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Van de bestuurstafel
Dag allemaal,
Er zijn weer twee wedstrijden op de manege geweest, die allebei heel erg leuk  
waren. Te beginnen met de cross. Er 
waren meer dan 50 deelnemers aan de 
cross. Ook deden er weer ruiters mee 
aan de bixie proef, dat is  een mix van 
dressuur en enkele lage hindernisjes, 
heel erg leuk voor de kleine ruiters. 
Door de andere kinderen is er op de 
cross allemaal weer goed gesprongen 
en hebben alle paarden en pony’s goed 
hun best gedaan, het was een mooie 
dag met goed weer. 

Redelijk snel daarna was het al weer tijd voor de najaarsdressuur. Deze dag be-
gon met een zonnetje, maar eindigde helaas wel met best wel wat regen. Maar 
gelukkig hebben de meeste deelnemers buiten toch nog droog kunnen rijden! Er 
werd weer door iedereen netjes gereden en de meeste paarden en pony’s zagen 
er weer mooi uit. Al met al was ook dit een erg geslaagde dag. 

Een minder leuk feit is het beëindigen van de bestuurstaak van Hanneke.
Helaas verschilden Hanneke en de rest van het bestuur regelmatig van gedach-
ten en heeft Hanneke daarom besloten haar taak neer te leggen.
Ondanks alles, vinden we dat jammer, want Hanneke heeft veel goede dingen 
gedaan binnen het bestuur en zich altijd ingezet voor haar taken.
We hebben haar daarom, als blijk van waardering, een presentje aangeboden.

Het jeugdbestuur is daarintegen juist uitgebreidt met een extra mannetje.
Bradley Vonk, die al vaak hielp bij wedstrijden, had best wel zin om in het jeugd-
bestuur te stappen. Hoewel zijn functie natuurlijk pas kan ingaan op de leden-
vergadering in 2015, hebben we hem nu al vast deze taak gegeven.
We kunnen ons niet voorstellen dat iemand hier bezwaar tegen heeft, want 
meestal moeten we lang zoeken eer we iemand voor die taak hebben gevonden.

Dan zijn voor dit jaar BIJNA alle activiteiten weer geweest en kunnen wij terug 
kijken op een geslaagd jaar. 
Alleen komt op 22 november (als het goed is en zwarte Piet weer een verblijfs-
vergunning krijgt) Sinterklaas nog op de manege, om daar nog een gezellig 
feestje te bouwen. Als jullie hier bij willen zijn, moeten jullie de inschrijflijst in de 
gaten houden! Deze hangt binnenkort in de kantine!

Vivian en Ad



Jaargang 40, nummer 4  -  juli 2014  -  pagina  5

Gesprek over FNRS
Af en toe horen we de vraag waarom we niet zijn aangesloten bij de FNRS.
Via de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra kun je namelijk landelijk 
erkende diploma’s behalen, terwijl de diploma’s die wij uitgeven niet landelijk 
geldig zijn.
Daarom hebben Ria en ik (Ad) enige tijd geleden een gesprek gehad met een ver-
tegenwoordiger van deze organisatie.

Uit dit gesprek kwam naar voren, 
dat de “diploma’s” van de FNRS 
weliswaar landelijk geldig zijn, maar 
dat dat eigenlijk helemaal niet van 
belang is.

Je kunt namelijk alleen een “diploma” halen op een MANEGE paard/pony.
Het diploma dat je behaalt, is geldig op die bewuste pony en bijna geen enkele 
manege geeft toestemming om met die pony aan wedstrijden buiten de eigen 
manege deel te nemen.

Verder kwam uit het gesprek naar voren, dat de manege jaarlijks een contributie 
moet betalen van circa 900 euro. Een bedrag dat natuurlijk ook weer terug moet  
worden verdiend middels een verhoging van de tarieven.

Tevens dienen alle deelnemers aan onze onderlinge wedstrijden, ook nog eens lid 
van de FNRS te worden. Dit kost 15 euro per jaar.
Als je dat niet wilt, mag je ook niet meer aan de eigen wedstrijden meedoen.
Het lidmaatschap van RSV De Ziende bedraagt momenteel 27,50 euro per jaar.
De contributie zou dus met ongeveer 50% moeten worden verhoogd.

Tot slot zal bij elke wedstrijd een betaalde jury aanwezig moeten zijn.
Dit zou neerkomen op een verhoging van de inschrijfgelden met 4 of 5 euro.

We hebben daarom, als vereniging en manege, het besluit genomen om ons 
maar niet aan te sluiten bij de FNRS.
We hopen dat u dit begrijpt, want niemand zit te wachten op prijs verhogingen.

