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Van de bestuurstafel
Het wedstrijdseizoen is weer volop aan de gang.
In de vorige Pretpraat konden we al zeggen dat het diplomarijden en de caprilli 
goed waren verlopen en nu kunnen we ook terugblikken op een prima verlopen 
cross, minicross en Bixiecross.

Dat betekend dat nu de 
voorjaarsdressuur er aankomt.
En zoals tegenwoordig altijd, gaat 
dat samen met de Open Dag op de 
manege. Dit keer hangt hier het thema  
“Holland” aan.

Voor zo’n Open Dag is altijd heel veel 
te regelen, dus het bestuur is er bijna dagelijks mee bezig, want zoiets moet 
natuurlijk slagen. Je haalt tenslotte mensen van buiten naar je manege toe.

Er moeten zaken gehuurd worden, er moeten loten verkocht worden en weer 
worden teruggekregen, het erf moet er netjes uitzien en ga zo maar door.

Dit keer hebben we ook iets heel speciaals kunnen regelen.
De bekende springruiter Jeroen Heijmans, komt een demonstratie geven.
Dus vraag zo veel mogelijk vrienden en kennissen mee naar de manege te 
komen. Deze demonstratie zal starten om circa 13.00 uur.

Als alles volgens planning verloopt, starten we om 9.00 uur met de wedstrijd.
Een half uurtje later begint de grote enveloppen verloting, waarbij je voor slechts 
1 euro altijd met een prijs of prijsje wegloopt.

Uiteraard staat ook ons team van bakkers en schenkers weer klaar om iedereen 
van koffie, fris of snacks te voorzien. 
Vanwege het Hollandse thema, hopen we ook voor heerlijke poffertjes te gaan 
zorgen op deze dag. Iets typisch Hollands, wat niet mag missen.

Natuurlijk geven ook onze eigen ruitertjes en ruiters een mooie demonstratie.
Deze zal plaatsvinden na de demonstratie van Jeroen Heijmans.
De afsluiting van de demonstraties zal een parade zijn, waarna de prijzen van de 
wedstrijd en de bekers van de kampioenen worden uitgereikt.

Op het moment dat ik dit voorwoord zit te schrijven, zijn we heel blij met de 
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sponsoring van ST Warmte, die de bekers voor de wedstrijd voor zijn rekening 
neemt.
We zijn echter nog wel op zoek naar een sponsor voor de Kampioensbekers.
Hopelijk vinden we die ook nog optijd.

De verkoop van de loten vraagt nog enige aandacht, want de verkoop gaat 
minder goed dan in vorige jaren. Zo zijn er momenteel wel bijna 1000 lootjes aan 
verkopers meegegeven, maar nog niet de helft daarvan lijkt verkocht te zijn.
In andere jaren waren er rond deze periode bijna 1500 loten uitgezet.
Een beetje een tegenvaller dus, maar als die 1000 echt worden verkocht, zijn we 
toch niet ontevreden.
U weet toch dat de inkomsten uit de verloting worden gebruikt om de 
inschrijfgelden van de wedstrijden zo laag te houden als ze momenteel zijn? 
De werkelijke kosten zijn meer dan het dubbele van hetgeen we aan inschrijfgeld 
rekenen.
Hopelijk moedigt dat u aan om nog eens extra aandacht aan de verkoop te 
geven.

Omdat de loten uiteraard ook nog moeten worden getrokken, willen we graag 
dat u uiterlijk 2 juni uw lotenboekjes (met geld) inlevert in de witte 
brievenbus in de kantine. De trekking staat gepland voor zaterdag 6 juni.
Helaas vallen niet ingeleverde lootjes buiten de trekking......
Dat wil niemand natuurlijk, dus zorg dat u de boekjes optijd inlevert.

Op 28 juni is weer de RABO Fietssponsortocht.
Onze vereniging is hiervoor ook weer ingeschreven, dus kunt u voor onze 
vereniging geld bij elkaar fietsen. Elders in deze Pretpraat staat een advertentie, 
waarin u meer hierover kunt lezen.

Kort na de Open Dag beginnen de vakanties.
Op de manege staat in de eerste week van de schoolvakantie het ponykamp 
weer gepland. Althans als daar voldoende kinderen voor inschrijven.
Wilma, die weer 1 van de leidinggevende van dit kamp zal zijn, heeft inmiddels 
het programma al in grote lijnen op papier staan.
In deze Pretpraat leest u daar meer over.
Wil je dus een gezellige week, schrijf dan snel in voor ons ponykamp.
Inschrijfformulieren hangen in de kantine en staan op onze website.

Tot ziens op de Open Dag.

Namens het bestuur,
Ad Koster
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Voorjaarscross
Zaterdag 16 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende een crosswedstrijd op Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Een dikke 40 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. 
Sommigen rijden een paar jaar, maar een groot deel rijdt al een jaar of tien en 
heeft dus inmiddels heel veel kennis 
van het rijden.
Daarna gingen de junioren 2 van 
start, die over het algemeen wat 
jonger zijn en dus minder ervaren.
De grootste groep waren de 
deelnemers die tot ongeveer twee 
jaar rijden en de zelfde cross reden, 
maar met lagere hindernissen. 
Deze cross kreeg daarom de 
naam Minicross. Deze groep is 
bij wedstrijden altijd het sterkst 
vertegenwoordigd.
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 lage hindernisjes. Deze kinderen kregen een protocol waarop stond 
aangegeven waar ze op moete letten. Deze groep kreeg weliswaar punten, maar 
een echte winnaar was er niet.
Alle deelnemers ontvingen een fraai 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, ontvingen de overige ruiters 
een troostprijs-rozet.
Er kan worden teruggekeken op 
een wat natte, maar toch zeer 
geslaagde dag.
De wedstrijd verliep vlot en zonder 
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enig probleem.
Om circa 14.00 uur konden de winnaars hun prijzen in ontvangst nemen.

