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Van de bestuurstafel
Op maandag 23 maart was de Ledenvergadering van Ruitersportvereniging De 
Ziende in de kantine van de manege.
Helaas liet ook dit jaar het merendeel van de leden het afweten op de vergade-
ring, maar we nemen aan dat men het 
beleid van het bestuur dan dus goed 
vindt.
Na het vaststellen van de notulen van 
de vorige vergadering, las Vivian het 
jaarverslag voor. 
Daarna nam Ad het financieel verslag 
door met de aanwezigen.
Yvonne Op ‘t Land, die samen met 
Corrie Smittenaar de kascontrolecom-
missie hadden gevormd dit jaar, gaf haar goedkeuring aan hetgeen de penning-
meester had gedaan.
Vervolgens werd vastgesteld dat de nieuwe kascontrolecommissie gaat bestaan 
uit Marise Baak (die dit jaar reserve was), Gerda Bruggeman en als reservelid 
Vera Vossenberg.

Het volgende onderdeel van de vergadering nam wat meer tijd in beslag, want 
helaas moesten we afscheid nemen van Gerda Bruggeman, die 12 jaar lang het 
bestuur had aangestuurd als voorzitter.
Ze kreeg namens de vereniging een bon voor een hotel-overnachting voor twee 
personen en een groot boeket bloemen.

Hanneke Tielenburg was al eerder afgetreden en had dan ook al eerder een mooi 
boeket ontvangen voor een wat kortere bestuursperiode.

Gelukkig konden we ook nieuwe bestuursleden welkom heten.
Margot Reijnders - Thiele en Annemiek Kleuver hadden zich al enkele weken 
voor de vergadering op ons verzoek kandidaat gesteld.
Yvonne Op ‘t Land, die het laatste jaar al steeds aanwezig was bij vergaderingen, 
vanwege het vervoer van Maartje (die in het jeugdbestuur zit) had dit op het 
laatste moment nog gedaan.
Omdat zij dus al wat is ingewerkt in het bestuur, leek het het handigst om haar 
tot voorzitter te bombarderen..... Hopelijk weet zij de vergaderingen in goede 
banen te leiden.
Margot en Annemiek zijn benoemd tot 2e secretaris en 2e penningmeester.
Hun hoofdtaken liggen echter vooral in de organisatie van de wedstrijden. Iets 
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wat ze doen met de al meer ervaren bestuurders.
Andere taken zullen in de loop der tijden aan hen worden toebedeeld.
De nieuwe bestuurders stellen zich in deze en de volgende Pretpraat zelf aan u 
voor.

Het bestuur is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de komende 
wedstrijden en de Open Dag.
Ook zal er op korte termijn moeten worden gewerkt aan de viering van het 
40-jarig jubileum op 26 september.

Helaas hebben we de eerste activiteit in dat kader moeten afgelasten. 
Wilma had heel veel voorbereidingen gedaan om een gezellige Kidsdisco te 
organiseren, maar dan moeten zich natuurlijk wel voldoende kinderen hiervoor 
inschrijven. Met het lage aantal op de inschrijflijst kon het nooit gezellig worden.
Aan de informatie over deze avond kan het bijna niet gelegen hebben.
De lijst heeft 5 weken in de kantine gehangen. In Pretpraat is het aangekondigd. 
Er is zelfs een aparte mail voor uitgegaan, naast de informatie op de website.
Jammer van de vele uren die Wilma hier in heeft gestoken.

Wel doorgegaan zijn de Caprilli en de inhaalslag voor 3 examen-kinderen.
In deze Pretpraat leest u daar alles over.

Dan nog een oproep!
Voor de grote verloting en de enveloppen-verloting die we op de open dag orga-
niseren, hebben we prijzen nodig. En uiteraard willen we die graag geschonken 
krijgen, want de opbrengst van de verlotingen is voor de clubkas.
Met de opbrengst hiervan, proberen we de inschrijfgelden van de wedstrijden 
laag te houden. Zo laag als ze nu al enkele jaren ook zijn.
Momenteel rekenen we voor onze leden een inschrijfgeld van slechts € 6,- voor 
een wedstrijd, terwijl de werkelijke kosten ruim 2x zo hoog zijn. 
Dat verschil vullen we aan met de opbrengst van de verloting.
Dus als u nog grote of kleine dingen hebt voor onze verloting, dan vragen we u 
om die op de manege in te leveren. Uiteraard wel alleen dingen die echt nieuw, 
of zo goed als nieuw zijn. Ik denk aan zaken uit kerstpakketten, die u toch niet 
gebruikt. Wij zijn er blij mee.

Tot slot wensen we jullie een heel mooi, sportief, verenigingsjaar toe!