Ad Koster

Ruitersportvereniging “De Ziende”

dressuur-diploma

            De jury                                          Namens de vereniging 

Dit is een diploma van Ruitersportvereniging “De Ziende”  -  Achtermiddenweg 8 te Aarlanderveen
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Tarief losse lessen
Op Pretfort betaal je eigenlijk altijd je lessen per kwartaal.
Dat is voor iedereen het makkelijkst, want er hoeft niet na iedere les te worden 
afgerekend.
Als je een keer niet kunt komen lessen, dan mag je je les (in het zelfde kwartaal) 
inhalen, dus je betaalt ook nooit te veel.
Omdat ruiters die pas op de manege zijn, natuurlijk eerst willen proberen of het 
lessen wel bevalt, is het ook mogelijk om lessen los te betalen. Ook mensen die 
(om welke reden dan ook) liever niet per kwartaal willen betalen, kunnen hier 
uiteraard gebruik van maken, maar eigenlijk is het daar niet voor bedoeld.
De kosten voor losse lessen waren altijd € 10,00 voor ruiters t/m 12 jaar en € 
14,00 per les voor iedereen die ouder is dan 12 jaar.

Per 1 oktober is dit aangepast.
Ben je beginner, dan mag je (ongeacht je leeftijd) de eerste 5 lessen los betalen.
We begrijpen namelijk dat je eerst wilt kijken hoe het lessen op Pretfort bevalt.
Je betaalt dan voor die eerste 5 lessen € 10,00 per les.

Wil je om een andere reden gebruikmaken van losse lessen, dan zijn de tarieven 
vanaf 1 oktober echter verhoogd. Ben je 12 jaar of jonger, dan betaal je € 13,- 
voor een les en ben je ouder dan 12 jaar, dan betaal je voortaan € 15,- voor een 
losse les.

Najaarscross 
Zaterdag 13 september organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging 
De Ziende een crosswedstrijd op Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Een dikke 50 deelnemers hadden zich voor dit evenement ingeschreven.
Ze varieerden van beginners tot gevorderden.
Gestart werd met de meest ervaren rijders; de eigen paarden bezitters.
Vervolgens gingen de junioren 1 van start. 
Deze groep bestaat uit een aantal amazones die al heel veel jaren op de manege 
lessen en een groep die ook al op een behoorlijk niveau is, maar toch veel minder 
jaren ervaring hebben.
Het zou niet eerlijk zijn om hen in één ring te laten rijden. 
Daarna gingen de junioren 2 van start, die over het algemeen jonger zijn en min-
der lang rijden. Zij sprongen wel een zelfde parcours als de junioren 1. 
De grootste groep waren de deelnemers die tot ongeveer twee jaar rijden en 
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de zelfde cross reden met wat lagere hindernissen. Deze cross kreeg daarom de 
naam Minicross. Deze groep is bij wedstrijden altijd het sterkst vertegenwoor-
digd.
Omdat de vereniging het liefst iedereen die op Pretfort rijdt bij de wedstrijden 
wil betrekken, is er tevens een aparte ring voor de jongste ruitertjes.
Deze rijden niet de echte cross, maar een zogenaamde Bixie-proef. Een mix van 
dressuur en enkele lage hindernisjes. Deze kinderen kregen een protocol waarop 
wat uitgereider stond aangegeven waar ze op moeten letten. Ze kregen welis-
waar ook punten, maar een echte winnaar was er niet.
Alle deelnemers ontvingen een mooi Certificaat en een rozet, ter herinnering 
aan deze wedstrijd.
Bij de overige ringen ontvingen de winnaars een medaille en een rozet.
Omdat de vereniging niemand met lege handen naar huis wil laten gaan, ont-
vingen de overige ruiters een troostprijs-rozet.
Er kan in het algemeen teruggekeken worden op een zeer geslaagde dag.
Het weer zat erg mee, dus de ouders konden heerlijk van de zon genieten op het 
terras.

Bij enkele ringen moest de tijdwaarneming de uitslag bepalen, want het sprin-
gen van de hindernissen gaf veelal gelijke punten.

De winnaars waren:
Bij de Eigen Paarden:
1 Eva Kranenburg op Sunny met 85 pt.
2 Mariëlle van den Heuvel op Flair met 81 pt.
3 Shannon Hoogervorst op Ready met 73 pt.
4 Francisca Schutter op Brian met 72 pt.

Bij de Junioren 1a:
1 Kim Garthoff op Sunny met 84 pt.
2 Maartje op ‘t Land op Izy met 82 pt.
3 Mirjam de Vries op Sunny met 78 pt.
4 Rienke Boonstra op Mevrouw Raven met 78 pt.
5 Danique van Stigt op Mister met 76 pt.

Bij de Junioren 1b:
1 Famke Angenent op Izy met 85 pt.
2 Emrije Isaku op Mevrouw Raven met 85 pt.
3 Desirée van Wengerden op Queen met 84 pt.
4 Fabiënne Oskam op Pasca met 83 pt.
5 Naomi Hesseling op Izy met 83 pt.



Jaargang 40, nummer 4  -  juli 2014  -  pagina  9

Bij de Junioren 2:
1 Bradley Vonk op Sunny met 85 pt.
2 Sam de Rooy op Mevrouw Raven met 80 pt.
3 Sylvana Borst op Mevrouw Raven met 80 pt.
4 Esmée Hulscher op Izy met 79 pt.
5 Fabienne van der Kooy op Piraat met 79 pt.

Bij de Minicross A:
1 Joyce Baak op Vosje met 85 pt.
2 Joyce van der Vis op Vosje met 84 pt.
3 Liza Gunst op Maybe met 84 pt.
4 Renske van der Voorst op Sunny met 84 pt.
5 Annemarije Ludwig op Jeroen met 83 pt.