Bij enkele ringen moest de tijdwaarneming de uitslag bepalen, want het 
springen van de hindernissen gaf veelal gelijke punten. Zo gelijk zelfs, dat bij de 
Minicross de honderdste seconden moesten worden meegenomen in de uitslag. 
Dit is nooit eerder gebeurd.

De winnaars waren:
Bij de Eigen Paarden:
1 Mariëlle van der Heuvel op Flair met 84 pt.
2 Shannon Hoogervorst op Ready met 82 pt.

Bij de Junioren 1:
1 Hannah Grisel op Sunny  
 met 85 pt.
2 Rienke Boonstra op  
 Mevrouw Raven 
 met 85 pt.
3 Mirjam de Vries op Sunny met 85 pt.
4 Famke Angenent op Izy met 84 pt.
5 Desirée van Wengerden op Queen met 84 pt.

Bij de Junioren 2:
1 Roosmarijn Kuijf op Mevrouw Raven met 85 pt.
2 Romy van der Laan op Sunny met 84 pt.
3 Sylvana Borst op Queen met 82 pt.
4 Marit van der Helder op Mevrouw Raven 73 pt.
5 Bradley Vonk op Marieke met 53 pt.

Bij de Minicross :
1 Liza Gunst op Piraat  
 met 85 pt.
2 Mira Pieterse op   
 Sunny met 85 pt.
3 Ilona van der Hoek op Vosje met 85 pt.
4 Iris Versluis op Sunny met 85 pt.
5 Jasper Thiele op Sunny met 85 pt.

De volgende kinderen ontvingen een Certificaat 
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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
* Dressuurwedstrijd vanaf 9.00 uur
* Demonstraties vanaf ca 13.00 uur

 

Tussen ca 11.45-12.45 uur GRATIS  PONYRIJDEN

 Spring Demonstratie door

Jeroen Heijmans
* Partytent met hapjes en drankjes

* Enveloppen-verloting met hele mooie prijzen
* Uiteraard ook demonstraties door eigen ruiters
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voor hun deelname aan de Bixieproef: 
Jip van Koert, Laura Kroes, Loes Peters en 
Michelle Hartman.

De volledige uitslagen en heel veel 
foto’s kunt u vinden op de site van 
Ruitersportvereniging De Ziende: www.
deziende.nl.

Paardenweetjes
wist u dat:;
–  een paard tot wel 50 liter per dag drinkt? 
–  het grootste paard een stokmaat van 2.19 m heeft? 
–  het snelste paard een snelheid van 68.8 km per uur kon lopen? 
–  mensen ook paardenmelk kunnen drinken? 
–  er blinde geleide pony’s bestaan? 
–  een paard ook vrienden maakt? 
–  paarden veel beter horen dan mensen? 
–  een paard een vlieg op zijn vacht kan voelen? 
–  de verste sprong die ooit is gesprongen door een paard 8.70 meter is?
–  een bredere bovenkaak dan onderkaak hebben. 
–  vaak witte haren op hun gezicht krijgen als ze ouder worden. 
–  beter in de nacht kunnen zien dan mensen. 
–  hoeven hebben die 5 mm per maand groeien. 
–  heel erg oud kunnen worden, de oudste ooit was Old Billy, die werd 62 jaar  
 oud. 
–  darmen hebben van 25 meter. 
–  geen adem kunnen halen door hun mond. 
–  heel weinig adem halen, ze doen dit 15 keer in een minuut. 
–  familie zijn van zebra’s en ezels. 
–  11 tot 13 maanden zwanger kunnen zijn. 
–  niet kunnen overgeven. 
–  staand kunnen slapen. 
–  met heel veel zijn, 75 miljoen op de hele wereld. 
–  het meest voorkomen in China, daar zijn 10 miljoen paarden. 
–  geen boterbloemen mogen eten, daar worden ze namelijk heel erg ziek van.
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Kampnieuws 2015
Het duurt nog even ..  Maar voor we het weten is het weer zover.
In de eerste week van de grote vakantie organiseren we weer een 

ponykamp.
Ik als leiding heb ook dit jaar weer mijn best gedaan om er iets leuks van te 

maken..!!

Dit jaar is het thema : DUCKSTAD

Bereid je dus voor op veel gekwek, in de kwekste stad van Nederland.

De meeste van jullie lezen vast wel eens de verhalen over Donald Duck, die 
schaterende maar soms ook domme en boze eend.
Donald woont in Duckstad met heel veel andere.
Bekende zullen zijn :
Katrien Duck, Dagobert Duck, Guus Geluk en natuurlijk Kwik Kwek en kwak.
Maar ook Gijs Gans, Goofy, Mickey en Mini Mouse en uitvinder Willy Wortel.

