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Voorwoord
Veertig jaar Ruitersportvereniging “De Ziende” is mijns 
inziens een mijlpaal waarbij móét worden stilgestaan. 
We hebben als bestuur dan ook besloten om dit op twee 
manieren te doen. 
De eerste manier is de reünie die op 26 september 
plaatsvindt (of, indien u dit later leest, heeft 
plaatsgevonden). 
De tweede manier is door middel van dit jubileum boekje. 
Een speciale, extra dikke, uitgave van Pretpraat.
U treft in deze special veel artikelen aan uit het verleden. 
Artikelen die woordelijk uit oude Pretpraten zijn 
overgenomen. 
We hebben een selectie proberen te maken, waarin de eerste 10 jaren het meest 
voorkomen. Dit zijn tenslotte de dingen die de meeste mensen zich pas weer herinneren 
nadat ze er iets over hebben gelezen. 
Zoveel mogelijk verschillende onderwerpen hebben we proberen te beschrijven. 
Uiteraard zullen er ook onderwerpen niet genoemd zijn.
De pagina’s achter in deze Pretpraat proberen u weer terug te brengen in het heden. Hier 
leest u de recente nieuwtjes uit onze vereniging. 

Als dit boekje herinneringen bij u oproept, zijn we geslaagd in hetgeen onze opzet was.
Ad Koster. 

Het ontstaan van Manege Pretfort en 
Ruitersportvereniging De Ziende

De oprichtingsvergadering in 1975

Op 18 november viel het besluit. Er werden officieel 
twee ruiterclubs opgericht, t.w. de ponyclub “Pretfort” 
en de ruitersportvereniging “De Ziende”. Deze twee 
verenigingen zijn, zo wij u reeds eerder vertelden, in 
de plaats gekomen van ons oorspronkelijk plan, een 
ouder vereniging te stichten. Middels aansluiting 
bij de resp. landelijke organisaties kan nu aan 
bekwaamheidsproeven en wedstrijden worden 
deelgenomen. Het bestuur zal bestaan uit: P.B. v.d. 
Toolen, voorzitter, J. van Kempen secretaris, C. Weber 
penningmeester, en C. van Schaik technisch adviseur. Van de ponyclub maken verder 
deeluit: de dames E. Melsert, A.C.L. Plooy en H. Steyger. Van de ruitersportvereniging: dhr 
J. vd Zwet en de dames M.J. te Brinke en M.H. Verstoep. 
Van de heer Bruins kwam nog het voorstel de contributie op ƒ35,00 te stellen i.p.v. ƒ25,00, 
dit i.v.m. eventuele subsidie die de gemeente Alphen zou willen verstrekken. Toegezegd 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  5

werd een en ander te onderzoeken. Voorlopig werd ƒ25,00 per jaar aangehouden. 
Meerdere leden uit een gezin fl2,50.
Het secretariaat zal gevestigd zijn aan de Achtermiddenweg nummer 8, te Aarlanderveen. 
Door niet-leden zal, behoudens aan officiële proeven en wedstrijden, aan alle 
evenementen kunnen worden deelgenomen, echter zonder korting. 

Bovenstaand artikel ontleende we aan een van de eerste nummers van ons clubblad. 
Namelijk het nummer van 1 december 1975. Er is veel gebeurd in de jaren die daarna 
kwamen.

Op de volgende bladzijden hopen we u een overzicht te geven van hetgeen onze 
vereniging de afgelopen jaren zoal bereikt heeft. We doen dat zoveel mogelijk aan de 
hand van oude artikeltjes welke we, voor de leesbaarheid, wel overtypten. 

Verder een bewerkt artikel van de hand van mevrouw van Schaik. Zij beschrijft het 
onstaan van de manege en hoe het idee kwam om een vereniging te stichten. Dit artikel 
is een samenvoeging van een serie uit 1999.

Denk niet dat de artikelen keurig in volgorde staan, want soms is het handiger als een 
artikel volgt op een artikel dat qua onderwerp enigszins overeenkomt.....

We beginnen met een artikel over de “wereldgeschiedenis in de jaren dat we bestaan”. 
Het is geschreven door Wilma Klootwijk.

Van de jaren ‘70 tot nu
40 jaar? Een hele leeftijd voor een vereniging.
Zeker als je in gedachte neemt dat mensen tegenwoordig minder makkelijk te motiveren 
zijn om elke week een uurtje vast te leggen om naar een club te gaan.
In dit boekje kunt u lezen wat er de afgelopen 40 jaar is gepasseerd.
Als bestuur gaan we er vanuit dat we ook de komende jaren met veel plezier verder gaan, 
en dat we over 10 jaar, samen met u, ons gouden jubileum zullen vieren.
Één voorwaarde is wel dat we het aantal leden, donateurs en adverteerders op peil 
kunnen houden. Dit zijn onze belangrijkste inkomsten en dus essentieel om te kunnen 
voort bestaan.

Laten we even terug blikken naar de jaren 70.
Het grootste deel van de leden kan zich er niets van herinneren, gewoon om het feit dat 
ze nog niet geboren waren. De al wat oudere leden kunnen zo niets opnoemen maar, 
herkennen wel veel dingen. Dan blijft er nog een groepje over die praat over die goeie 
oude tijd..!!

We nemen jullie even mee naar de jaren ’70.
Een periode tussen 1970 en 1979 die ook wel de jaren zeventig of seventies wordt 
genoemd.
Het waren de jaren van den Uyl, van Agt, de oliecrisis, visnetten en zitzakken.
Maar in Nederland gebeurde meer.. De autoloze Zondag werd ingevoerd en de eerste 
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glasbak werd neer gezet.
Ook werd in de jaren ’70 de valhelm, autogordels, APK keuring en het blaaspijpje 
geïntroduceerd. Ook kwamen merken als Apple, IBM en Microsoft op.
We vierde de successen van Ard Schenk, Joop Zoetenmelk en Feyenoord.
De zeezenders radio Veronica en radio Noordzee brachten vrolijkheid in de huiskamers.

Om het geheugen even wat op te frissen passeren we in record 
tempo de jaren ’70 ??

Wat gebeurde er in 1970 ?
•	 Het	Eurovisie	songfestival	werd	gehouden	in	Nederland
•	 Eerste	plannen	worden	gemaakt	over	de	Europese	munt
•	 Feyenoord	legt	beslag	op	de	Europacup	1
•	 Blowen	was	in,	hard	drugs	kwam	in	opkomst	

Wat gebeurde er in 1971 ?
•	 Attractiepark	Flevohof	word	geopend	door	prinses	Beatrix.
•	 In	Rusland	word	de	eerste	raket	gelanceerd.
•	 Qua	muziek	moeten	we	het	hebben	van	Jacques	Herp	en	de	Rolling	Stones
•	 In	de	bioscoop	kijken	we	naar	Bleu	Movie	en	Diamonds	are	Forever.

Wat gebeurde er in 1972 ?
•	 De	Apollo	wordt	gelanceerd	naar	de	maan.
•	 Een	fotograaf	maakt	een	foto	van	Kim	Phuc	dat	na	een	Napalmbombardement	gillend		
 wegrent.
•	 Den	Uyl	word	minister	president
•	 Mouth	&	Mac	Neal,	Demis	Roussos,	Vicky	Leandros	en	Julio	Iglesias	stonden	hoog	in	de		
 hitlijsten

Wat gebeurde er in 1973 ?
•	 The	Word	Trade	Centre	in	New	York	word	geopend.
•	 Zendschip	radio	Veronica	loopt	vast	op	Scheveningse	strand
•	 De	prijs	voor	olie	wordt	verdubbeld,	begin	oliecrisis.
•	 In	Nederland	vind	de	eerste	autoloze	Zondag	plaats.
•	 Story	brengt	als	eerste	een	roddelblad	uit.

Wat gebeurde er in 1974 ?
•	 Abba	wint	het	Eurovisie	songfestival	met	Waterloo
•	 Een	opvallend	kinder	programma	was	De	film	van	Ome	Willem
•	 Stuif	es	In	en	Q	en	Q	werden	steevast	door	de	wat	oudere	kinderen	bekeken.
•	 Op	31	aug.	maken	radio	Veronica	en	radio	Noordzee	hun	laatste	programma’s

Wat gebeurde er in 1975 ?
•	 R.V.S “De Ziende” wordt op 18 november opgericht
•	 Suriname	wordt	onafhankelijk
•	 Eddy	Merckx	wint	Amstel	Gold	Race
•	 Op	tv	keken	we	naar	Swiebertje
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Wat gebeurde er in 1976 ?
•	 De	eerste	aflevering	van	Sesamstraat	werd	uitgezonden.
•	 Apple	Computer	Company	word	opgericht.
•	 Er	wordt	een	vliegtuig	van	Air	france	gekaapt.
•	 Disco	muziek	viert	hoogtij

Wat gebeurde er in 1977 ?
•	 De	postcode	word	ingevoerd.
•	 In	Nederland	word	de	eerste	naaktstrand	geopend.
•	 Molukse	jongeren	kapen	een	trein	en	een	school.
•	 Disco	film	Saterday	Night	Fever	draait	in	de	bioscoop.

Wat gebeurde er in 1978 ?
•	 Paus	Johannes	1	overlijdt	vermoedelijk	aan	een	hartaanval.
•	 Nederland	wordt	getroffen	door	zware	sneeuwstormen.
•	 Gerrie	Kneteman	wint	de	slotrit	op	de	Champs-Elysees.
•	 De	3	meiden	van	Luv	en	de	3	jongens	van	de	Bee	Gees	staan	hoog	in	de	hitlijsten.

Wat gebeurde er in 1979 ?
•	 Sony	komt	met	de	eerste	walkman.
•	 15	dec.	spoelt	er	een	Potvis	aan	in	Egmond.
•	 Door	de	barre	winter	waren	in	Noord	Nederland	complete	dorpen	van	de		 	
 buitenwereld afgesloten vanwege zware sneeuwstormen.
•	 Bjorn	Borg	versloeg	Jimmy	Connors	na	84	weken	van	de	wereldranglijst	der		 	
 tennisprofessionals.

Voor veel jongeren klinkt het allemaal vreemd in de oren, toch zijn er veel 
overeenkomsten.
Wat veranderde er in de afgelopen 40 jaar.....
•	 De	Lp	werd	CD
•	 Afro	kapsel	veranderd	in	stekeltjes.
•	 De	stoomlocomotief	word	Hoge	snelheidstrein.
•	 Het	merk	Wrangler	werd	Replay
•	 De	typemachine	werd	computer.
•	 Plateauschoenen	veranderen	in	UGGs
•	 De	telefoon	krijgt	de	naam	mobieltje
•	 En	een	telexbericht	veranderd	in	Email	of	Whats	App.

Zo zie je eigenlijk dat alles er al was, alleen de naam wordt veranderd en het wordt 
moderner gemaakt. De jaren ’70 waren dus echt niet zo slecht als menigeen doet 
denken..!!

Een terugblik in korte flitsen
Wat gebeurde er zoal in die beginperiode van onze vereniging? 
De eerste agenda die in december 1975 in Pretpraat werd afgedrukt, bevatte de 
volgende onderdelen:
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3 december  St. Nicolaasfeest.
 De jeugd tot 12 jaar viert ‘s middags om 2 uur feest. 
 Boven de 12 jaar ‘s avonds om half acht. Het geheel vindt plaats in de Rank.
27 december  Oliebollen in de kantine van “Pretfort”.
29 december  Oudejaarsfeest voor de jeugd tot 12 jaar.
													 Samenkomst	om	5	uur:	audiovisuele	film.
             Daarna pannekoeken en bingo. 

30 december  Oudejaarsfeest voor de jeugd vanaf 12 jaar.
 Samenkomst om 5 uur: muziek (disco), daarna nassimaaltijd en bingo. 

In	februari	en	april:	 Instructiefilm,	ook	voor	nieuwkomers.	
Met Pasen   Eierzoekwedstrijd. 
Maart en mei:  Wedstrijden.
Mei, juni, augustus Dressuurproeven.
Eind juni - juli  Vakantiekampen. 

Het betalen van het lidmaatschapgeld voor de vereniging was in het begin nogal een 
probleem. In tegenstelling tot nu, kon nog niet worden gewerkt met giroaccept kaarten, 
maar moest al het geld nog kontant gevangen worden op de manege. Dat dit niet 
altijd naar wens verliep, blijkt uit de herhaalde oproepen tot betalen in de verschillende 
boekjes. 

Op 20 november 1976 werd de keuken van de familie van Schaik weer gewoon keuken. 
Op die dag werd namelijk de nieuwe kantine/bar in gebruik genomen. Deze bevond 
zich op de plaats van de huidige grote stal.

In 1976 ontvingen 45 jeugdruiters hun B-diploma.

Vanaf oktober 1977 verscheen er in Pretpraat een eigen Hitparade.
De eerste werd samengesteld door 11 Pretfort-ruiters en zag er als volgt uit:
1 Cokaine in my brain  Dillinger
2 Ik ga weg Leen  Dingetje
3 Don’t let me be misunderstood  Santa Esmaralda
4 Float on  The Floaters
5 I feel love  Donna Summer
6	 Do	you	remember	 	 Long	Tall	Ernie	&	The	Shakers
7	 Devil’s	g	 	 C	J	&	Co
8 Give a little bit  Supertramp
9 Locomotive Bread  Jethro Tull
 Cold as Ice  Foreigner
10 Dreams  Fleetwood Mac

Versier de muur
Manege Pretfort heeft besloten om een wedstrijd uit te schrijven voor alle ruiters, vaders 
en moeders, opa’s en oma’s etc. De bedoeling is dat je een stukje spaanplaat neemt van 
precies 20 bij 20 centimeter. Op dit stukje hout moet je een tekening, tekst of reliëf etc. 
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maken. Deze plaatjes worden bevestigd op een muur in de kantine. Denk er om, dat 
het goed houdbaar moet zijn, dat wil zeggen dat je materialen moet gebruiken die niet 
bederven of door vocht wordon aangetast. Gebruik daarom verf op oliebasis en spijker 
en lijm alles heel erg goed vast, zodat het er nooit meer af kan). De tekening moet 
gebaseerd zijn op manege Pretfort of op de boerderij, De jury beoordeelt wat het beste 
en origineelste idee is.
Uitslag van de wedstrijd: 1e prijs : Ronnie Boes, 2e prijs : Karin Verschuur, 
3e prijs : Michel van der Linden. 

