
D-diploma.
Daar tussen uiteraard nog een B- en C-diploma, want er rijden op de thuisbasis 
van de vereniging, manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg, 
natuurlijk niet alleen beginners en gevorderden.

De vereniging trekt als jury altijd een ervaren amazone aan van de landelijke 
rijvereniging. De laatste jaren is dat Ria van Gulik uit Bodegraven. 
Zij kent de kinderen niet en kan dus een onbevooroordeelde mening over hen 
geven.

Omdat de deelnemers zich niet zelf in kunnen schrijven voor het examen, 
maar worden uitgenodigd, is de kans van slagen altijd zeer groot. Kinderen die 
nog niet aan het examen toe zijn, worden gewoon niet uitgenodigd. Eigenlijk 
vergelijkbaar met het zwemdiploma.

Aan het einde van beide dagen kon de jury dan ook iedereen feliciteren met het 
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behalen van het diploma. Al was er voor een aantal deelnemers nog wel een 
opmerking over het afsnijden van hoeken in de manegebak…..

De diploma’s hebben vooral waarde voor het indelen van de ringen bij de 
wedstrijden die de komende maanden weer worden georganiseerd. Zo  
organiseert de vereniging op 18 maart een Caprilliwedstrijd en kunnen de 
kinderen dus uitkomen in een ring met deelnemers van het zelfde niveau.

De geslaagden op de twee dagen zijn:

A-diploma  
Nadine Shaban op Borah met 180 pt.
Sascha de Boer op Vosje met 198 pt.
Chayenne vd Hoorn op Maybe met 202 pt.
Michelle Gordijn op Vosje met 206 pt.
Romy Lankhaar op Maybe met 200 pt.
Romy vd Laan op Vosje met 188 pt.
Zoë Spelt op Vosje met 187 pt.
Louise van Lith op Borah met 188 pt.
Tessa Groenendijk op Sanne met 206 pt.
Lianne Gordijn op Vosje met 193 pt.
Lara Oostveen op Brian met 180 pt.
Laura Beckers op Vosje met 212 pt.
Merel Duijker op Maybe met 173 pt.
Fabiënne Oskam op Denate met 197 pt.
Iris Kranenburg op Vosje met 194 pt.
Jessica Henry op Denate met 179 pt.
Lotte Oostveen op Maybe met 182 pt.
  
B-diploma  
Eva Kranenburg op Borah met 192 pt. 
Samantha Slotboom op Maybe met 183 pt.
Demi Termeer op Maybe met 206 pt.
Francisca Schutter op Brian met 188 pt.
Isabel de Ruiter op Selly met 195 pt.
Noa Burmanje op Zep met 189 pt.
Nina Lebesque op Bonnie met 177 pt.
Maartje op t’ Land op Sanne met 187 pt.
Rosa Zwarthoed op Vosje met 177 pt.
  
C-diploma  
Danique van Stigt op Borah met 184 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



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  12

Marloes Nulle op Selly met 193 pt.
Melissa Dorrestein op Zep met 187 pt.

D-diploma  
Esmée Wulff op Borah met 191 pt.
Mirjam de Vries op Selly met 186 pt.
Marleen Heikoop op Borah met 179 pt.

Op de bovenste 
foto ziet u de 
deelnemers van 
de zondagmiddag 
met hun diploma 
en op de onderste 
die van de 
maandagmiddag.

Voor meer foto’s 
van de beide 
middagen, kunt 
u kijken op www.
pretfort.nl.
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Caprilli bij R.S.V. De Ziende
Op zondag 18 maart organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende een Caprilli-wedstrijd op manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Met een kleine 50 deelnemers, was dit voor een zondagse wedstrijd best een 
succes.
Een Caprilli is een wedstrijd waarbij in een dressuurproef enkele spring-
hindernissen zijn opgenomen. Deze moeten zonder weigering worden genomen.
Om 10 uur werd in de buitenbak gestart met de kinderen met een A-diploma. 
Daarna volgden de Joy-Riders, de deelnemers met B-diploma. 
Deze groepen reden allemaal de zogenaamde BB-proef van de vereniging.
Om 11.30 gingen de kinderen zonder diploma van start in de binnenbak. Zij 
reden de AA-proef.
Tot slot reden de ruiters met een B- of C-diploma in de buitenbak de LL-proef.
Om even na twee uur kon worden overgegaan tot de prijsuitreiking en konden 
de winnaars met een beker en rozet huiswaarts. De overige ruiters ontvingen 
een troostprijs-rozet, zodat niemand met lege handen naar huis hoefde te gaan.
De volgende activiteit bij de vereniging is op 12 mei.
Dan vindt weer de voorjaarscross plaats.
Voor meer informatie en de volledige uitslagen van wedstrijden, kunt u terecht 
op de website van de vereniging: www.deziende.nl. Daar ziet u ook heel veel 
foto’s van alle activiteiten.