Het bestuur.
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Poepruimen verplicht!
Aan de buitenzijde van de bak hangt een bordje met de tekst dat poepruimen 
verplicht is. Maar uiteraard is die poep niet direct na het laten vallen door het 
paard weggeschept. Daarom aan iedereen het verzoek om niet door die poep 
heen te rijden!! Want dan is het bijna niet meer op te ruimen.

Kortom: Maak een kleine omweg als er poep in de bak ligt!

En mocht er aan het einde van de les nog poep in de bak liggen, laat het dan niet 
steeds aan anderen over om het op te ruimen. 
Iedereen heeft plezier in het rijden, dus iedereen moet ook helpen om de minder 
leuke dingen van de dieren op te ruimen.

Inschrijven bij Eigen Paarden
Er zijn de laatste tijd regelmatig vragen over het inschrijven bij de ring met Eigen 
Paarden.
Personen die echt op een eigen paard rijden, kunnen hier uiteraard probleemloos 

Spreekwoorden over Paarden
-  De Prins op het Witte Paard    (De man van je Dromen)
-  Dat is een Paard van een Daalder  (Dat is een trots mens)
-  Die werkt als een paard  (die werkt heel hard)
-  Dit kan het Paard niet trekken  (daar heb ik niet voldoende geld voor)
-  Een gegeven paard niet in de bek kijken (Dankbaar zijn voor wat je 
 gekregen heb)
-  Een paardenmiddel geven  (Een heel sterk middel geven in noodgevallen)
-  Eten als een paard  ( Heel veel Eten)
-  Een paard dat eens op hol geslagen is, kan het snel weer doen  ( eens een  
 fout gemaakt, begaat men er makkelijk weer een)
-  Een oud paard van stal halen  ( oude argumenten opnieuw gebruiken)
- Zo sterk als een paard zijn  ( heel sterk zijn)
-  Vertrouwen komt te voet en gaat te paard (vertrouwen wint men langzaam,  
 maar kan men snel verliezen)
- Tot hun 16e zeuren ze over een paard en als ze 18 zijn komen ze met een ezel  
 thuis  ( dochters met hun vriendjes)
- Op het verkeerde paard wedden  ( zich misrekenen)
- Op het hoge paard zitten  ( verwaand zijn)
- Met beslagen paarden ten ijs komen  (goed voorbereid zijn op je taak)
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inschrijven, maar is het “eigen paard” eigenlijk van een ander, dan willen we hier 
toch een regeltje bij instellen.

Huur je minder dan 3 dagen per week een paard of pony van bijvoorbeeld Ria, 
dan dien je gewoon in te schrijven bij de ring waarvoor je je diploma hebt. Dus 
bv ring “met D-diploma”.

Huur je minimaal 3 dagen per week een paard of pony, dan moet je met dit 
paard inschrijven bij de Eigen Paarden.

ACTIVITEITEN NIEUWS
Door onze activiteiten willen wij het verenigingsgevoel stimuleren..!!

Sinds 2008 is er bij onze rijvereniging een soort van “Activiteitencommissie “in 
het leven geroepen. Aanleiding hiervoor was, dat er buiten de wedstrijden om 
niets of weinig werd georganiseerd.
Om de jeugd kennis met elkaar te laten maken ben ik begonnen met een poets/
opzadelcursus. Deze cursussen werden de jaren ervoor goed bezocht en het leek 
me een goed begin om er in te komen.
Mijn enthousiasme was al gauw gewekt. Omdat de activiteiten in het begin 
zeer geslaagd waren, heb ik besloten om hier mee door te gaan om het 
verenigingsgevoel te stimuleren en om zo nu en dan de kas te spekken. 
Een aantal leden gaf toen aan dit samen met mij op te pakken en zo was er een 
soort van “activiteitencommissie “geboren.

Verschillende activiteiten en cursussen zijn de afgelopen jaren de revue 
gepasseerd. Sommige activiteiten zijn zeer succes vol, andere wat minder dan 
gehoopt. Om een activiteit door te laten gaan willen we toch minimaal een 20 
deelnemers aanhouden om een beetje uit de kosten te blijven, of om een ruimte 
goed te kunnen vullen.

Inmiddels zijn er wel een aantal cursussen en activiteiten traditie geworden.
Zo komen de poets/opzadel cursus en het tentenkamp ieder jaar terug en wordt 
het ieder jaar groter en leuker.

Ook is het ponykamp een onderdeel dat elk jaar terug keert. Een activiteit (of 
moet ik haast zegen een evenement) waar ik met veel plezier naar toe leef.
Ook dit jaar zullen we weer veel met jullie beleven zowel met als zonder paard/
pony op of buiten de manege.