Bij de Minicross B:
1 Anne Wils op Vosje met 85 pt.
2 Jasper Thiele op Sunny met 85 pt.
3 Naomi Slappendel op Sunny met 85 pt.
4 Cilla van der Wel op Vosje met 83 pt.
5 Iris Versluis op Sunny met 83 pt.

De volgende kinderen ontvingen een Certificaat voor hun deelname aan de 
Bixieproef: Savannah Vonk, Anne Jonker, Ellen den Daas, Lotte Rietveld, Sterre 
Bloemheuvel en Jip van Koert.

De volledige uitslagen en heel veel foto’s kunt u vinden op de site van Ruiter-
sportvereniging De Ziende: www.deziende.nl.
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Najaarsdressuurwedstrijd 
Zaterdag 11 oktober vond bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende weer een dressuurwedstrijd plaats voor de ruiters van de aan de 
Achtermiddenweg gevestigde Manege Pretfort.
Ruim 50 deelnemers hadden zich voor deze wedstrijd ingeschreven. Van 
beginnertjes tot behoorlijk gevorderden. In leeftijd uiteenlopend van ca. 8 tot ca. 
20 jaar.
Om half tien werd gestart in zowel de binnen- als de buitenbak.
Binnen gingen de kinderen met een A-diploma hun proefje rijden en buiten ging 
de ring met eigen paarden van start.
Daarna reden de deelnemers met B-, C- en D-diploma in de buitenbak en de 
kinderen die nog niet zo lang rijden, hun proefje in de binnenbak.
De vereniging zorgt er namelijk altijd voor dat iedere deelnemer een eerlijke 
kans op een prijs heeft en daarom vindt de indeling plaats op basis van behaalde 
diploma’s.
Om ca 14.30 uur konden de prijswinnaars van de 6 ringen bekend worden 
gemaakt.

De uitslagen waren:
Ring Eigen Paarden. Paard  Punten
1 Suzan v/d Burgh Wings  190
2 Julia Vianen Wings  189
3 Francisca Schutter Brian  188
4 Shannon Hoogervorst Ready  187
5 Lyanne Bardelmeijer Mister  181

Ring Zonder A-diploma .
1 Merel den Daas Kim  213
2 Jasper Thiele Sunny  211
3 Savannah Vonk Zep  205
4 Cilla van der Wel Maybe  204
5 Anne Wils Blue Eyes  199

Ring Met A-diploma.
1 Mira Pieterse Sunny  201
2 Joyce van der Vis Maybe  200,5
3 Liza Gunst Maybe  200
4 Naomi Slappendel Piraat  198
5 Merel van der Hoff Blue Eyes  196
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Ring Met B-diploma.
1 Luka Selhorst Sunny  209
2 Roosmarijn Kuijf Marieke  207
3 Bradley Vonk Marieke  203
4 Fleur Tuls Marie  202
4 Michelle Gordijn Mevrouw Raven  202

Ring Met C-diploma.
1 Famke Angenent Izy  199
2 Fay Beijeman Mister  195
3 Desirée van Wengerden Borah  191
4 Laura Beckers Brian  189
5 Yvonne van der Heide Piraat  187

Ring Met D-diploma.
1 Danique van Stigt Mister  199
2 Isabel de Ruiter Marieke  191
3 Rienke Boonstra Mevrouw Raven  187
4 Marloes Nulle Marie  182

Het wedstrijd seizoen bij de vereniging zit er weer op voor dit jaar.
In maart 2015 vinden de eerste wedstrijden weer plaats.
Op www.deziende.nl vind u de volledige uitslagen van de wedstrijd en heel veel 
foto’s.
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl

Adverteren in Pretpraat?
6x per jaar voor slechts

kwart pagina: € 40,- Halve pagina € 60,- Hele pagina € 100,-

Kleurenadvertenties (tegen meer-prijs) ook mogelijk!

informatie: adkoster@deziende.nl of (0172) 574353
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Geregeld komt het voor dat kinderen die les hebben 5 minuten voordat de les 
begint aan komen rennen en het liefst ook nog hun lievelings paard/pony willen 
berijden.
Is je lievelingspony nog niet bezet dan heb je geluk. Maar er blijft bar weinig tijd 
over om even lekker te poetsen. Meestal worden de spullen uit de zadelkamer 
geplukt om in een record tempo op te zadelen en vervolgens hijgend aan de les 
te beginnen.

Daarom willen we jullie laten weten waarom het zo belangrijk is om te poetsen. 

Het poetsen van ons paarden heeft meerdere functies. De eerste is omdat wij 
het als paarden heerlijk vinden om aangehaald en gepoetst te worden. Al die 
aandacht vinden we erg prettig. Soms kijken we wel een beetje nors als je onze 
stal binnenkomt om te poetsen, maar dat is vaak omdat we een beetje bang zijn 
dat jullie wild gaan doen. Maar zodra jullie die heerlijke borstels rustig over ons 
lijf laten gaan, zul je zien dat wij er heerlijk bij gaan staan. Dit poetsen zorgt er 
dan voor dat wij jullie ook een beetje beter leren kennen. Wij manegepaarden 
vinden het heel belangrijk dat we degene die ons gaat berijden ook een beetje 
kennen. Zeg nou zelf jij neemt toch ook niet iedereen mee achter op je fiets, laat 
staan op je rug. Dus als je ons voor je ons zadelt even heerlijk poetst dan weten 
ook beter wie je bent.