Enne.... er was in de eerste jaren nog geen 
binnenbak..... maar hij kwam er wel....
Ik citeer voorzitter Do Serdijn uit haar voorwoord in 
Pretpraat van november 1977:
“Helaas is het niet mogelijk geweest de afgelopen 
weken te rijden. Het slechte weer was de schuldige. Het 
spijt ons voor diegene die toch gekomen zijn. Daarom in 
twijfelgevallen: even naar de familie van Schaik bellen, 
dat spaart een rit.”

Een jaar later schreef Do Serdijn:
“....... Zodra de nieuwe kantine klaar is, die gelukkig 
al flink opschiet, gaan we weer volop van start. Maar 
op dit moment kunnen we gewoon niets doen, omdat 
we bij wedstrijden de hele BINNENBAK nodig hebben en er dan geen plaats is voor 
toeschouwers.......”

Het (NPC) B-diploma
Eén van de redenen waarvoor het noodzakelijk was een vereniging op te richten, was het 
organiseren van examens voor het B-diploma van de Ned. Pony Club. De ponyruiters tot 
18	jaar	konden	op	deze	manier	in	het	bezit	komen	van	het	eerste	officieel	erkende	bewijs	
van hun kunnen. 
In juni 1976 schreven we in Pretpraat:
“Hoera, hoera, hoera, de allereerste 15 ponyruitertjes, die op de gedenkwaardige avond 
van	14	mei	1976	de	allereerste	B-proef	moesten	rijden	voor	een	officiële	jury	van	de	
Bond,	zijn	er	doorheen	gekomen	en	zijn	nu	de	trotse	bezitters	van	een	heel	officieel	
papier, het B-diploma. Hang het boven je bed, bewaar het om aan je kleinkinderen te 
laten zien, in ieder geval: houd het in ere!” En over hetgeen de jury zei: “Buitengewoon 
tevreden was hij erover, dat iedereen er zo goed verzorgd uit zag. Allemaal keurig netjes 
in de voorgeschreven kledij, het harnachement picobello, de ponies goed geborsteld. Het 
was of de ponies ook hun beste beentjes wilden voorzetten; ze waren rustig en gewillig 
op een heel kleine uitzondering na”. De eerste geslaagden waren: 
Crista Polder Marjoleine Ruiterman Jenny Zwanenburg 
Nanda de Groot Henriëtte Hoogendoorn Erica vd Heyde
Ria van Schaik Ingrid vd Heyde Yvette Luyendijk  
Ellen Kolmer Wendy vd Zwet Mascha Keyzer
Marjan Romp Mariëtte Stegwee
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In 1994 hebben we de kontakten met het NPC verbroken.
Al jaren ergenden we ons aan de kosten die de NPC ons in rekening bracht voor het 
afnemen van de examens en dergelijke. De kosten per examen kwamen zo langzaam aan 
(alles mee gerekend) boven de dertig gulden ( ±14 euro) per kandidaat. Dit durfden we 
uiteraard niet door te rekenen. Bij elke kandidaat pasten we daarom zo’n 10 gulden (±4 
euro) uit de kas bij.
Omdat we uiteraard wel examens wilden blijven organiseren, besloten we een eigen 
serie examens op poten te zetten. Dit werden de ABC-examens. Het A-examens behelst 
een proef zonder galop. Het B-examen is gelijk aan het NPC examen en bij het C-examen 
moet de kandidaat een L-proefje rijden. Het laatst is hier ook nog de D-proef aan 
toegevoegd.
In de jaren dat we nu op deze wijze werken, zijn al heel wat kandidaten voor deze 
proeven opgegaan.  Om het examen een zekere waarde te bezorgen, trekken we steeds 
een erkend jurylid van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rijverenigingen aan om over 
de kandidaten te oordelen. 

Pretpraat
Pretpraat is altijd een buitenbeentje geweest binnen 
onze club. Dat kwam (en komt) omdat het door de 
vereniging wordt uitgegeven, maar vanaf het begin 
ook (gratis) aan de andere ruiters op Pretfort wordt 
uitgedeeld. Bij andere verenigingen zou dat niet 
kunnen, maar de samenhorigheid op Pretfort is zo 
groot, dat er naar een oplossing is gezocht om ook 
niet-leden, zonder dat het de club extra geld kost, het blad te kunnen aanbieden.
Die oplossing was het plaatsen van advertenties. In principe betalen de adverteerders de 
krantjes die naar de niet-leden gaan. 
Het blad is ontsproten aan de geest van de heer van der Toolen. Hij vond in 1975 dat er 
een stukje communicatie in de richting van de ruiters moest komen. In eerste instantie 
stelde het krantje qua omvang niet veel voor. Meestal bestond het uit één, soms uit twee 
velletjes. Deze werden vrijwel geheel door meneer van der Toolen zelf volgeschreven.
Mevrouw Bakkes, moeder van twee paardrijdende kinderen, (Karel en Trudy), bood 
spontaan aan het stencilwerk te verrichten.
In 1976 ontstond er een echt redaktie team. Bestaande uit mevrouw Bakkes en Cor 
Weber. Ook toen nog werden veel teksten aangeleverd door dhr van der Toolen. Het 
krantje werd toen ook een “echte krant”. Er was echter nog geen naam. Mevrouw Bakkes 
verzon in november van dat jaar de huidige naam “Pretpraat”. Een naam die duidelijk 
aangeeft waar de krant wordt uitgegeven.
Vaste medewerkers aan het blad, waren indertijd o.a. Yvonne Ernst (toen nog Yvonne 
Verbiest) en mevrouw Burggraaff. Zij schreven onder de namen Y.M. Procrofawisje en 
Elsa, spannende verhalen voor de jeugd.  
Tegenwoordig schrijft mevrouw Burggraaff alleen in het december-nummer nog een 
Kerstverhaal. 
Eind 1978 werd de redaktie van het blad overgenomen door Hilda Veenboer en 
ondergetekende (Ad Koster). Cor Weber bleef echter belangrijke bijdragen leveren aan het 
blad. Mevrouw Bakkes bleef tot september 1979 het stencilwerk nog verrichten.
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Toen zij er mee stopte, werd Peter Rietveld bereid gevonden het stencillen ter hand te 
nemen. Hij was echter niet in het bezit van een z.g. stencil-inbrander. Via een Bodegraafse 
school werd hier een tijdelijke oplossing voor gevonden die niet zo heel succesvol was. 
Nadeel was namelijk, dat als er iets fout ging tijdens het stencillen, er geen nieuw 
inbrand-stencil kon worden gemaakt.....
Op advies van dhr van der Toolen, werd daarom gezocht naar een betere oplossing. 

Uitbesteden bij een drukkerij bleek echter enorm duur. 
Eveneens op advies van dhr van der Toolen, zocht ik kontakt met een bedrijf dat offset 
apparatuur verkoopt. Een gebruikt apparaat moest voor de club toch betaalbaar zijn..... 
Dit viel echter behoorlijk tegen. Een investering van f 10.000,- was minimaal nodig om 
e.e.a. te realiseren. Voor de vereniging dus veel te veel geld.
Na een kort onderzoekje, bleek echter dat er meer verenigingen met een zelfde probleem 
worstelden. Dit had tot gevolg dat ik in mei 1980 besloot om zelf een klein-offset persje 
aan te schaffen en voor een drietal verenigingen ging drukken. Dit leverden uiteraard 
geen winst op, maar de kosten van onderhoud e.d. werden in ieder geval betaald.

Nu, in 2015, zijn we al weer een paar stappen verder.
Dat kleine persje werd in 1987 vervangen door een grotere 
pers, die wat beter met foto’s kon omgaan en ook dikker 
papier kon bedrukken. Het bleef echter zwart/wit.
In 2003 werd deze pers vervangen door een digitale duplicator. 
Geen handen meer vol met inkt als ik een krantje stond te 
draaien, maar nog steeds alleen zwart/wit.
Pas in 2014, toen deze duplicator meer aan onderhoudskosten 
vergde dan hij opbracht, werd het tijd voor een machine die 
ook kleur kan printen. Een forse investering, maar een grote 
stap vooruit.

Infomap
In mei 1981 verscheen een geheel ander informatie bulletin. Samen met de heer van der 
Toolen en Ivonne van Wijngaarden, liet de redaktie toen de INFO-MAP het licht zien. 
Een map boordevol algemene informatie over paardrijden, aangevuld met een groot 
aantal	officiële	proefjes.
Deze map is nog tot circa 2012 aan alle nieuwe ruiters op Pretfort uitgereikt.
Tegenwoordig staan alle proefjes op de website, dus begon de noodzaak een beetje weg 
te ebben.
Ruiters die iets over paardrijden willen weten, googlen daar even voor op internet en 
vinden veel meer informatie dan de map kon bevatten.

Onderlinge wedstrijden
Al voor de oprichting van “De Ziende” werden er, zij het zeer beperkt, onderlinge 
wedstrijden georganiseerd. Dit gebeurde door de familie van Schaik, die werd bijgestaan 
door de vrijwilligers die later de vereniging op zouden richten.
De eerste wedstrijd, in 1975, telde 40 deelnemers en werd afgesloten met een geweldige 
parade. Het aantal deelnemers toonde direkt aan dat er behoefte was aan dergelijke 
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aktiviteiten en dat er zo snel mogelijk een vereniging moest komen.
Sinds de oprichting van “De Ziende”, worden alle aktiviteiten dan ook georganiseerd door 
de vereniging. Dit gaat uiteraard in nauwe samenwerking met de familie van Schaik. Zij 
moeten tenslotte hun manege beschikbaar stellen. Bij zaterdagse wedstrijden, moeten de 
normale lessen komen te vervallen. Verder wist meneer van Schaik en tegenwoordig Ria 
natuurlijk ook veel beter welke deelnemers in dezelfde ring kunnen worden ingedeeld.
Na een extreem hoog aantal deelnemers aan de wedstrijden te hebben gehad in de jaren 
‘80 en ‘90, soms wel een dikke 100 bij dressuurwedstrijden, is het aantal deelnemers de 
laatste jaren redelijk stabiel rond de 60. 
Dit komt vooral omdat er (in tegenstelling tot vroeger) geen lessen meer worden 
gegeven in de avond-uren. Althans niet meer in die mate als vroeger, toen er iedere 
avond les werd gegeven tot 22.00 uur. Daardoor is het aantal volwassenen dat aan 
wedstrijden deelnam, grotendeels vervallen.
Helaas doen de meeste mensen met een eigen paard of lease paard, niet aan de 
wedstrijden mee, omdat ze meestal moeten werken.

Sinterklaasfeest
Al vanaf het begin komt Sinterklaas jaarlijks de 
Pretfort-ruitertjes bezoeken.
De eerste jaren werd hier een zaaltje voor gehuurd 
in “De Rank” in Nieuwkoop. Later werd echter 
besloten dat het veel gezelliger was om het feest 
op de manege te vieren. Het aantal deelnemertjes 
was de eerste jaren echter te groot om het feest in 
de kantine te vieren. Daarom werd een deel van de 
binnenmanege afgezet en kwam de Sint ons daar bezoeken. 

Feestavonden
De vereniging heeft verschillende jaren achtereen een feestavond gehouden voor de 
leden. Deze avond werd de eerste keren gehouden in “De Rank” in Nieuwkoop, maar 
verhuisde daarna naar het “Dorpshuis” in Aarlanderveen. De belangrijkste rede daarvoor 
was dat het “Dorpshuis” een beter toneel had, met faciliteiten voor toneelspelen.
De opzet van de feestavond was steeds ongeveer gelijk. De jeugd bracht op ludieke wijze 
een jaarverslag op de planken en daarna volgde een toneelstuk met eigen leden als 
acteurs. De avond werd steeds besloten met 
een BAL-NA.
Elk jaar werd deze avond overigens voor het 
grootste deel uitgedacht en geregisseerd door 
Cor Weber. Hij schreef de teksten voor de 
jeugd, hij maakte de decors, hij ........ en ga zo 
maar door. 
Als we achter ons kijken, heeft de vereniging 
in de circa 10 jaar dat deze avonden 
werden georganiseerd, heel wat amateur 
toneelspelers op de planken van “De Rank” en 
het “Dorpshuis” gezet. Allemaal mensen die 
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heel wat tijd hebben gestoken in de voorbereiding, maar die vrijwel allemaal met veel 
plezier aan deze periode terug denken.

Op de eerste feestavond, in 1981, kreeg de vereniging een kado. Ik citeer daarvoor een 
artikel uit de Pretpraat uit die tijd. Erna Backhuys zegt daar:
“Er heerste al een sfeertje en al spoedig was de zaal vol en kon het spel beginnen. Na 
het openingswoord van de voorzitter, de heer P. van der Toolen, bood Renate van Boven 
in een leuk speechje een door haarzelf ontworpen vaandel aan de vereniging aan. Het 
vaandel dat in de nabije toekomst bij federatiewedstrijden meegedragen wordt, is 
geborduurd in de borduurinrichting Verzijl te Bodegraven, die dit vaandel ook geschonken 
heeft aan de vereniging”.

