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Van de bestuurstafel
Deze Pretpraat is een heel speciale, want 
hij is voor een groot deel gevuld met herin-
neringen aan de man die op vrijdag 12 juni, 
bij het voorbereiden van de open dag, een 
ongeluk kreeg en daaraan op dinsdag 16 juni 
kwam te overlijden.

Marcel, we zullen je nooit vergeten!

Elders in dit boekje leest u artikelen van mensen die dicht bij hem stonden in het 
verleden en het heden. Er staat zelfs een interview in, dat in 1995 met hem is 
gemaakt voor Pretpraat. Daarin leren we Marcel kennen zoals hij was.

Omdat het leven gelukkig ook weer gewoon moet doorgaan, hebben we in deze 
Pretpraat ook aandacht voor gewone zaken.
Zo is de voorjaarsdressuurwedstrijd niet doorgegaan en kunnen we deze niet in-
halen. De periode vóór de vakantie is daar te kort voor en na de vakantie hebben 
we al weer de najaarscross op het programma staan.
Dit heeft consequenties voor de berekening van de Kampioenen van 2015.
Er is dan ook besloten dat aan 3 van de 4 overgebleven wedstrijden van 2015 
moet worden meegedaan, om in aanmerking te komen voor een titel.

De Kampioensbekers van 2014 zijn ook niet uitgereikt nog, maar dat gaan we nu 
doen bij de najaarscross op 12 september.
Dus, Kampioenen van vorig jaar, zorg dat je die dag aanwezig bent!

Hoewel de open dag niet is doorgegaan, willen we toch de sponsors die een deel 
van de gemaakte kosten op zich hebben genomen, bedanken.
De bekers voor de wedstrijd werden ons aangeboden door ST/Warmte. 
Deze zullen we nu uitreiken bij de najaarscross.
De kosten voor de Kampioensbekers werden gedeeltelijk betaald door loonbedrijf 
HKA Nieuwkoop en gedeeltelijk door Van der Bijl Voeders.
Daarnaast ontvingen we nog bedragen van anonieme sponsors.
Iedereen daarvoor heel hartelijk bedankt!!

Ook de kopers van de loten en de schenkers van de prijzen voor deze verloting, 
willen we nog bedanken. Met maar liefst 100 prijzen, was het een geweldige 
verloting. Een deel van de geschonken prijzen hebben we opgeslagen, omdat de 
enveloppen-verloting niet is doorgegaan, maar deze kunnen we hopelijk volgend 
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jaar alsnog gebruiken.

De eerste activiteiten die nu gaan komen, zijn de kampen.
Allereerst het gewone kamp, dat al bijna start als deze Pretpraat op je deurmat 
valt. Namelijk op maandag 13 juli. Je kunt er echter nog steeds voor inschrijven!
Het tweede kamp is voor de tieners en is een kamp met 2 overnachtingen en 
met een bosrit. Dit kamp is van vrijdagavond 14 augustus tot zondagochtend 16 
augustus.

Van beide kampen vind u informatie in deze Pretpraat.

Rest mij om iedereen een fijne vakantie te wensen!

Tot ziens op de manege.
Ad Koster

Bedankt voor alle steun!
Middels dit stukje, wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen tijd bijgestaan 
hebben in deze moeilijke tijd.
Vooral de eerste dagen, die we dag en nacht in het ziekenhuis waren.
Dat zoveel lieve mensen, zo goed voor de paarden gezorgt hebben.

Ik wil met name de hele familie Op ‘t Land bedanken, dat Yvon dag en nacht bij 
me was. Samen in het ziekenhuis, waar we zoveel hebben meegemaakt.
Yvon is zo een steun voor de zussen van Marcel en mij geweest.
Ze heeft zoveel geregeld in het ziekenhuis, maar ook toen Marcel was overleden 
en de begrafenis geregeld 
moest worden.

En natuurlijk het bestuur, 
die mij met van alles 
bijstaan en helpen.
Ik hoop dat nog veel lieve 
mensen mij willen blijven 
helpen.

Nogmaals bedankt!
Liefs, Ria
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Herinneringen aan Marcel
Vincent Smits

(Voorgelezen op de dag van de crematie)