Ook zorgt het poetsen er voor dat alle vervelende losse kriebelharen en het zand 
van ons lichaam gaat. Dit gaat altijd erg jeuken en schuren onder het zadel. 
Daar heb jij als je er op zit geen last van, maar voor ons is dit erg naar. Dus als je 
een beetje laat bent en dus weinig tijd hebt zorg er dan in ieder geval voor dat 
je onze rug waar het zadel ligt, onze buik waar die rare singel zit en ons hoofd 
waar het hoofdstel zit schoon zijn. Dan kunnen we daar in ieder geval geen nare 
schuurplekken krijgen, dat doet namelijk vreselijk 
veel pijn.

Wat ook een belangrijke reden is om ons te 
poetsen, is dat door het poetsen ons bloed alvast 
gaat stromen. Hierdoor warmen onze spieren 
alvast een beetje op en hebben we minder snel 
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kans om een blessures op te lopen. Jullie gaan dan heerlijk met de borstels 
over ons spieren heen, zodat we ook gelijk een beetje gemasseerd worden. Dat 
vinden wij manegepaarden heerlijk en het haalt onze spieren ook alvast een 
beetje uit de knoop.

We weten dat het paard of de pony die je gaat berijden soms al in de les voor 
je loopt en je dus niet kan poetsen, maar om ons dan beter te leren kennen 
en wij jullie kun je altijd op andere momenten komen poetsen of gewoon een 
ander paardje of pony poetsen. Wij vertellen namelijk aan elkaar hoe heerlijk jij 
ons gepoetst hebt. Vraag voor je gaat poetsen altijd wel even aan degene die 
lesgeeft of het kan, want sommige paarden zijn niet van de manege en hun 
eigenaren poetsen hun liever zelf. 

Als wij regelmatig gepoetst worden zullen wij altijd vrolijk in ons stalletje blijven 
staan en nog meer ons best voor jullie doen. Ook 
worden er op de manege regelmatig poets- en 
verzorgingscursussen gegeven. Daar leer je hoe je 
ons het beste kan poetsen, maar zonder de cursus 
kun je het ook best doen. 

Alvast bedankt en tot snel,
De manegepaarden en manegepony’s. 
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Tenslotte Wilma
1980 - 2014

Zoals het waarschijnlijk jullie is opgevallen, is onze allerliefste Wilma (34 jaar 
oud!) er niet meer.  Helaas moesten wij haar in laten slapen in de vroege 
ochtend van donderdag 28 augustus.  Zij was tijdens haar slaap neergevallen op 
staal en kon, met alle help, niet meer opstaan.

Een jaar geleden was zij in de sloot gevallen en sindsdien is zij niet meer de oude 
Wilma geweest.  Ik, Valda, stopte toen met rijden op haar.  Maar zij heeft van 
haar laatste jaar enorm genoten van, onder andere,  haar wandelingen op de 
Achtermiddenweg, haar eigen weilandje en haar slobber en wortels – ze was gek 
op eten!

Zij had een apart karakter en was een geweldig paard voor Vincent en Marsha 
en mij.  Wij hebben 22 jaren heel veel plezier van haar gehad.  Strandritten, 
bosritten, wedstrijden (Marsha en Vincent) en vooral springen en dan met 
Vincent!  Zij kon het hoogste springen en was altijd de snelste. Dan straalde 
het plezier van haar af!  Ze kon ook goed bokken, gek doen en op hol slaan!  
(Soms expres omdat ze racen ook erg leuk vond!)  Weer of geen weer, de 
zondagochtendbuitenrit op Wilma, met Annemiek op Hera, en vele andere door 
de jaren heen, was voor mij (Valda) altijd het hoogtepunt van de week.

Wij missen haar ontzettend en ik, Valda, moet altijd slikken als ik haar stal zie. 
Maar zij heeft een mooi, lang leven gehad op Pretfort, heel goed verzorgd door 
Ria, en wij hebben ontzettend van haar genoten.  

Het gaat je goed, Wilma. Rust zacht. 

Heel veel kusjes van Valda, Vincent en Marsha.   
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Pretfort 
Fanaat
dit keer