In Duckstad is een hoop te beleven. 
Zo heeft de stad een rivier, haven, eetcafé, Geldpakhuis, eigen 
sportvereniging en natuurlijk niet te vergeten de boerderij van Oma Duck en 
Gijs Gans.
Kortom een leuke stad met bijzondere inwoners..!!

Nog nooit in Duckstad geweest.....?????

Schrijf je dan snel in en beleef samen met ons de kwekste avonturen in 
Duckstad..

Tot dan,

Wilma

Tevens zoeken we nog een extra 
volwassene die de leiding wil 
versterken.
Interesse? Neem contact op met 
Wilma of Ria.
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Pretfort 
Fanaat
Hoi allemaal. Ik ben Bradley Vonk. 
Ik ben 13 jaar en zit op het Wellant college in 
Alphen aan den Rijn. 
Ik rij nu 5 jaar op Pretfort. 
Mijn lieveling paard was Denate, maar die is er 
helaas niet meer. 
Nu zijn mijn lieveling paarden Pasca en 
Marieke. 
Ik rij op dinsdagavond van 6 tot 7 uur en ik 
krijg les van Ria. 
Ik rij nog niet zo lang in die les. 
Eerst reed ik op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur. 
Ik kom meer dagen dan alleen dinsdag. 
Op maandag doe ik de shetjes op de manege. Op woensdag doe ik Mickey, op 
donderdag rijdt mijn zusje, op vrijdag doe ik ook de shetjes en op zaterdag help ik 
altijd op de manege. Ik mest dan uit en ik voer de paarden. 
Op woensdag heb ik ook nog een ander verzorgpaard, hij heet Jurbi, hij is 22 jaar 
en hij staat in Ter Aar. 

Fietst u ook mee voor RSV De Ziende?
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Terras & High-tea

Jaagpad 33

1424 PV De Kwakel

0172-530132

www.h-eerlijk.nl

corianne@h-eerlijk.nl

Open

1 april t/m 30 september

vrijdag

11.00-17.00 uur

zaterdag en zondag

10.00-17.00 uur

(1ste weekend vd maand gesloten)

[H]eerlijk!
Terras en High-tea

High-tea 
vanaf 

p.p. €14,50
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Paardenpraat  dit keer Flair
Heeee hallo lieve paarden 
vriendinnetjes en vriendjes,

Hier ben ik dan! Ik zal mezelf 
eerst even netjes voorstellen: 
mijn naam is Flair en ik ben 
een vrouw, in paardentaal een 
merrie.
Ik ben van ras een 
Mecklenburger, mijn afkomst 
is dus uit Duitsland uit de 
streek Mecklenburg. Ik heb een 
brandmerk op mijn linker bil in de vorm van een M.
Mijn stokmaat (hoe groot ik ben) is 1.63 en ik ben geboren op 1 Maart 2005.
Ik ben bruin met zwarte manen en staart en ik heb een witte ruitvormige kol 
(vlekje op mijn hoofd)
Mijn vader is Lord Sinclair III  en als je die op google op zoekt dan zie je een mooi 
paard joh! Dan snap je wel dat ik best trots ben op mijn vader hihi.
Mijn moeder is Dalila, maar daar heb ik helaas geen herinneringen aan.  
Mijn hobby is eten.
Mijn bijnamen zijn: draakie, vreetzakkie en Flairie (op de eerste twee kom ik nog 
terug)
Mijn 7 schoonheden zijn: de appeltjes op mijn vacht (kijk maar goed dan zie je 
ronde vlekjes op mijn billen, dat noemen ze appeltjes)
Mijn mooie bouw, mijn mooie hoofd…..ach, ik ben gewoon mooi, dat ziet toch 
iedereen!

Nou, ik zal eens even vertellen wat ik in mijn leventje allemaal al heb mee 
gemaakt. Ik ben dus geboren in Duitsland bij een familie die grote plannen met 
mij had, want ik ben geboren voor de dressuur. Toen ik klein was hoefde ik nog 
niet zo veel te doen en eigenlijk weet ik daar ook niks meer van, maar toen ik 
oud genoeg was, werd ik ingereden. Dat betekent dat ze mij zadel mak gingen 
maken en op mij gingen rijden. Hoe het precies zat weet ik het niet, maar ik was 
waarschijnlijk niet goed genoeg om aan de heuse top te komen, dus werd ik 
“gedumpt”. Natuurlijk heb ik gehuild, want ik kan je vertellen dat dat niet leuk is 
hoor, gedumpt worden omdat je niet goed genoeg bent! Dat krengt je ego wel 
hoor lieve mensjes!
Maar goed, ik kwam bij een handelaar. Een handelaar is iemand die paarden 
koopt en dan weer aan iemand anders door verkoopt. En toen gebeurde er een 
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Kleur kopie
v/a 15 cent

Ook voor Clubbladen, Flyers,
Visitekaartjes, raamposters,

printen en inbinden van scripties e.d.