‘ROOIE DRAAK! ZAK HOOI! Wat mot jij nou weer?’ 
Hoe vaak ik op een dergelijke wijze ben begroet door Marcel is niet te tellen. En 
dan kon hij best intimiderend zijn. Wist ik veel – althans in het begin - dat je daar 
vooral om moest lachen.
Toen Marcel net op de manege kwam, was ik nog een jongetje van rond de 
twaalf. ‘Een trekje aan de bel en Marcel redt het wel’ is een slogan die me altijd 
is bijgebleven. Marcel, dat was een boom van een vent die met zijn blote handen 
heipalen in de grond sloeg. En die met zijn maten elk weekend naar Ajax ging. 
Dan kon er best wel eens een klap uitgedeeld worden. Ja daar was je als tiener 
dan best van onder de indruk. 
Van paardrijden moest hij niets hebben. Een paar keer heeft Marcel nog een les 
geprobeerd maar meer dan een paar rondjes stuiteren zat er niet in. Zou hij toen 
geweten hebben dat hij de rest van zijn leven met die rotknollen door moest 
brengen? Want op Ria – zijn Rietje – was hij dol. Daar deed hij alles voor. En dat 
typeerde Marcel wel. 
Bij Marcel draaide het om helpen. Je helpt elkaar. Dat verwachtte hij ook van mij 
toen ik iets ouder was. Alleen liepen zijn idee over mijn kunnen en de realiteit 
soms wat uiteen. Hooi bouwen ging dan nog wel. De blaren stonden dan wel op 
mijn handen terwijl hij als een gek die balen bleef aangooien. Maar ik had al snel 
door dat ik moest zorgen dat ik mocht bouwen: bovenin de hooiberg de balen 
daadwerkelijk neerleggen. Dan mocht een andere arme stakker de vuurpijlen die 
Marcel afvuurde opvangen.  
Marcel vroeg me ook vaak genoeg voor andere dingen. Zoals enorme betonnen 
platen leggen of met een 
motorzaag boomstammen 
in stukken zagen. Thuis 
durfde ik dan bijna niet 
te vertellen wat ik had 
gedaan. Mijn ouders zouden 
mij nooit mijn gang laten 
gaan met een motorzaag. 
Alleen trekker rijden. Dat 
vond zelfs Marcel geen 
succes met mij.
En we kwamen op 
de gekste plekken. Moesten we geen gasflessen halen in Woerdens Verlaat, 
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dan gingen we wel de keuken van Marco van Basten uit zijn oude huis in 
Badhoevedorp ophalen. Ik geloofde er geen snars van maar warempel bij 
aankomst met dat aftandse veewagentje toonde Marcel mij de handtekening 
van Van Basten op de binnenkant van een kastje – nu nog in de keuken van de 
kantine te bewonderen. 
Achteraf kreeg je dan zoveel eten en drinken als je maar wilde. Je mocht niks 
te kort komen. Zo duwde Marcel je ook vaak een ossenworst, paling, bak 
zelfgemaakte soep in de handen. 
Marcel kon ook stiekem heel erg genieten van de ponykampen. Hij vond het 
eigenlijk wel prachtig als al die apen en weekje kwamen logeren. En als de 
leiding dan wilde plannen had, wilde hij gerust meedoen. Een zwembad van 
landbouwzeil en hooibalen op de springwei. Geen probleem. Een meterslange 
glijbaan van zeil op de dijk bij Sjaak met liters groene zeep. Gaan we regelen. 
En als het hem dan te druk werd met die kinderen of ‘die wijven’, zoals hij altijd 
liep te mopperen, dan trok hij zich terug in huis. Even lekker voetbal, formule 1 of 
wielrennen kijken. Niet dat de Nederlanders er dan ene klap van konden. Negen 
van de tien keer waren het een stelletje koekenbakkers. Konden we lekker op ze 
foeteren.
Stiekem was Marcel ook toch wel een dierenliefhebber. Was het niet van paarden 
dan toch zeker van honden. Geen stel dat samen zo vals kon knorren, grommen 
en piepen als Marcel en Sherry samen. 
De laatste jaren was Marcel wel wat gehavend. Hij had de neiging om geregeld 
van daken of ladders te vallen, maar zijn kleine hartje is altijd gebleven. Zoals hij 
het laatste jaar ook altijd mijn moeder hielp met Slevin opzadelen. Dat zware 
zadel was voor ‘dat mensie’ toch niet te tillen. En ik moest mijn kast netjes 
houden van Marcel anders ging Valda weer klagen. 
Ik beloof het Marc, Ik zal voortaan altijd mijn kast netjes opruimen en het slotje 
aan de goede kant vastmaken. 
Ik weet zeker dat niet alleen Ria maar wij allemaal jou erg gaan missen.

Een brief aan Marcel   Stukje Yvonne Op ‘t Land
8 jaar geleden kwam ik voor het eerst op de manege bij Ria en jou. Ik herinner 
me je als een stoer mannetje met een klein hartje, die zijn meiden graag een 
snoepje gaf en als ik dan om een dropje vroeg, kreeg ik die lekker niet want ik 
was al dik zat. En dan moest je hard lachen.

Hierdoor ging ik jou natuurlijk wel terug plagen en als je stond te mummelen 
met je woorden pestte ik jou terug met: “wat zeg je nou” of “uh ik versta je niet”, 
“wat voor taal spreek je nou”.

We hebben vaak om die flauwe grapjes de grootste lol gehad. En de grootste 
grap die ik me herinner is dat we samen op de werft liepen en ik zei: “stil eens 
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sttt, hoor je dat” en toen liet ik een hele dikke 
scheet....... “Hoor Marcel, een schijtlijster!!” 
Wat je toen naar me geroepen hebt zal ik 
maar niet vertellen, maar wat hebben we 
gelachen.