Joy Riders   
1 Lise van Dieijen op Brian met 160 pt.
2 Els Smit op Borah met 158 pt.
    
Zonder A-diploma   
1 Joyce v.d. Vis op Blue Eyes met 118 pt.
2 Brendan Collins op Jeroen met 117,5 pt.
3 Evi de Groot op Blue Eyes met 117 pt.
4 Gaby van ‘t Hart op Vosje met 116,5 pt.
5 Fleur Tuls op Bonnie met 115 pt.

Met A-diploma 
1 Desirée v. Wengerden op Vosje met 163 pt.
2 Hannah Grisel op Bonnie met 162 pt.
3 Naomi Hesseling op Vosje met 160 pt.
4 Famke Angenent op Bonnie met 159 pt.
5 Romy Lankhaar op Vosje met 158 pt.
5 Mariëlle v.d. Heuvel op Bonnie met 158 pt.
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Met B-diploma   
1 Isabel de Ruiter op Borah met 166 pt.
2 Eva Kranenburg op Borah met 164 pt.
3 Demi Termeer op Borah met 160 pt.
4 Melissa Kempen op Maybe  met 159 pt.
5 Maartje op ´t Land op Sanne met 156 pt.
  
Met C-/ D-diploma   
1 Esmee Wulff op Borah met 172 pt.
2 Irene Weerheim op Sellly met 168 pt.
3 Marloes Nulle op Sunny met 167 pt.
4 Mirjam de Vries op Sunny met 166 pt.
5 Jessica Verkade op Zeromada met 163 pt.

Veel meer foto’s staan er weer op www.deziende.nl
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Lieve Flitsie,
Ik heb een vraag voor in de pretpraat.
Wat is het verschil tussen de linker en de rechter galop, en waarom is 
het zo belangrijk dat je in de goede galop rijdt ?????

Graag hoor ik antwoord,
Veel liefs en een dikke knuffel van Shannon.

OOOOO Nee…. 
Dit is echt een vraag waar ik mijn hersenen niet over gaat breken, wel weet ik 
dat wij honden op dezelfde manier  als paarden de benen weggooien en dus 
galoppeer ik ook regelmatig over het erf en ik moet zeggen dat ik er altijd vrolijk 
van wordt, en zoals paarden ook weleens doen gooi ik dan ook geregeld mijn 
“dikke kont “ in de lucht Woef Woef wat heb ik toch een leuk leven.!!
Oo uhhh ….  effe terug naar de vraag ??  weet je dat er maar weinig mensen 
zijn die hier antwoord op kunnen geven, ik heb zo hier en daar wat na gevraagd 
maar waarom je in de goede galop moet rijden weten er maar weinig. Toch heb 
ik antwoord op je vraag gekregen..
Hier komt die dan……

Linker en rechter galop is een kwestie van balans.
Bij het maken van de bocht steunt het paard op het binnen achterbeen en zet 
daar ook mee af.
Om niet zijn eigen voorbenen te raken zal ook zijn voorbenen verder naar voren 
moeten.
Dus bij de juiste galopsprong grijpt het binnen voorbeen ook het verst naar 
voren, net als het binnen achterbeen.
In de “verkeerde galop“ krijg je dus onbalans die de bocht omgaan dus lastig 
maakt.

Voorbereiding van galop : 
•	 Voordat je aangaloppeerd, moet je, je paard goed voorbereiden. 
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Belangrijk is dat je, je paard    niet overvalt door met 2 benen heel hard 
te gaan zitten drijven ( aansporen ), hierdoor zal je paard nooit goed 
aanspringen. Het paard zal alleen maar harder gaan draven en valt 
tenslotte in de galop en dit is niet de bedoeling, je bent dan je balans 
kwijt.

•	 Goede voorbereiding is het halve werk, dus stil zitten, de hulpen correct 
geven en vooral niet gaan zitten duwen, dan maakt je het voor het 
paard bijna onmogelijk om correct aan te galopperen

•	 Als je paard onvoldoende op de hulpen reageert, dan is het belangrijk 
om de hulp iets sterker te herhalen, eventueel ondersteunt door een 
tikje met je zweep achter de kuit. hierbij ook niet te veel overdrijven, 
want ook dan kan het paard niet goed aanspringen.