Mocht je aan het ponykamp deel willen nemen van 13 juli t/m 18 juli 2015 lever 
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dan het daarvoor bestemde formulier, inclusief € 25,00 bij Ria of Wilma in.
Het formulier stond in de vorige Pretpraat, maar is ook van onze site te halen.

Om met deze activiteiten door te blijven gaan, is er ruimte voor 
creatieve / actieve mensen die mee willen denken in welke vorm dan 
ook..??

Er gaat niet zoveel tijd inzitten, maar levert daarentegen wel veel leuke en 
gezellige uurtjes op..!!          

Wilma

Nog 3 geslaagden...
Zaterdag 21 maart hebben nog 3 kandidaten examen gedaan voor hun A- en B- 
diploma. Ze konden niet op de officiële 
examendag en mochten daarom alsnog 
opgaan voor hun examen. Ze zijn alle 
drie geslaagd.
De 3 geslaagden zijn: 
Valerie Ludwig, die op Queen haar 
A-diploma haalde met 199 punten
Annemarije Ludwig, die op Kim haar 
A-diploma haalde met 200 punten
Marit van den Helder, die op Queen haar 
B-diploma haalde met 187 punten

Het minimum aantal punten dat moet 
worden gehaald, is 165 punten.
Iedereen zat daar dus ruim boven.
Van Harte Gefeliciteerd, namens de vereniging.

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

Kopietje nodig?
kleurkopieën vanaf 18 cent

Clubbladen, kaartjes, programmaboekjes
flyers, raambiljetten e.d. tot formaat A3
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Nieuwe bestuurders
Yvonne op ‘t Land

Mijn naam  is Yvonne op ’t Land en ik ben 
sinds een paar weken voorzitter van “De Ziende” 
geworden. En via deze weg wil ik me aan u 
voorstellen.

Ik woon in Zevenhoven met mijn man en drie 
kinderen; Simon, Maartje en Jet.
Mijn dochters rijden ook paard in de groepsles op 
dinsdagavond.
Mischien kent u hen wel. Maartje rijd op Izy en Jet 
haar favoriet is Piraat
Mijn zoon Simon vindt paarden niet leuk die rijdt liever op een brommer!!

Ik ben elke dag op de manege te vinden omdat ik een eigen paard daar heb 
staan. Haar naam is Aafke. Een mooie Fries. Ik heb haar nog maar sinds januari 
2015 en daarvoor had ik Quindo, een mooie Tinkerruin.
Ik les met Aag op dinsdagochtend. Een uur priveles van Ria en op vrijdagochtend 
zit ik in de groepsles.

Wat valt er verder over mij te vertellen; ik heb drie hondjes thuis en twee 
katten, kippen, een konijn en twee shetlanders;  Oscar en Bliksem.  Dus een hele 
beesteboel.  Oja ik vergeet een geredde duif die op de manege tegen de spiegel is 
aangevlogen. Ik hou…  kun je wel zeggen van dieren! 
Verder struin ik graag kringloopwinkels en markten  af naar brocante spulletjes 
voor in mijn huis.

Ik hoop dat u mij een beetje beter heeft leren kennen en als er nog iets is 
wat u weten wilt vraag het gerust.  Vragen staat vrij….maar of ik er op 
antwoord……….hihihi

Yvonne op t Land

Margot Reijnders-Thiele

Ik ben Margot Reijnders-Thiele en onlangs verkozen tot bestuurslid van de
RSV De Ziende. Ik ben 47 jaar oud en woon in Zevenhoven met mijn man Peter
en mijn twee zonen Jasper en Joost. Jasper kennen jullie misschien wel, want
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die rijdt ook paard op de manege! Door hem 
ben ik weer gaan rijden. Hij
wilde twee jaar geleden wel beginnen met 
lessen en toen heb ik het ook weer
opgepakt. Ik heb namelijk paardgereden van 
mijn 11e tot mijn 26e jaar
ongeveer. Toen ging ik afstuderen (ik heb 
biologie gestudeerd) en had ik
geen tijd en geld meer om nog paard te 
rijden. Maar dankzij Jasper rijd ik
nu dus weer!! En met heel veel plezier, ik vind 
het een hele leuke manege.
De sfeer is altijd ontspannen en de paarden en 
pony’s zijn reuzelief
(meestal dan)! En dan al die kippen en 
konijnen en natuurlijk niet te

vergeten Flits en Bifi... zij maken het compleet! Sinds november vorig jaar
mag ik op Pasca rijden en dat vind ik superleuk. Het is een heel lief, maar
ook wat eigenwijs paard en ik kan heel veel leren van haar. Zij kan het
namelijk beter dan ik! Daarvoor reed ik vaak op Brian of Mister, ook allebei
heerlijke paarden. Zo, nu weten jullie wat van mij en ik hoop jullie nog
vaak tegen te komen op de leuke dagen die de vereniging organiseert!