En ik was vol verbazing als je een keer koffie 
mee dronk met ons. Dit moest uit je eigen 
mok, want anders hoefde je geen koffie.... 
(nou ja, zo een stoere man)

Je had een klein hartje, ook voor de dieren. 
Je Bifi, die ‘s morgens achter je aan liep voor 
kippenvoer.
Je Flitsie met zijn boterham met smeerworst, 
en zeker ook de paarden. 
Je vond ze altijd zielig, want ze kregen zoveel 
kuilgras van je.

En wat vond je het erg dat Quindo overleden was.
Die hele dag was je niet in de buurt, want dit kon je niet.
Je had weinig woorden, maar een knuffel van je, zei mij genoeg.

Ook al was het de laatste tijd zwaar voor je en moest je inzien dat je lichaam je in 
de steek liet, blijf je voor mij toch dat eigenwijze mannetje met een gouden hart.

Ik mis je
Ik mis je blauwe werktrui
Ik mis je werksloffen
Ik mis je gemopper

Het ga je goed Marcel

Mars,    Stukje Vera Vossenberg
Al 19 jaar kom ik bij de paarden, vanaf mijn zesde nam je me mee op 
zondagochtend naar de manege, daar waar ik prachtige tijden heb gehad en nog 
steeds heb.

Samen met vriendinnetjes heb ik vele leuke, grappige maar helaas ook minder 
leuke herinneringen. De leuke dingen overtreffen natuurlijk de minder leuke 
dingen, maar jij  zult ook altijd deel  uit blijven maken van al deze herinneringen.
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De tijd ging door en ‘jouw kleine Veertje’ werd groter, weekenden lang slapen op 
de manege ging op een gegeven moment over, maar vergeet niet, ik vond het 
geweldig en dat wist jij als geen ander!

Later in de tijd had je een aantal downs, met bijvoorbeeld de drank en een 
ongeluk waarbij je door het dak viel. Toch krabbelde je er weer bovenop, het was 
niet altijd makkelijk voor je maar het engeltje op je schouder heeft je daarbij 
steeds gesteund.

Tot voor kort was dat engeltje altijd bij je, deze is helaas gevlogen afgelopen 
week. Nu ben jij ook ineens uit ons midden vandaan gerukt door een noodlottig 
ongeluk, ik heb er geen woorden voor.

Hopelijk heb je je rust gevonden, het gaat je goed daarboven!
Mars, bedankt voor de onvergetelijke tijden! Ik ga je missen…

Liefs
Je ‘kleine Veertje’

Marcel.    Stukje Anneke Epskamp
Marcel in memoriam
Als de dag van gisteren weet ik nog dat we op de manege kwamen en kennis 
maakte met Ria en Marcel. Zij woonden toen zelf nog boven de grofsmederij 
van de familie Vossenberg. Ria was bijna jarig en Marcel nodigde iedereen bij 
hun thuis uit om dit te vieren. En wij stonden er toen pas een week! Op die dag 
kwam ook Mickey, de hond van Ria. Wat was het gezellig bij hun thuis en Marcel 
had allemaal lekkere hapjes gemaakt en iedereen mocht mee-eten. Typisch 
Marcel. Hij hield van mensen en gezelligheid om zich heen en was vaak aan het 
kokkerellen (zelf soep maken, rollade, ‘barbeknoeien’ etc!). Hij deed dat allemaal 
erg graag. Onze kinderen (Rick en Karen) gingen dan ook graag mee zo klein 
als ze waren. Karen bleef met Vera elk weekend slapen en dat waren Marcel 
‘zijn’ meiden. Op hun eigen kamertje met op een gegeven moment een eigen TV 
om spelletjes te doen in bed, voelden zij zich meer dan thuis. Niets was te gek! 
Ook werden er spelletjes gedaan en hadden ze de grootste lol en was het altijd 
weer jammer als het weekend voorbij was. We hebben heel wat afgelachen op 
de vrijdagavonden en Marcel en ik kookte om de week en daarna was het altijd 
gezellig lekker kletsen, TV kijken en natuurlijk veel lachen. Met Marcel heb ik 
ook veel gesprekken gehad over zijn familie, over vroeger en het verdriet wat 
hij met zich mee droeg. Ondanks alles was hij altijd een gevoelsmens. Al kon hij 
ook lekker mopperen en tieren! Maar o wee als er iets met Ria was of met ‘zijn’ 
meiden, dan kon je een ei in zijn gat gaar koken. Marcel, we hadden het altijd 
goed bij jou en je was er altijd voor ons en als we ergens mee zaten dan stond je 
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voor ons klaar om te helpen. Ik weet hoe moeilijk je het soms had maar ik heb 
bewondering voor jou en ik ben dankbaar voor de geweldige tijd. We zullen je 
enorm missen, maar jij hebt nu rust gevonden en kan vanaf boven een oogje in 
het zeil houden. Ria is een sterke vrouw met heel veel lieve mensen om haar heen 
en ze gaat het redden, ook al zal het soms niet makkelijk zijn! Marcel, het ga je 
goed en tot ziens… Ben, Anneke, Rick en Karen.