Hulpen bij het aanspringen in de linkergalop :
•	 Doorzitten
•	 Binnenbeen op zijn plaats
•	 Buitenbeen iets achter de singel
•	 Lage hak en dus het been niet optillen richting schabrak
•	 Je eigen gewicht verdelen over beide zitbeen knobbels
•	 De binnen heup “openen “draai de binnenheup iets naar voren, hierbij 

komt het binnenbeen een beetje naar voren en je gewicht komt iets 
meer op de binnen zitbeen knobbel

•	 Op het moment dat het paard zijn binnen voorbeen naar voren plaatst 
drijf jij aan met je binnenbeen

•	 De buitenteugel werkt ondersteunend en begrenzend
•	 De binnenteugel vraag iets stelling naar binnen toe
•	 Het is echt heel belangrijk dat de binnenhand absoluut niet terug werkt, 

want dan blokkeert je je paard in de mond en binnen achterbeen
•	 Iets meer druk op je buitenteugel als op je binnen teugel
•	 Niet gaan kijken of je in de goede galop zit, je belast dan de 

binnenschouder teveel en het paard zal verkeerd aanspringen
•	 “Voel “ in de eerste galop sprong of je in de goede galop zit, je paard 

grijpt met zijn rechter voorbeen het verst naar voren
•	 Geef deze hulpen in een hoek ( bocht ) van de rijbaan
•	 Zit je eenmaal in de goede galop, dan mag je, je eigen buitenbeen weer 

op de normale plaats brengen
•	 Elke galopsprong begeleiden met je benen

Hetzelfde geld voor de rechtergalop, dus als je het bovenstaande begrepen heb, 
weet je ook de hulpen voor de rechtergalop.

Nou dit was weer een heel verhaal, mocht je ook een vraag hebben waar je 
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graag antwoord op wil.. Laat het me weten, dan zal ik weer mijn best doen om 
het beantwoord te krijgen..!!

FLITSIE

Pretpraat vraagt aan jou:
Wat betekent Manege Pretfort voor jou en wat 
vind je er leuk?
 
Altijd gezellig
Altijd een leuke sfeer
Wedstrijden zijn leuk
Het is mijn tweede plekkie; kan ik even stoom afblazen van alledaagse dingen!
 Esther van der Vlies - 20 jaar
 
 Paardrijden vind ik gewoon leuk,
 daar wordt ik vrolijk van.
 En om dat Ylke hier staat vind ik het leuk
 Fleur Broer - 9 jaar
 
‘T is altijd zo gezellig
De paarden zijn heel leuk
Je kent er zoveel mensen
 Danique van Stigt - 14 jaar
 
  Ik vind paarden gewoon leuke dieren
  En ik vind paardrijden gewoon leuk
   Emo Enderman - 10 jaar
 
Ik vind het altijd heel gezellig
Aardige mensen
Leuke paarden
Gezellige sfeer
 Ruth Walburg - 13 jaar
 
 Een hele leuke manege met hele leuke paarden
 Ik vind het er erg gezellig
 De eigenaar is heel lief
  Maartje op ‘t Land - 13 jaar   >>>>>>>>
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   De manege betekend heel veel voor mij
  Er wodt goed les gegeven
  Het is altijd erg gezellig met Maartje en Esther
  Super-lieve pony’s en paarden
  en hele leuke mensen
   Melissa Kempen - 11 jaar

 

In het Pretfort 
Vriendenboek
Deze keer: 

Wilma Klootwijk
1 Naam: Wilma Klootwijk
2 Bijnaam: Juffrouw
3 Geboren op: 22-09-1965
4 Broers en/of zussen: 1 broer + 1 zus + 1 zusje
5 Woonplaats: Bodegraven
6 School: Huishoudschool in Bodegraven
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 
 Ik zit niet meer op les, ik geef les!
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Gerda Verburg; oud minister van Landbouw
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Onze eigen pony Bruintje (niet te  
 verwarren met Bruintje van Ria). Onze Bruintje leek veel op Zep.
10 In welke les rij je nu? Ik rij niet in een les
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? De gezelligheid
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Vroeger vond ik het moeilijk om mijn  
 benen stil te houden. Om het goed te leren werden m’n benen met riempjes  
 vastgezet aan de singel!!!
13 Heb je nog andere hobby’s? Alles wat creatief is
14 Wat is je lievelingskleur? Aarde-tinten
15 Wat is je lievelingsboek? Landleven (=tijdschrift) en de krant
16 Wat is je lievelingsfilm? Ik kijk nooit films
17 Naar welke muziek luister je graag? De Cats + nederlandstalig
18 Wat eet je het liefst? Rooie bieten met speklappen
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Drenthe
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Als je iemand hulp biedt en eens een  
 keer om hulp vraagt en dan zijn ze opeens niet thuis.
21 Wat wil je later graag worden? Oma
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22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Jet
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Ze is lief, echt een meisje en een lekker  
 stevig paardje?
24 Welke tak van de paardensport vind je leuk? Dressuur
25 Met welk paard of welke pony zou jij wel eens een dag op stap willen en wat  
 zou je dan het allerliefst gaan doen? 
 Met Lou-Lou op de markt gaan lopen.