Rienke
Hoi allemaal! Weer eens een oude rubriek in 
het leven geroepen. Ik ben Rienke Boonstra. 
Ik ben 17 jaar en zit in 5 havo op het Ashram 
College in Alphen a/d Rijn. Zelf woon ik 
samen met mijn ouders en mijn broertje 
in Nieuwkoop, dat is dus iedere dag een 
flink stukje fietsen, haha, maar dat vind ik 
geen probleem. Ik rij ongeveer 6 jaar hier 
op pretfort, dat is net zo lang als Sunny hier ook staat, ik ben namelijk een paar 
weken nadat hij op de manege kwam begonnen met rijden. Eerst reed ik op 
woensdag in de les bij Wilma, daarna schoof ik door naar een les op woensdag 
van Ria. Toen ben ik naar de les van vrijdag van 5 tot 6 gegaan, daar het ik heel 
lang in gereden, maar ik kon niet meer op de vrijdag, dus nu rij ik in de eerste 
les op zaterdag. Het is altijd heel gezellig op de zaterdag, met Kim en Marloes is 
het altijd gezellig. Ook met Danique is het altijd leuk tijdens de wedstrijden. De 
leukste paarden hier vind ik: Sunny en Mevrouw Raven. Ik heb toen ik hier net 
begon met rijden ben ik na een aantal lessen op Sunny gestapt, en dat beviel 
me zo goed dat ik er nu nog steeds op rijd! Toen hij hier net stond Gedroeg hij 
zich heel anders dan dat hij zich nu gedraagt, hij bokte vrij veel. Nu doet hij dat 
niet meer gelukkig. En ongeveer een half jaartje geleden kwam Mevrouw Raven, 
daar rij ik nu ook veel op. 
Naast paardrijden doe ik ook aan schaatsen, heel veel zelfs. In de winter train 
ik twee keer per week op het ijs en nog een training op het land (meestal iets 
van kracht training). Daarbij heb ik dan ook nog minstens een wedstrijd in de 
week. In de zomer ligt er natuurlijk geen ijs, dus ga ik dan skeeleren, racefietsen 
en doe ik nog en aantal kracht en conditie trainingen. En al dat getrain werkt 
zeker want twee jaar geleden mocht ik naar het NK jeugd matarhon! Een hoop 
geschaats dus, haha, maar ik doe het graag. 
Voor de rest hou ik ook nog van met vrienden afspreken, tekenen, muziek 
luisteren en vind ik zeilen ook heerlijk. Nou dat was het wel zo’n beetje. Meer 
kan ik op dit moment niet bedenken, tot op de manege!

Groetjes Rienke
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Paardenpraat 
Deze keer stelt 

Jerez 
zich aan jullie voor…
Hallo lieve allemaal.  
Na 2 jaar op stal te staan hier, ben ik dan aan de beurt om iets over mijzelf te 
vertellen. Zoals jullie weten sta ik in de grote stal, helemaal achterin. Naast 
Piraat en tegenover Maybe, erg gezellig hoor! Het mooiste zwarte paard van stal 
met een wit kolletje op mijn hoofd. Als ras echte Andalusiër heb ik natuurlijk ook 
aardig wat behang, kijk maar naar mijn mooie manen. Daarnaast heb ik ook het 
kenmerkende brandmerk op mijn bil.  
 

Ik ben 24 April 2004 geboren in de provincie Murcia, in Spanje. Mijn baasje 
toentertijd, een hele lieve oude man, zorgde erg goed voor mij. Het viel andere 
mensen dan ook altijd op dat ik zo’n ontzettend lieve hengst op stal was. En niet 
alleen naar mensen toe, maar ook naar de andere paarden was ik altijd erg lief. 
Toen mijn toenmalige baasje last van zijn hart kreeg, heeft hij er voor gekozen 
ons allemaal te verkopen. Dit vond ik natuurlijk erg jammer, maar dit zorgde er 
uiteindelijk wel voor dat ik naar Nederland ben gekomen.  
 

Nadat wij te koop gezet waren, heeft mijn eerste baasje in Nederland mij 
overgenomen en van stal veranderd. Ik mocht namelijk nog in Spanje blijven 
om ingereden te worden, want ik was namelijk nog maar net 3 toen ik werd 
verkocht. Ik ben naar een stal gegaan waar een man op leeftijd mij de basis 
beginselen van het rijden heeft geleerd (deze man zie je ook op één van de foto’s 
die bij dit verhaal staan). De manier waarop deze man mij alles leerde, vond ik 
erg fijn. Hij was namelijk heel rustig en geduldig, in tegenstelling tot zijn zoon. 
Zijn zoon ging mij namelijk daarna rijden, waardoor alles veranderde. Hij wilde 
alles veel te snel, waardoor ik niet meer wist wat ik moest doen. Toen mijn 
baasje uit Nederland dan ook kwam kijken naar mij, heeft ze mij per direct naar 
Nederland laten verhuizen.  
 

Zo ben ik dus in Nederland gekomen. Ik was toen nog maar net 4, dat is dus erg 
jong! Ik heb een lange tijd bij mijn baasje in Nederland mogen staan, waar ik 
dan ook verder opgeleid ben. Uiteindelijk ging het rijden op mij steeds beter en 
hierdoor kreeg ik er meer vertrouwen in. Helaas bleef het geen feest voor mij. 
Toen ik namelijk net 7 was, had mijn baasje besloten om mij te laten castreren. 
Hier in Nederland denken ze namelijk heel anders over hengsten dan dat ze dat 
in Spanje doen. In Spanje voedden ze alle hengsten netjes op, waardoor wij veel 
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goede manieren hebben en erg rustig en geduldig zijn. Hier in Nederland was dat 
dus wel wat anders.  
 