Cursussen
Niet vanaf het begin, maar toch al weer heel wat jaren, werden door de vereniging 
cursussen gegeven of georganiseerd.
De bekendste daarvan is de Ruiterbewijs cursus. Deze cursus werd bijna jaarlijks door Cor 
Weber gegeven.  Het aantal geslaagden is altijd zeer hoog geweest.
Naast het Ruiterbewijs, was de Men-cursus van “De Ziende” zeer bekend. Diversen keren 
werd deze cursus gegeven. De eerste keer met een externe cursusleider, daarna echter 
veelal met eigen mensen. Ook nu weer was Cor Weber de man die het theoretisch deel 
voor zijn rekening nam. 
Het praktisch gedeelte werd een aantal jaren achtereen gegeven door Rokus de Jong. 
Door de gewijzigde eisen die de overkoepelende organisaties stelden, was het geven 
van deze cursussen op een gegeven moment niet meer haalbaar. Dit had vooral met de 
lokatie van de manege te maken.

Cursussen die nog wel worden gegeven, zijn onder andere de poetscursus en de 
opzadelcursus. Deze zijn opgezet door Wilma Klootwijk en worden al weer enkele jaren 
onder haar leiding gegeven. 

“Competitie” werd “Verenigings Kampioen”
De laatste jaren maken leden die aan minstens 4 van de 5 grote wedstrijden meedoen, 
kans op de titel “verenigings-kampioen”.
Vroeger deden we dat anders. Toen kenden we nog geen kampioenen, maar we 
organiseerden wel elk jaar een serie wedstrijden waarbij een prijs beschikbaar was voor 
degene die gemiddeld het beste gescoord had. 
We noemden het toen echter gewoon: “Competitie”.
Tijdens zo’n wedstrijd gebeurden soms vreemde dingen. Lees onderstaand verslag uit 
1982 maar eens:

Truc met 3 rijjasjes en 20 ruiters
De jongste groep junioren sloot zaterdagavond 30 oktober de competitie af met een 
caprilliproef.
Dit is een vrij moeilijke proef, omdat hierin zowel dressuur als springen in voorkomt. Om 
zeven uur begon het spektakel. De eerste vijf ruiters mochten inrijden en meneer van 
Schaik gaf de laatste aanwijzingen.
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De jury, meneer Duikers, bekeek alles rustig en de proef kon beginnen.
Na de eerste vijf ruiters komen de volgende vijf aan de beurt.
De eerste indrukken waren prima. Meneer Duikers zei, dat iedereen er keurig uit zag, 
keurig in rijbroek, witte trui en rijjasje.
Dat zie je niet veel met kinderen van deze leeftijd”, zei hij.
Er waren die avond slechts drie rijjasjes, die konstant in de bak waren. De één eruit, vlug 
het jasje uit, de volgende het jasje aan en weer de bak in .
Die drie jasjes deden echt overwerk die avond.
De jury had een goede indruk gekregen en was echt tevreden.
Zo kan je elkaar helpen om van heel weinig, heel veel te maken.
Ja jullie hebben het die avond helemaal gemaakt voor de jury, hartstikke goed van jullie. 
Dat kleine beetje hulp ,wat je van elkaar nodig hebt met zo’n wedstrijd is er bij jullie 
helemaal uitgekomen. Ga zo door .

Hier een verslag van een wedstrijd uit 1976:
De onderlinge wedstrijd van 19 juni
De regen kon niemand weerhouden om van zijn deelname af te zien....
66 deelnemers en tal van juryleden, ringmeesters en commandeurs begonnen om 9 uur 
met het grote karwei. Spanning, sensatie, illusie en desillusie waren van de gezichten 
af te lezen. Meneer van Schaik had het erg druk met de paardenverdeling, maar alles 
verliep toch goed. Na de wedstrijden werd er een parade gereden onder veel publieke 
belangstelling.
De prijsuitreiking werd gedaan door de voorzitter, de heer van der Toolen.
Winnaars en winnaressen:
Ring 1 1. Patricia Bruins 2. Inge Winter  3. Marieke Borst
Ring 2 1. Afke vd Toolen 2. Hetty Steyger  3. Mariëtte Stegwee
Ring 3 1. Ingrid vd Heyde 2. Karel Bakkes  3. Ingrid Burger
Ring 3b 1. Mascha Keyzer 2. Annette de Walle 3. Harm vd Toolen

OPA in Pretpraat
In 1983 verscheen in Pretpraat het vaste verhaal van OPA. 
Een rubriek die zo’n 15 jaar heeft bestaan en die een grote 
aanhang genoot. In 1985 werd er zelfs een fanclub voor 
opgericht. De schrijver was Cor Weber.

Hier een aflevering uit 1992:  OPA Lekker daggie 
visse vange
Piet en Truus moesten mee met de zaak naar Den 
Oever. Daar zouden ze een lekker dagje gaan vissen op 
de Waddenzee met een fraaie vissersboot. Piet was 
verschrikkelijk enthousiast want nu kon hij toch ook eens laten zien wat hij allemaal kon. 
En Truus moest mee.
De oude rammelkast van Piet was rijp voor de sloop, maar volgens Piet kon je met het 
kreng nog de hele wereld rond. Na Alkmaar deed Truus een raampje open, want haar 
kleur was gelijk een vaatdoek, zo was ze door elkaar geschud. Op dat moment trapte Piet 
plotseling op de rem, omdat er een laagvliegende meeuw overvloog. Truus vloog tegen 
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de voorruit en schoot daarna met haar hoofd uit het raam. Piet gaf weer gas en Truus 
schoot weer terug op haar plaats. Ze riep: “Mijn gewit”, maar Piet riep “Doorrijden, want 
de boot wacht niet en jouw gebit wel’” Dus hobbelden en bonkten ze verder. Truus had 
wel degelijk de smoor in. Het leek wel of zij een klapband had gekregen in haar mond, 
want ze had me daar een ruimte gekregen! Ze smeekte nog een keer: “Piet mijn gewit is 
weg”, maar Piet was een doordouwer, hij moést op tijd bij de boot zijn...van zijn baas. Hij 
zou op de terugweg wel gaan zoeken, want niemand zou dat ding toch meenemen, laat 
staan even passen, niet dan?
Truus werd steeds groener en groener, en dat had tot gevolg dat ze de zee niet hoefde te 
vervuilen, alleen maar de weg. Bij het naar buiten hangen, brak het raamslingertje af en 
het raam was verder een geweldig luchtgat wat niet meer dicht kon, en dus makkelijk 
voor Truus.
Aangekomen op de boot werden de hengels uitgedeeld, en Piet had meteen beet . Truus 
moest zelfs helpen trekken en dat deed ze perfekt, want ze liet eerst de lijn iets schieten 
om vervolgens met kracht te trekken . En dat hielp, want de achterbuurman vloog zo 
overboord. Truus kon toch nog “Forry” zeggen toen de chef van Piet weer binnenboord 
was.
Natuurlijk hoort er ook was visserslatijn bij, want de baas had beet. Hij haalde een 
“palinkie” binnen, zo klein dat deze amper kon zwemmen . Iedereen slijmde “Wat een 
grotehhh, zeker anderhalve meter”, waarop Truus riep: “Feker alf je de hengel meetelt”. 
Voor Piet hingen donkere wolken boven de boot, vooral toen Truus al die slijmjurken 
uitschold voor “dobbertobbers” . Piet trok Truus naar het achterdek en gaf haar twee 
hengels in haar handen om haar bezig te houden . Dat hielp, want de schol kwam met 
scholen tegelijk aan haar hengel hangen ! Nadat Piet zijn baas had gekalmeerd, ging 
hij Truus helpen, maar na twee uur was dat niet meer nodig. Ze had eindelijk alles 
binnenboord en het enige wat ze zei was: “Hier heb je vif “ . En sloeg hem met een schol 
op zijn kop. De baas was nu wel in zijn element bij het zien van dat tafereel. Na weer aan 
land te zijn gekomen, vertrokken Piet en Truus in hun gemotoriseerde blik naar huismet 
als blikvanger een stelletje scholletjes die glazig naar het duo lagen te staren. Toen het 
koekblik zich naar huis had gestrompeld, liep Piet direkt naar de visboer om van een 
afstand van drie meter een paar grote palingen naar zich toe te laten gooien. Want eerlijk 
is eerlijk, hij kon nu zonder liegen zeggen: die heh ik zelf gevangen ‘

Oja, het gebit van Truus, waar was dat nou gebleven? Dat was helemaal niet uit d’r mond 
gevallen, want ze had het in haar broekzak gestopt toen ze op de heenweg zo groen was 
geworden! Het had de hele dag als dijenkletser gefungeerd. Foutje.
OPA

Ria Z2-kampioen en ander Federatie-nieuws
Op de federatie wedstrijd in Zevenhuizen werden de kampioenen bekend gemaakt van 
de kring Gouda van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rijverenigingen. Ria van Schaik, 
wist namelijk in de Z2 klasse de kampioenstitel te behalen met haar paard Pascal. De Z2 is 
de zwaarste klasse die de federatie kent. Een waar succes derhalve. 
De vereniging sleepte trouwens nog meer successen binnen. Twee van haar leden 
promoveerden namelijk naar een hogere klasse. Sabine Vugts wist met het paard Silvia de 
L1 klasse te bereiken, terwijl Nicolet Verlaan met haar Tamar overging naar de L2 klasse. 
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In	1980	wilde	Ria	van	Schaik	officiële	wedstrijden	gaan	rijden	met	haar	paard	Pascal.	
Hiertoe besloot Ruitersportvereniging De Ziende zich aan te sluiten bij de Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs. 
Met de jaren kwamen er ruiters/amazones bij en vielen er weer af. De instructie werd al 
heel snel door Ria verzorgd in speciale lessen.

Eén van de eerste grote successen behaalde Ria van Schaik in 1986 met Pascal (inmiddels 
in de klasse Z2 beland) op het concours hippique te Woerden waar zij 1e werd bij de kür 
op muziek en daarmee de BASF-bokaal voor de neus van vele nederlandse topruiters/
amazones wegkaapte.

In 1987 bereikte Ria met Rostana de klasse Z2. Met dit paard wist zij zich zelfs te plaatsen 
voor de nationale indoorkampioenschappen in 1991 met een 12e plaats en in 1992 
met een 7e plaats. Op de Levade (=nationale outdoorkampioenschappen) bereikte zij 
in 1991 een 11e plaats. Met haar huidige Z2-paarden Donald en Duke reed zij mee in 
de provinciale (indoor)kampioenschappen van 1995. In ditzelfde jaar werd zij door de 
Koninklijke Federatie onderscheiden met de Ruiterster. Een ereteken dat ze verkreeg 
doordat ze met 3 paarden de klasse Z2 bereikt had.
Ria is niet het enige succesvolle lid van de vereniging. Onder haar leiding bereikte ook 
Femke de Bruyn in 1990 de klasse Z2 met haar paard Waltien. In 1989 werd zij eerste 
in de klasse Z1 tijdens de provinciale outdoorkampioenschappen waardoor zij naar de 
Levade mocht.

Ook Diana Pieterse mocht met een tweede plaats op de provinciale kampioenschappen in 
1992 door naar de Levade waar zij in de klasse Z1 de 10e plaats behaalde met Pascal. (Ja, 
dezelfde van Ria.) Ook zij heeft in de Z2-top menig concours goed verreden.

Ook	de	ponyclub	floreert.	Eén	van	de	jonge	talenten,	Chantal	van	Koert,	werd	in	1993	
provinciaal kampioen met haar pony Rex in de klasse L1. In 1994 werd zij kringkampioen 
in de M1 en (ja, die gaat door!) in 1995 werd zij bij de provinciale kampioenschappen 
eerste in de M2. Een schitterend resultaat. Ook Marieke Paymans werd eerste bij de 
provinciale kampioenschappen met de pony Vanessa en mocht hierdoor deelnemen aan 
de Levade 1995 in de klasse L en werd EERSTE! De eerste nationale kampioen van onze 
vereniging. Dat dit veel vreugde bij de leden, ouders én instructrice.teweegbracht zal 
iedereen wel willen geloven. Deze 2 ponies beloven nog wat! 

Naast deze hoogtepunten zijn er nog vele successen door vele ruiters behaald in de loop 
der jaren. Teveel om allemaal op te noemen, maar niemand zal verbaasd zijn te horen dat 
onze vereniging heel wat keertjes de kampioenen in de diverse klassen uit de kring Gouda 
geleverd heeft.

In 1994 is LR en PC De Ziende een afzonderlijke vereniging geworden met eigen statuten. 
Gezien het talent dat we bezitten (ook op instructiegebied) zullen we provinciaal én 
nationaal nog wel eens van ons laten horen. Daar ben ik van overtuigd!

In 2013 is besloten om de aparte vereniging weer te beëindigen, want het merendeel van 
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de huidige ruiters/amazones met eigen paarden, rijdt vooral voor het plezier.
Alleen Vera rijdt nog wedstrijden op landelijk niveau en heeft zich daarvoor aangesloten bij 
een andere vereniging. Gelukkig blijft ze verder nog gewoon bij ons op de manege!

Zo begon het 
allemaal
Een verhaal dat mevrouw van Schaik 
in 1999 al voor de gewone Pretpraat 
schreef, Maar dat in dit jubileumboekje 
ook zeker niet misstaat.
Niet alles in dit verhaal klopt meer, 
maar de start van de manege en alles 
er om heen, is gewoon een historisch 
verhaal, dat niet is veranderd na 20 

jaar.

deel 1
“Mijmeringen vanaf een zonnige, rustige plek bij het vijvertje aan het Indiapad”. 
Dat zou de kop boven dit artikel kunnen zijn. 
Drie juli. Opeens was de vakantie daar. 
De laatste lessen op de manege. Ook de laatste les voor van Schaik. 
De laatste keer lesgeven en dan is het echt gedaan. 
Dat was wel even slikken voor ons alle twee. 
We gingen altijd zo ons gangetje. Dat merkte ik toen ik weer eens een stapel fotoalbums 
bekeek. Dan denk je aan wat er zomers toch allemaal is gebeurd. 
Het begon allemaal met één kamp onder de naam van “De Viergang”. Dat was toen 
voor kinderen uit de buurt die zelf een pony of paard hadden, of er één bij ons huurden. 
Dat was toen al een aardig koppeltje. 
Er werden toen nog bijna iedere dag buitenritten gereden. Bijvoorbeeld naar Boskoop of 
Ter Aar. Het was voor iedereen reuze spannend. 
Ik kookte op mijn fornuis in onze “privé” keuken. De pannen huurden we ergens in 
Alphen. Die waren alleen veel te groot voor het fornuis, dus moesten we steeds de 
pannen draaien. Ik was dan ook bijna de hele dag bezig met het eten. 