In het Pretfort
Vriendenboek
Deze keer: 

Ria van Schaik
 
1 Naam: Ria van Schaik
2 Bijnaam: Rietje
3 Geboren op: 13-04-1964
4 Broers en/of zussen: 1 broer, Cor
5 Woonplaats: Aarlanderveen
6 School: Ik zat op de Viergang 
 in Aarlanderveen
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 43 jaar
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Pappa
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Bruintje
10 In welke les rij je nu? Ik rij niet in een les
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? 
 Ik vind het heel leuk als het paard luisterd.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Als je iets goed wil doen, is eigenlijk  
 alles moeilijk
13 Heb je nog andere hobby’s? Lezen
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw
15 Wat is je lievelingsboek? Alle soorten romans, niet van die Kasteel-  
 romannetjes hoor, die vindt ik zo walchelijk!
16 Wat is je lievelingsfilm? Ik vind Flikken Maastricht leuk
17 Naar welke muziek luister je graag? André Hazes, Boudewijn de Groot, 
 Rob de Nijs en top 2000
18 Wat eet je het liefst? Hollandse pot
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Aarlanderveen
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Als je denkt dat je het goed doet 
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 en uiteindelijk voelt het als een klap in je gezicht.
21 Wat wil je later graag worden? Oud
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Northan, Pascal (daar kon ik echt 
 mee lezen en schrijven) Bruintje en de manegepaarden en pony’s
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Bruintje was mijn eerste pony, die weet  
 al mijn geheimen (dat zei mijn moeder altijd)
24 Welke tak van de paardensport vind je leuk? 
 Dressuur en vroeger ook springen
25 Met welk paard of welke pony zou jij wel eens een dag op stap willen en 
 wat zou je dan het allerliefst gaan doen? 
 Met Kimmetje naar een onbewoond eiland en dan lekker niks doen.

Hoe komt de manege aan de 
naam “Pretfort”?
We citeren daarvoor grote delen uit een artikel van de moeder van Ria van 
Schaik. Ze schreef dat voor het jubileumboekje bij het 10 jarig bestaan van de 
vereniging. We beginnen bij het ontstaan van de manege.

Het was 5 december 1968 toen de Sint Bruintje voor de deur zette.
Cor was 8 jaar en Ria 5 en dan een pony krijgen, dat kon niet op. 
Cor stapte zo wel op, maar Ria kon dat zo niet redden, die moest er opgetild 
worden, haar benen waren nog te kort. Maar het was winter, dus kwam de slee 
te voorschijn en ja hoor, ze had het voor elkaar. Bruin bij de slee gezet en zo op 
de pony.
Maar ja, daar zit je dan, de pony vond het wel best, hj deed geen stap. Maar dan 
kwam vader er weer bij en ging het weer goed.
De streken die Bruintje uithaalde waren heel geraffineerd, echte pony streken.
Heel dicht langs bomen lopen met een ruitertje er op, met alle gevolgen van 
dien. Maar als hij zou kunnen praten, dan konden we alle hartsgeheimen van 
toen, van Ria eens aan de weet komen, want wat kon ze kletsen tegen hem. 
Een heerlijk vriendje was het voor haar.
Al gauw kreeg Cor ook een eigen pony, Everdien. Dat was een heel ander beest, 
veel rustiger, deed ook niet van die stomme dingen. Wel had hij een hekel 
aan van huis gaan. Dan had Cor hem eindelijk op de weg en was hij een paar 
honderd meter weg, of hij wilde al niet verder. Nou, zei Cor dan, dan gaan we 
terug. Het gevolg was dat het volgende ritje nog korter was.
Overigens kregen we van haar het eerste veulentje op het bedrijf, Henriëtte. 
Dat was een spannende tijd.
Ria kreeg ondertussen steeds meer ervaring met rijden en kon zich erg goed 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  21

        
                  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 7, 21 en woensdag 25 april 
  En zaterdag 5 mei 

    van 13.00 tot 17.00 uur  
       
Deze maand extra actie’s i.v.m. 3 jarig bestaan 

 
     
 

    
  Leren Jodhpurs  van € 49.95   voor € 37,50 

         Dekens wassen      € 13,95 
         Kinder startersset 6 delig   € 90,00 
         Rijlaarzen Caps Broeken v.a.  € 25,00 