In zwart of kleur
Maximum formaat A3 

Ad Koster Printing
Stortenbekerstraat 41- 2421 ET  Nieuwkoop

Telefoon: 57 43 53
(De maker van deze Pretpraat)

Alle informatie en 
prijzen, vindt u op

adkoster.nl
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wonder; ik werd gekocht door Ria als manege paard. Tadaaaa, daar was ik dan!
Ik weet het nog precies, het was op 17 augustus 2009. Ik werd na mijn reis los 
gelaten op het land, nou… ik ging ff lekker uit mijn dak hoor, heerlijk die grote 
mooie weide waar ik heel hard doorheen kon rennen.
Er was wel nog één dingetje waar ik mij tot op de dag van vandaag nog een 
beetje voor schaam. In mijn paspoort stond namelijk geen naam, ik was 
naamloos….
Erg hé? En weet je wat eigenlijk nog erger is? Ik durf het bijna niet te vertellen, 
maar ik had alleen maar een nummer als naam (schaam, schaam) Gelukkig 
waren daar Marit, Vivian en Femke die voor mij een mooie naam gingen 
bedenken. Hele lijsten met namen kwamen voorbij. Bij sommige dacht ik;”als 
dat het maar niet word, brrrr” 
Maarrrr, uiteindelijk kwamen daar 2 namen tevoorschijn waar ik wel blij mee 
zou zijn. Het was Coco chanel of Flair. En mijn naam Flair heeft dus gewonnen. 
Flair betekent ‘vlot/stijl/charmant/’ of iets als ‘uitstraling’. Prachtig, ik ben er 
super blij mee, want ik heb ook echt een flair over me, dus het past heel goed bij 
mij.

Toen ik gewend was aan alles hier op de manege, werd het tijd om mezelf te 
gaan bewijzen. Ik was dus al ingereden en ging mee lopen in de lessen. Ik was 
het jongste lespaard en ik deed echt heel erg mijn best.
De drie lieve meiden die mijn naam hadden verzonnen gingen Ria helpen om mij 
nog meer te leren en werden verliefd op mij. 
Sinds februari 2010 huurden zij mij de hele week, dus hoefde ik niet meer in de 
lessen mee te lopen. Wat een leuke tijd heb ik met de meiden gehad zeg!
Wat hebben we veel mee gemaakt en wat hebben we een hoop geleerd van 
en met elkaar. Het leukste vond ik toch wel het mee doen met de Reveille, dat 
is een optocht die gemaakt wordt om het jaarlijkse Aarlanderveense feest te 
openen. Helemaal vooraan loopt een paard en wagen uit het dorp met daarop 
de trompettisten. Wij lopen daar met een stoet paarden achter. Echt hartstikke 
leuk om te doen, Marit die dan meestal op mij zat vond het ook altijd leuk. 
Alleen de zwart-met-witte-verkeer-heuveltjes  vond ik spannend, dus daar 
sprong ik maar gewoon overheen. Het was echt een super leuke tijd, dank je wel 
lieve meiden.

Omdat mijn hobby ‘eten’ is, deed ik er alles, echt alles, aan om bij eten in de 
buurt te komen. Laten we eerlijk zijn, je hobby uitvoeren is toch het leukste wat 
er is? En daar moet je toch ook een beetje voor oefenen, dat doen jullie toch 
ook? Al snel had ik ontdekt hoe ik mijn stal open kon krijgen, slim hé! Dan kwam 
Ria of Marcel mij ’s morgens tegen bij de hooiberg, was ik lekker mijn buikje rond 
aan het eten hihihi…
Wat ik natuurlijk niet wist is dat het gevaarlijk is als je onbeperkt eet. Koliek kan 
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dan op de loer liggen. Koliek is dus ernstige buikpijn bij paarden. 
Tja, daar had Ria al snel wat voor bedacht. Nu heb ik een extra ketting aan mijn 
stal hangen.
Maar…ik blijf het nog elke dag proberen hoor, en heel soms word het kettinkje 
vergeten zodat ik lekker op zoek kan naar eten ;) 

Ik zou nog even terug komen op mijn bijnamen. Nou, vreetzakkie is dus gewoon 
duidelijk, mijn hobby is eten en daar doe ik alles voor zoals je dus al gelezen hebt.
Mijn andere bijnaam, draakie, die snap ik niet zo heel goed.
Ja, ik doe regelmatig alsof ik schrik. En ja, dan vind ik het heel grappig van mijzelf 
om gekke sprongetjes te gaan maken. Maar ik vind het allemaal wel mee vallen 
hoor. Kijk… als diegenen die dan op mij rijden zich dan heel erg gaan aanspannen 
omdat ze het niet leuk vinden wat ik doe, tja, dan denk ik dat het ook echt 
spannend is wat ik dacht te zien of te horen. Dan blijf ik toch lekker ff in mijn 
gekke buien rol hoor! Nee, als er gewoon ontspannen gereden word dan is er 
voor mij ook geen lol meer aan, dus dan stop ik met “klieren”
Ik ben tenslotte een merrie van Duitse afkomst, dat moet ik natuurlijk wel 
blijven waarmaken hé! En ik heb geluk, want mijn vriendinnetje Luna is ook een 
Duitse, en samen spreken we dan heel stiekem nog wel eens af dat we even heel 
grappig gaan doen, zomaar, voor de lol.(niet door vertellen aan Aag hoor!)