Annemiek Kleuver

Mijn naam is Annemiek, 37 jaar geleden (toen was ik 8 jaar ) begon ik hier met
mijn eerste paardrijles. Tot mijn 13e had ik les van Meneer van Schaik, de vader 
van Ria.
Mijn lievelings pony was Jessica, maar Zorro vond ik ook heel leuk! 
Natuurlijk waren er nog meer pony’s : Donald, Thalita , Polly en Cocky.
Nu zit mijn dochter Jip op 
paardrijles bij Ria. 
Haar lievelings pony is Marieke.
.
Een tijdje geleden ben ik gevraagd 
om in het bestuur te komen, het 
lijkt me leuk
om samen met de andere 
bestuursleden leuke dingen te 
organiseren !
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De Caprilli
‘s Ochtends om half 9 stonden de helpers al klaar om 
het parcours klaar te zetten. Het was nog een hele 
klus want een caprilli betekent dat je een proefje 
rijdt met een paar sprongetjes tussendoor. Daarom 

moeten de sprongen 
natuurlijk wel op de 
goede plek staan. Na een 
paar minuutjes puzzelen 
was het parcours klaar. Ondertussen waren de 
deelnemers van de eerste ring al aan het inrijden 
in de springwei waar ze ook een oefensprongetje 
mochten maken. Toen de eerste ring van start 
gingen hoopte iedereen vurig dat het niet zou gaan 
regenen. Want ja, met 
het weer in Nederland 

weet je het nooit. Gelukkig bleef het droog en 
scheen ‘s middags zelfs het zonnetje nog even. De 
eerste ring ( van de eigen paarden) verliep zonder 
problemen. We gebruikten de binnen en de buitenbak 
voor de verschillende ringen. Daardoor liep het bij de 
ringmeesters soms nog weleens in de soep omdat ze 
alle twee dezelfde pony nodig hadden. Gelukkig was 
dit na wat gepuzzel en geschuif ook weer opgelost.

De oudere kinderen reden in de buitenbak en de jongere kinderen reden in de 
binnenbak. Toen de ring van de A diploma’s afgelopen was moesten de balken 
op een andere manier worden neergezet.
Gelukkig hielpen een paar behulpzame kinderen daarbij. Nog bedankt daarvoor! 
Voor veel kinderen zonder A diploma was dit hun eerste wedstrijdje. Sommige 
daarvan waren dan ook heel zenuwachtig. Maar uiteindelijk is alles goed 

gekomen en hebben 
sommige toch nog een 
prijs in de wacht gesleept. 
Buiten liep alles op 
rolletjes hoewel Izy soms 
nog wel eens een rare 
sprong kon maken. Bij 
sommige kinderen was 
er twijfel hoe laat ze nou 
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precies aanwezig moesten zijn maar ook dit is 
opgelost. 

De prijsuitreiking was erg leuk want veel 
kinderen hadden, een niet verwachtte, prijs. 
Helaas ging er later nog wat mis met de telling 
maar op de site staat alles in de juiste volgorde. 

Kortom, het was een leuke dag met ook nog 
eens mooi weer en veel tevreden kinderen die 
hun prijs mee naar huis konden nemen. Het was een geslaagde dag!

Melissa

Uitslagen Caprilli
In de ring met de eigen paarden, was het nivo verschillend, dus waren er ook 
verschillende proefjes, die niet uit een gelijk aantal onderdelen bestonden.
Om toch op eerlijke wijze een winnaar te kunnen aanwijzen, werd hier gekeken 
naar het gemiddelde aantal punten per onderdeel. Vandaar de afwijkende 
punten in onderstaand overzicht.
De uitslagen waren:
Deelnemers Zonder A-diploma:
1 Savannah Vonk op Maybe 131 pt.
2 Ellen den Daas op Blue Eyes 130,5 pt.
3 Jip van Koert op Marieke 130 pt.
3 Mirthe Paul op Borah 130 pt.
5 Laura Kroes op Maybe 129 pt.
5 Noël Koot op Blue Eyes 129 pt.
5 Kimberley de Waal op Kim 129 pt.

Deelnemers Met A-diploma:
1 Joyce Baak op Marieke 178 pt.
2 Mira Pieterse op Sunny 177 pt.
3 Ilona van den Hoek op Vosje 175 pt.
4 Naomi Slappendel op Piraat 174 pt.
5 Merel van den Hoff op Bonnie 172 pt.