       Wedstrijdset 5 delig (kind)      € 90,= 
   Harry’s Horse zadeldek uni nu   € 27,50 
   Scheermachine huur p.d.    € 25,00 
   Hoofdstellen v.a.       € 24,95 
   Couture 2012 collectie 25% korting 
   Snoepjes  1 kilo       €   2,50   

Op de foto Zita met  Riverdance 
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redden.
De buurjongens hadden ook een pony, Blenkie. Dat trok er dan heerlijk met z’n 
drieën op uit.
En toen werd er een vereniging opgericht, de Viergangsruiters, waar ze les 
kregen en aan wedstrijden mee konden doen.
Zo kwam Ria een keer thuis met het bericht dat Bruintje voortaan 
Pretfort heette. Dat vond de juf een leuke naam.
En dan komt de tijd dat ze groter worden en er dus een andere pony moet 
komen. Dat werd Zorro voor Ria. Een lief beest, maar met een eigen wil. Cor 
kreeg Gusta, al een klein paardje. Maar Bruin en Everdien mochten niet weg, dus 
kwamen er vriendjes en vriendinnetjes rijden. 
Pa zocht toen ook een paard en zo kwam Kasper. Vaak gingen ze met elkaar een 
buitenrit maken. Zo kwamen er steeds meer paarden en pony’s bij. Ook kwamen 
toen de eerste ruiters voor les.
Het hele gezin was dan in de weer om het paard aan de hand mee te nemen en 
de ruiter zo “stap” en “draf” te laten voelen.
Een kantine was er nog niet in die tijd. Thee en koffie werd er in de keuken 
gedronken. De eerste leskaart kostte 50 gulden. (omgerekend is dat ongeveer 
22 euro voor 10 lessen). De tijd brak aan dat het zo druk werd dat we moesten 
breken met de Viergangsruiters.

Inmiddels werden er allerlei dingen georganisserd op de manege, zoals kampen, 
buitenritten, een zeskamp en noem maar op. We pakken het verhaal van 
mevrouw van Schaik weer grotendeels op als de heer van der Toolen aan de deur 
komt.

Dit alles groeide lekker uit, tot op een dag meneer van der Toolen eens kwam 
kijken. Hij wilde rijlessen voor zijn dochter Afke. Na verloop van korte tijd vond 
deze meneer het nodig en belangrijk dat er een vereniging opgericht werd.
Er werden wat mensen bij elkaar geroepen en zo kwam het tot de oprichting 
van Ponyclub Pretfort en Ruitersportvereniging De Ziende.
In die periode werden werden er ook voorlichtingsavonden gegeven.
De eerste was in de Roerdomp, waar de naam Pretfort werd onthuld en een film 
werd vertoond van het Hippisch Centrum.

En zo is het dus eigenlijk, dat de naam van de eerste pony van Ria ook de naam is 
geworden van de manege. Al is het dus wel via een behoorlijke omweg.
Bruintje / Pretfort heeft nog heel veel jaren op de manege rondgelopen en ik 
denk dat er zelfs nog wel mensen onder de huidige ruiters zijn die hem nog 
hebben gekend.
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Paardenpraat
Deze keer stelt