Oké, even nog verder met mijn verhaal over mijn leventje tot nu toe. De meiden 
gingen door omstandigheden stoppen. Studie was voor Femke en Vivian aan de 
orde en hadden ze even geen tijd meer voor het verzorgen van mij. Marit moest 
beslissen wat ze wilde. Juist op dat moment kwam knappe Jerez op stal wonen 
en Marit werd verliefd op hem, wat ik eigenlijk wel begrijp want het is een lekker 
ding joh! Hij loopt regelmatig langs mijn stalletje, poehhh, ik kijk mijn ogen uit! 
Maar goed, ik werd weer les paard. Helemaal niet erg hoor, ik mocht lekker mijn 
rondje sjokken en de kinderen die op mij reden hadden meestal wel iets lekkers 
voor mij na het rijden.

En toen was daar ineens Saskia.
Ze had (maar heel kort) een paard gehad, leuke ruin, maar natuurlijk niet zo 
knap als Jerez hoor. Ik had in de stallen gehoord dat het niet zo goed gegaan 
was, want dat paard was ook ineens weer weg. Ik had Saskia dus een poos niet 
gezien en toen ging ze mij op de maandag en vrijdag leasen.  
Daar had ik eigenlijk wel problemen mee, want ik vind het eerlijk gezegd veel 
lekkerder als ik lekker relax rondjes mag lopen en zij ging van alles van mij 
verwachten. Ik moest aan de teugel lopen enzo. Maar uiteindelijk kon ik haar 
wel waarderen, want ze kocht altijd wortels voor mij, jammmiee!
In januari 2014 fluisterde ze iets in mijn oor. Als Ria een vervangend lespaard zou 
vinden, dan zou Saskia mij kopen. En dat duurde lang jongens en meisjes. Ria 
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ging zoeken, zoeken, zoeken…..
Het viel niet mee. En toen gebeurden het, Marie en mw. Raven kwamen op stal 
wonen en Saskia kon mij toen kopen. Dat was op 23 April 2014 en ik ben dus 
nog steeds bij haar. Ik merk wel dat ze mij super lief vind en wat ik ook leuk vind 
is dat we samen met het rijden best wel  aan het ‘groeien’ zijn. 

Mariëlle, de dochter van Saskia, rijdt op donderdag in de les op mij. Vind ik 
hartstikke leuk. Het is een schatje. En als ze tijd heeft rijd ze ook nog in de 
vakantie of in het weekend op mij. Aan haar geef ik ook ruimschoots kusjes, ja 
echt, dat kan ik, want zij geeft mij altijd wat lekkers.
Wat ik het leukste vind om met Mariel samen te doen is springen. Pas geleden 
gingen we voor de cross oefenen en toen hebben we stijl 7  (gaatje 7 van 
onderaf en dan een rechte hindernis) gesprongen joehoooeee, we vlogen er 
overheen! 

O ja, ik zal nog even vertellen waarom ik in een buitenstal sta. Ik ben namelijk 
een beetje gevoelig op de longen, ik hoest nog wel eens en frisse lucht is beter 
voor mij, vandaar de buitenstal.
Heel gezellig vind ik dat, er gebeurt altijd wel iets waar ik dan naar kan kijken. 
En er is altijd wel iemand die mij wat extra’s geeft als ze langs lopen.
Ik mag helaas alleen niet te veel brood, dus als jullie mij iets lekkers willen geven 
mag wortel en appel etc wel, maar liever geen brood want dan ben ik toch bang 
dat ik buikpijn krijg.

Nou lieve paarden vriendjes en vriendinnetjes, dit was mijn verhaal, ik heb een 
fijn, gelukkig leventje.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te lezen.
En tot ziens op de manege.

Doeiiii, hinnikje van mij, Flair

Foto’s: 
Julia Vianen fotografie.
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Informatie over lessen voor beginners

Kan ik meteen beginnen met de lessen als ik mij aanmeld? En op 
welke dag kan ik dan komen rijden?
Het is niet zeker dat iedereen die zich nu aanmeldt ook direct in een 
beginnerslesgroep kan starten. Er is een kleine wachtlijst ontstaan, die bij de 
start van het nieuwe schooljaar 2015 / 2016 weggewerkt wordt. Misschien kun 
je direct in die nieuwe groep starten. En anders moet je een tijdje wachten, tot 
er weer voldoende aanmeldingen zijn om weer een nieuwe groep te starten. 
Op welke dag je les zult krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt ervan af op 
welke dag er plaats is om een beginnersgroep te starten. Uiteraard houden we 
hierbij zo veel mogelijk rekening met schooltijden. De zondag en de maandag 
vallen af, want op die dagen wordt er nooit les gegeven. 