Lieve Marcel (& Ria!),    Stukje Karen Epskamp
Weet je nog? De avonden dat Vera en ik zo de slappe lach hadden dat we 
s’avonds laat nog niet sliepen? Weet je nog dat ik Vera in Ria’s kledingkast 
opsloot en zij er vervolgens uit kwam met al Ria’s ondergoed over haar 
pyjamaatje aan? Of weet je nog dat wij in jouw bed kropen om nog even uit Ria 
haar boek voor te lezen? En ken je de Witte Walrussen dans nog? Of de bijna 
maandelijkse voedselgevechten en het sop dat je tijdens de afwas om de oren 
vloog? Wat een fantastische tijd hebben we gehad en wat voelden wij ons thuis. 
Gezellig boodschappen doen, melk halen bij Sjaak, af en toe naar de Mazzel voor 
pizza in het weekend en nog zo veel meer. Een tijd om nooit meer te vergeten. 
Jullie waren jarenlang onze weekend ‘ouders’ en we hebben zo veel plezier 
gehad. Maar natuurlijk hebben we ook gehuild en ons zorgen gemaakt. Voor ons 
was, en ben, je een man met een gouden hart en zo hebben we dat ook altijd 
gevoeld. 
Ook al is Tjitske alweer 
een tijd geleden 
ingeslapen, ik kreeg 
nog steeds een dikke 
knuffel als ik je zag 
en het ging altijd over 
die ‘goede oude tijd’. 
En die tijd moesten 
we nog maar eens 
overdoen omdat je zei 
dat je net een kat was 
met 9 levens en we 
dus nog genoeg in het vooruitzicht hadden… 
De laatste keer dat ik je zag vroeg je aan me hoe het nou met Veertje ging, je 
durfde dat niet te vragen omdat je niet wilde dat zij zich rot voelde. Altijd dacht 
je aan hoe wij ons voelde. Ik zal goed op Veertje letten, ook namens jou. Geef je 
Mickey, Sherry, Pascal, Tjitske en iedereen die er niet meer is een dikke knuffel van 
me? We zullen je ontzettend missen maar de herinneringen blijven!
Bedankt voor alles!
Karen 
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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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Intro bij interview uit 1995     door Esther van Maltha
Vanaf het moment dat het bericht mij bereikte dat Marcel een ongeluk had 
gehad en dat hij aan de gevolgen daarvan was overleden, werd ik bijna 
overspoeld door herinneringen uit “mijn” tijd op Pretfort. 
Alles kwam voorbij. Hele  mooie, heftige, soms nare, vaak grappige, een paar 
bizarre maar vooral veel bijzondere momenten die ik er heb meegemaakt. Ik 
stond er eigenlijk door de schokkende gebeurtenis ineens weer heel even even 
middenin. 

Ik was alle jaren dat ik met mijn pony Humpey op Pretfort stond  een actieve en 
enthousiaste vrijwilliger op Pretfort.  Ik schreef onder andere een paar jaar lang  
elke Pretpraat vol met allerlei rubrieken zoals “Vraag het maar aan Flitsie” en de 
Prietpraatjes.
Een van de rubrieken waar ik de leukste reacties op kreeg was het interview. 
Daarin zette ik steeds een bekend gezicht  op de manege “in het zonnetje”. Dat 
kon iedereen zijn, van een  trouwe manegeruiter tot de penningmeester van het 
bestuur van de vereniging. Zo heb ik ook Ria ooit geïnterviewd. Super leuk om via 
de Pretpraat een soms totaal ander beeld van iemand te kunnen neerzetten dan 
dat wat mensen vaak hadden.
Het was een sport op zich om Ria eindelijk  zover te krijgen dat ze mee wilde 
werken aan iets met zoveel persoonlijke aandacht, maar het resultaat mocht er 
zijn! 
Na Ria wilde ik natuurlijk ook Marcel strikken voor in de Pretpraat. Maar hoe 
hard heb ik moeten werken om dát voor elkaar te krijgen! Als ik dacht dat ik hem 
eindelijk zover had dat hij kwam zitten voor het interview moest ie natuurlijk 
net nog effe een pakkie  shag halen (wég Marcel...) of iets van de trekker moest 
eerst even vervangen worden en nee, dat kon niet even wachten nee....(wég 
Marcel.....) of de kruiwagens moesten toch echt eerst allemaal  even gevuld 
worden met kuilgras en ach, dan gelijk maar even de paarden voeren hè... (u 
raadt het al... Ja inderdaad: wég Marcel...!). Uiteindelijk,, bij een bak koffie en een 
sjekkie en in zijn eigen huiskamer gaf hij zich over! En het wérd me toch een leuk 
verhaal. Helemaal Marcel, met een grap en een mopper en geen woord te veel 
uiteraard. 
Ik moest in de dagen na zijn overlijden weer aan het interview denken en heb 
alle oude Pretpraten doorgespit tot ik het had gevonden. Aan het eind van het 
interview sprak hij namelijk zijn waardering uit over Ria en wat zij voor hem 
betekende. Geen overdreven geslijm (daar hebben we Marcel sowieso nooit op 
kunnen betrappen geloof ik) maar wel zijn gevoel. Geuit op een manier die me is 
bijgebleven,  gewoon omdat ik het zo lief vond. En zo echt.

