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Van de bestuurstafel
Het jaar 2015 is van start gegaan en dat zal een druk jaar voor 
Ruitersportvereniging De Ziende gaan worden, want we bestaan in november 40 
jaar.
Uiteraard laten we dat niet zomaar 
voorbijgaan en zijn we momenteel druk 
bezig met het voorbereiden van een 
soort reünie, die op 26 september zal 
gaan plaatsvinden.

Omdat er momenteel nog weinig over 
te zeggen is, verwijs ik u daarom naar 
een volgende Pretpraat voor nadere 
informatie hierover.

Wat al wel bekend is, is dat we op 11 april een feestavond voor de jeugd 
organiseren.
Deze avond zal zijn in de vorm van een Carnaval uit de 70-er jaren, maar je leest 
er elders in deze Pretpraat meer over.
Ook het Tentenkamp zal dit jaar in het teken staan van de jaren 70. Met 
spelletjes uit die periode, zoals rolschaatsen. Er wordt gedacht aan een uitje naar 
een rolschaatsbaan in Capelle a/d Ijssel.

Uiteraard zullen we ook proberen om zowel bij de Open Dag als bij het 
Ponykamp de gedachten aan de eerste jaren van de vereniging terug te halen.
Voor de Open Dag is daarom het thema “Holland” bedacht. Waarbij we 
natuurlijk hopen op zoveel mogelijk zaken uit “Oud Holland”. Liefst uit de 
beginjaren van de vereniging. Maar omdat dat voor de jeugd natuurlijk geen 
herinneringen oproept, is besloten om dit dan ook ruim te zien.
In iedergeval willen we zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers verkleed zien 
op die dag. Ook tijdens de wedstrijd.
Tijdens het ponykamp wordt gedacht aan spelletjes die in de jaren 70 en 80 
werden gedaan tijdens de kampen. 

Uiteraard worden er dit jaar ook weer de gebruikelijke dingen gedaan. 
De agenda staat al weer een paar weken op de site en ook achterin deze 
Pretpraat kunt u alle geplande zaken voor dit jaar vinden.

Het eerste wat dit jaar heeft plaatsgevonden, is het diplomarijden.
De uitslagen daarvan staan elders in deze Pretpraat.
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Voor de maand maart staan de Caprilli en de ledenvergadering op de agenda.
In de kantine en op de site gaat u hier meer over lezen te zijner tijd.

Ook is de verkoop van loten weer van start gegaan.
Net als vorig jaar, kosten de loten weer 1 euro.
We willen iedereen vragen om lotenboekjes van de manege mee te nemen 
en zoveel mogelijk loten te verkopen onder familie en bekenden. Na verkoop, 
vragen we jullie om de lege boekjes, met het geld samen, in een envelop te 
stoppen en die in de witte brievenbus in de kantine te stoppen.
Ook dit jaar zijn er weer hele mooie prijzen te winnen!

De opbrengst van de verloting is om de inschrijfgelden van de wedstrijden zo 
laag mogelijk te houden. Momenteel zijn de kosten van een wedstrijd ongeveer 
15 euro per persoon, terwijl we voor onze leden maar 6 euro rekenen. De rest 
passen we bij uit opbrengsten van verschillende acties, waaronder de verloting.

We hopen op een mooi verenigingsjaar!