Deelnemers Met B-diploma:
1 Sabine Baak op Queen 174 pt.
2 Roosmarijn Kuijf op Mevrouw Raven 173,5 pt.
3 Fabiënne van der Kooy op Piraat 173 pt.
4 Sam de Rooy op Mevrouw Raven 169 pt.
5 Bradley Vonk op Marieke 165 pt.
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Deelnemers met C-diploma:
1 Naomi Hesseling op Izy 157 pt.
2 Famke Angenent op Izy 152 pt.
3 Maartje op ‘t Land op Izy 151 pt.
4 Desirée van Wengerden op Queen 149 pt.
5 Fay Beijeman op Mister 148 pt.

Deelnemers Met D-diploma:
1 Rienke Boonstra op Mevrouw Raven 161 pt.
2 Danique van Stigt op Mister 158 pt.
3 Marloes Nulle op Marie 146 pt.
4 Francisca Schutter op Brian 138 pt.

Deelnemers met Eigen Paard:
1 Marit van Leeuwen op Aridon (D-proef) 7,21 pt. gemiddeld
2 Mariëlle van den Heuvel op Flair (C-proef) 6,71 pt. gemiddeld
3 Shannon Hoogervorst op Ready (B-proef) 6,54 pt. Gemiddeld

Voor de volledige uitslagen en veel foto’s kunt u kijken op de website van de 
vereniging. Daar vind u ook alle informatie over de verschillende activiteiten van 
RSV De Ziende. U vind ons op www.deziende.nl, of op www.pretfort.nl. 

Paardenpraat
Deze keer 

Jet v/d bonte Parels
Schofthoogte : +- 1.55
Geboren : 1997
Kleur : Tricolor ( zwart/bruin/wit )
Eigenaar :  Louisa Klootwijk.

Omdat er hier op de manege maar weinig Tinkers staan ( Jet en Isabelle ) 
voorheen ook Quindo wil ik eerst even wat over ons oorspronkelijke komaf 
vertellen..!!

De naam Tinker is afkomstig van het Ierse woord “tinceard”,wat tinsmid 
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betekent. Dit ras heeft deze naam gekregen omdat de tinker is gefokt door 
zigeuners,welke in Ierland en Noord Engeland tinsmeden worden genoemd, 
vanwege hun beroep. Naast de naam Tinker worden ze ook wel Gypsy Horse of 
Irish Cob genoemd.

De Tinker komt oorspronkelijk uit Ierland en Noord Engeland maar wordt 
tegenwoordig in vele landen gefokt. De Tinker werd gefokt door rondreizende 
zigeuners. Deze hadden namelijk behoefte aan een sterk en zeer betrouwbaar 
paard dat de welbekende zigeunerwagen kon trekken. De zigeuners menden 
vanuit de deuropening van hun wagen op een losse stoel en om dit zonder 
ongelukken te laten gebeuren hadden ze dus een zeer rustig en betrouwbaar 
paard nodig.

Om dit kalme paard te krijgen, hebben ze hoogstwaarschijnlijk bloed van o.a. de 
Shire, Clydesdale, Dales en Fell Pony gebruikt. De zigeuners namen het destijds 
niet zo nauw, het is dus niet met 
zekerheid te zeggen of deze rassen 
hebben bijgedragen aan het ontstaan 
van de Tinker. Tegenwoordig wordt 
de Tinker steeds minder gebruikt 
om de welbekende zigeunerwagen 
te trekken, maar het ras is nog 
steeds een zeer trots bezit van 
zigeunerfamilies. In Ierland en 
Noord Engeland wordt nog steeds 
grotendeels de fokkerij bepaald door 
zigeunerfamilies. De Tinker wordt nu 
vooral als recreatiepaard gebruikt, 
zowel aangespannen als onder het 
zadel.

De Tinker is zwartbont, roodbont of tricolor. Soms is de Tinker niet bont, maar 
overheerst de kleur zwart of bruin. Zelden komt er een andere (bijzondere) 
kleur voor zoals blauw. De schofthoogte varieert van 135 tot 158 centimeter. De 
vacht is ‘s winters lang en dik. Deze beschermt ze goed tegen kou en regen. In 
de zomer hebben ze een glanzige vacht. Ze hebben een zware manenkam, volle 
staart en volle dichte sokken met een zijdeachtige glans.
De Tinker is een rustig, koelbloedig paard met een goed en goudeerlijk karakter. 
Ook is dit ras van nature nieuwsgierig en dapper en zal alles wat hij ziet 
nauwkeurig onderzoeken. Kortom een heerlijk paard om mee te werken.
Na ruim 7 jaar op manege Pretfort te staan mag ik ( Jet ) me ook eens 
voorstellen.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  18