Als er buitenritten gereden werden, dan was dat een hele dag. Dan werd het zo geregeld 
dat er een auto achteraan ging met emmers om de pony’s en paarden water te geven. 
En er ging natuurlijk brood mee. Heel veel brood. Voor de picknick. Met hagelslag, kaas, 
pindakaas en worst. Verder veel frisdrank en koele melk. 
Al gauw kwamen Hetty Steyger en Cor Weber in zicht. 
Eerst nog wat verlegen, maar al gauw was Cor de helpende hand bij van alles en nog wat. 
Ook Hetty hanteerde veelvuldig de verfkwast en dergelijke. 
Er werd toen ook van alles georganiseerd, zoals onderlinge dressuurwedstrijden, 
buitenritten op zondagmorgen, crosses en natuurlijk ook kampen. 
Ook werd de Goede Sint zo hier en daar ingehaald, met ruiters en paard en wagen. 
Tijdens die kampen gebeurden er soms de gekste dingen. Zo had één van de kinderen een 
pas gekregen konijntje bij zich. Moest persé mee naar kamp. Maar helaas... Dat doet hij 
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anders nooit, hoor ... Het konijntje doodgebeten ... De eerste ochtend al... Goede raad 
was duur, dus meneer van Schaik ‘s morgens voor dag en dauw op pad, naar net zo’n 
konijn. En ja hoor, precies dezelfde tekening, dus gauw in het kooitje. Maar helaas, het 
was geen hollandertje maar een vlaamse reus ..... 
Eind 1975 werd de vereniging “De Ziende” opgericht, met als voorzitter de heer van der 
Toolen. Cor Weber ging voor de centjes zorgen. 
Kort daarop kwam ook Ad Koster bij de club, al was dat toen nog alleen voor de muziek 
bij allerlei avondjes en de kampen. 

Er moest toen ook een clubblad komen. Ik heb hier nog een blaadje uit 1975. Eerst werd 
er gestencild door Anneke Brandsma. Daarna is mevrouw Bakkes heel druk met dat blad 
geweest. Het werd in die tijd ook een echt clubblad. Ze verzorgde het blad in het begin 
eigenlijk helemaal in haar eentje. Tot en met het stencillen op school. In die tijd verscheen 
ook de eerste verjaardagskalender in het blad. Dan natuurlijk ook een kaartje sturen naar 
de jarigen. Heel leuk, maar ook heel veel werk. We hebben dit jaren volgehouden, maar 
wel met veel hulp van anderen, die het af en toe eens een poosje van me overnamen.
Toen Ad wat vaker met zijn muziek op de manege verscheen, zette hij ook een manege-
top 10 op. Die verscheen dan steeds in het clubblad, dat ondertussen de huidige naam 
“Pretpraat” had gekregen

Ik zit nu een oud blad door te lezen en kom tegen dat op 14 mei 1976 onze Ria haar 
B-diploma heeft gehaald. Samen met o.a. Jenny Zwanenburg, Marjoleine Ruiterman, 
Christa Polder en nog tien anderen.

deel 2 
Ik heb van Ad veel Kamppraten gekregen. 
Nou, nou, dan kom je er weer helemaal bij en zou je zo nog eens zo’n kamp willen 
meemaken. Niet met al die zorgen die ik natuurlijk voor iedereen had. En ik was ook 
steeds weer blij als iedereen weer gezond, maar wel erg moe en voldaan, naar huis ging. 

Zo las ik van Disco-Ad en van twee kampleiders die zich 14 dagen opsloten om een 
“tienerkamp” leiding te geven. Ja, ja, wat een pret en wat is er niet allemaal gebeurd. 
Kijk bv eens naar Cor Weber z’n hoofd. 
Daar is nog een litteken van een kamp uit 1978 te zien. 
Toen kreeg hij teer midden op zijn hoofd bij het bouwen van een kampvuur. 
Een teeremmer moest bovenop het vuur komen, maar dat ging niet helemaal zoals het 
moest... 

Ze gingen zelfs naar de Veemarkt in Leiden, ‘s morgens vroeg. En een keer naar de 
bioscoop in Alphen. 
Wat	een	organisatie	was	dat	allemaal.	Maar	wel	leuk.	Vooral	naar	de	film,	want	als	de	
leiding	kaartjes	had	gekocht	voor	een	film,	dan	waren	er	tieners	die	die	film	niet	leuk	
vonden	en	naar	een	andere	film	gingen	......	Dan	moest	de	leiding	zoeken,	want	die	had	de	
koppen geteld en er waren er niet genoeg ... 
Met	iemand	van	de	bioscoop	de	zalen	af.	Als	er	liefdesscenes	in	de	film	zaten	konden	ze	
daar wel zoeken, maar als ze bijna onder de stoelen kropen, kon je ze toch niet vinden 
met een zaklantaarn. 
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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 12 en 26 september 
  van 13.00 tot 17.00 uur    
             

   Uitverkoop voor Ruiter en Paard tot 70% korting 
 

       Regendekens         €  49,95 

Kinder starters en wedstrijdset per set  €  90,00 

Dekens wassen         €  14,95 

Paardrijkousen           2 paar voor   € 10,00   

Wedstrijdjasjes met bling       €  34,95 

Waxjas riders coat        € 134,50 

Rijlaarzen        v.a. €   27,50 

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 Zoran Lobell 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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Na	de	film	gingen	we	wat	drinken	bij	het	kroegje	wat	vroeger	naast	de	HEMA	zat.
Daar werd alles nog eens besproken. Het was echt, zoals ik hier in een verslag lees, 
lachen, gieren, brullen. 
Dan de gebeurtenissen in de slaapvertrekken. 
Lol voor tien. Meiden aan de ene kant. Jongens aan de andere kant. En dan maar 
overlopen. 
Hier wil ik niet te lang bij stilstaan, maar dat het voor iedereen spannend was, dat laat 
zich raden. Iedere keer was het de leiding die kwam zeggen dat ze naar hun eigen kant 
moesten. 
Er werd ook gezongen. Bijvoorbeeld “zachtjes tikt de regen ... “ van Rob de Nîjs. Alleen 
met een andere tekst, die me nu niet meer bekend is. Maar als mijn man (meneer van 
Schaik) een keer een brul gaf, dan hielp dat een poosje. En ging hij zelf in de slaapzak, dan 
mochten ze nog even dollen waar hij zelf ook mee hielp, maar als het moest stoppen, dan 
was het wel afgelopen (hoopte de leiding). 
Er werden ook wel eens slaapzakken met stekels gevuld of dichtgenaaid, pyama’s 
verstopt	en	alles	wat	echt	bij	een	kamp	hoort.	Maar	na	afloop	was	het	toch	altijd	weer	
leuk geweest. Ook werden er pannekoeken gebakken op eigen vuurtjes. Dat gebeurde 
toen al en ook nu blijft dat nog steeds leuk. 

A.D. Koster, zoals Ad in het begin werd genoemd, liep al de kampen door als rode draad, 
maar ook als leiding. Hij had de muziek. Hits van Toen en Nu. Hij was daar heel druk mee, 
net als met de video. In menig huiskamer worden waarschijnlijk nog steeds videobanden 
van hem bekeken over de kampen. 
Er waren in die tijd ook regelmatig grote koppen de kranten: “Pleegdochter Jan den 
Hertog (de schrijver) op ponykamp in Aarlanderveen”. En over een Vietnamees meisjes. 
Nou het was een gewoon kind zoals alle andere kinderen, dus we wilden geen extra 
journalisten bij het kamp. Rijn en Gouwe en het Witte Weekblad vonden we precies 
genoeg. En dan tot slot was er het Kampvuur. Met zang, dans, toneel en stukjes. 
Soms was er iemand met een gitaar bij. Een keer is het gebeurd dat het vuur net was 
aangestoken, of we zagen overal in de omtrek blauwe zwaailichten. We waren net 
cowboy-liedjes aan het zingen toen dit wreed verstoord werd. In een tel lagen de 
brandweerslangen over het erf. De mannen kwaad dat ze voor niets opgeroepen waren 
(maar door wie) en ons kampvuur naar de knoppen. 

deel 3 
Dit is al weer het laatste nummer van de Pretpraat van 1999. 
Hier staat ook vast weer een Kerstverhaal in. 
Daarover zit ik te denken, wie is daar mee begonnen? 
Dan denk ik aan Yvonne Ernst-Verbiest. Ze schreef ook hele spannende verhalen. 
Hier lees ik er één uit Pretpraat van ‘77: “De zomer van het mooie witte paard”. 
Ze schreef dat onder de naam Y.M. Procrofawisje. 

In die zelfde jaargang lees ik ook een verhaal van Elsa: “De avonturen van poes Mies in 
het Grachtenhuis”. Dat is nu ook al ruim 20 jaar geleden. Elsa, die eigenlijk mevrouw 
Burggraaff heet, heeft nu haar 15e Kerstverhaal geschreven. Ook maakte ze raadsels 
en puzzels. Ze kwam op zaterdag naar de manege en ging dan eerst de (oude) kantine 
aanvegen. Dan zocht ze de kinderen van het erf om daar allerlei spelletjes mee te gaan 
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doen, zoals Prentendomino e.d. 
(noot van de redactie: mevrouw Burggraaff schreef in 2014 nog steeds de Kerstverhalen 
voor Pretpraat. Ondanks haar hoge leeftijd van 91 jaar)

We hebben ook een “Hitpret” gehad. Dan kon je je eigen Top lijst invullen. 
O.a. de Top 10, de LP Top 5, de Tip LP, de Pretschijf en de Persoonlijke Top 5. 
Dan hebben we ook rubrieken van André van Brenk gehad, over paardenrassen en nog 
wel meer. 
Ik vind het buitengewoon, dat je dat al zoveel jaar voor elkaar krijgt. Heel lang met de 
zelfde schrijvers zelfs. 
Dat alles met tekeningen en plaatjes er bij. En sinds 1981 zelfs gedrukt in plaats van 
gestencild. Een ware verbetering voor het blad. 
Vooral de rubriek “Zo leer je nog eens wat” zit volgens mij veel tijd in om iedere keer weer 
iets te vinden, denk ik zo. 
Ook het warm houden van de adverteerders, om ze elk jaar weer opnieuw te krijgen. Dat 
gebeurd nu al zo’n 20 jaar. (nu dus al 40 jaar)

De eerste advertenties die ik vond zijn die van Ponsioen en Zn BV en van Maison Jeanelle. 
Dat was in 1977. Nu staan er heel wat meer in en dat is heel goed, want zo kan de 
Pretpraat blijven bestaan. . 
Dus als u ook een advertentie wilt plaatsen, de penningmeester zal er zeker blij mee zijn. 

Wat vinden jullie van de Theo en Thea roddels. In september ‘88 zijn Cora en Marleen daar 
mee begonnen. Daarvoor hebben verschillende mensen “wist-u-datjes” geschreven. 
Hier is er één uit ‘77: Wist u dat de redactie in de persoon van mevrouw Bakkes bij je 
verjaardag een kaart stuurt namens Pretfort? 

Als ik dan lees dat iemand liever de Sexlijn belt dan een privéles van Ria krijgt, dan staat 
er achter: omdat het alletwee één gulden per minuut kost. Dat is ook de moeite niet?? 
Er is ook een rubriek geweest die heette: “Van pen (hand) veranderen”. 
Renate van Boven (nu getrouwd en wonend in Frankrijk) was dacht ik de eerste. 
Zij gaf de pen weer aan een ander door. Daardoor kreeg je hel leuke verhalen. 
Bijvoorbeeld	over	een	fiets	die	je	van	huis	naar	de	manege	brengt	en	van	een	trein	die	
je	naar	school	en	weer	naar	huis	brengt.	Je	moet	daar	wel	een	flinke	duim	voor	hebben.	
Wie weet zien we zoiets ooit weer eens terug. 

deel 4.
Deze keer wil ik het hebben over de cursussen.
Mei 1980 is de eerste Ruiterbewijs cursus van start gegaan.
De	heer	van	der	Toolen	was	de	eerste	cursusleider.	Na	een	flink	aantal	weken	was	
het zover. Ene meneer Post uit Voorburg kwam het examen voor de Ned. Hippische 
Sportbond afnemen. Vijftien ruiters deden er mee, een kreeg voor het schriftelijke deel 
een her-examen. De heer Post werd die dag ook bijna van de sokken gereden door een 
zeer gespannen deelneemster AdV (nee Ann, we noemen je naam niet voluit). Deze 
deelneemster werd later toch rustiger en behoorde ook bij de geslaagden. Andere 
geslaagden waren o.a. Jan vd Broek en Yvonne Ernst - Verbiest.
Op 6 april 1981 zijn de eerste examens afgenomen van de cursus “Paardengebruik”. Voor 
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het gemak praten we over mennen. Hier was de heer J. Maiburg de instructeur. Zijn 
rechterhand voor het schriftelijk deel was Yvonne de Witte (de toenmalige secretaris van 
onze vereniging).
Een hele interessante cursus als je echt iets meer wil weten over het paard.
De eerste geslaagden waren o.a. Corrie Smittenaar, Carla vd Weyden en Ria van Schaik.
Dat er met al die cursussen veel gelachen is, maar het ondertussen toch serieus was, laat 
zich wel raden door de vele geslaagden. Het ging allemaal buitengewoon goed.
Later kregen we dat het praktisch examen in Nieuwkoop afgenomen moest worden. Nou 
dat was helemaal wat. Op de weg, met straten oversteken en verkeersregels. Ja, ja, en zo 
hoort het.
Meneer van der Visch deed, dacht ik, de tweede cursus en kwam met Pathelien en 
Gobelien. Nou, de een tilde het achterbeen nog hoger op dan de ander, maar ze leerden 
er wel veel van. Zo gingen ze zo hier en daar door een voortuintje, maar ik geloof dat 
de mensen het niet eens zo erg vonden. Het was twee keer in de week feest in de 
nieuwbouw, in de buurt van de Halve Roe.
Daarna zijn we maar overgegaan naar onze eigen mannen, Cor (Weber) en Rokus (de 
Jong) met het trouwe paard Patrick.
Wat heeft dat beest er toch veel aan het felbegeerde papiertje geholpen. Wat hebben 
die jongens daar toch een hoop werk aan gehad, vooral Cor. Want praktijklessen gaan 
er makkelijker in dan schriftelijke toestanden. Maar als je het een beetje met een geintje 
kunt brengen, dan lukt het toch wel. Zie de resultaten.
Voor het mennen kwam er een beetje een moeilijke overgang, want het rijk stelde een 
bezuinigingsgreep in, waardoor het examen onbetaalbaar werd. Als opvolger kwam het 
“Koetsiersbewijs”.