Blue Eyes
zich aan jullie voor

Hallo Allemaal! Na bijna 4 jaar hier 
op Pretfort te staan, in mijn fijne 
veilige stalletje in de ponystal, ben ik 
eindelijk aan de beurt om wat over 
mezelf te vertellen.  Eigenlijk had zo’n lieve kleine pony als ik wel wat eerder 
aan de beurt mogen komen, vinden jullie ook niet? Maar elke pony vertelt hier 
natuurlijk iets over zichzelf, van welke plaats hij of zij vandaan komt, hoe de 
mensen daar heette, etc. Nou weten ze van mij helemaal niet waar ik vandaan 
kom, en ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe ik hier verzeild ben geraakt, hoe 
mijn vorige baasje heette en zulk soort ‘mensenfeiten’. En daarbij vond ik het 
ook niet erg om de rest voor te laten gaan, aangezien ik het allemaal nog een 
beetje spannend vond.  Ik hoop dat jullie lieve kinderen dat ook niet erg vinden. 
Maar nu ik zo eens rustig aan heb gekeken hoe de rest van de pony’s werd 
geïnterviewd en zij hun verhaal vertelde, leek het mij ook wel erg leuk om wat 
over mezelf te vertellen, en ik ga mijn best ervoor doen! Nou, mijn naam is 
dus Blue Eyes. Dit is een Engelse naam. In het Nederlands betekent deze naam 
letterlijk: Blauwe ogen. Veel kinderen vragen of ik echt blauwe ogen heb. Ik heb 
die naam niet voor niks gekregen. Ja, ik heb echt blauwe ogen!  Ik krijg altijd 
heel veel complimentjes over mijn oogkleur. Ik denk dat het komt omdat een 
paard met blauwe ogen niet zo vaak voorkomt. Quindo, de grote zwart-witte 
tinker heeft ook blauwe ogen, maar dat is een eigen paard. Dat maakt mij de 
enige manegepony met blauwe ogen! Dus daarom voel ik me wel een beetje 
speciaal, hihi. En jaja, ik ben ook nog eens de kleinste pony!  * ik hoor jullie nu 
allemaal denken aan alle kleine pony’s hier op manege Pretfort, en hoor jullie 
nagaan of ik wel echt de kleinste ben *  Oke oke.. ik geef toe, niet de allerkleinste 
pony. Het liefst zou ik vol trots willen zeggen dat ik de allerkleinste pony ben die 
hier rondloopt, maar dat zou niet helemaal eerlijk zijn, want mijn buurvrouw, 
Loulou is net 2 centimeter kleiner dan mij. Zij is namelijk 1.22 m en ik ben 1.24m. 
Maargoed, klein ben ik in ieder geval, en ik noem mezelf daarom altijd; klein 
maar fijn. Want ik ben zeker niet de minste hier hoor! Ik kan duidelijk aanwezig 
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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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zijn, ondanks mijn formaat. Mensen die niet zoveel van paarden afweten 
denken vaak dat de grote paarden eng en gevaarlijk zijn, en dat de kleine pony’s 
automatisch lief zijn en niks kwaad doen, maar dat hoeft zeker niet altijd zo te 
zijn! Natuurlijk zijn er genoeg kleine pony’s die lief zijn, maar ook genoeg kleine 
pony’s die erg ondeugend of pittig zijn. Ik ben zelf een Welsh pony. Ik denk dat 
jullie dat ras allemaal wel kennen. Je hebt verschillende maten Welsh pony’s. 
Maar weten jullie eigenlijk wel waar de Welsh pony vandaan komt? Zo niet, dan 
zal ik dat jullie vertellen J. Niet dat ik dat uit mezelf weet hoor, ik heb het me 
ook alleen maar horen vertellen. De Welsh pony is een heel oud ras. Het was 
bij de Romeinen al bekend.. Zij spraken over de edele pony’s. Het kwam door 
de strenge winters en het weinige voedsel dat de Welsh pony zich ontwikkelde 
tot een sterk en intelligent ras. Er stroomt zelfs Arabisch bloed door ons Welsh 
pony’s. Dit is met opzet gedaan door de Romeinse fokkers en later ook door de 
Engelse fokkers.  Je kan dit heel duidelijk zien aan mijn fijne, smalle Arabische 
hoofdje; toch blijf je het ponyuiterlijk zien.
Ikzelf ben een manegepony maar Welsh-pony’s kunnen ook gebruikt worden in 
de topsport. Dressuur,springen, mennen, we zijn een veelzijdig ras. Zo, ik hoop 
dat jullie nu wat meer over mijn ras weten J. Eens even kijken wat ik verder 
nog te vertellen heb..  Ik ben in 1996 geboren en dat betekent dat ik 16 ben! J 
Dat schijnt voor mensen een mooie leeftijd te zijn, dus ik ben er ook wel blij mee.  
Eind 2008 ben ik op Pretfort terecht gekomen. Natuurlijk moest ik even wennen 
hier, maar ik vond het al snel erg gezellig tussen allemaal andere paarden en 
pony’s. Volgens mij vonden de mensen en kinderen hier mij ook al snel leuk. 
Alleen wat hun opviel, is dat ik een beetje dik was. Ik had echt een beetje een 
hangbuikje. Er kwam wat geroezemoes over, de één zei: ‘dat zal wel weer weg 
gaan joh’, de ander zei: ‘misschien kreeg ze gewoon teveel te eten’ en weer 
een ander zei: ‘misschien heeft ze hiervoor wel een veulentje gehad en heeft ze 
daar nog een beetje een buikje van’. Ik moest er eigenlijk maar om grinniken, 
want ik zelf wist natuurlijk allang wat er aan de hand was. En na een tijd, toen 
mijn buik steeds maar dikker en dikker werd,  kwamen jullie er ook achter. Er 
zat een veulentje in mijn buik! Dat hadden de mensen bij wie ik vandaan kom er 
blijkbaar niet bij gezegd.. Ik was dus even bang of jullie er wel blij mee waren, 
of dat jullie mij liever weer weg wilde hebben, maar gelukkig was dat niet zo. In 
februari 2009 is mijn lieve zoon geboren. Hij kreeg de prachtige naam Blitzz. Wat 
een prachtig veulentje was dat zeg. Jullie kunnen hem op de foto aan het eind 
van dit verhaal zien. Is hij niet schattig? Hij lijkt heel erg op mij, vind je ook niet?  
Iedereen noemde mij een goede moeder die goed voor mijn veulentje zorgde, en 
daar was ik ook echt trots op! En jullie kennen natuurlijk allemaal Izy wel, neem 
ik aan? Izy die inmiddels ingereden is en bereden wordt. Maar ik ken haar nog 
van toen ze heel klein was, en samen met mijn eigen veulentje Blitzz gingen we 
met z’n drieën het land op. Helaas is mijn lieve Blitzz op 17 juli 2009 weg gegaan. 
Ze is verkocht aan mensen in Gouda. Ik vond het echt niet leuk, en wilde mijn 
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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