Ad Koster

Sinterklaas op Pretfort
Op zaterdag 22 november was het weer zover. Sint kwam naar manege Pretfort. 
Alle kinderen verzamelden om 19.00 uur. Nadat iedereen er was , werd er 
gestart met het oefenen voor het zingen, als de sint komt moet er natuurlijk wel 
mooi gezongen worden. Toen ging de muziek aan, iedereen begon te dansen. 
Als de muziek stop werd gezet moest iedereen gaan zitten, wie als laatste zat 
was af! Na al dat zingen en dansen had iedereen wel dorst, dus met ze allen 
naar de kantine om wat te gaat drinken.  Daarna was iedereen weer uitgerust, 
tijd om te rennen. We gingen met ze allen chineze muur spelen dan moet je 
rennen en als je wordt getikt , moet je met je ene hand tegen de muur staan, 
en de volgende houd dan je hand vast. Zo door todat het helemaal volstaat. 
Daarna deden we pepernoot tikkertje. Dan zijn er 2 tikkers en die moeten zoveel 
mogelijk kinderen tikken. Als je getikt ben moet je met je mond open gaan 
staan, iedereen heeft pepernoten en die gooit die in je mond , en dan mag 
je veder. Jaja wie kan eigenlijk het mooiste zingen??? Daarom deden we op 
manege pretfort DE VOICE OF PRETFORT. Twee kinderen gingen in het midden 
staan en moesten zingen. Ja we hadden ook een jury dat was Ria. Die mocht 
kiezen wie het besten zong. Nou een ding was zeker iedereen kon goed zingen, 
en dat vond Ria ook. Nou wat ging de tijd toch snel, bijna half 9, zou de sint 
al onderweg zijn??? Daar konden we maar op een manier achter komen. Dus 
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we gingen met ze allen heel hard zingen: Sinterklaasje kom maar binnen 
met je knecht……..  Daar kwamen ze hoor de sint en zijn pieten. Na een paar 
verhaaltjes van de sint kwammen de kadotje’s. Meestal pak je een cadeau met je 
handen uit. Maar nu moest het anders, je moest het cadeautje tussen je benen 
leggen, en met je mond open maken. Allen ouders waren ondertussen ook 
gekomen. Toen iedereen zijn/haar cadeau had uitgepakt gingen we met ze allen 
zingen. Dag sinterklaasje dag dag …….. Hopelijk komen sint en piet volgend 
jaar weer op bezoek.

Groetjes Bradley 

ABC over 2014 gemaakt door Shila

A Allemaal nog de beste wensen voor 2015
B In 2014 zij er 4 baby’s geboren.
C Complimenten voor iedereen die het afgelopen jaar heeft geholpen.
D Diploma’s gereden iedereen heeft hem gehaald.
E Eindelijk kunnen we altijd buiten rijden door de nieuwe buitenbak.
F De f is van feest dit jaar is er een kinderdisco en een reünie.
G De G van gezelligheid we hopen er dit jaar weer een gezellig  jaar van te  
 maken. 
H Hindernis balken mooi geverfd zijn.
I Isabel nieuw is gekomen.
J Jubileum, Ruitersportvereniging De Ziende bestaat 40 jaar.
K Kinderen en volwassenen vinden de lessen erg leuk.
L Lessen duurder zijn geworden in 2015.
M Marieke nieuw is gekomen en super braaf is.
N Weten we niets.
O Odette zelf een wandeling ging maken ’s ochtends vroeg.
P Ponykamp heel erg leuk was, leuke activiteiten gedaan zoals: naar de  
 dierentuin.
Q Quindo heeft helaas afscheid moeten nemen van zijn  baasje.
R Er veel regen is gevallen en de nieuwe buitenbak goed bleef.
S Sinterklaas en zijn zwarte pieten op de manege zijn geweest, en er  
 gelukkig niemand is meegenomen met de zak.
T Taart blijft ook komend jaar de traktatie als je van je paard valt.
U Uilenkast op de manege is en je in de kantine op het scherm kan kijken,  
 maar ook op je telefoon.
V Valda is oma geworden.
W Wilma is ingeslapen, ze was al heel erg oud.
X Weten we niets.
IJ IJsjes te koop zijn op de manege.
Z Ruitersportvereniging De Ziende heeft weer zin in alle activiteiten van  
 het komend jaar.
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KIDSDISCO
KLEURENFESTIJN

Zaterdag 11 April. 2015   19.30 tot 22.00 uur
Kosten : 3,50 Euro

Leeftijd : Alle leeftijden

Om ons 40 jarig jubileum te vieren dit jaar, trappen wij als eerste 
af met een feestje voor de jeugd.

Omdat de jaren ’70 zeer kleurrijk ( flower power ) waren
is ons thema :

KLEURENFESTIJN....!!
Roze, oranje, rood , paars, groen, geel, blauw..... Bloemen, blokken, 

stippen alles kan en alles mag tijdens de kidsdisco op manege Pretfort.
Wil je op dit feest echt de boel op stelten en bloemetjes buiten zetten, 

dan is een leuke jaren ’70 outfit natuurlijk helemaal hip.
Natuurlijk staat chips en limonade klaar, de leukste liedjes worden 

gedraaid en dan gaan de voetjes al snel van de vloer.