Wat kost het om les te krijgen? Hoe lang krijg ik dan les? Mag ik lessen 
inhalen?
Als beginnend ruiter weet je misschien nog niet zeker of paardrijden wel iets 
voor jou is. Of misschien vind je het toch minder 
leuk dan je dacht voor je met de lessen begon. 
Daarom mag je in het begin per les betalen. 
De eerste 5 lessen kosten €10,- per keer. Als je 
zeker weet dat je graag les wilt hebben, spreek 
je met Ria af dat je doorgaat met de lessen. Dan 
is het handiger om daarna per kwartaal te gaan 
betalen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kosten 
de lessen € 136,- per kwartaal. Voor kinderen 
vanaf 13 jaar kosten de lessen €148,- per 
kwartaal. (bij betaling binnen 2 weken mag u hier € 5,- aftrekken)
Als je wilt stoppen met paardrijden, maak je gewoon het kwartaal af en dan 
stop je. Denk er dan wel aan dat je Ria een maand tevoren laat weten dat je wilt 
stoppen met de lessen. En stuur ook even een mailtje naar adkoster@pretfort.nl.
Dan ben je er zeker van dat je geen nota ontvangt voor het volgende kwartaal.
Een lesuur duurt 60 minuten, reserveer daarnaast ook ongeveer een kwartier 
voor het poetsen van je pony voordat de les begint. 
Als je een week niet kunt, mag je die les inhalen. Dat moet je wel eerst met Ria 
of degene die dan lesgeeft overleggen, want het kan zijn dat de les waarin je 
graag wilt inhalen al vol zit. Spreek dus eerst samen een inhaaluur af voordat je 
naar Pretfort komt om een les in te halen. Voor het inhalen van een gemiste les 
gelden twee regels:
Inhalen kan alleen in het kwartaal van de gemiste les, anders vervalt de 
les (tenzij het kwartaal al bijna is afgelopen en inhalen niet meer lukt). De 
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manegelessen gaan het hele jaar door, er is alleen geen les in de zomervakantie 
en soms valt in de kerstvakantie een les uit. 
Je moet jouw les waarin je niet kunt komen, minimaal 24 uur tevoren hebben 
afgebeld.

Hoe groot zijn de groepen? En heb ik altijd les van Ria?
In het begin heb je les in een groep met maximaal acht beginners. Bij het 
samenstellen van de lesgroepen letten we op vaardigheid en leeftijd. Want het is 
natuurlijk wel leuk wanneer je zoveel mogelijk met kinderen van je eigen leeftijd 
les krijgt. Een groep proberen we zo lang mogelijk bij elkaar te laten, zodat de 
kinderen elkaar onderling leren kennen en een band met elkaar krijgen. Wel 
kan het zijn dat de één in het begin sneller vorderingen maakt dan de ander. 
Als je eraan toe bent, kan Ria je vragen of je naar een volgende groep door wilt 
schuiven.  
Er zijn door de week veel lessen op Pretfort en daarom is het voor Ria niet 
mogelijk om alle lessen zelf te geven. Het kan dus zijn dat je les krijgt van een 
andere bevoegde instructeur.  

Moet ik meteen paardrijdkleren en laarzen kopen?
Nee, dat hoeft niet. Stel je voor dat je het niet leuk vindt, dan zit je met al die 
dure spullen! Je mag in je gewone kleren naar de les komen, als je met die kleren 
maar nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je 
met grote oorbellen, ringen of losse haren komt. Je moet wel een cap dragen, 
maar die kun je van de manege lenen, we hebben in de kantine een rek met caps 
die je voor de lessen gratis kunt lenen en dan weer teruglegt. 
Je hoeft ook niet direct paardrijlaarzen te kopen, je 
mag heel in het begin ook met rubber regenlaarzen 
rijden. Maar we zouden het wel heel fijn vinden als 
je zo snel mogelijk met echte laarzen gaat rijden, 
want dan kan degene die les geeft beter zien of je 
je been wel goed houdt. Het is ook veiliger, omdat 
je voet minder snel te ver door de stijgbeugel 
schiet. 
Misschien kun je paardrijlaarzen via Marktplaats 
vinden, of kun je ze van iemand overnemen: je kunt altijd een briefje ophangen 
op het prikbord naast de binnenbak of een vraag in de Pretpraat laten zetten. 

Moet ik zelf mijn pony zadelen? En rijd ik altijd op dezelfde pony?
Nee, je hoeft niet zelf je pony of paard te zadelen, maar dat mag natuurlijk wel. 
Als je het zelf wilt doen, is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En als het je niet 
lukt om bijvoorbeeld het bit in te doen, is het beter hulp te vragen dan tegen je 
pony te schreeuwen, of het bit er gewoon in te duwen. Pony’s worden angstig 
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van geschreeuw en een bit induwen doet je pony erg zeer, omdat zijn mond heel 
gevoelig is. Er lopen altijd andere ruiters of ouders rond, die je graag helpen en je 
kunt Ria altijd vragen om even te komen kijken.  
Wel vinden we het heel fijn dat je, voordat de les begint, genoeg tijd neemt om 
je pony even te borstelen, zelfs al is hij niet echt vuil. Zo merkt een pony dat je 
lief en geduldig met hem bent en krijgt hij vertrouwen in je. En je stimuleert 
alvast de bloedsomloop, zodat je pony sneller warmloopt en goed mee kan doen 
in de les. 
Op zich zijn alle paarden en pony’s braaf in de 
les, maar het kan zijn dat je na een tijdje een 
bepaalde pony het aller- allerliefste vindt. Dan wil 
je natuurlijk het liefst iedere les op je lievelingspony 
rijden. Dat mag ook heel vaak, maar we vinden 
het ook belangrijk dat je leert hoe het is om op 
een andere pony te rijden en het kan ook zijn dat 
jij niet de enige bent die nou juist die pony als 
lievelingspony heeft uitgekozen. Soms spreken kinderen met elkaar voor de les 
af wie vandaag op de meest favoriete pony mag. Soms beslist degene die je 
lesgeeft. En soms wordt op het lesrooster een verdeling gemaakt wie in welke 
les op die pony mag rijden. Daardoor kan het gebeuren dat de een in de ene les 
veel vaker op haar lievelingspony kan rijden dan de ander in een andere les. 