Maandag 24 augustus 1987 ging er weer een nieuwe cursus van start.  Dit keer 
“Toiletteren, Voorbrengen en Beoordelen van Paarden”.  Er waren 10 lesavonden van 3 
uur, die werd gegeven door de heer Bos uit Groenekan. De lessen waren opgedeeld in 
twee delen van anderhalf uur.
Vijftien mensen hebben er de schouders onder gezet en zijn ook allemaal geslaagd.
Er kwamen weer twee heren het examen afnemen.
‘s Middags kregen de deelnemers enkele uren de gelegenheid om een paard te toiletteren 
en rond half zes begonnen de examinatoren met beoordelen. Daarna kwam het 
voorbrengen nog.

We hebben nog een menexamen gehad met deelnemers uit Pijnacker. Als verrassing 
kwamen ze met een echte Postkoets. Frans van Schie wilde daar ook tijdens het examen 
mee rijden. Ons land, waar het examen werd verreden, is echter niet zo vlak en het 
schommelde dan ook nogal erg. De examinator zei dan ook al erg snel: “U bent geslaagd 
hoor.”  Ik herinner me ook nog dat al die meiden die dag in precies de juiste kleren 
opkwamen voor hun examen. Prachtig.

Tot zo ver het artikel dat mevrouw van Schaik in 1999 schreef en dat in vier opvolgende 
Pretpraten werd gepubliceerd. Een klein deel van het oorspronkelijke verhaal heb 
ik weggelaten, omdat dat niet relevant is voor de geschiedenis. 90% is rechtstreeks 
overgenomen uit de oude bladen.
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Heel wat veranderd in de loop der jaren....
Inmiddels runt Ria al weer heel wat jaren de manege.
Dat deed ze tot juni van dit jaar met Marcel, haar partner.
Helaas kwam hij door een noodlottig ongeval om het leven, zodat Ria er nu grotendeels 
alleen voor staat. Gelukkig wel geholpen door veel vrijwilligers.

Er is natuurlijk in de jaren heel veel veranderd.
Mensen zijn gekomen en weer gegaan. Daardoor kent een groot deel van de huidige 
ruiters veel namen die mevrouw van Schaik noemde, ook helemaal niet meer.
Ook zijn de meeste artikelen in Pretpraat veranderd. 
Momenteel zijn de personen die Pretpraat vol schrijven o.a. Irene Weerheim, Wilma 
Klootwijk, Rienke Boonstra en mensen uit het bestuur van de vereniging.
Pretpraat is ook weer veel mooier geworden, want door nieuwe apparatuur, is het nu 
mogelijk om de foto’s in kleur te printen. Een heel grote vooruitgang weer.

Advertentie-tarieven vrijwel ongewijzigd laatste 20 jaar
Wat opvalt is dat de advertentie tarieven van Pretpraat in al die jaren bijna nooit zijn ver-
hoogd. In 1995 waren die (omgerekend naar euro) vrijwel gelijk aan de huidige tarieven.
En dat terwijl we nu toch een veel mooier blad hebben.
We gingen van een blad dat foto’s op een matige wijze in zwart/wit kon afdrukken, naar 
een blad waarin veel kleur zit.
In 2016 gaan we hier toch maar eens iets aan wijzigen. Dat lijkt me toch haalbaar.

Veranderingen op manege
Toen Ria de manege ging runnen, wilde zij eerst zo veel mogelijk administratieve zaken 
vereenvoudigen. Dus niet meer (bijna) dagelijks lessen afrekenen met mensen, maar de 
invoering van een vast kwartaalbedrag. Geïnt middels acceptgiro’s.
Dat was een groot succes, want nu kwamen alle betalingen keurig binnen via de giro, 
waarvan toch ook de meeste nota’s moesten worden betaald.

1996-4 Beste ruiters en ouders van jeugdige ruiters. 
Er staan op de manege een aantal veranderingen op stapel. Vorig jaar zijn we daar al 
gedeeltelijk mee begonnen; toen al zouden we de lessen op paarden geheel stopzetten. 
Het was echter zo’n moeilijke beslissing, dat we hem steeds hebben uitgesteld. Er zijn 
tenslotte een aantal mensen die al zo lang bij ons paardrijden. 
Ik wil die trouwe ruiters heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons 
hebben gesteld in al die achter ons liggende jaren. We moeten nu echter toch weer 
afscheid van een aantal gaan nemen. De paarden lopen namelijk veel te weinig om op 
deze wijze door te kunnen gaan. 
Daarnaast neemt het aantal pension-paarden steeds meer toe, en deze paarden moeten 
ook de gelegenheid hebben om te rijden. Met name in de winter, wanneer we alleen de 
binnenbak in gebruik hebben, is dit een probleem. We zijn daarom gedwongen om het 
aantal manege-lessen in te krimpen. 
Naast de avondlessen zijn er ook wat wijzigingen in de overigen lestijden. 
Namens de manege, Ria van Schaik 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  31



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  32

1996-5 Kwartaal-abonnement vervangt 10-lessenkaart 
Iedereen krijgt voortaan een acceptgiro (inmiddels vervangen door een gewone nota) 
thuis en wordt verzocht het lesgeld per kwartaal vooruit te betalen. Net als bij de 
10-lessenkaart, mag een niet gereden les worden ingehaald. Nu binnen het kwartaal.

1996-5 Afscheid van een deel van onze avond-ruiters
Door het verdwijnen van een deel van de grote paarden en de ruimte die de mensen met 
eigen paarden kregen, werden de lessen in de avonduren ingekrompen en werd afscheid 
genomen van een deel van de volwassen ruiters.

1996-4 De Open Dag die Ruitersportvereniging “De Ziende” op manege Pretfort 
organiseerde, mag zeer succesvol worden genoemd. 
Vanaf negen uur zond Radio ON al haar programma’s rechtstreeks vanaf de manege uit. 
Regelmatig werden interwiews uitgezonden met deelnemers of organisatoren. 
Ongetwijfeld heeft dit ook bijgedragen aan de publieke belangstelling, die ondanks het 
koude weer, toch redelijk te noemen was. 
Waarnemend	voorzitter	Will	de	Jong	opende	het	officiële	deel	van	de	dag	om	kwart	
over negen met een overzicht van het programma, waarna gestart werd met de 
dressuurwedstrijd. 
Nadat deze goed draaide werd een aanvang gemaakt met de andere aktiviteiten. In een 
grote tent waren diversen spelen voor de kinderen opgesteld en ook de inwendige mens 
kon daar voortreffelijk aan zijn trekken komen. Er waren o.a. overheerlijke hamburgers en 
porties saté verkrijgbaar. Ook voor het lessen van dorst kon men in de tent terecht. 
Buiten werden loten verkocht waarop prachtige, door de middenstand beschikbaar 
gestelde, prijzen gewonnen konden worden. Ook draaide hier het Rad van Avontuur, 
eveneens met prachtige prijzen. 
Vanaf circa twaalf uur werden er demonstraties gegeven. 
In de binnenbak gaf de bekende Aris van Schagen een werkelijk spectaculaire show. Wat 
hij met zijn twee paarden voor elkaar kreeg, was voor iedereen een raadsel. Zo zag men 
o.a. een paard over een evenwichtsbalk lopen en werd aan één van de twee bij elkaar 
staande paarden een opdracht gegeven en bleef de ander keurig staan. Wat uniek te 
noemen is bij kuddedieren als paarden. 
Ook rekenen bleek geen enkel probleem, evenals het met vier benen (een paard heeft 
benen) op een krukje staan van 24 x 24 centimeter. Zie dat maar eens voor elkaar te 
krijgen bij zo’n groot dier. 
De tweede demonstratie werd gegeven door (een deel van) de federatiegroep van de 
vereniging. Marlies Staartjes, Hans Zandbergen, Suzan Homan, Bram Angenent, Diana 
Pieterse, (Nederlands Kampioene) Marieke Paymans, Chantal Bijl en Jolanda van Leeuwen 
reden, onder leiding van instructrice Ria van Schaik, een voortreffelijke achttal proef. 

En toen was het de beurt aan de voltigegroep van “De Ziende”. Deze groep had, 
onder leiding van Marleen Hofstede, de afgelopen maanden een spetterende show 
ingestudeerd. Wat Caroline Aartman, Linda Kranendonk, Marina Baartman, Guyonne Bijl, 
Mariska van der Bijl, Ellen Paymans, Kim van der Zon en Vivian Onel voor elkaar kregen 
was zondermeer geschikt om in een professioneel circus op te voeren. 
De laatste demonstratie was een z.g. Pas de Deux door Bram Angenent en Hans 
Zandbergen. Zij reden, zoals de naam eigenlijk al zegt, een proef voor twee personen. De 
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meeste	figuren	in	dit	soort	proeven	dienen	synchroon	te	worden	gereden,	wat	zeker	niet	
gemakkelijk is. Ze slaagden hier echter voortreffelijk in. 
Waarnemend voorzitter Will de Jong overhandigde alle deelnemers aan de demonstraties 
na	afloop	een	bloemetje	en	overhandigde	Marieke	Paymans	een	extra	boeket,	om	haar	
voor een groter publiek dan enkele maanden geleden, nogmaals te feliciteren 
met het behalen van haar titel Nederlands Kampioen.
Chantal van Koert, die onlangs ook deze titel behaalde, was helaas niet aanwezig. 

De kampen
Om aan te geven dat de kampen altijd een 
succes zijn geweest, drukken we een verslag 
af uit 1988. Ook nu, in 2015, is er nog steeds 
voldoende belangstelling voor de kampen, maar 
doordat er veel meer te doen is voor de jeugd, is 
het wel minder dan in de eerste jaren. 
                               
 Mariëtte Hermans in 1986>>>

KAMPVERSLAG  Tweede ponykamp 
1988. 
Maandag 8 augustus begon het tweede 
ponykamp.
Ad legde de kampregels uit, en daarna 
deden we een kennismakingsspel. Daarna 
moesten we een vlag maken. Iedere groep 
moest een vlag maken met een afbeelding 
van zijn soort groep. Toen de vlaggen klaar 
waren, gingen we rijden en voltigeren. 
Na het rijden en voltigeren gingen we 

watervoetballen en dat was leuk! ‘s Avonds maakten we een wandeling. En daarna een 
spooktocht, dat was lachen!
De volgende dag gingen we het terrein versieren voor de Wild West Show. ‘s Middags 
gingen we oefenen voor die Show. ‘s Avonds 
liepen we een foto-speurtocht. De volgende 
dag konden we uitslapen. Daarna ontbijten 
(zoals gewoonlijk) en dan natuurlijk zoals 
elke dag het corvee. Daarna gingen we in 
het weiland rijden en mennen. ‘s Middags 
gingen we esta- fettes en voltigeren doen. ‘s 
Avonds deden we de Wild West Show voor 
de ouders en daarna Disco. Ondertussen 
hadden wat eekamplieden een toneelstuk 
voor de leiding gemaakt. De dag erna (eerst 
de gewoonlijke dingen: ontbijt en corvee) 
deden we een vossenjacht in Nieuwkoop. 
‘s Middags gingen we rijden en mennen. ‘s 

twee foto’s uit het kamp van 1981
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Avonds estafettes. 
De volgende dag gingen we ‘s ochtends ontbijten en corveeën, daarna rijden. Groep 
1 ging in het weiland een rit maken. Groep 2 ging mennen, daarna ook rijden in het 
weiland. ‘s Avonds een barbeque met play-back-acts. ‘s Nachts hadden we een kampvuur. 
Zaterdag: We gingen nog één keer rijden en kregen het toneel van de leiding te zien. Om 
12 uur was het pony-kamp afgelo pen. De ouders kwamen ons ophalen. Jammer, het was 
afgelopen.
Marsha en Vincent Smits