Verkleed komen verhoogt de sfeer, maar is niet verplicht..!!

Vind je het leuk om dit samen met ons, je broertjes, zusjes, vriendjes 
of vriendinnetjes mee te vieren, schrijf je dan in op de inschrijflijst in de 

kantine.

Tot dan,
Het Feestcomité
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1975    2015
40 jaar

RSV De Ziende
Op 18 november 2015 bestaat Ruitersportvereniging De Ziende

precies 40 jaar.
Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom
organiseren we op 26 september een gezellige reünie in de

binnenbak van de manege.
We willen zo rond de klok van 20.00 uur starten en we plannen de 

eindtijd voorlopig rond 24.00 uur.
Om de kosten enigszins in de hand te kunnen houden, vragen we een 

toegangsprijs van 10 euro per persoon.
Dit bedrag kan (bij voorkeur in envelop) in een doos / emmer bij de 

ingang worden gestopt.
Drankjes en hapjes zijn dan de hele avond gratis.

We schenken geen alcohol deze avond!

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal personen dat 
we kunnen verwachten, zouden we het heel erg op prijs stellen als je 

je vooraf aanmeld via de mail.
We hebben er een speciaal adres voor geopend:

reunie@deziende.nl
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van

Ruitersportvereniging  “De Ziende”

op maandag 23 maart 2015 om 20.00 uur
in de kantine van manege Pretfort

1 Opening en mededelingen
 2 Ingekomen stukken
 3 Vaststellen van notulen
 4 Verslag van de secretaris
 5 Financieel verslag van de penningmeester
 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Corrie Smittenaar en 
	 	 Yvonne	Op	‘t	Land	(reserve	Marise	Baak)
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: 
  Suzanne Kranenburg, 
	 	 Melissa	Kempen	en	Maartje	Op	‘t	Land.	 	 	
  Aftredend en niet herkiesbaar:
	 	 Hanneke	Tielenburg	en	Gerda	Bruggeman.
  Nieuw verkiesbaar voor het bestuur:
	 	 Margot	Reijnders	-	Thiele	en	Annemiek	Kleuver.
	 	 En	Bradley	Vonk	voor	het	jeugdbestuur.
   
	 9	 Plannen	voor	het	komende	jaar
	 10	 Rondvraag
 11 Sluiting
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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Paardenpraat
Deze keer:

Frauke Fan it Hiem
Hallo lieve ruitertjes !!
Eindelijk ben ik eens aan de 
beurt om met mijn verhaal in de 
pretpraat te staan.
Ja want eigenlijk is deze rubriek 
voor de manegepony’s …maar ja nu 
heeft de redactie besloten dat de 
eigen paarden ook eens hun zegje 
mogen doen.
Aan mij (Frauke) de eer om de spits 
af te bijten….hihi wel toepasselijk…paarden kunnen natuurlijk bijten…..maar dat 
doe ik niet hoor…
Tsja wat zal ik eens over mezelf vertellen??  
Ik ben een rasechte Fries ,voluit heet ik Frauke Fan it Hiem. Rare naam he?? 
In Friesland is het gebruikelijk dat de Fries als achternaam de naam van de fokker 
krijgt…Mijn fokker heette Hiemstra en zo hebben ze er dus deze naam van 
gemaakt. Met deze naam sta ik bekend in het Friese Stamboek. Stiekem vind ik 
het ook wel weer een stoere naam.
Wat jullie vast nog niet wisten, is dat mijn vader een bekende hengst was in 
het “Friese wereldje”. Zijn naam was Sjaard 320…mijn baasjes hebben wel 
eens foto’s van hem op internet opgezocht en ik schijn heel veel op mijn 
vader te lijken….(ben ik best wel een beetje trots op!!)Als veulen heb ik bij een 
veulenkeuring een 2e premie gekregen…dat is een bepaalde waardering voor de 
bouw en de ontwikkeling van het veulen.
Ik hoor dat mensen weleens moeite hebben met het delen van hun leeftijd, 
maar ik heb daar gelukkig geen moeite mee dus bij deze; op 21 Juni zal ik 14 jaar 
worden ..en in diezelfde maand sta ik al weer 5 jaar bij Pretfort. J Hiervoor ben 
ik een tijd gebruikt als fokmerrie; ik heb maar liefst vier prachtige veulens op 
deze wereld gezet! Ik vond het leuk om lekker te moederen over mijn veulens 
en ik heb dan ook zeker van die tijd genoten. Toen ik bijna 5 jaar geleden werd 
gekocht door de familie Kranenburg is er een nieuw hoofdstuk in mijn leven 
aangebroken. En gelukkig een heel leuk nieuw hoofdstuk! Ik was ook wel weer 
toe aan wat nieuws, om het zo te zeggen. Ik vind het nu heel leuk om samen 
met mijn ruiters steeds meer van mijn rijkunsten te laten zien.
En bovendien heb ik het hier prima naar mijn zin, tsja zeg maar gerust dat ik hier 
op mijn wenken word bediend… Iedere dag keurig op tijd een heerlijk schoon 
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stalletje , mijn natje en mn droogje …En van mei tot ongeveer sept/okt mogen 
we ‘s morgens al lekker vroeg het weiland in…heerlijk vind ik dat..
Mijn baasjes die op de tweede foto staan (Suus en Eva) komen altijd samen dus 
word ik dubbel geknuffeld en vertroeteld en dat vind ik heerlijk.. Maar soms 
lopen ze te kissebissen wie er nou gaat rijden op mij…Dan willen ze allebei heel 
graag….T maakt mij niet uit hoor, ik vind ze allebei even lief… Ook vader en zoon 
hebben in het verleden op mij gereden maar dat gebeurt nu vrijwel niet meer…
Eva zorgt ervoor dat mijn bijzondere lange manen regelmatig opnieuw in een 
mooie stevige hengstenvlecht wordt gevlochten, omdat ze bang is dat ze anders 
afbreken en mijn manen hierdoor minder mooi worden, ik heb namelijk best 
hele lange manen en daar zijn Suus en Eva maar wat trots op !! 
Dat mag ook wel want het is kenmerkend voor het Friese ras dat ze veel behang 
hebben ,dit betekent dat zij meestal lange volle manen en staart hebben en 
royale beenbeharing (sokken) Hihi …Ik heb het allemaal !!!!!!
Over het Friese ras gesproken, ons ras is een van de oudste rassen van Europa, 
uiteraard afkomstig uit de provincie Friesland. Vanaf de 13e eeuw waren wij al 
bekend! En in de 17e eeuw waren wij vooral populair als werkpaarden, je zag ons 
vaak voor de kar of voor een koets. Ook werden we zelfs in de oorlog ingezet. 
Wij hebben de reputatie buitengewoon rustig en bomproof te zijn, maar mijn 
baasjes mopperen wel eens op mij dat ik een “tuttebel” ben die overal van 
schrikt….
Maar ja met al die dartelende , opvliegende , kwakende eenden en 
waterhoentjes in de sloot pal naast de buitenbak houd ik het hoofd inderdaad 
niet altijd koel en schiet ik wel eens weg !!  hihihi ….ik ben ook maar een paard…
moet kunnen toch…
Oja, ik ben ook heel blij ben met mijn nieuwe vriendin Aafke (van Yvon). Ik vind 
het heel leuk dat we nu al met 3 Friezen op stal staan, want naast mij staat 
natuurlijk mijn andere 
Friese vriendin Ylke…. 
Nou meer weet ik niet 
te vertellen over mezelf 
behalve dat ik er trots 
op ben dat ik een Fries 
ben !! Maar dat was 
inmiddels wel duidelijk! 
Groetjes van mij en 
ook van mijn baasjes 
natuurlijk….!

Frauke Fan it Hiem 
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Diplomarijden
Vandaag volgen we de
9 jarige Cilla v/d Wel
Zij kreeg in december een 
uitnodiging van RSV De Ziende om haar A- 
diploma te halen.