De rest van de tijd dat ik bij mijn eerste Nederlandse baas stond, werd ik gereden 
door 2 mensen. Mijn eigen baasje natuurlijk en de vaste ruiter van de stal. 
Meer mensen konden niet echt goed met mij omgaan. Helaas is er uiteindelijk 
besloten om mij weer te verkopen. Hierdoor ben ik op Manege Pretfort terecht 
gekomen. Samen met Piraat en Ready ben ik in Oktober 2012 hier op stal komen 
staan. In de eerste instantie zou ik niet blijven, maar de vader van Ria vond mij 
zo mooi, dat hij mij gekocht had.  
 

In het begin ben ik nooit een makkelijk paard geweest en hierdoor reden er 
ook niet veel mensen op mij. Ik had altijd mijn vaste ruiters om het zo maar te 
zeggen. Bram was hier één van. Hij was de eerste die op mij zat toen ik net op 
stal stond. Na een tijdje buiten de lessen te hebben gelopen, was het voor mij 
dan tijd om mijn eerste lesjes mee te lopen. Ook hieruit bleek dat ik niet heel 
makkelijk was. Ik heb echt een ruiter nodig die duidelijk zegt wat hij/zij van mij 
verwacht, anders snap ik het niet en ga ik met mijn hoofd raar omhoog lopen en 
alle kanten op met mijn kont.  
 

Omdat eigenlijk snel al duidelijk was dat ik niet een manegepaard was, werd ik 
op een gegeven moment gehuurd door 2 mensen. Renée huurde mij 2 dagen 
en ook Marit huurde mij 2 dagen. Daarnaast bleef Bram mij op 1 dag rijden. Nu, 
na 2 jaar, hoef ik helemaal geen manegelessen 
meer mee te lopen, omdat Marit sinds juni 
2014 officieel eigenaar is van mij.  
 

Naast dat ik onder het zadel loop, doet Marit 
ook vrijheidsdressuur met mij. Inmiddels kan ik 
al verschillende kunstjes. Zo kan ik met beide 
voorbenen jambette, maar ook kusje geven, 
flemen, voedsel weigeren en spagaat heb ik 
aardig onder de knie. Dat ik dit nu kan, wilt 
natuurlijk niet zeggen dat alle kindjes dit nu 
van mij moeten vragen. Want ondanks dat 
ik veel van eten houdt, wil ik ook nog wel is 
per ongeluk mis happen bij het pakken van 
voedsel. Daarnaast is het niet goed voor mij 
om heel vaak deze kunstjes te doen. Vooral 
jambette mag niet veel gevraagd worden van 
mij. Ik namelijk sinds deze zomer last van een 
peesblessure, waardoor ik al 4 maanden stil 
sta. Hierdoor word ik namelijk steeds zwaarder 
en hoe meer eten jullie mij geven, hoe meer ik ga wegen.  
 

Mochten jullie meer over mij te weten willen komen, wees dan vooral niet bang 
om het even aan Marit te vragen. En anders mogen jullie natuurlijk altijd bij mij 
langs komen om gezellig te kroelen, want daar zeg ik geen nee tegen. 
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Wist je dat:
-  het weer slechter begint te worden en de paarden dus weer meer naar  
 binnen gaan?
-  wij heel blij zijn met onze mooie buitenbak die er ondanks de regen nog  
 steeds goed bij ligt? 
-  het fjordenras weer vertegenwoordigd is op onze manege?
-  omdat Marieke, een fjordenmerrie, sinds een tijdje op de manege staat en  
 braaf meeloopt in de lessen?
-  Bobbie soms liever lui dan moe is? 
-  hij namelijk door het lint van het longeerbakje was gerend?
-  Northan en Lucas als twee echte heren dit toch wel heel erg spannend  
 vonden? 
-  Mon Ami, het paard van Inge, weer gezellig bij ons staat?
-  Inge zelf goed bezig is?
-  Zij namelijk mag starten in de M1? 
-  de najaarsdressuur weer een gezellige dag was?
-  er van elke wedstrijd 2 á 3 foto’s van iedereen die heeft meegedaan op de  
 site staan? 
-  dit voorlopig weer even de laatste wedstrijd van het seizoen was?
-  de knusse “lekker met een kop thee achter de tv” herfst en wintermaanden  
 er namelijk alweer aankomen?
-  dit natuurlijk niet betekent dat onze paarden minder tijd en aandacht   
 verdienen? :)
-  Sinterklaas er ook weer aankomt ?
-  hij tijd voor ons vrij maakt op zaterdag 22 november?
- we hopen dat zijn Zwarte Pieten ook mee mogen komen?
-  wij alle paardenmeisjes en jongens van de basisschool dan hopen te zien? 
- we in februari/maart weer gaan rijden voor de diploma’s?
- de instructrices volgende maand gaan kijken wie hiervoor in aanmerking  
 komen?
- de kleurenpagina’s in de vorige Pretpraat erg goed zijn ontvangen?
- we adverteerders zoeken om de Pretpraat uit te kunnen blijven geven?
- de tarieven elders in deze Pretpraat staan?
- u al vanaf 40 euro, een heel jaar kunt adverteren?
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                  G&O Ruitersport    
                  Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
                  Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport.nl 
                   

Geopend na afspraak (ook ’s avonds en in het  weekend)  
             Woensdag en Donderdag van 14.00 tot 17.30 open  
                      