1978 Tieneravonden toen....
Feestavond jeugd 12 - 18 jaar 
Bij aankomst in de zaal (met de tafel in Kerstsfeer -compleet met kaarsen- reeds gedekt) 
werden we verwelkomd door Ad Koster, de hele avond door. Toen iedereen aanwezig 
was (lichtelijk te laat) startten we met de kwis. Even aandacht voor de mensen die 
deze brachten: Gees Veenboer stelde de vragen, Cor Weber telde de punten op, en de 
jury tenslotte bestond uit Hetty Steeiger en onze gitarist/zanger Harm van der Toolen. 
Het grootst aantal punten sleepte de groep Veronica in de wacht. De winnaars kregen 
allemaal een niet geheel gouden speldje, waarna we de gelegenheid kregen warm te 
lopen d.m.v. dansmuziek (wéér door Ad Koster natuurlijk). Na enige tijd: eindelijk!! we 
konden aanvallen! De nasi was trouwens best te (vr)eten, hoewel er natuurlijk enige 
pechvogels waren, die er niks aan vonden. En er waren nog wel zulke lekkere hapjes bij. 
Als speciale attractie kregen we nog een portie ijs voorgeschoteld plus voor ieder nog 
een banaan. Terwijl enkelen van ons de afwas deden en de tafel afruimden , kon men het 
teveel gegetene er alweer afhossen. Daarna even bijkomen door middel van spelletjes en 
bingo, gebracht door Cor Weber en Hetty Steyger. Zo wisselden de muziek en de bingo 
elkaar steeds af, terwijl Harm er tussen door nog wat nummertjes weggaf.
De familie van Schaik had voor leuke en mooie prijzen gezorgd voor de bingo-winnaars. 
Over één ding waren we niet tevreden: toen het afgelopen was om elf uur, vonden we 
het veel te vroeg om op te houden!
Afke van der Toolen

1996-6 Onderonsje met…. een vaste kracht

Dit keer:
Janneke van der Vis - Schouten
Zij is alweer bijna 10 jaar secretaris van “De Ziende”. Niet 
alleen van Ruitersportvereniging, maar ook van de Landelijke 
Rijvereniging en Pony Club.  
1  Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar   
 was dat? 
 Ik was denk 9, dus dat zal in 1972 geweest zijn, en het   
 was bij Bakker in de Meije.
 2  Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort. 
 Dat is moeilijk. Ik heb ooit in een vakantie wel eens een 
 10-lessenkaart verreden en toen kregen we een paard en dat heeft hier toen 
 gestaan. Ik denk dat dat in 1983 was. Dat was Vivan. 
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3  Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten. 
 Lezen. Andere sporten doe ik eigenlijk nauwelijks. Ik heb wel een aantal jaren  
 Callanetics gedaan. 
4  Wat is je favoriete pony/paard momenteel. 
 Dat is nog steeds een pony; Peter. Die staat nu bij mijn ouders en is nu 21 jaar. 
5  Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden. 
 Op mijn eigen paarden Vivan en Ramiro. 
6  Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen. 
 Nou, dat zou ik niet weten. Geen idee hoor. 
7  Wat is je leukste ervaring in de ruitersport. 
 Nou even denken: Koeien halen met mijn pony. Naar voren scheuren. 
 Als koeien niet wilden, dan beet hij ze in hun bil. Parade-rijden vond ik ook altijd leuk. 
8  Heb je dromen over een toekomst met paarden? 
 Nou nee, niet echt. Hooguit als hobby, maar niet voor mijn toekomst. 
9  Van krijg je les.  Ik heb altijd les gehad van Ria. 
10  Heb je favoriete (top)ruiter.  Nee, ik geen favoriete topruiter. 
11  Wat vindt je het leukste aan paardrijden. 
 Ik vind paarden gewoon leuke beesten. Ze zijn allemaal anders, met een eigen  
 karakter en ze zijn intelligent. 
12  Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden. 
 Achter uit het land halen als hij niet wil. Ramiro liep altijd helemaal naar achter. Dan  
 bleef hij wachten en kon je hem gelijk pakken. 
13  Wat is je favoriete paardenblad. 
 Heb ik niet. Ik lees alleen Paard en Sport 
14  Wat is je favoriete film. 
	 Ik	kijk	zelden	films.	Een	detective	vind	ik	nog	het	leukste	op	de	TV.	
15  is je favoriete muziek. 
T op 40 uit 80-er jaren zo’n beetje. In elk geval geen house. 
16  Wat zijn je favoriete radio-en TV -station. 
 Sky Radio en Radio 10 Gold vind ik wel leuk. Op TV vond ik SBS6 soms wel leuk, maar  
 dat is nu van de schotel af. (Janneke woont op een boerderij in Bodegraven en heeft  
 geen kabel) Ik kijk weinig TV. 
17  Wat lees je altijd in Pretpraat, wat mag er wel uit en wat zou er nog in 
 moeten komen te staan. 
 Ik lees het altijd helemaal.Ik zou grappige voorvallen wel in Pretpraat willen zien. Dus  
 meer Theo en Thea-achtige stukken. 
18  Wat is je beste eigenschap. 
 Ik ben wel rustig en geduldig (tot dat ik kwaad word). Ik ben ook wel accuraat. 
19  Wat is je slechtste eigenschap. 
 Ik ben erg introvert. Hoe zeg ik dat; een binnen-vetter. De redaktie wacht op meer,  
 maar Janneke zegt Dat was het wel. Ik ben niet voor niks introvert. 
20  Wat zou vereniging aantrekkelijker kunnen maken. 
 Bij de Federatie zou ik het wel weten. De band tussen de pony-en paarden-ruiters zou  
 wat groter mogen zijn. Dat zou veel beter kunnen. 
 Bij RSV zouden meer ouderen mee moeten doen met de wedstrijden. 
 Zoals het bestuur. Misschien in een aparte ring? (ideetje??) 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  36

1995 Twee kampioenen van “De Ziende” naar Levade
Op zaterdag 1 juli vonden in Heerjansdam de Provinciale Kampioenschappen plaats voor 
Zuid-Holland en Noord-Brabant van de Koninklijke Federatie.
Marieke Paymans wist met haar pony Vanessa een eerste plaats te bereiken in de klasse 
L2. (pony-klasse DE). Chantal van Koert sleepte een eerste prijs in de wacht met haar 
(klasse C) pony Rex. Zij kwam uit in de klasse M2. 

1995  Marieke Paymans Nederlands Kampioen dressuurrijden op Levade
Zaterdag 26 augustus vonden in Ermelo de Nederlandse Kampioen-schappen 
dressuurrijden voor ponies plaats. Vooral Marieke oogstte met haar (DE) pony Vanessa 
succes. Ze werd namelijk Nederlands Kampioen in de dressuur-klasse L. 

1998-4 Ruiterbewijs voor ruiters De Ziende 
Op maandag 29 juni 1998 gingen een groot aantal cursisten op voor het Ruiterbewijs.
Er was een groot leeftijdsverschil in de kandidaten. De jongste was nog geen 13 en de 
oudste was de 50 reeds gepasseerd. Vooral voor de jongste groep was het examen geen 
makkelijke klus. Tijdens de cursus, die gedurende 16 weken vakkundig werd geleid door 
Cor Weber, bleken de meeste best moeite te hebben met de droge theorie. 

Helaas moesten 5 kandidaten in het najaar her-examen doen voor hun theorie. 
Examinator Verheyden van de Stichting Recreatieruiter, prees de manier waarop de kan-
didaten les hadden gekregen. Het percentage geslaagden lag volgens hem zeer hoog. 

Degene die zich de gelukkige bezitter van het Ruiterbewijs mochten noemen zijn: 
Debbie Nicole van Dam, Ester van Doorne, Ben Epskamp, Saskia Gerritsen, Rosalie de 
Groot, Lesley Hoogendoorn, Marjolein Jochemsen, Ilse 
Keyzer, Rosalie de Kruijf, Alinda Kwakernaak, Janny Man, Nicolet Nijhof, Mariëlle Nonne-
maker, Vivian Onel, Marieke Paymans, Anne-Lotte Paymans, Kitty Sanders, Valda Smits, 
Linda Tijsterman, Dirk Tuithof, Guidi Tuithof-Kranenburg, Daisy Tuithof, 
Aaike Jelske van der Velde en Carlijn Vorwerk. 

1999-1 Ria van Schaik scoort 
Op een paard van de Bodegraafse familie Veldhuyzen heeft Ria in drie wedstrijden maar 
liefst 8 winstpunten in de klasse M 1 binnen weten te halen. Dit paard, Justice, staat sinds 
enkele weken op manege Pretfort en Ria kreeg toestemming om er wedstrijden mee te 
gaan rijden. 
De eerste wedstrijd waaraan ze deelnam was op zaterdag 9 januari in Waddinxveen. Ze 
behaalde hier een eerste prijs met 173 pt Goed voor 2 winstpunten. 
De tweede wedstrijd vond plaats op 23 januari. Eveneens in Waddinxveen. 
Ook nu bereikte ze een eerste plaats. Dit keer met 178 punten. Alsof dat nog niet genoeg 
was, ging Ria zondag 24 januari ook nog naar een wedstrijd in Bodegraven. Ze kwam 
hier tweemaal uit en behaalde twee eerste prijzen, met respectivelijk 170 en 175 punten. 
Dus ook nu weer winstpunten. 
Door deze resultaten mogen Ria en Justice op 13 februari deelnemen aan het Provinciaal 
Kampioenschap in Vlaardingen. 
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En hier dan het resultaat uit Vlaardingen ..... 
Ria van Schaik naar Nederlands kampioenschap 
De Aarlanderveense amazone Ria van Schaik, van Ruitersportvereniging “De Ziende, heeft 
zich	met	het	paard	Justice	gekwalificeerd	voor	het	Nederlands	Indoor	Kampioenschap	op	
5 maart in Ermelo. 
Zoals we onlangs al vertelden, had Ria zich, na een jaar uit het wedstrijdcircuit te zijn ge-
weest,	in	slechts	twee	wedstrijden	weten	te	kwalificeren	voor	het	Provinciaal	Kampioen-
schap dat op zaterdag 13 februari in Vlaardingen plaatsvond. 
Op dit kampioenschap wist ze de derde plaats in de M2 klasse te behalen. 
De vereniging ziet dan ook sterk uit naar haar resultaten op 5 maart.

Ria van Schaik in de Nederlandse top 10
De Aarlanderveense amazone Ria van Schaik, heeft bij het Nederlands Kampioenschap in 
Ermelo een 6e plaats weten te bereiken in de M2 klasse.
Ria, die uitkomt voor Ruitersportvereniging “De Ziende” en zelf instructrice is op manege 
Pretfort, behaalde dit succes met het paard Justice, waarop ze sinds ongeveer 3 maanden 
rijdt.
Aan het kampioenschap namen 21 ruiters en amazones deel uit heel het land.
Heel lang had Ria hoop op een hogere plaats.
Nadat ze als vierde was gestart, stond ze op een 2e plaats, dit bleef zo tot na de 8e 
deelnemer. Toen zakte ze een plaatsje. Pas na de 15e deelnemer zakte ze naar de vierde 
plaats. Uiteindelijk werd het dus een 6e plaats. Altijd nog goed voor een plaats op het 
podium. Een kampioenschap als dit, wordt door 3 juryleden beoordeeld. Dit uiteraard om 
een zo eerlijk mogelijk eindresultaat te verkrijgen. Ria kreeg respectievelijk 149, 152 en 
159 punten.

2000-4 We interviewen Vera Vossenberg. 
Ze is 9 jaar en zit op de basisschool de Rietkraag in Nieuwkoop.
Vera is heel vaak op de manege te vinden. Zeker niet al-
leen wanneer ze les heeft. 
Dit komt omdat ze jaren lang de buurvrouw van Ria en 
Marcel was, toen deze nog in Nieuwkoop woonden. Ze 
kwam, als klein kind,  dan vaak gewoon met Ria of Marcel 
mee.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en  
 waar was dat?
 Toen ik zes was, geloof ik. Dat was hier op deze 
 manege.
2 Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort?
 Eerst heb ik een paar jaar gewoon los gereden. 
 Op zondag meestal. Daarna ben ik in de lessen 
 gekomen. Ik denk nu 2 jaar.
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere  
 sporten?
 Nee!
4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel?
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 Na lang denken, blijken dit Barney en Dapper te zijn.
5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden?
 Dit antwoord weet ze snel: Donald!
6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen?
 Eigenlijk weet Vera hier geen antwoord op te geven, maar als anderen zeggen dat ze  
 goed is in voetballen, laat ze dat maar opschrijven.
7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport?
 Moeilijk hoor, als je alles leuk vindt. Maar Vera besluit het kamp hier maar te laten  
 noteren.
8 Heb je dromen over een toekomst met paarden?
 Ja, maar wat ik wil weet ik nog niet. Ik denk iets met dressuur.
9 Van wie krijg je les?
 Van Jolanda.
10 Heb je een favoriete (top)ruiter.
 Vera heeft niet echt een topruiter, maar Ankie van Grunsven vindt ze wel erg goed.
11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden?
 Dat is niet moeilijk voor Vera: Scheuren en springen natuurlijk!
12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden?
 Niks! Alles is toch leuk.
13 Wat is je favoriete paardenblad?
 Nee. Ik heb thuis de Penny wel, maar daar vind ik niks meer aan.
14 Wat is je favoriete film?
	 Een	film	met	een	muis.	Little	Stuart.
15 Wat is je favoriete muziek?
 Van alles wat. 
16 Wat zijn je favoriete radio- en TV station?
 Na enige discussie met omstanders, vullen we hier in: Radio 538 en TMF.
17 Wat lees je altijd in Pretpraat, wat mag er wel uit en wat zou er nog in moeten 
 komen te staan?
 De Mesthoop en Theo en Thea lees ik  
 altijd. Verder weet ik het niet goed.
18 Wat is je beste eigenschap?
 Gelukkig zitten er genoeg mensen aan 
 de bar, want Vera weet het zelf niet. 
 Haar beste eigenschap moet echter zijn  
 dat ze zo behulpzaam is. 
 Ze helpt altijd iedereen.
19 Wat is je slechtste eigenschap?
 Ondanks de hulp van alle mensen aan 
 de bar, lukt het niet om hier een 
 antwoord op te vinden.
20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker  
 kunnen maken dan hij nu is?
 Meer wedstrijden en dan vooral 
 Caprilli-wedstrijden.