Als ik rond half 3 op de manege arriveer zit Cilla 
al kant en klaar in de kantine. Tuurlijk heeft ook 
Cilla een handje supporters mee genomen..   Zij 
heeft nog wel even tijd voordat ze op Vosje stapt. 
Vosje loopt inmiddels al in de binnenbak met een 
ander ruitertje.
Aan Vosje hoeft weinig gedaan te worden; hij heeft van zich zelf prachtige recht 
opstaande manen die niet gevlochten kunnen worden en een prachtig vachtje 
dat glimt in de zon.
Even buiten aan de Picknicktafel praat ik met Cilla en vraag of ze zenuwachtig 
is? Nee echt zenuwen heeft ze niet, spannend vind ze het wel. Ze zou graag haar 
diploma willen halen maar als het niet lukt doet ze het gewoon nog een keer 
over verteld ze. 
Inmiddels rijd ze al 1,5 jaar op de manege en heeft daarvoor aan judo gedaan. 
Toch wel nieuwsgierig vraag ik haar hoe ze op manege Pretfort terecht zijn ge-
komen, ze woont immers in Bodegraven. Cilla weet het niet zeker maar volgens 
haar gewoon via de computer. Omdat Cilla in de les altijd op verschillende pony’s 
rijd, ben ik benieuwd waarom zij juist voor Vosje gekozen heeft? Daar heeft ze 
een goed antwoord op: nou omdat ik met Vosje een keer 3de geworden ben en 
een beker met wit lintje had gewonnen daarom..!! Ja met dit in je achterhoofd 
moet het deze keer ook goed gaan..?? We wachten het af... 
Eindelijk is het zover, Vosje komt naar 
de buitenbak zodat Cilla nog even kan 
losrijden.
Het eerste wat opvalt is dat Vosje nog 
geen wit dekje onder het zadel heeft 
zitten... We hebben nog even, en be-
sluiten snel een wit sjabrakje te halen. 
Ik help even met omwisselen en ja hoor 
net als ze een paar rondjes hebben 
gedraafd word ze opgeroepen. Stijgt de 
spanning al .... ?? Nee hoor, ze heeft er 
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helemaal zin in, kom maar op, ik ben niet bang lijkt ze te denken..!! Na nog even 
in het halletje te hebben gewacht mag ook Cilla aan haar proefje beginnen.
Voor even zijn Cilla en Vosje alleen in de bak en kunnen ze laten zien wat ze 
waard zijn. Cilla is super geconcentreerd en ziet en hoort niets meer, behalve de 
commandeur die het proefje voorleest.
Na 7 minuten zit het erop, papa heeft alles gefilmd dus Cilla kan thuis haar eigen 
proefje nog eens rustig bekijken.
Wat ons betreft is ze geslaagd maar... hoe denkt de jury erover..??
Nog een klein groepje rijd in de buitenbak, als ook zij hun proefje hebben gere-
den zullen we het weten..??
Vosje is klaar voor vandaag en word na nog enkele foto’s, door Cilla op stal ge-
zet.
Als ik vraag hoe ze het vond gaan, zegt ze 
droog.. “ best wel goed toch..” ???
Uit enthousiasme kan ik ze wel omhelzen .. BEST 
WEL GOED...!!! Kind je heb het super gedaan..!!
Maar ja wie ben ik.. Ja je eigen paardenjuf en 
niet de jury in het hokje die jou proefje beoor-
deelt.
We zullen nog even moeten wachten tot de 
punten opgeteld zijn. Dan is het zover, iedereen 
wordt  de binnenbak ingeloodst en staat ge-
spannen te wachten. Gelukkig iedereen is ook 
dit keer weer geslaagd.
En ook Cilla komt met een grote grijns mijn 
richting op. Nog even snel krijg ik haar protocol 
te zien.
Een flinke rij met bijna allemaal zevens, keurig 
hoor als je met 205 punten je A- diploma binnen haalt.

Cilla van harte gefeliciteerd met het behalen van je A diploma...!!
Wilma

Iedereen geslaagd bij diplomarijden!

Niet allen Cilla is geslaagd voor het diplomarijden.
Ook de andere deelnemers kunnen met een blij gezicht op deze middag terugkij-
ken. Alle 13 deelnemers kregen om 16.00 uur van jury Janneke van deer Vis het 
verlossende woord te horen: jullie zijn geslaagd!
Iedereen had ruim de benodigde 165 punten in de wacht weten te slepen.
Op de volgende pagina staan alle namen en een foto van de deelnemers.
Marit heeft veel foto’s gemaakt en die kun je op de site bekijken.
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Alle geslaagden:

Anne Wils Vosje A  200
Joyce Baak Zep A  203
Merel den Daas Kim A  208
Tess Dijkstra mevrouw Raven A  199
Virpi Kraaijeveld Vosje A  197
Jasper Thiele Sunny A  206
Qingyi Zandbergen Vosje A  196
Cilla van der Wel Vosje A  205
Sabine Baak Borah B  205
Fabiënne vd Kooy mevrouw Raven B  202
Esmée Hulscher Borah C  176
Fabiënne Oskam Pasca D  189
Sylvana Borst Borah B  191

Stortenbekerstraat 41 - 2421 ET  Nieuwkoop
info@adkoster.nl - www.adkoster.nl - Tel (0172) 574353

Kopietje nodig?
kleurkopieën vanaf 18 cent

Ook voor clubbladen, programmaboekjes
flyers, raambiljetten e.d. tot formaat A3
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40 jarige
Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

Open Dag
op  Manege Pretfort

aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 13 juni 2015
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend) 

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

 

Tussen circa 11.45 - 12.45 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
* Enveloppen-verloting met hele mooie prijzen  * Schminken

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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Wist je dat:
- Er dit jaar weer 13 kinderen hun diploma hebben gehaald? 
- Dit betekent dat zij voortaan  volgens dit diploma de wedstrijden mogen  
 rijden? 
- Alle ruiters zich weer kunnen gaan voorbereiden op de wedstrijden die gaan  
 komen? 
- De eerstvolgende(Caprilli) wedstrijd namelijk al op zondag 22 maart zal  
 plaatsvinden? 
- Wij blij zijn dat de buitenbak in de wintermaanden zo goed berijdbaar is  
 gebleven? 
- Wij stiekem hopen dat de lente snel zal doorbreken? 
- Dit voor zowel paard als mens altijd weer een lekker gevoel met zich   
 meebrengt, wanneer je lekker in het zonnetje op de manege rondloopt?  
- Wij tegelijkertijd ons humeur niet moeten laten beïnvloeden door het weer? 
- Ria voorlopig toch nog haar dikke trui en winterjas niet uit zal doen? :p 
- Wij Yvonne, Maartje, Jet (& verzorgster Vivian) nog veel sterkte willen  
 wensen met het verlies van hun lieve paard Quindo? 
- Yvon nu een nieuw paard heeft? 
- Dit deze keer geen Tinker is, maar een prachtige Friese merrie? 
- Genaamd Aafke? 
- We hopen dat ze met lieve Aafke ook weer heel gelukkig zullen zijn? 
- Aridon, het paard van Janneke, weer terug is op manege Pretfort? 
- Pasca kreupel is geweest? 
- Het nu gelukkig weer beter met haar gaat? 
- Marit weer wat meer met haar paard Jerez mag gaan rijden? 
- Wij haar dit na maanden stappen ook zeker wel gunnen? 
- Aafke en Rocky a.k.a Bobbie verliefd zijn op elkaar? 
- Dit vanuit Bobbie’s kant gezien niet zo gek is? 
- Hij namelijk bijna elk paard wel leuk vind? 
- Hij dus eigenlijk gewoon een paardengek is?  
- We dit jaar als vereniging precies 40 jaar bestaan?  
- We dit zeker niet zomaar aan ons voorbij laten gaan? 
- Je daarom 26 september maar alvast vrij moet houden in je agenda? 
- Er dan namelijk een feestje gegeven wordt? 
- Je je hier voor kan opgeven?  
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- Er meer over te lezen is op de site?
- Ria soms haar eigen regels aan haar “rijlaars” lapt.
- U haar zelf moet vragen welke regels dat zijn
- Bram Angenent een nieuw leasepaard heeft voor 2 dagen per week.
- Dit nu niet meer Pasca is maar vanaf nu 1 Januari  Wings...
- Hij er binnen 1 week al bijna naast lag....
- Wings niet zo gecharmeerd was van een tik met de zweep.
- Wings toen een hele hoge bok gaf....
- Hij nu waarschijnlijk wat voorzichtiger is.. 
- We in de volgende Pretpraat ook ruimte willen geven aan leuke wist-je- 
 datjes over elkaar als paardenliefhebbers of aan leuke gebeurtenissen die je  
 hebt meegemaakt op de manege?  

Jolanda, Wilma en Suus

Pretportret

Marit vd Helder op Kim
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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

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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In memoriam
Ondanks dat het al enkele weken 
geleden is, willen wij de familie 
Op ’t Land  nog ontzettend veel 
sterkte wensen met het verlies van 
hun vriend en maatje, Quindo! 
Hij had geen betere thuis kunnen 
hebben dan dat hij bij jullie heeft 
gehad. 