Ad Koster wilde het interview met Marcel van 10 jaar geleden graag opnieuw 
delen  in deze editie van de Pretpraat. Ik vind het een heel mooi gebaar. Niet 
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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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zozeer als een soort eerbetoon,  maar  omdat het interview zo goed  weergeeft 
wie de mens Marcel eigenlijk was. Zonder opsmuk of  poespas (of pispraat, zoals 
hij het zelf noemde, ghegheghe)  :-)

Bedankt Marcel. Rust  zacht, waar dat ook is.   
Zonder zorgen en zonder gedoe. Maar mèt koffie, een sjekkie, Cherry op je schoot 
en de Formule 1 op je televisie!

Een onderonsje 
met…
Een rubriek waarin een bekend gezicht van 
Pretfort zich voorstelt

Dit keer: MARCEL WETTER!

Stel jezelf maar even voor aan onze 
lezers, wie ben jij???
Ik ben Marcel en ik ben al heeel lang het 
vriendje van Ria. Ik ben beter bekend als de 
brompot van Pretfort, maar ja er zijn wel meer 
potjes hier…Ik schijn altijd te mopperen en te schelden, ook al ben ik hartstikke 
vrolijk. Het is een soort handelsmerk van me. Dus als je me niet hoort mopperen, 
gaat er iets helemaal niet goed en moet je je zorgen gaan maken!!!
Ik ben geloof ik 44 jaar, dus je mag me zo langzamerhand ook opa Marcel gaan 
noemen.
Hoe lang zijn Ria en jij al samen?
Huhuh…veels te lang! Hahaha, nee hoor! We zijn denk ik zo’n 16 jaar bij elkaar. 
Allemachtig, al een eeuwigheid zeg.
Ehm…nog geen trouwplannen?
Doe effe normaal mens, waarom zouden we trouwen. Het gaat best zo, niks 
meer aan veranderen!
Vertel eens iets over je familie!
Ik heb 4 zusters: Orinda, Ingrid, Jozelien en Yvonne. Ik had ook een broertje, 
maar die is al heel jong overleden. Van mijn ouders is alleen mijn vader er nog. Ik 
zie die ouwe regelmatig, al lopen we niet dagelijks de deur bij elkaar plat. Daar 
zou ik hartstikke gek van worden, ik heb het ook veels te druk hierzo!
Van beroep ben je toch bouwvakker?
Ja, vroeger was ik koppensneller! Ik sloopte van alles, van betonpalen tot hele 
huizen. Nu ben ik zelfstandig opperman. Dat betekent dat ik alles klaarzet voor 
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de bouwvakkers, meestal blokken gips en zo. Het is lichamelijk erg zwaar. Bij 
elkaar sjouw ik 60.000 kilo rotzooi rond op een dag, meestal samen met mijn 
compagnon Andor. We gaan om 05.45 uur de deur uit, ‘s ochtends.
Ik heb ook nog een paar jaar kranten rondgebracht in Aanlanderveen en Ter Aar, 
maar daar ben ik mee gestopt.
Wat doe je allemaal op de manege?
Alles, van helpen mesten tot kuilgras-balen halen, voeren, de mesthoop bij 
houden, de bak slepen en verder ben ik het manusje van alles. Ik loop meestal te 
klussen, zo vervang ik waterbakken, klus aan de bak, noem maar op. Vraag me 
nooit om te vegen, want daar heb ik de schurft aan! Maar verder wil ik met alles 
helpen!
Rond de open dag zet ik de grote legertent altijd neer, die wordt dan gelijk ook 
met het ponykamp gebruikt. Daar komt nog heel wat bij kijken, bij die ellendige 
tent! Er moet, als íe eindelijk staat ook nog licht en muziek in en allemaal houten 
vlonders met balen stro erop voor de kinderen om op te slapen. Maar ik laat 
hem wel de hele zomer staan, dan kan iedereen, van jong tot oud, onverwacht 
na een tulletje bier, lekker blijven pitten!
Vind je het leuk, het werken met paarden?
Nee, paarden interesseren me niks! Ik weet alleen maar dat ze teveel sch*ten en 
teveel vreten. En dat ze lelijk kunnen bijten en schoppen. En dat ze een heleboel 
kunnen slopen! Hahahaha! Nee hoor, ik doe alles om Ria te helpen en ik vind het 