Open Dag
op  Manege Pretfort

aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 16 juni 2012
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

* Vanaf het begin van de middag demonstraties te paard,
door jeugd en volwassen leden van
Ruitersportvereniging “De Ziende”

 Thema: Middeleeuwen

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
zodat u niet thuis hoeft te zijn om te eten

* Grote Verloting en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Er is een Clown aanwezig

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pretfort en neem iedereen mee die 
je kent, want het wordt een groot feest!

www.deziende.nl
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lieve zoon eigenlijk niet kwijt. Maar het kost veel tijd en geld om een veulen op 
te voeden, daarbij komt nog dat Blitzz een hengst was en hengsten zijn vaak 
wat moeilijker om op te voedden. De mensen aan wie hij verkocht is wilden hem 
graag hebben en daar dus ook de tijd insteken. En toen ze mij hebben beloofd 
dat er goed voor hem gezorgd werd, vond  ik het wel oke. Ik weet nu niet hoe 
het met hem gaat, maar hij zal vast een fijn leven hebben! Toen Blitzz weg was 
ben ik samen met Izy naar het manegeland gegaan, daar kreeg ik veel andere 
pony’s om me heen, zodat ik me gelukkig niet eenzaam hoefde te voelen. In 
de tijd dat ik hier op Pretfort sta heb ik heel veel geleerd. Ik had in het begin 
overal wel moeite mee, met voorop rijden, met de galop, met dressuur en met 
springen. Maar wel was ik meestal braaf, en liet ik zien dat ik erg mijn best deed. 
Een tijd lang had ik moeite met alleen in de bak rijden, ik liep liever achter de 
rest aan, dan kon ik tenminste een beetje afkijken naar wat de rest deed. Maar 
dat gaat ook steeds beter!  Met wedstrijden werd ik vaak niet uitgekozen om op 
te rijden, wat ik erg jammer vond.. Nu wordt ik wel vaker gekozen en ik begin 
het dus ook steeds beter te leren. Met de afgelopen wedstrijd ( en ja, dat was 
de Caprilli wedstrijd met dressuur én 
springen!!) ben ik 1e en 3e geworden!! 
Dat laat maar weer zien dat ik 
dressuur en springen aardig onder de 
knie heb! Dan had ik het toch beter 
gedaan dan Bonnie en Vosje, die vaak 
worden gekozen, en daar was ik 
stiekem wel een beetje trots op hoor! 
Ik ben heel erg blij en dankbaar voor 
de lieve kinderen die op mij willen 
rijden en ook geduld hebben gehad 
met mij, en ik hoop dus ook dat jullie 
allemaal op mij blijven rijden, zowel 
in de les als met de wedstrijden J. 
En dan zal ik mijn uiterste best blijven 
doen, dat beloof ik jullie! Volgens mij 
ben ik alweer aardig lang aan het 
kletsen, en stiekem heb ik ervan genoten om mijn verhaal met jullie te mogen 
delen, en dus lekker in de aandacht te staan. Allemaal super bedankt voor het 
lezen en tot de volgende keer! 