    Open huis 
       Zaterdag 25 oktober 
          8 en 22 november 
  van 13.00 tot 17.00 uur             

  
  Australische waxjassen lang     €134,50 
 Rijbroeken      vanaf  €  29,95 

Mini shet, shet en ab pony producten  v.a.€    7,95 
Kinder starters en wedstrijdset per set €  90,00 

Regendekens 0 Gram     v.a. € 49,95 

Uitverkoophoek tot 75% korting 

Kinder winterjassen      v.a. €  24,95 

Dekens wassen        €  13,95 

Dekjes wassen       v.a. €   5,00 
Iedere woensdag en donderdag een nieuwe aanbieding zie onze website en facebook 

Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                        

       http://www.facebook.com/GORuitersport.nl                                       
 
    Op de foto Pelle van de Natalie Kwakkenbos 
  
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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Pretportret

Desirée
& 

Queen

Lotte
&

Blue-Eyes
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Een creat ieve duizendpoot met passie voor vormgeven. Met 
z i jn brede ervar ing is hi j  de ideale partner voor uw graf ische 

vormgeving, DTP-werk,  f rontend-design of i l lustrat ies.

Meer weten, neem dan contact op via 06 - 24 63 22 02

 | VORMGEVER | ONTWERPER | CREATIEVELING |

PIETER DIRkzWAGER, VORMGEVER
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Uit de Oude Doos
Overgenomen uit een Pretpraat uit het jaar 2000
maar nog steeds actueel

Wat is het verschil tussen een warmbloed en een koudbloed paard?
Het verschil tussen deze twee groepen van paarden heeft niets met de 
temperatuur van het bloed te maken. De term warmbloed en koudbloed is een 
overblijfsel uit het verleden. Waarschijnlijk heeft men met de term warmbloed 
willen aangeven dat er bij de fok een grote invloed van de volbloeden is 
uiterecraan. Er wordt ook wel van “hoger in het bloed staan” gesproken. De 
benaming koudbloed wordt gebruikt voor die paardenrassen die door hun 
uiterlijk en ook door hun massa vooral geschikt zijn voor de trekdienst op het 
boerenbedrijf Na de tweede wereldoorlog heeft de tractor veel van het werk van 
deze paarden overgenomen. Deze koudbloeden hebben een rustig karakter en 
bezitten veel massa en kracht. De belangrijkste vertegenwoordigers in Nederland 
zijn:
a. het Nederlands Trekpaard, die door het Belgisch 7@ekpaard dusdanig is 
beïnvloed dat van een identiek ras sprake is. Vandaar de naam “Belg” die voor 
deze beide rassen gebezigd wordt,
b. de Shire, vooral in Engeland nog van enige betekenis,
c. de Percheron, een koudbloed die regelmatig naar de Verenigde Staten wordt 
geëxporteerd.

Hoe oud kan een paard worden?
Een paard wordt gemiddeld zo’n 20 tot 26 jaar oud. Er zijn echter paarden 
bekend die wel 50 jaar en ouder werden. Voor een belangrijk deel wordt de 
ouderdom van een paard bepaald door de verzorging die het dier tijdens zijn 
leven heeft genoten. Daarbij gaat het vooral om de kwaliteit van de verzorging, 
niet om de hoeveelheid. Als een paard driekwart van zijn leven achter de rug 
heeft, dus zo’n 15 tot 18 jaar oud is, dan wordt het dier oud genoemd. Een oud 
paard is te herkennen aan de hoekige vormen en het rimpelig worden van de 
lippen en de oogleden. Daarnaast wordt het oudere paard grijs, eerst aan het 
hoofd, en worden de hoeven ruwer en droger. Natuurlijk verdienen de hele oude 
dieren een speciale verzorging en dient er goed op hen gelet te worden. Een 
eenvoudige ziekte zou al fataal kunnen zijn.

Wat is de gemiddelde temperatuur van een paard (en pony) en 
wanneer heeft het dier koorts?
De gemiddelde temperatuur van een paard schommelt tussen de 37,4 en 
38C. Dat is dus lager dan de meeste andere huisdieren. Bij veulens loopt het 
traject van de normale lichaamstemperatuur van 37,5 tot 39,5’C. Een paard 
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heeft koorts als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38,8C. Er is sprake van 
ondertemperatuur, hetgeen soms veel ernstiger is, als de lichaamstemperatuur 
lager is dan 35,8’C. Zowel bij koorts als bij ondertemperatuur is het belangrijk 
zo snel mogelijk de dierenarts te waarschuwen. De lichaamstemperatuur wordt 
bij het paard gemeten door een thermometer in de endeldarm aan te brengen. 
Schudt de thermometer goed af en laat deze 1 tot 2 minuten zitten. Bij nerveuze 
paarden is het oppassen geblazen, want ze kunnen slaan. Blijf daarom zo dicht 
mogelijk aan de zijkant tegen het achterbeen aanstaan