leuk om wat voor die kleine apen te doen die hier rondrennen! Dat is het leukste 
wat er is!
Zou je niet liever full -time voor het manegebedrijf willen werken?
Ammenooitniet! Ik zeg altijd maar zo: Je kan van een bouwvakker nooit een 
boer maken! Maarreh…Een boer kan niet zonder een bouwvakker, hahaha! Vraag 
dat maar aan buurman Sjaak! Als er weer eens wat stuk is op zijn boerderij, 
moet Marcel komen opdraven om het te fixen! Nee hoor, zonder dollen, de bouw 
zal ik niet snel helemaal opgeven, dat is echt mijn vak! Maar daarom geniet ik 
wel hoor, van al die maffe paardemeiden en die koters op het erf!
Je hebt zelf geen kinderen, toch? Heb je die ook nooit gewild?
Wat klets je nou mens, ik heb Flitsie en Jacco toch (O ja, de hond en de 
papegaai….Stom! Red.) en niet te vergeten mijn pleegkinderen Vera en Karen!! 
Die meiden blijven al heel lang bijna elk weekend logeren, zeker Vera! Die ken ik 
al vanaf dat ze ter wereld kwam als gillende wurm. Je zou niet zeggen dat die 
zo klein is geweest, maar ja, ik heb het toch zelf gezien! Maar Veertje en Kaatje 
blijven mijn apen, ALTIJD, al heb ik ze misschien dan niet zelf gemaakt! Dat zijn 
gewoon schatten van meiden, al worden ze ineens wel erg groot en gaan ze nu 
ineens achter de kerels aan i.p.v. de paarden!
Voordat ik met Riet op de manege kwam wonen, woonden we boven de 
grofsmederij van Vera’s vader. Hier heb ik het best naar mijn zin, maar ik moet 
eerlijk zeggen dat ik daar in Nieuwkoop echt de mooiste en de leukste tijd van 
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mijn leven heb gehad. Gewoon vanwege de gezelligheid en de mensen om me 
heen. Bart Vossenberg en zijn familie hebben altijd heel veel voor me gedaan, ze 
gaan voor je door het vuur! We hebben ook heel wat rare grappen en nog veel 
meer rottigheid uitgehaald daar boven die grofsmederij, maar dat zal ik maar 
niet vertellen nu!
Wat zijn je hobbies?
Ceedeetjes draaien, voetbal en formule 1 kijken. Vooral afgelopen zondag had 
ik het reuzeleuk voor de teevee. Goed gespeeld hoor, Fijenoord! Hahahaha!!!! 
Verder mag ik graag kokkerellen, allerlei soepies en vleessies enzo. Lekker!
Ik doe met mijn vriendje Raymond ook heel graag computerspelletjes. We spelen 
altijd een ping pong-spel en hij baalt als een stekker, want hij kan maar niet van 
me winnen! Dat vind ik het leukste nog!
Mijn grootste hobby is Ria pesten, dat doe ik elke dag en dan het liefst de hele 
dag! 7 Dagen per week!
Ja ja, maar zeg nou eens eerlijk: wat is er nou zo leuk aan die Ria van jou?
Het is gewoon een wereldwijf. Ze heeft een goeie mentaliteit: werken en niet 
zeuren! Ze is altijd keihard voor zichzelf en ze werkt gewoon altijd omdat ze 
het beste wil voor de beesten en de manege. Die zelfdiscipline, dat bewonder 
ik gewoon enorm. Verder laten wij elkaar heel vrij, maar zijn toch ontzettend 
verknocht aan elkaar. We zijn eigelijk een heel goed stel: ik loop vreselijk te 
schelden en zij zegt dan dus gewoon niks en gaat doodleuk d’r eigen dingen 
doen. Lekker zwijgen weet je wel, dan werkt mijn gebrom dus helemaal niet! Zo 
iemand heb ik precies nodig!

Tenslotte…wat zou je graag willen veranderen op Pretfort?
Uh…tja…overal is wat natuurlijk, maarre….o ja, ik weet al een heel klein 
dingetje….
WILLEN ALLE KLAPLAMMEN, KARHENGSTEN EN KISTKALVEN ME OP 
ZONDAGMIDDAG VOORTAAN GEWOON MET RUST LATEN ALS IK VOETBAL OF 
FORMULE 1 ZIT TE KIJKEN, JA!!!?????

===========

Hiermee eindigen we het speciale deel van deze Pretpraat.
We blijven Marcel altijd in onze gedachten houden.

Dat zal zeker zo zijn als we een Open Dag aan het voorbereiden zijn.
Daarbij konden we hem nooit missen, maar vanaf nu zal dat toch moeten. 