Mogen mijn ouders meekomen?
Graag! We vinden het altijd erg leuk als ouders blijven kijken. We hebben bij de 
buitenbak een lekker terras, waar je heerlijk in de zon kunt zitten en in de winter 
kunnen ze in de kantine zitten en door het raam de les volgen. En misschien 
vinden ze het wel leuk om vrijwilligerswerk te doen. Er zijn vaak ouders nodig 
om bardiensten in de kantine te draaien, of te helpen met allerlei klussen. 
Als je een hond hebt, mag hij meekomen. Maar we willen dan wel graag dat 
je hem aan de lijn houdt. De paarden zijn wel gewend aan een hond, want ze 
kennen Flits, de hond van Ria. Maar zeker als je net begint met paardrijden, 
kun je je pony nog niet zo goed onder controle houden. En als je pony dan per 
ongeluk toch schrikt van je hond, zou je er zomaar af kunnen vallen!  

Doen ze op Pretfort ook nog andere dingen dan lesgeven?
Jazeker! Een paar keer per jaar houden we wedstrijden voor alle lesruiters. Dat 
is erg leuk, want dan ziet iedereen er heel mooi uit en zijn de pony’s extra mooi 
verzorgd. Als je net begint, mag je al heel snel meedoen met de Cross. Dat is een 
hele eenvoudige wedstrijd, die speciaal voor de jongste ruitertjes is aangepast.
Aan het begin van de zomervakantie zijn er twee ponykampen. Eén kamp is 
bedoeld voor lesruiters van de basisschool en één kamp is bedoeld voor lesruiters 
die op het VO zitten.  
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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 6 juni en 20 juni 
  van 13.00 tot 17.00 uur    
             

   Harry’s Horse kinderrijbroeken      €  24,95 
       Horka softshell rijjas met bling    €  89,95 

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

Dekens wassen         €  14,95 

Scheermachine        € 199,95 

Paardrijkousen           2 paar voor   € 10,00   

Honden halsbanden leer     v.a. €  13,50 

Bare Back Pad grijs en bont van € 89.95 voor €   59,95 

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 Rosita de pony Joanne Snabel  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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Als je ongeveer een jaar les hebt, kun je meedoen voor een certificaat. Dat 
mag je ook nog in gewone (paardrij)kleren doen. Nadat je je certificaat hebt 
gehaald, kun je diploma’s gaan halen. Dan moet je wel eerst lid zijn geworden 
van de Ruitersportvereniging De Ziende en dan wordt van je verwacht dat je 
in wedstrijdkleding verschijnt. Dat wil zeggen: gepoetste laarzen, een witte of 
beige rijbroek, eventueel een zwart jasje, met daaronder een wit shirt of blouse. 
En je haar opgestoken in een netje. Op onze manege kun je vier diploma’s halen, 
van A t/m D. Voor ieder diploma moet je een steeds moeilijker proefje rijden: 
het A-diploma proefje is het eenvoudigst, het D-diploma proefje is het meest 
ingewikkeld. Als je een diploma hebt gehaald, bepaalt dat in welke categorie je 
bij een onderlinge wedstrijd mag starten. 
Alle informatie over de vereniging, de activiteiten, de proefjes en de wedstrijden 
vind je op de website van RSV De Ziende: www.deziende.nl
En als je nog meer over de lessen wilt weten, kun je altijd met Ria praten of 
bellen. 

Veel rijplezier gewenst!

Pretportret
Francisca op Brian

 Renske
 met
 Marieke
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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
Dit keer bekijken we de stikkers die de afgelopen jaren zijn 
uitgegeven op onze manege. Eerst van de mamege alleen. 
Vervolgens ook van de vereniging alleen. En daarna 2 versies 
waarin manege en vereniging samen gingen.
De eerste nog zonder ons webadres. De tweede met webadres.