 With heavy heart and a tear in my eye, 
 after all these years, I must say goodbye. 
 Please understand, I’ve done all I could, 
 if there was anything I could do, you know I would.

 I’m sitting right here, gently rubbing your ears, 
 while I talk to you softly, trying to hold back the tears. 
 The memories you gave me, I’ll never forget, 
 especially the ones of the day we met.

 One last hug and one last kiss, 
 you have no idea how much you’ll be missed. 
 To look into your eyes this one last time, 
 you tell me its ok…you know it’s your time.

 Close your eyes now and go to sleep, 
 We’ll pray to the Lord, your soul he’ll keep. 
 Go in peace now, my good friend, 
 I’ll stay right here with you, until the end. 
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Grote verloting
Neem een lotenboekje
mee om te verkopen

Trekkingslijst verschijnt vóórafgaand aan
de Open Dag op de site

Op zaterdag 13 juni organiseert
Ruitersportvereniging De Ziende weer een Open Dag.

Dit doen we jaarlijks om aanstaande ruiters de manege te laten zien
en te vertellen over de activiteiten van de vereniging.

Daarnaast proberen we op die dag wat extra inkomsten binnen te halen
om de kosten van zo’n dag terug te verdienen en om de inschrijfgelden

voor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.voor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.
Momenteel kost een wedstrijd ca 15 euro per persoon, terwijl

we hier voor onze leden slechts 6 euro voor rekenen.

Na het succes van vorig jaar, hebben we ook nu voor een verloting gekozen.
en ook nu met hele mooie prijzen, zoals:

BOODSCHAPPENKAR
HOTELOVERNACHTING

voor 2 personenvoor 2 personen

CANON COMPACTCAMERA
De loten gaan vanaf 23 februari in de verkoop.

Prijs per lot € 1,00
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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 28 februari en 14 en 28 maart 
  van 13.00 tot 17.00 uur                

 
Uitverkoophoek tot 75% korting  

 
       Sparkling halsters        €    9,95 

Sparkling longeersingel                        €  39,95 
Kinder starters en wedstrijdset per set  €  90,00 

Dekens wassen         €  13,95 

Neon dekjes         €  29,95 

De eerste nieuwe rijbroeken zijn binnen   

 Horka Utha rijbroek jeans     jr €49.95  sr   € 54,95 

 Verschillende bare back pads    v.a. € 74,95  

Bitlozen hoofdstellen     v.a. € 37 95 

Zandweg         € 24,95 
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                                      
Deze maand staat William van Wendy Sassen op de Flyer 
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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KAMPPRAAT 2015
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer een ponykamp.
In principe zal er 1 kamp worden gehouden, maar indien er voldoende deelnemers 
voor een tienerkamp zijn, kijken we of we dat ook nog kunnen organiseren.

De kampweek staat gepland van maandag 13 juli t/m zaterdag 18 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” € 195,-

Als er een apart tienerkamp komt, dan zal dat plaatsvinden van maandag 20 juli t/m 
donderdag 23 juli. De kosten hiervan zijn dan € 140,00
Niet-leden  betalen in beide gevallen € 10,00 meer!!

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet € 25,00 vooruit worden betaald 
om de eerste kosten van de organisatie op te vangen.

De rest zien we gaarne voor 30 juni in ons bezit.
Bank betaling t.n.v. Manege Pretfort te Aarlanderveen, IBAN NL80 INGB 0001 9415 87.
Voor dit bedrag ben je een week helemaal verzorgt op de manege. Je rijdt paard en doet 
spelletjes, zowel met als zonder je edele viervoeter. Je hebt echter ook plichten. We 
drukken hieronder het kampreglement af.

Kampregels en wetenswaardigheden.
Alle deelnemers zijn verplicht om bij toerbeurt, volgens een op te stellen rooster, corvee 
werkzaamheden te verrichten. Iedere deelnemer is verplicht zijn/haar slaapplaats na het 
opstaan netjes in orde te brengen.
Rijden geschiedt alleen in groepsverband en onder leiding.
Verlaten van het kamp mag alleen met toestemming van de leiding.