Vera in 2015 op Chirico
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2001-2 Het bijzondere paard (9 en slot)
In de periode dat Frits Paymans bij ons in het bestuur zat, schreef hij een vaste rubriek in 
dit	blad.	Het	waren	9	afleveringen,	waarvan	dit	de	laatste	was....

Het begint eentonig te worden. Telkens als we de draad van het verhaal denken op te 
pakken en te begrijpen verdwijnt de schrijver in een duisternis waar het schrijven hem 
onmogelijk lijkt te worden. Als redactie hebben wij gemeend in te moeten grijpen door 
de snaak eens op te zoeken. Wij hebben ons dan ook geposteerd voor de uitgang van de 
terp, gewapend met middelen die zijn verduistersmoes in de toekomst onmogelijk zullen 
maken. Het wachten is op zijn verschijnen, waarbij we deze attributen aan hem zullen 
overhandigen. Het overschrijven van zijn potlood gekrabbel en het verwijderen van alle 
taalfouten is al werk genoeg voor een vrijwilligersteam dat periodiek de leden van onze 
club van een boeiend clubblad voorziet.  We staan ergens midden in Drenthe voor een terp 
te wachten…………

………………..eindelijk weer buiten. Het lijkt of ik dit eerder heb meegemaakt. Hé wat 
leuk! Hier staan wat mensen die ik vaag ken van de manege waar ik voor dat ik aan deze 
speurtocht begon regelmatig aan de bar zat. Ene Ad met wat namen die ik me niet meer 
kan herinneren wegens langdurig verblijf in allerlei duistere omgevingen. Er is wat donker 
overdag als je door het land reist! Na een wat koele begroeting door de in paardrijdkle-
ding gehulde personen krijg ik een laptop in mijn handen geduwd en zet een ontluikend 
pubertje mij een petje op het hoofd. Het is een bijzonder mutsje met een zaklantaarn-
tje boven het korte klepje. Vroeger zag je zo een ding wel bij mijnwerkers, maar die zijn 
uitgestorven en daarmee die verlichte hoedjes. Valt trouwens niet mee zo een ding. Als je 
wat wil zien moet je je hoofd zodanig houden dat de lichtbundel op het voorwerp valt dat 
je wilt zien. Heb je het licht daar waar je het hebben wil dan blijkt dat je ogen verkeerd 
in je hoofd zijn gezet, want de bundel staat precies goed, maar je kan uit je ooghoeken 
de tektst niet lezen die je graag zou willen zien. Draai je je hoofd om te kunnen lezen dan 
schijnt de bundel op een partij klinkers waar geen tekst op staat. Dat wordt dus eventjes 
oefenen voordat ik dat onder de knie heb. Bij wijze van spreken dan, want als je iets on-
der de knie hebt kan je het zeker niet lezen of zien. Pas als je het weer boven de knie hebt 
bestaat er een mogelijkheid tot lezen. Tenminste als je dat rottige lampje erop gericht 
krijgt.
De Pretfortclan geeft mij nog een reep chocola en weg zijn ze! Schiet eens op roept een 
spichtig Vanessatypje ondersteunt door half Oostenrijks witte-pony-rijdstertje tijdens het 
weggalloperen , wij hebben niet eeuwig de tijd om iedere keer die onzin te lezen zonder 
te weten waar het hobbelpaard nu uiteindelijk vandaan komt. Als de familie (lely)Veld-
bloemetjes dan ook nog der mondjes opentrekken heb ik het voorlopig helemaal gehad. 
Ik zwaai ze na in hun aftocht en moet me inhouden om niet een willekeurige vinger in de 
hoogte te steken.
Wat een rust. Maandenlang wetenschappelijk onderzoek zonder gehinderd te worden 
door de dagelijkse beslommeringen ener manege en een ponyclub. De shock van de con-
frontatie en de onverholen kritiek op mijn werk door een stel vandalen onder leiding van 
de hoofdredacteur heeft mij danig uit het lood geslagen. Heel stil mijmer ik voor mij uit 
en hoop in stille gedachte dat mijn onderzoek nog lang moge duren. Anderzijds bekruipt 
mij een gevoel van heimwee, het terug willen naar de warme stal waar alles begonnen 
is. Mij weer terugtrekken in het fort van pret. De beschermde omgeving van stallen en 
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mesthoop, de strenge stem van de instructrice en de vriendelijke blik van alle dieren. 
Helaas het lot van een onderzoeker is hard. Hij gaat door tot het einde en zal zijn sponsor 
niet teleurstellen. Mijn beurs is nog lange tijd geldig, net als mijn pinpas en mijn OV-jaar-
kaart.
Vol energie en trots op mijn nieuw verworven attributen spoed ik mij noordwaarts. 
Mijn rugzak draag ik op mijn buik en functioneert als tafeltje voor de laptop. Mijn petje 
schijnt vrolijk in het rond en belicht alles wat nodig is, behalve mijn laptop. Als ik dat zou 
willen dan zit de klep voor mijn ogen en zie ik niets meer. Gelukkig zit er een batterij in 
de minicomputer die ook een lichtje doet branden. Even voor Emmen wordt ik staande 
gehouden. Er hangen rood-witte linten over de weg. Een slaperig uitziende jongeman, 
vast een beginnend ambtenaar, dwingt mij over een tapijt te lopen. Mijn zolen soppen in 
de chemische smurrie die daarover is uitgestort. Vragend naar mijn reisdoel meld ik dat ik 
op zoek ben naar een bijzondere diersoort. Voor ik het weet zit ik in een politiebusje. On-
der strenge bewaking wordt ik afgevoerd naar een naburig politiebureau. Ik krijg daar te 
horen dat er een ernstige ziekte is uitgebroken en dat mijn bewegingsvrijheid beperkt zal 
zijn. Door tranen overmand stort ik mij in de armen van een aantrekkelijk exemplaar van 
de berden politie. Zij troost mij wat zij maar kan in een half duistere ruimte. Helaas blijft 
het petje op mijn kop licht geven en staat de schootcomputer nog steeds aan. Normaal 
zou ik op kunnen houden met schrijven maar door ingrijpen van dat groepje clubleden 
moet ik wel doorgaan. Al mijn charmes in het vuur leggend krijg ik het bij mijn geüni-
formeerde amazone voor elkaar dat ik weg mag. Alhoewel alle transporten in dit gebied 
verboden zijn, weet zij voor mij een uitweg te vinden. In deze streek is men zwaar tegen 
inenten. Dat mag niet van de dominee. Toch stonden er allemaal borden langs de weg die 
schreeuwden om de koeien in te enten. Raar eigenlijk mensen niet en dieren wel? Bij ons 
is het juist andersom. Nadat ik mij voor alle zekerheid heb laten inenten mag ik weg. Niet 
zomaar, nee onder begeleiding met een busje naar huis.
Ik besef dat mijn opdracht, het vinden van de oorsprong van het hobbelpaard, niet zal 
worden voltooid. Het werd een trieste rit. Wij doorkruisten vele gebieden waar hele vee-
stapels geruimd werden. Al onze vrienden moesten weg om besmetting en uitbreiding 
van die enge ziekte te voorkomen. Nee, blij wordt je daar niet van.
Op koopavond kom ik in Nieuwkoop aan. Aangezien ik in geen tijden thuis geweest ben 
laat ik het busje eventjes door het dorp rijden om wat boodschappen te doen. Na de bak-
ker en de groenteman stoppen we als laatste bij de slager.
Dit is niet te geloven daar stonden ze. Twee gave exemplaren van het door mij gezochte 
ras. Niet geruimd en open en bloot in de winkel. Twee prachtige hobbelpaarden van een 
originaliteit als nergens te vinden. Ik heb plaatsgenomen op de grootste en heb tot diep 
in de nacht gehobbeld. Ik kon er geen genoeg van krijgen! Mijn studie is beëindigd bij 
Slagerij van der Pijl in de Dorpsstraat te Nieuwkoop. Ga er gerust heen het hobbelt er 
heerlijk.
stirf

2003-1 Eigen Paarden Dag 13 april
13 april staat er iets heel speciaals te gebeuren op manege Pretfort. Voor het eerst komt 
er een dag geheel in het teken van de Eigen Paarden. Deze categorie bestaat al jaren in 
de wedstrijden van RSV De Ziende. We zijn er voornamelijk om voor de manegeruiters (de 
mensen die een uurtje in de week lessen) activiteiten te organiseren, maar omdat het 
natuurlijk leuk is om met je eigen paard daar aan mee te doen, mogen de eigen paarden 
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ook altijd mee doen in een aparte categorie. 
De laatste samengestelde wedstrijden is dat veranderd. 
De eigen paarden mochten niet meer meedoen, omdat 
aan	de	samengestelde	wedstrijd	een	inschrijflimiet	aan	

verbonden is. Omdat bui-
tensluiten natuurlijk nooit 
leuk is, hebben we bedacht 
om dan ook maar een zon-
dag voor de eigen paarden 
uit te trekken. Iedereen die 
op manege Pretfort een 
eigen paard of een lease-
paard heeft staan mag 
meedoen. Wat gaan we 
dan doen? We willen nog 
niet teveel verklappen, maar dat het lachen gaat worden 
staat al vast. 
(de foto’s zijn van de andere EP-dag)

Kerstverhaal in Pretpraat
Ieder jaar mogen we een heel actueel Kerstverhaal ontvangen van mevrouw 
Burggraaff uit Bodegraven.
Jaren geleden reed haar dochter Anneke bij ons op de manege en mevrouw Burggraaff 
kwam heel vaak mee. Ze vond het vreselijk gezellig op de manege en is in die tijd 
begonnen met het schrijven van een Kerstverhaal voor Pretpraat. 
Nu, jaren later, is zij nog steeds even enthousiast als vroeger.
Ze is nog steeds lid van de vereniging en leest elke Pretpraat nog van voor tot achter. 
We zijn heel blij dat ze elk jaar aan ons gedacht heeft en willen haar natuurlijk heel 
hartelijk bedanken hiervoor.

Sponsor-acties
In de afgelopen jaren hebben we ook een paar keer een sponsor-actie gehouden.
De eerste was een actie voor Stichting Brooke Hospital for Animals.
Een organisatie die zorg draagt voor verwaarloosde paarden overal op de wereld.
Op de open dag van 2005, mochten we de vertegenwoordiger van deze stichting een 
cheque overhandigen van maar liefst 1600 euro. 

In 2008 organiseerden we een zelfde soort actie om springmateriaal voor wedstrijden te 
kunnen aanschaffen. Deze actie bracht het mooie bedrag van 1400 euro op.
Vervolgens organiseerden we (of eigenlijk vooral Suzan vd Burgh en haar familie) in 
2009 nog een actie voor de kas van de vereniging. Dit was een actie waarbij we stroop-
wafels verkochten. De opbrengst was maar liefst 651 euro.

De laatste actie die we voerden, was voor de nieuwe buitenbak.
Dat is nog maar een paar jaar geleden en ook deze bracht weer een mooi bedrag op.
In februari 2014 konden we Ria een bedrag van 3185 euro aanbieden.
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Overige activiteiten
Naast wedstrijden en de bekende ABC-examens, worden er ook ieder jaar nog andere 
activiteiten op de manege georganiseerd. Deze activiteiten worden meestal door Wilma 
Klootwijk georganiseerd. 
Wilma organiseert de poetscursus, de opzadel-
cursus, spelletjesmiddagen, Halloween, maar 
ze is ook de stuwende kracht achter het Ten-
tenkamp en het Ponykamp. Zonder Wilma zou 
dit de afgelopen jaren niet zijn gebeurd. 

Hier een verslag van een poetscursus uit 
2008

Poets/opzadel cursus 25 
mei
Eindelijk was het dan zover, de dag van de 
poetscursus.
Rond 14,00 uur heerste er een gezellige drukte rond de manege.
29 deelnemers hadden zich verzameld in de kantine.
na een korte uitleg vertrokken we naar de binnenbak waar Jet al klaar stond met de 
vrijwilligers die het voor zouden doen.
Na een kort verhaaltje van Wilma over het nut van het poetsen liet Femke zien hoe en 
waarom je juist deze bepaalde borstel moest gebruiken.
Ook het hoeven uitkrabben werd niet vergeten.

Daarna werden de 26 kinderen en 3 volwassenen 
verdeeld over de pony’s.
Tot 15.00 uur mochten ze poetsen en uiteraard 
werden er foto’s gemaakt.
Toen stond er dinken en lekkers klaar, om 
vervolgens om 15.15 weer te verzamelen in de 
binnenbak.
Wederom stond Jet gepoetst en glimmend te 
wachten om opgezadeld te worden. Een onderdeel 
waar toch veel kinderen moeite mee hebben.
Iedereen kreeg de kans om hun gepoetste pony 

een keer op en af te zadelen, ook hier mochten de trotse kinderen met “hun” pony op de 
foto.
Dik na 16.00 uur werden de kinderen weer verzameld achter de binnenbak waar ze hun 
wel verdiende Diploma en een zakje snoep in ontvangst konden nemen.
Na nog een laatste groepsfoto en een glaasje dinken vertrok iedereen met een 
goedgevoel en hopelijk met een andere kijk op de paarden en pony’s huiswaarst.