Wat goed is blijft, maar wordt hooguit aangepast
naar de tand des tijds
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Wist je dat:
- We weer een cross achter de rug hebben? 
- Alles, op een enkele valpartij na, goed gegaan is? 
- Dit je soms kan overkomen als je in de paardenwereld zit? 
- Dit niks is om bang voor te zijn? 
- Gerda de práchtige leeftijd van 50 jaar heeft bereikt?  
- Er een Sara in de kantine was neergezet? 
- Uiteraard in rijkleding? 
- Zij hierdoor erg verrast was? 
- Gerda gewoon trouw naar de les kwam op haar eigen verjaardag? 
- Hiermee vast een voorbeeld wil zijn voor ons? 
- Je dan namelijk ook gelijk taart mag meenemen om je verjaardag 
 met ons te vieren? ;p 
- Wings zich soms net een hengst voelt en  zo gedraagt? 
- Borah kreupel geweest is? 
- Zij nu weer voorzichtig bereden mag worden? 
- Jerez ook kreupel is geweest? 
- Het gelukkig ook beter met hem gaat? 
- Marie wel nog steeds kreupel is?  
- Vosje gaskoliek heeft gehad?  
- Dat even schrikken was? 
- Ze hier weer helemaal overheen is? 
- Hera tegenwoordig in een buiten stal staat? 
- Anton  Valda had wijsgemaakt dat het een (gekregen) nieuw manegepaard  
 was die daar stond? 
- Valda het heel leuk vond en tegen Ria zei “wat lijkt ze veel op Hera!” 
- Er een paar (lieve) sterke mannen en vrouwen  Ria geholpen hebben…? 
 … om al het hout netjes weg te werken ( en dat was echt heel veel ?) 
- Dat Ria een keukenwonder, of nog mooier gezegd; een keukenprinses is? 
- Zij namelijk heerlijke soep voor deze harde werkers had gemaakt? 
- We deze home-made soup misschien maar moeten toevoegen aan de barlijst  
 in de kantine? :p 
- We uitkijken naar het moment dat de paarden het land weer op mogen? 
- We hopen dat als deze editie bij jullie op de deurmat beland ze weer in het  
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 land staan? 
- Wij jullie willen vragen niet teveel brood te geven aan de paarden? 
- Zeker niet als het vers brood is? 
- Dit namelijk niet goed is voor paarden? 
- En koliek kan veroorzaken? 
- De grote Open Dag alweer steeds dichterbij komt!? 
- Deze dit jaar extra bijzonder wordt? 
- Deze dag namelijk geheel in het teken zal staan van het 40-jarig bestaan van  
 onze vereniging? 
- De bekende springruiter Jeroen Heijmans een demonstratie komt geven?  
- We iedereen willen vragen om  nog een paar loten te verkopen? 
- Deze geweldige dag namelijk ook gefinancierd moet worden? 

We iedereen willen vragen om de lotenboekjes en het 
geld (samen in een envelop) uiterlijk 2 juni in de witte 

brievenbus in de kantine te stoppen.

Programma Open Dag
9.00 uur Aanvang Dressuurwedstrijd

Circa 9.30 uur Enveloppenverloting start

Circa 11.45 uur GRATIS Ponyrijden voor kinderen

Circa 13.00 uur Springdemonstratie Jeroen Heijmans

Circa 13.45 uur Demonstraties van eigen ruiters
Gevolgd door een parade en prijsuitreiking

De hele dag is de eet- en drinkkraam geopend, met o.a. 
frisdrank, koffie, thee, frites, broodjes kroket en voor 

het eerst ook

POFFERTJES
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Kleurwedstrijd met leuke prijzen

Lever de kleurplaat op de pagina hiernaast uiterlijk 10 juni in.
Je kunt hem in de witte brievenbus in de kantine stoppen.
Een jury bekijkt wie er gewonnen heeft.
De kleurplaten hangen we op in de kantine.
 
– de eerste prijs is een uurtje vrij pony rijden
– de tweede prijs een verrassing kadootje
– de derde prijs een zak snoep
 
De prijzen worden gesponserd door Firma Op ‘t Land 

Ieder kind heeft recht
op een toekomst,

heeft recht op onderwijs,
op medische voorzieningen

en een “warm” huis..

Circle4life zet zich in voor
kansarme kinderen en gezinnenkansarme kinderen en gezinnen

in afgelegen gebieden in Kenia en helpt
hen bouwen aan een toekomst.

www.circle4life.nl  -  www.facebook.com/circle4life

Hebt u kleding die u niet meer draagt,
laat het dan op de manege achter!

Marcel heeft een goede vriend die een familie
in Thailand steunt en

daar is kleding zeer welkom.

Bij voorbaat dank, namens de familie in Thailand.
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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

Mei
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

Juli
4 Sarella de Vos
4 Kimberly de Waal
8 Bram Angenent
13 Bradley Vonk
15 Marloes Nulle
19 Isabel de Ruiter
20 Luka Selhorst
23 Rüveyda Agraz
29 Marcel Wetter
Augustus
7 Vivian de Kort
10 Naomi Hesseling
17 Sam de Rooy
23 Naomi Slappendel
24 Mariëlle vd Heuvel
September
2 Suzanne Kranenburg
2 Famke Angenent
3 Qingyi Zandbergen
4 Marlies Bruggeman
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
15 Ilona van den Hoek
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Els Smit
21 Nuemi van der Ploeg
30 Mirjam de Vries

Wij feliciteren de 
jarigen!!

Wij feliciteren dit keer niet 
alleen de jarigen, maar ook 
degene die examen hebben 
gedaan en geslaagd zijn.

(of nog gaan slagen
in de komende maand)
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2 juni Inleveren loten
Wij willen u dringend verzoeken om de verkochte loten, 

uiterlijk op 2 juni in de witte brievenbus te stoppen. In een 
envelop en uiteraard met het ontvangen geld.

Mochten er nog onverkochte loten zijn, overweeg dan om 
deze zelf te kopen, of doe ook die, met een briefje waarom 

verkopen niet lukte, in een envelop in de brievenbus.

13 juni Dressuur en Open Dag

 Alles hierover in deze Pretpraat

28 juni RABO Fietssponsortocht

 Zie de advertentie in deze Pretpraat

13 - 18 juli Ponykamp

 Informatie in deze Pretpraat

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

op alle verzorgingsartikelen
o.a. shampo’s, leervet,

hoef- en vacht- producten

20 % Korting

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