==========
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Kampnieuws 2015
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
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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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Tiener-
weekend 
met bosrit
Bij voldoende belangstelling, zijn 
we voornemens om een speciaal 
tienerweekend te organiseren. 
En wel een heel speciaal week-
end.
In dit weekend zit namelijk een Dagtocht Te Paard door de bossen!

Verder gaan we op de manege springen en gaan we een nachtspel / 
spooktocht doen.

We verwachten jullie op vrijdagavond 14 augustus om ongeveer 19.00 
uur en we gaan weer naar huis aan het einde van de zondagochtend, 16 
augustus.

Het is de bedoeling dat iedereen zelf voor een tentje en reisspullen zorgt.
Heb je zelf geen tentje, probeer er dan één te lenen.

We willen tenslotte ook nog een paar 
uurtjes slapen.....

Schrijf je in via het formulier in de 
kantine.
Daarop staat ook wat je verder kunt 
verwachten.

De kosten voor het weekend zijn € 115,00.
Alles inbegrepen, dus ook de dagrit.

Bij inschrijving dien je € 50,00 aan te betalen bij Ria.
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 Hallo allemaal!

Ik zal me even voorstellen: Ik heet La Luna en ik ben een echte Oldenburger. Ik 
ben in Duitsland geboren op 31 mei 2006. Dat maakt mij vandaag de dag dus 9 
jaren jong. Mijn  
Vader heet Sunny-Boy. Die is knap zeg! Hij loopt in de Grand Prix, je zou ‘m 
stiekem eens op moeten zoeken op internet. Zijn vader is Sandro Hit, een hele 
bekende Oldenburger hengst. Sandro Hit was voormalig Wereldkampioen 
en was in Duitsland succesvol in de dressuursport. Hij behaalde verschillende 
titels bij het “Bundeschampionat”. Een beroemde nakomeling van Sandro 
Hit is de wereldkampioene Poëtin. In totaal heeft mijn opa 90 goedgekeurde 
zonen gekregen. Een daarvan, Sandreo, is een hengst die onder de voor ons 
welbekende ruiter Hans-Peter Minderhoudt uitkwam in de dressuursport. 
Maargoed, best interessant allemaal hoor, maar ik vond dat hele hoge dressuur 
gedoe maar niks. Zo ben ik hier in Nederland terecht gekomen. Na wat heen 
en weer gereis ben ik bij Aagje beland.  Toen was ik nog maar 4 jaar oud! Net 
als mijn vriendin Flair had ik ook geen naam maar een lebensnummer. Marcel 
noemde mijn bazin altijd maneschijntje en na een kleine vertaling is het La Luna 
geworden. Best mooi, toch!? J 
 
De eerste week heb ik gelijk even laten zien dat ik niet van een flinke klap met 

de zweep hou. Ik gooide Aagje er gelijk maar 
vanaf. Zo, dan wist ze dat ook weer. 

Verder ben ik een lief paard, ook op 
stal! Zo zie ik er alleen niet altijd 

uit, ik doe namelijk altijd mijn 
oren in mijn nek. Ik lijk een 
beetje op Shila, die kijkt ook niet 
zo vriendelijk, maar als je haar 
kent is ze heel lief, net als ik, hihi.  

Alleen Anton vond me geweldig, 
totdat hij besloot een eigen paard 

te kopen…… Toen kreeg Luuntje bijna 
geen aandacht meer, een beetje jammer 

hoor!  Maar nu krijg ik alle aandacht van 2 
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vrouwen Aagje en Jane. Jane is mijn tweede bazinnetje, of hoe je het noemen 
wil. Lieve meid trouwens. Ben er blij mee.
Ik heb Aagje trouwens een tijd geleden wel laten schrikken. Hoe ik het precies 
voor elkaar heb weet ik zelf ook nog steeds niet. Waarschijnlijk heb ik klem 
gezeten. Ik had mijn kaak gebroken en moest naar de dierenartsenpraktijk in 
Bodegraven om geopereerd te worden. Mijn kaak werd met schroefjes weer aan 
elkaar gezet. Gelukkig werkte daar een goede bekende van mij, namelijk kleine 
Ria, zij verzorgde mij in die tijd dat ik daar was. Ik was zo blij haar te zien tussen 
al die vreemde mensen, dat maakte een hoop goed! Na twee nachtjes slapen in 
Bodegraven mocht ik gelukkig weer naar huis.  Er mocht een poos geen bit in 
mijn mond, maar dat vond ik niet erg hoor. Ik ben namelijk liever lui dan moe, en 
een beetje aan een longeerlijn met halstertje vond ik prima. Na een paar weken 
mochten de schroeven er weer uit en was alles weer heel. En ja hoor; ik moest 
weer aan de slag. Maar ik ben geen doetje hoor! Ik doe echt niet altijd wat Aagje 
vraagt, ik ben best wel een merrie met karakter, af en toe heel vervelend voor 
Aagje en Jane, maar ze moeten het er maar mee doen, haha! 
 