Ja het is wat.. ik sta hier al weer 
een hele tijd en ik moet zeggen 
het bevalt me prima..!! Natuurlijk 
kennen jullie me wel, ik ben die 
gezellige bonte dame achter op 
het erf. Zeg maar het laatste 
stalletje tegen de mesthoop 
aan. Waar voorheen ook Quindo 
stond. Prima staan we daar,  
lekker rustig en met een uitzicht 
waar je U tegen zegt. Maar laat 
ik nu eerst even wat over mijzelf 
vertellen. Mijn geboorte land is 
dus Ierland, als jong veulentje ben 
ik met mijn moeder en aantal andere paarden naar Nederland geïmporteerd. 
Veel kan ik me daar niet van herinneren of laat ik zeggen niets. Later begreep 
ik dat dat in 1997 is geweest omdat dit ook mijn geboorte jaar is. Een exacte 
geboortedag is dus niet bekend. Alle paarden die toen aankwamen kregen een 
naam en achternaam. Dit werd op papier Jet v/d bonte Parels. Omdat ik door 
de bonte Parels ben geïmporteerd en mijn eerste jaren in Zenderen ( Twente 
provincie Overijssel ) heb door gebracht. Hier in Zenderen heb ik een hoop 
geleerd onder andere om met mensen om te gaan.
Ook hier ben ik voor de eerste keer gedekt, het jaar daarop verwachte ik mijn 
eerste veulentje ( Dit werd een 2-ling die het beide niet gehaald hebben ) ik was 
toen net 4 jaar. Ook rond deze leeftijd heb ik het zadel en hoofdstel leren kennen.
Al gauw voldeed ik aan alle verwachtingen en werd er voor mij een nieuw plekje 
gezocht.
Dit nieuwe plekje was in De Heurne ( Achterhoek provincie Gelderland. ) 
Wederom heb ik een onvergetelijke leerzame tijd gehad. In deze prachtige 
omgeving liep ik vooral veel buiten en zorgde ik voor mijn veulentjes ( nog 1 x 
2-ling en 2 x 1-ling). Naast mijn taak als moeder werd er ook zeker leuke dingen 
met mij gedaan zoals buitenritten, voltigeren, werken in de bak en liep ik zo nu 
en dan voor de kar.
Toen ik 10 jaar was en mijn laatste veulentje groot genoeg was om op eigen 
benen verder te gaan, besloot ons baasje om ons beide te verkopen. De reden 
hier van was dat ze verder wilden gaan in bonte rijpaarden, Dit pakte voor hun 
goed uit ( google : stal de Bonte Kip ).
Tja en toen belande ik na een lange trailerrit op Zondag middag op manege 
Pretfort in Aarlanderveen.
Waar ik een heerlijk binnen stalletje ( rijtje van Northan ) kreeg met veel stro om 
uit te rusten en alle indrukken even kon verwerken.
Dit was voor korte duur, Ria had al gauw in de gaten dat het niet helemaal goed 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  19

met me ging..!!
Binnen enkele uren stond de veearts op de stoep omdat ik het behoorlijk 
benauwd had.. Nee niet een beetje, wel zo erg dat Ria besloot om mij op de 
wagen te zetten en naar de kliniek in Bodegraven te brengen. Dank zij haar 
snelle optreden kan ik dit nu na vertellen..!!
Na een weekje Bodegraven en vele onderzoeken verder kwam de oorzaak boven 
water.
Ik was allergisch voor .... STRO ...!!
Tja als we alles van te voren wisten en de verkopers eerlijk waren geweest, dan 
was het een stuk makkelijk en goedkoper geweest.
Maar goed mijn lieve baasjes Louisa en Wilma gaven niet op en brachten mij 
weer teug naar Pretfort om te zien hoe het verder met mij zou gaan.
Ik kreeg nu het oude plekje van Kasper ( pony van Louisa ) Een heerlijke 
buitenstal met jawel een dikke laag zaagsel..!! 
Daarnaast mocht ik van Ria de hele dag buiten lopen om aan te sterken en dit 
heeft me goed gedaan. Met Louisa heb ik de juiste klik gekregen en veel leuke 
dingen gedaan zoals lessen rijden, zo nu en dan een wedstrijdje en af en toe een 
sprongetje. Zoals jullie misschien wel weten zijn wij geen super springers maar 
een balkje op de grond en een klein hindernisje kan ik nog wel aan en vind ik 
zelfs leuk om te doen.
Momenteel word ik alleen recreatief gereden en is het moeten er wel af. 
Inmiddels ben ik 17
En nog lang niet oud, ik hoop 
daarom nog lang op de manege 
rond te lopen en mocht je een 
keer zin hebben om mij te 
bezoeken kom gerust eens langs.!!