Ieder kind moet WA-verzekerd zijn
Ouders die het kamp willen bezoeken, zijn van harte welkom, maar alleen op woensdag-
avond van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Maandagmorgen tussen 9.30 uur en 10.30 uur verwachten we je op de manege. Zaterdag 
tussen 12.00 uur en 13.00 uur kan je weer worden opgehaald.

Persoonlijke benodigdheden.
Slaapzak of iets wat deze kan vervangen. We slapen op stro. Toiletartikelen zoals zeep 
en tandpasta. Extra onderkleding. Truien en extra lange broeken en uiteraard je rijbroek. 
(Rij)laarzen, schoenen, (rubber)laarzen en eventueel gymschoenen. Regenkleding. 
CAP........ uiteraard. Lektuur voor als je niets te doen denkt te hebben. (Komt zelden voor). 
Zaklamp. Zwemkleding.
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Inschrijfformulier kamp 2015
Dit formulier inleveren aan de bar, samen met € 25,00.

1e kamp   /  (2e kamp, indien dit door gaat)   (doorhalen wat niet gewenst is)

Naam..........................................................................................................................

Straat.........................................................................................................................

Postcode en plaats....................................................................................................

Telefoonnummer thuis..............................................................................................

Telefoonnummer mobiel ..........................................................................................

Attentie ouders!!!! Als u tijdens de kampweek niet thuis bent, vul dan 
hieronder in waar u bereikbaar bent, of waar de leiding in noodgevallen 
naartoe moet bellen.

Te bellen bij nood. Naam..........................................................................................

Telefoonnummer voor noodsituaties......................................................................

Bij inlevering van deze bon moet EUR 25,00 vooruit worden betaald om de eerste 
kosten van de organisatie op te vangen. 
De rest zien we gaarne tegemoet  vóór 30 juni. 
Bank betaling t.n.v. Manege Pretfort, IBAN NL80 INGB 0001 9415 87.

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

ATTENTIE !!!!!! 
EEN WA VERZEKERING IS VERPLICHT.......
De leiding acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de kampperioden, 
tevens behoud zij zich het recht, diegene die zich wanordelijk gedraagt, naar huis te 
brengen...........
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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

maart
2 Wilma Collins

4 Annemarije Ludwig

5 Franca Brussee

5 Jet  Op ‘t Land

13 Irene Weerheim

15 Marjanne  Keizer 

15 Corianne Wils

17 Tess Dijkstra

19 Beau Schonewille

23 Savannah Vonk

24 Maartje Op ‘t Land

25 C. van Schaik

april
5 Merel Bakker
6 Michelle Gordijn
6 Freija Alstrom
8 Valerie Ludwig
10 Shannon Hoogervorst
13 Ria van Schaik
15 Vera Hijman
20 Monique Beijeman
23 Fay Beijeman
23 Sterre Bloemheuvel
25 Desirée van Wengerden
mei
2 Samantha Slotboom
3 Marit van den Helder
4 Alex Hesseling
6 Gerda Bruggeman
7 Fleur Tuls
11 Jane van der Ploeg
13 Mira Pieterse
15 Iris Versluis
15 Anne Jonker
16 Suzan Vellekoop
18 Mirthe Paul
20 Virpi Kraaijeveld
21 Merel van den  Hoff
28 Marise Baak

Wij feliciteren de 
jarigen!!

kadootip
Een lotenboekje met 

10 kansen op een 
mooie prijs!
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23 februari Diplomarijden

23 februari Start verkoop loten

22 maart Caprilli wedstrijd
Je kunt je nu inschrijven in de kantine
23 maart Algemene Ledenvergadering

11 april Feestavond voor de jeugd
 Alle info vind je in deze Pretpraat

16 mei Voorjaarscross

13 juni Dressuur en Open Dag

28 juni RABO Fietssponsortocht

13 - 18 juli Ponykamp

12 september Najaarscross

26 september Viering 40 jarig bestaan

10 oktober Najaarsdressuur

21 november Sinterklaasfeest
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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 2015
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 136,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 148,00* 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 € 290,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 245,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 315,00 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

25% Kortingop ruitersportartikelen

bij inlevering of tonen van deze advertentie

Op bestellingen via de website

www.rijnbeek-dier.nl

ontvangt u 10% korting

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