Ik heb het voor de rest prima naar mijn 
zin op manege Pretfort J Pas heb 
ik Valda nog een blauw oog bezorgd, 
maar dat deed ik echt per ongeluk. 
Ik sta nu weer heerlijk in het land, dat 
is zo genieten! Ik hoop dat we een 
lange zomer krijgen, zodat we een hele 
poos van dat heerlijke gras kunnen 
eten.
 
Ik hoop dat jullie genoeg over me 
weten, mocht je nog wat willen weten 
over mij kan je het altijd aan Aagje of Jane vragen. 
Een hele dikke paarden knuffel La Luna (Luuntje)

De Oldenburger is een goed voorbeeld van een paard dat zich telkens heeft 
aangepast aan nieuwe situaties. In de 17e eeuw werd het paard gefokt om de 
koets te trekken, daarnaast werd hij ook ingezet als landbouwpaard. Vervolgens 
werd het paard omgeschoold tot een cavaleriepaard. Tegenwoordig is de 
Oldenburger een goed wedstrijdpaard, vooral in de tuigklassen en in de dressuur. 
Het ras werd ontwikkeld in de Duitse provincies Oost-Friesland en Oldenburg, met 
als basis het Friese paard. Hertog Anton Gunther von Oldenburg heeft Napolitaans 
en Spaans bloed toegevoegd aan het ras. De Oldenburger is even vriendelijk als 
mooi. Ondanks zijn hoogte is het een compact gebouwd paard met een goed 
skelet. Hij beschikt over een ruime borst en een sterke rug. Dankzij zijn koudbloed-
voorouders is hij vroeg rijp voor de training. De Oldenburger is een krachtig maar 
elegant paard, hij heeft een krachtige goedgevormde hals en een opvallend breed, 
gespierde achterhand.
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Uit de oude doos
Dit keer een artikel uit de krant van 1982. In die tijd organiseerden we 
ook cursussen voor het Koetsiersbewijs. Helaas is dat tegenwoordig niet 
meer betaalbaar. 
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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 juli 
  van 13.00 tot 17.00 uur    
             

   IR halsterset met gratis vliegenfrontriem  €  19,95 
       Vliegenmaskers  fun 2 voor op = op   €  10,00 

HV Polo teenslippers op=op     €  14,95 
Kinder starters en wedstrijdset per set  €  90,00 

Dekens wassen         €  14,95 

Scheermachine huren    per dag €  25,00 

Paardrijkousen           2 paar voor   € 10,00   

Honden halsbanden leer     v.a. €  13,50 

Vliegenspray         v.a. €  11,50 

Vliegendekens       v.a. €  24,95 

Kinderrijbroeken       v.a. €   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 Esprit van Benthe boer 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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Wist je dat:
- Het gras bij de buren altijd groener is? 
- De pony Isabel namelijk uit het merrie land ontsnapt? 
- Zij waarschijnlijk de sloot doorgaat? 
- Ze misschien wel liever bij de ruinen wil staan?  
- Ushi kreupel is? 
- Ook Bella kreupel is? 
- Het uilskuikentje helaas dood is? 
- Hij of zij  waarschijnlijk opgegeten is door een wilde kat? 
- Valda een deken waar maden opzitten een maagdendeken noemt? 
- Janneke een tijdje geleden grappig ging doen  
 te paard?  
- Je dit misschien ook wel bejaardengym 
 kan noemen? 
- Hier toch nog een hele mooie foto van is   
 gemaakt, haha?  
- Aridon weer naar Janneke’s huis is verhuist? 
- Jerez weer lekker bij zijn vriendjes in het 
 land staat? 
- Annemieke de gordijntjes in de kantine   
 helemaal zelf heeft gemaakt? 
- Ook de krukken opnieuw door haar 
 bekleed zijn? 
- Wij blij zijn met haar creatieve inbreng? 
- Er vlaggetjes in dezelfde kleuren hangen? 
- Dit allemaal voor het 40 jarig bestaan van de vereniging is?
- Annemiek ook de kraam op de verenigingsdag in Nieuwkoop heel mooi 
 had aangekleed?
- Deze dag helaas niet druk bezocht was?
- We voortaan meer kleur in Pretpraat stoppen?
- We de adverteerders lief gaan aankijken om volgend jaar iets meer te  
 betalen, want de tarieven zijn sinds 2002 niet aangepast.
- We altijd op zoek zijn naar nieuwe adverteerders?
- De kampioenen hun beker tijdens de najaarscross krijgen?
- We iedereen een fijne vakantie wensen?
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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

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

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)

Prettige vakantie!
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De manege is voor lessen gesloten van
13 juli t/m 24 augustus

Huren is veelal wel mogelijk

Wij wensen u een prettige vakantie

13 - 18 juli Ponykamp

 Informatie elders in deze Pretpraat

14 - 16 augustus Tienerweekend met bosrit

 Informatie elders 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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