Alle paarden houden van 
snoepen... helaas mag ik niet 
alles hebben maar een korstje 
brood, appel of wortel kan geen 
kwaad...!!

Tot ziens,
Jet

13 juni Open Dag - Grote Verloting - Verkoop of koop lootjes!!
Lotenboekjes verkrijgbaar in de kantine!

Zie ook elders in deze Pretpraat.
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 Uit de Oude Doos
Vanaf deze editie van Pretpraat, starten we met een nieuwe rubriek waar iedereen zijn of 
haar bijdrage aan kan leveren.
Ik denk dan vooral aan de ruiters en amazones die al enkele jaren rijden, want we willen 
oude, vergeten, gebeurtenissen naar boven gaan halen.
Saskia kwam met dit idee en de redactie kan er volledig achter staan in dit jubileumjaar.

De eerste bijdrage hebben we zelf uit de oude foto-albums gehaald.

Als eerste een foto van de oprichter van de vereniging; de 
heer Pieter van der Toolen.
Zonder hem, was er waarschijnlijk geen vereniging geweest, 
want hij heeft heel veel dingen uitgezocht en gerealiseerd. 
Zo zorgde hij voor aansluiting bij de landelijke ruitersport.  

De andere 
foto is van de 
eerste proefjes 
die werden 
gereden. Heel 
simpel allemaal, 
maar heel goed 
bruikbaar in die 
tijd.

De foto hier onder is gemaakt tijdens één van de 
eerste kampen, in 1975.
Er is veel veranderd in de afgelopen jaren, maar 
spelletjes 
werden 
ook toen 
al gedaan.

De eerste advertentie van Pretfort

Heb je een goed idee voor deze rubriek, stuur het dan naar de redactie.
Het liefst per mail naar adkoster@deziende.nl
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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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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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Wist u dat
-  Er een nieuw eigen paardje op de manege aangekomen is?
-  Zij luistert naar de naam Bella?
-  Zij een shetlander is?
-  Zij in de stal naast Bleu-Eyes te vinden is?
-  Daar eerst Mevrouw Raven stond?
-  Zij verhuist is naar de stal van Aridon?
-  Aridon ook een ander plekje heeft gekregen?
-  Het dus een hele verhuizing is geweest op de manege?
-  Bobbie/Rocky Bella wel interessant vond?
-  We nu hopen dat Odette niet jaloers wordt?
-  De zomer nu wel steeds dichterbij komt?
-  Zowel wij als de paarden al heerlijk van het lentezonnetje hebben kunnen genieten?
- We 3 nieuwe bestuursleden hebben?
- Deze zich in deze Pretpraat aan u voorstellen?
- We Gerda Bruggeman bedanken voor 12 jaar inzet voor onze vereniging?
- Zij gelukkig nog wel betrokken blijft bij de vereniging?
- Er nog volop loten zijn om te verkopen?
- Iedereen daar mee kan helpen? (zie advertentie in dit blad)
- We ook een reünie aan het voorbereiden zijn op 26 september?
- Vera een nieuw paard heeft?
- Hij de mooie naam Chirico heeft?
- Wij haar veel geluk en plezier met hem wensen?
- Vera’s  paard nu de grootste is op de manege?
- Northan daar best wel jaloers op is?
- Er een nieuw eigen paardje op de manege aangekomen is?
- Zij luistert naar de naam Bella?
- Zij een shetlander is?
- Zij in de stal naast Bleu-Eyes te vinden is?
- Daar eerst Mevrouw Raven stond?
- Zij verhuist is naar de stal van Aridon?
- Aridon ook een ander plekje heeft gekregen?
- Aafke nu voortaan in de buitenstal staat?
- Het dus een hele verhuizing is geweest op de manege?
- Bobbie  Bella wel interessant vond?
- Bobbie & Bella ook wel lekker in de mond klinkt?
- Je dit nu waarschijnlijk hardop gezegd hebt?
- We nu maar hopen dat Odette niet jaloers wordt?
- Valda vind dat Aridon een kameel is?
- Omdat hij kan hobbelen in de stap?
- Hans Kraai senior concurrentie heeft?
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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 11 en 25 april 
  van 13.00 tot 17.00 uur    
             

   Harry’s Horse kinderrijbroeken      €  24,95 
       Red Horse Bling wedstrijdjas kinder + dames €  34,95 

Paarden shampoo      v.a. €    4,50 
Kinder starters en wedstrijdset per set  €  90,00 