Hoefjes van de één na kleinste, schattigste  pony 

Blue Eyes.
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Wist je dat:
- Het 4 en 5 maart diploma rijden was?
- Iedereen geslaagd is?
- 18 maart de Caprilli wedstrijd is gehouden?
- Ook deze dag weer een succes was?
- Het even spannend was toen het Rhino-Virus uitbrak?
- We hier nu gelukkig niet meer bang voor hoeven te zijn?
- De kantine een mooi nieuw plafond heeft?
- De vloer ook weer een stukje extra is vernieuwd?
- Het weer lente is en de paarden dus geen dekens meer ophoeven?
- Ze  ’s ochtend lekker los kunnen op de springwei?
- Er volop buiten gereden kan worden? 
- Iedereen hier hopelijk ook van aan het genieten is?
- Sandor en Valda weer buiten staan?
- Jeroen en Kim in het stukje land naast de bak staan?
- Kim een tijd niet heeft gelopen wegens plekken op haar rug?
- Wij hopen dat het zulk lekker weer blijft?
- Ria weer een jaartje ouder is geworden?
- Hugo, Sam én Thijs weg zijn?
- Er al een tijdje een nieuw eigen paard staat?
- Dit Mon Ami is?
- Zij naast Luna staat?
- Er een nieuwe pony, Isabella op Pretfort staat?
- Zij voor 4 weken op proef staat bij Hanneke, de moeder van Shannon ?
- De open dag weer dichtbij komt? 
- Deze op 16 juni zal plaatsvinden?
- We weer een grote verloting gaan houden?
- Dit weer via lotenboekjes zal gaan, net zoals vorig jaar? 
- De prijs per lot slechts 1 euro is?
- Er prachtige prijzen zijn te winnen?
- Wij dus iedereen oproepen zoveel mogelijk lootjes te verkopen?
- We ook sponsors zoeken voor de sportprijzen op de Open Dag?
- Dat kan zijn voor de dressuurwedstrijd, maar ook voor de Kampioensbekers?
- We nog steeds adverteerders voor Pretpraat kunnen gebruiken?
- De penningmeester alle informatie kan verstrekken?
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www.rabobank.nl/GroeneHartNoord

Rabobank. Een bank met ideeën.

Zondag 10 juni verdient u fietsend geld.
Dat is het idee.

U fietst zondag 10 juni toch ook mee met de Rabobank Fietssponsortocht? Tijdens deze feestelijke

fietstocht verdient u geld voor uw club, vereniging of stichting. Kijk voor de dichtstbijzijnde stempelpost

en de voorwaarden op www.rabobank.nl/groenehartnoord. Vanaf 1 juni kunt u op deze website ook de

fietsroutes en de lijst met alle begunstigde verenigingen bekijken. 

Geld verdienen voor
de clubkas!
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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

april
5 Merel Bakker

6 Michelle Gordijn

8 Petra Gordijn

10 Shannon Hoogervorst

12 Esther Heikoop

13 Ria van Schaik

13 Marleen Heikoop

21 Arne Enderman

23 Adrie Vianen

25 Desirée van Wengerden

27 Yara Kleijweg

mei
2 Samantha Slotboom

2 Cecile Intema

3 Marit van den Helder

4 Alex Hesseling

5 Marieke Oudenes

6 Gerda Bruggeman

7 Fleur Tuls

9 Ilse Rolf

11 Jane van der Ploeg

15 Jessica Verkade

15 Iris Versluis

16 Suzan Vellekoop

21 Romy Lankhaar

25 Kim Harting

26 Rosa Zwarthoed

27 Gaby van ‘t Hart

juni
2 Iris Kranenburg
3 Yvonne van der Heide
3 Sanne Nijkamp
5 Rienke Boonstra
5 Marjon Beckers
6 Ellis de Jong
7 Bejulah van Haren
12 Mevrouw Burggraaff
13 Demi Termeer
19 Anna Louisa Klootwijk
22 Melissa Kempen
24 Nina de Graaf
26 Emrije Isaku
27 Jacky Windhorst
28 Ester van Doorne
28 Michelle vd Weijden

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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 12 mei  Voorjaarscross

Een echte cross voor degene die dat aankunnen.
Geen puzzelcross en puzzelrit meer, maar een minicross voor de wat meer 

ervaren jonge ruitertjes en een bixiecross voor de kinderen die nog niet zo heel 
lang rijden.

Die minicross is eigenlijk gewoon een cross, maar dan met lagere hindernissen. 
De bixiecross is een dressuurwedstrijd met kleine hindernissen er in geplaatst.

 
10 juni RABO-fietssponsortocht van RABO-bank Groenehart Noord

Fiets geld bijeen voor onze vereniging. 
Kijk op www.rabobank.nl/GroeneHartNoord voor de startplaatsen.

 
 16 juni  Open Dag en Dressuurwedstrijd

Lees hier meer over in het voorwoord en
bekijk de advertentie over de loterij

 
 9 juli t/m 14 juli  Eerste Kamp
 16 juli t/m 19 juli  Tweede Kamp
 15 september  Najaarscross
 13 oktober  Najaarsdressuur
 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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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