HET PAARD OP HET WITTE DOEK
De filmwereld kan niet zonder Gamma, ehh paarden! Om de simpele reden 
dat paarden ook niet uit het dagelijkse leven weg te denken zijn. In films over 
kruistochten, de Middeleeuwen of het Wilde Westen zijn paarden onmisbare 
figuranten en soms zelf echt acteurs. Soms krijgt een scène een ongewild 
komisch karakter. Denk maar eens aan de talrijke situaties waarin de nobele held 
zich aan het zadel vastklampt en als een zak aardappelen door elkaar geschud 
wordt. Er zijn talrijke legendarische scènes waarin de paarden op onvergetelijke 
wijze over het doek bewegen, bijvoorbeeld in de beroemdste westerns of in 
‘Marnie’ van Hitchcock, waarin Volbloeden op renbanen voor bloedstollende 
momenten zorgen. De aan paarden inherente symboliek wordt door cineasten 
vaak knap gebruikt. Dit geldt trouwens ook voor het paard in de reclame. Het 
paard, symbool van vrijheid, snelheid, adel en aristocratie, heeft in talloze 
reclamespotjes een rol gespeeld.
In het algemeen betrekken de cineasten hun viervoetige acteurs van 
professionals die gespecialiseerd zijn in stuntwerk met paarden. Deze paarden 
zijn getraind om op commando bijvoorbeeld als slachtoffer van een kogel of 
speer ter aarde te storten. Een kleine druk van het been van de ruiter is voor 
deze act al voldoende. Sommige stuntmannen weten met hun huzarenstukjes 
met paarden de top te bereiken. De fransman Marco Lurasci bijvoorbeeld, wiens 
shows wereldberoemd zijn, heeft ook in de filmwereld voor menig kassucces 
gezorgd. Onlangs heeft hij samen met Jolly Jumper talrijke paardenscènes 
gerealiseerd in de film waarin Terence Hill de beroemde Lucky Luke speelt.
Het soort paard waarop de keuze valt, verschilt nogal eens, behalve als het om 
westerns met confrontaties tussen cowboys en indianen gaat. Dan is de Pinto 
favoriet; de regisseurs zijn dol op deze Indianenpaarden, die helemaal opgaan 
in hun rol. De Pinto kan zwart zijn met witte aftekeningen (‘overo’) of wit met 
donkere aftekeningen (‘tobiano’) en doet zijn naam eer aan: het Spaanse woord 
‘pinto’ betekend namelijk ‘geverfd’.
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PuzzelPraat
Het is ‘s avonds al weer vroeg donker, dus tijd om een leuke puzzel in deze 
Pretpraat op te nemen.
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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

3 Qingyi Zandbergen

4 Marlies Bruggeman

8 Jolanda van Leeuwen

8 Esmée Wulff

10 Eleonore Rijksen

10 Madeleine Rijksen

15 Ilona van den Hoek

20 Yvonne Ernst-Verbiest

21 Els Smit

21 Carmen Stigter

22 Wilma Klootwijk

28 Loraine Colijn

30 Mirjam de Vries

oktober
1 Celine Bardelmeijer

6 Loes Peters

7 Merel den Daas

9 Debbie de Vos

10 Hannah Grisel

10 Shila Huisman

11 Lotte Rietveld

11 Fabiënne vd Kooy

14 David Hafkamp

15 Renske vd Voorst

21 Liza Gunst

21 Margot Reijnders - Thiele

22 Sylvana Borst

23 Joyce Timmer
24 Cilla van der Wel
31 Vera Vossenberg
31 Joyce vd Vis
31 Anne Wils

november
4 Elvira Hoosbeek
5 Ad Koster
9 Louise van Lith
11 Corrianne Nieuwenhuis
13 Janneke vd Vis-Schouten
14 Jaimy Lynn van der Jagt
25 Annemieke van Rosendaal

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

Wij feliciteren de 
jarigen!!

Excuses, excuses!!
Door een selectie-foutje, stonden niet alle ja-

rigen in de vorige Pretpraat vermeld. Daarom 
maken we dat deze keer goed!
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Sinterklaasfeest 22 november

Wij hebben Sinterklaas
en de Zwarte Pieten

ook dit jaar weer uitgenodigd. 
We hopen dat zij ons op 22 november willen bezoeken.

Wil je er bij zijn, kijk dan in de kantine naar de inschrijflijst.
Daar staat precies op wat er gaat gebeuren.

Wilt u adverteren in Pretpraat?
Zonder steun van adverteerders,
kan dit blad niet blijven bestaan.

U adverteert al vanaf € 40,- per jaar in dit blad.
Pretpraat komt 6x per jaar uit.
Informatie: adkoster@deziende.nl

of 0172 - 57 43 53
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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 heeft een prachtige stal en de buitenbak is pas voorzien van een heel 
mooie gedraineerde bodem.

Wat kost dat nu allemaal in 2014
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 126,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 138,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan resp. € 13,- en € 15,-.
Ben je beginner, dan mag je de eerste 5 probeer-lessen los betalen en kosten deze € 10,00 per les.

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 € 17,00 voor u.
Is uw paard ziek en neemt u deel aan de groepslessen op een manegepaard, dan betaalt u € 12,- per uur.  

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

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

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

LIKE ons op Facebook
en u wordt op de hoogte

gehouden van onze acties

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

U vindt ons ook
op Facebook

Verlengde Dierendag Aktie
tot 15 novemberop vertoon van deze advertentie30% korting op Ruitersportartikelen

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