Dekens wassen         €  13,95 

Equana paarden sportdrank    v.a. €    3,00 

Paardrijkousen           2 paar voor   € 10,00   

Honden halsbanden leer     v.a. €  13,50 

Elastiekjes Magic braids 2 zakjes   €    5,00 

Regendekens        v.a. €  49,95 

Leuke cadeautjes       v.a. €     1,00 
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                                      
Deze maand staat Ennie de 36 jarige pony van Lindy Remert  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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- Dit werd uitgevochten tijdens de les van Jane?
- Inge ons helaas verlaten heeft?
- Zij nu op een stal in Bodegraven staat?
- Wij haar veel plezier toewensen op haar nieuwe plek?
- Dat Anton verplicht wordt om met een knalroze bling-bling hoofdstel 
 te rijden? … en ook met een roze dekje?
- Wij nu van hem verwachten dat hij binnenkort ook een roze rijbroek aanschaft?
- Mariëlle laatst een keer de  bodem van de buitenbak van dichtbij heeft gezien?
- Zij best een beetje beurs was?
- Shila niet heel erg modebewust is? 
- Zij Roan namelijk groene sokjes aandeed?
- Zij wel weer een groene speen erbij had gecomineerd?
- Het dus misschien juist wél heel modebewust is?
- Ze achter Vosjes stal bomen aan het omzagen zijn?
- Vosje hier zo bang voor was dat ze over haar deur gesprongen is?
- Ze gelukkig ongedeerd is?
- Onze enige echte Ria jarig is geweest?
- Zij 52 jaren jong is geworden?
- Wij haar een goed en gelukkig nieuw levensjaar toewensen?

Verschil Pony en Paard
Een pony is een klein paard met een schofthoogte van minder dan 1,48 meter (of in 
Nederland zelfs tot 1,57 meter , dit is dan een E-Pony ofwel een Damespaard)
Deze wordt gemeten met een uitschuifbare maatstok met bovenaan een uitklapbaar 
dwarsstaafje. Het paard moet vierkant staan en de stok wordt loodrecht (dit wil zeggen, 
onder een hoek van 90 graden met de grond) neergezet met het dwarsstukje op het 
hoogste punt van de schoft. Op de schaalverdeling op de stok is nu de hoogte van het 
dier af te lezen. Voor een paard op ijzers wordt er een centimeter vanaf getrokken.
Het woord Pony komt uit de Engelse taal.
Dat het verschil tussen paard en pony niet zo makkelijk is te stellen, blijkt uit de Falabella. 
Dit is een miniatuurpaard en is kleiner dan een shetlander maar wordt op grond van 
zijn lichaamsbouw toch tot de paardenrassen gerekend. De Haflinger en Fjord worden 
ondanks hun stokmaat die vaak beneden de 1,48cm ligt toch gezien als een “klein”paard.
Pony’s onderscheiden zich verder van de paarden door hun naar verhouding robuustere 
lichaamsbouw en korte ledematen. Ze zijn vaak goed bestand tegen kou. Ze zijn vaak in 
verhoudingtot hun groote, sterker dan een groot paard.

Pony’s worden in verschillende groepen opgedeeld al naargelang hun schofthoogte:
·	 Stokmaat a: beneden een stokmaat van 1.09m
·	 Stokmaat A: van 1.09 tot minder dan 1.17m
·	 Stokmaat B: van 1.17 tot minder dan 1.27m
·	 Stokmaat C: van 1.27 tot minder dan 1.37m
·	 Stokmaat D: van 1.37 tot 1.48m

In Nederland bestaan er ook E-pony’s. Die hebben een stokmaat tussen 1m48 en 1m57. 
In België worden deze E-pony’s bij de paarden gerekend
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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

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

juni
3 Yvonne van der Heide
3 Laura Kroes
5 Rienke Boonstra
7 Sabine Baak
12 Mevrouw Burggraaff
13 Demi Termeer
19 Anna Louisa Klootwijk
22 Melissa Kempen
26 Emrije Isaku
27 Jacky Windhorst
29 Jip van Koert

Wij feliciteren de 
jarigen!!

kadootip
een lotenboekje met

10 kansen op
mooie prijzen!
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16 mei Voorjaarscross

 Binnenkort hangt de inschrijflijst weer in de kantine.
 De jongste kinderen rijden weer een Bixieproefje.
 Voor de anderen verschijnt ongeveer een week voor de cross,  
 het parcours op de site!

13 juni Dressuur en Open Dag

28 juni RABO Fietssponsortocht

13 - 18 juli Ponykamp

12 september Najaarscross

26 september Viering 40 jarig bestaan
 Je kunt nu al inschrijven via reünie@deziende.nl

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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