Spelletjesdag op de manege
Op 19 oktober was er een 1e spelletjesdag op de manege.
Deze gezellige dag was georganiseerd door Vivian, Femke, Wilma, Louisa en Marit.
Ik deed ook mee en was groepjesleider. Mijn groepje bestond uit  Danique, Mila en Sophie. 
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Een erg gezellig groepje .
We begonnen met een skelterrace. Deze was op de springwei. Je moest een parcours 
rijden door de pionnen heen. Ook moest je de heuvel op dat was wel erg moeilijk gelukkig 
mochten je teamleden je helpen.
Een ander spel was de kamelenrace. Hier moest je goed samenwerken.
Je kreeg een doek en die moest 1 iemand over zijn hoofd heen doen.
Dan moest iemand daarachter gaan staan en die moest dan weer iemand op zijn rug 
nemen. Diegene die op de rug zat hield een bekertje water vast! Als je dan een eindje 
gelopen had moest je het water in de emmer gooien. Gelukkig is mijn team niet nat 
geworden.
Een ander spel was in de nieuwe stal daar moesten we zingen! Er werd een liedje opgezet 
en als de muziek stopte moest je doorzingen. Het team dat de tekst wist had gewonnen. 
Dat was ook wel een grappig spel.
Na dit spel moesten wij een quiz gaan doen! Allemaal vragen over paarden en over de 
manege. De meeste vragen waren wel moeilijk.
Wij hadden dan ook dit spel verloren. Een ander spel was kratlopen.
Je moest dan met kratjes naar de overkant toe lopen maar je mocht de grond niet aan-
raken. Wij hadden de moeilijke kant want wij moesten naast  de paarden. Hierna was het 
even pauze! We kregen wat te drinken en we mochten een snoepje pakken! Na de pauze 
gingen we gelijk door. De lopendeband, zo heette het  volgende spel. Je moest een bal 
doorgeven over een tennisracket. Wij hadden dit spel ruim gewonnen! Daarna gingen we 
ponyrijden!! Sophie en Mila gingen op Jum Jum en Danique en ik gingen op Jeroen. We 
moesten tegen het team van Marlies. Ook moesten we nog zaklopen.
Wij hadden daarbij weer gewonnen! We waren erg snel!
Daarna moesten we gelijk het hoofdstel van Barok in elkaar zetten! Dit was nog niet 
makkelijk! Ook gingen we nog een kruiwagenrace doen! 1 moest er in de kruiwagen gaan 
zitten en de rest moest hem duwen onderweg moest je klompen en een broek aantrek-
ken. Toen de spelletjes klaarwaren moesten we nog een eindspel doen. Dit spel werd ge-
speelt door alle team en spelletjes leiders. Het was een soort estafette. We moesten een 
hoed doorgeven en iedereen begon dan met zijn eigen onderdeel. Ik zat bij het onderdeel 
kratlopen! Louisa hielp mij met kratlopen dat was wel grappig.
Ik moest de hoed doorgeven aan Bo zij moest zaklopen!
Daarna allemaal snel door naar de buitenbak en de hoed ophangen.
Na dit spektakel mochten we patat met een frikadel of kroket eten! 
Al met al een heel gezellige middag en heel leuk georganiseerd!!!!
Volgend jaar weer? Ik hoop het wel!
Isabelle 

www.deziende.nl
Het ontstaan van onze website is geheel te danken aan de familie 
Marsman uit Noorden. Dochter Denise kwam omstreeks 1998 op 
Pretfort rijden en vader Bert vroeg zich af waarom er nog geen 
website was.
Kort daarop stond de eerste (toen nog eenvoudige) site in de lucht 
en konden teksten en een beperkt aantal foto’s worden geplaatst. 
We waren bereikbaar via www.come.to/pretpraat. Bert had het 
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voor elkaar!
Maar als er dan zo’n site is, wil je natuurlijk steeds meer en dus hadden we meer ruimte 
nodig om foto’s te kunnen plaatsen. We lieten de domeinnamen pretpraat, pretfort en 
deziende registreren en Bert bouwde de eerste echte mooie site, met daarop ook een 
Gastenboek.
Vooral dat Gastenboek sloeg meteen aan. Wat werd daar veel over gecommuniceerd voor 
die tijd. Want lang niet iedereen had in die tijd breedband internet.
Maar Bert wilde nog veel meer en zo ging in 2009 onze geheel vernieuwde website in de 
lucht. Geheel door hem gebouwd met moderne php scripts.
Iedereen die daar een autorisatie voor heeft, kan nu vanuit zijn/haar eigen huis nieuwe 
teksten of foto’s op de site zetten. 

Een comple verrassing voor penningmeester en redacteur: 

Ad krijgt zijn eigen lintje.
Op vrijdag 27 April 2012 is Ad Koster geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau.

De Orde van Oranje Nassau is een Nederlandse Ridder orde die zes ridderlijke graden kent.
Een benoeming in de orde wordt verleend wegens bijzondere verdiensten jegens de 
samenleving. Het gaat bijvoorbeeld om maatschappelijk en cultureel vrijwilligerswerk. 
Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook om mensen die door hun inzet 
verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.

Wat begon als leuk uitje met het hele gezin, ter ere van hun 
30 jarige huwelijk, georganiseerd door zijn kinderen Sonja 
en Lisette, werd Ad meegevoerd naar de RKK. H. Johannes 
Geboorte in Zevenhoven, waar hij niets vermoedend 
aankwam.
Eenmaal aangekomen kwam Ad tot de ontdekking dat 
tussen de vele aanwezigen ook familie en bekende van 
Manege Pretfort waren. Nog niets vermoedend voegde Ad 
zich tussen de bekende aanwezige, maar werd er al snel 
tussen uitgehaald om zich samen met zijn vrouw bij de 
andere 7 gelukkige te voegen. Tijdens dit samenzijn met de 
burgemeester werd het Ad pas echt duidelijk wat er aan 
de hand was. Ondertussen werden wij opgevangen in een 

andere	zaal	waar	we	ontvangen	werden	met	koffie	en	wat	lekkers.
Rond 10.00 uur gingen we de RKK. binnen waar de ceremonie plaats zou hebben.
Hier kreeg Ad zijn lintje als lid in de orde van Oranje Nassau onder luid applaus voor het 
leven opgespeld. Even na 11.15 keerden we weer terug naar de zaal waaronder het 
genot van een Oranje Bitter gefeliciteerd kon worden. Na enkele foto’s keerden we terug 
naar Manege Pretfort waar we gezamenlijk tijdens een broodmaaltijd nog even konden 
napraten.

Ad langs deze weg willen we je nogmaals bedanken voor al het werk dat je belangeloos 
voor de Manege doet en gedaan heeft, en laten we hopen dat je dit nog vele jaren in 
goede gezondheid mag blijven doen, WE KUNNEN JE IMMERS NIET MISSEN ..!!!
Het Bestuur
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In Memoriam mevrouw van Schaik
Op vrijdag 9 november 2012 ging om even over 10 uur de 
telefoon. Het was meneer van Schaik, die vertelde dat zijn 
vrouw die morgen was overleden.
Een schok gaat dan door je heen, want ondanks het feit dat 
ik (Ad Koster) al heel lang wist dat het niet echt goed ging 
met haar, schrik je toch altijd weer bij zo’n bericht.
Ik kende mevrouw van Schaik sinds halverwege de 70-er 
jaren. Hoewel ze al lang niet meer op de manege woonde, 
kwam ik nog regelmatig bij haar en meneer van Schaik thuis, 
in hun huisje in Alphen.
Gelukkig heeft meneer van Schaik het leven inmiddels weer 
goed opgepakt en hopen we dat hij nog lang zijn gezicht mag laten zien op “zijn” manege.

In Memoriam Marcel Wetter
Op vrijdag 12 juni 2015 kwam Marcel op zeer ongelukkige 
wijze ten val bij het lossen van een vrachtwagen. Hij raakte 
hierbij direct buiten kennis en werd met spoed naar het LUMC 
gebracht. Het zag er in eerste instantie echter niet naar uit 
dat hij in levensgevaar was, maar een spannende tijd brak 
aan.
Helaas werden de berichten die we uit het ziekenhuis 
ontvingen er in de loop van de dag niet beter op. Op de 
manege was iedereen dan ook in grote spanning.
De dag daarop stond de open dag van de vereniging gepland. 
Zoals altijd met een dressuurwedstrijd, waarvoor zich een 

kleine 60 deelnemers hadden ingeschreven.
Moest die nu wel of niet doorgaan??? 
Om half tien ‘s avonds hebben we als bestuur besloten om alles af te lassen en iedereen 
te bellen met de mededeling dat ook de wedstrijd niet door ging.
Er braken daarna nog een paar heel spannende dagen aan voor Ria en haar familie, de 
familie van Marcel, Yvonne Op ‘t Land, die Ria al die tijd heeft bijgestaan in het ziekenhuis, 
maar ook voor degene die op de manege bleven om daar alles zo veel mogelijk in goede 
banen te leiden.
Helaas is Marcel op dinsdagochtend 16 juni toch overleden.
Hij is thuis opgebaard geweest en heel veel mensen zijn in de dagen voor zijn crematie 
afscheid van hem wezen nemen en Ria sterkte wezen wensen.
Op zaterdag 20 juni werd hij, door een grote erehaag met witte ballonnen, van het erf af 
gereden, om naar zijn laatste rustplaats te gaan.

Afsluiting historie van 40 jaar....
We willen dit deel van deze speciale Pretpraat toch wel graag wat vrolijker afsluiten, dus 
hier 2 korte samenvattingen van verslagen van de kampen van dit jaar.
Verder de actie waarmee u geld voor de vereniging kunt sparen bij Jumbo in Nieuwkoop. 
De uitslagen van de najaarscross van 12 september komen in de volgende Pretpraat.
En natuurlijk de Agenda met aankondigingen van de volgende activiteiten. Zoals de 
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najaarsdressuurwedstrijd op zaterdag 10 oktober.
Als	jullie	dit	lezen,	hangt	de	inschrijflijst	inmiddels	in	de	kantine.
Omdat deze speciale Pretpraat al erg dik is geworden, houden we alle zaken verder maar 
heel kort.

De zomerse activiteiten op Pretfort
Het Ponykamp (in het kort, want de deelnemers hebben een boekje ontvangen)
Dit jaar sliepen we door omstandigheden niet in de grote legertent op de springwei, maar 
werden onze luchtbedden gespreid in de ponystal.
De groep bestaand uit 13 kinderen, lagen naast elkaar in de loopstal van de shetjes.
De stal van Vosje werd omgetoverd tot Hotelkamer voor leiding Suzan en Wilma.
Wat er leuk en gezellig uitzag maar ’s nachts veranderde in een HORRORHOK...????
Omdat er deze week weer veel gedaan is hebben de kinderen zelf een dagverslag bijge-
houden om aan iedereen te laten weten wat ze zoal beleeft hebben.
Deze verslagen zijn samengevat in een speciaal Kampboekje en aan alle kinderen uitge-
reikt. Als verrassing zat er ook nog een dvd bij met alle foto’s van de hele week.
En dat waren er maar liefst 600!!

Tienerweekend
In het weekend van 14,15 en 16 augustus hadden we op manege Pretfort een weekend 
georganiseerd voor kids die op het voortgezet onderwijs zitten of op een vervolg oplei-
ding. Er hadden zich 10 kinderen opgegeven. Omdat dit kamp te kort duurde voor een 
eigen boekje met verslagen, drukken we deze hier af.

We gingen als aller eerste die dag de tenten opzetten (niet iedereen was daar bij) Het 
waaide te hard en het lukte dus niet. We hadden besloten om met z’n alle in de binnen-
bak te gaan liggen. Omdat de manege paarden ‘s nachts in de binnenbak mogen, had 
de leiding een draad gespannen zodat er een afscheiding was. Om 19.00 kwamen we 
allemaal. Je spullen moest je in de binnenbak leggen. Rond 20.15 gingen we springen in 
2 groepen. Eerst zou de eerste groep gaan springen en de anderen voltigeren, maar uit-
eindelijk heeft niemand gevoltigeerd en iedereen gesprongen. We hadden drie hindernis-
sen, een dubbelsprong en een enkel sprong. Bij de dubbelsprong sprongen we heel hoog 
(0ngeveer 90 cm) en dat was een leuke uitdaging om te springen. Na het springen gingen 
we buiten onder het afdak het spel weerwolven doen. Het spel was erg leuk we hebben 
het wel 10X gespeeld. Rond half 2 gingen we tanden poetsen en klaar maken om naar 
bed te gaan. De paarden gingen wel slapen, maar wij natuurlijk niet. We zijn ongeveer 
om 3 uur wel in slaap gevallen.          Ps; de leiding was super! Bedankt voor alles

Dag 2, zaterdag 15 augustus Geschreven door: Maartje, Naomi, Sam, Hannah en Jet.
We werden wakker gemaakt rond kwart voor 8, want we moesten vroeg vertrekken naar 
Brabant voor de buitenrit. We ontbeten en daarna moesten we ons omkleden, rond 10 
uur vertrokken we in groepjes met verschillende auto’s onderweg naar Brabant. De rit 
duurde anderhalf uur. Toen we eenmaal daar waren aangekomen moesten we ons mel-
den in de kantine. Daar werden de paarden in gedeeld en toen iedereen was ingedeeld 
mochten we de paarden poetsen en daarna opzadelen. Wanneer iedereen klaar was 
moesten we ons verzamelen in de binnenbak. Toen iedereen op z’n paard zat werden we 
in 2 groepen verdeeld. Groep 1: Naomi, Sam, Hannah, Denise, Eva, Suus en Ellen. In groep 
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2 zaten: Jet, Mariëlle, Maartje, Yvonne, Desiree en Saskia. Groep 1 vertrok het eerste en 
toen daarna groep 2.
De rit duurde 5 uur. We reden door het bos en over de heide. Ook gingen we heel hard 
galopperen. Na 2,5 uur rijden gingen we pauze houden. De paarden konden eten en drin-
ken en wij gingen ook eten en drinken. Na een half uurtje pauze gingen we weer opzade-
len en rijden. De groep ging een stuk met elkaar rijden en daarna splitste we weer. Tijdens 
de terug weg was het aan het regenen en we werden nat tot op onze onderbroek! 
Onderweg stopte we ook nog bij een appel boom en plukte we appels voor de paarden. 
Toen we terug waren gingen we wat drinken en patatjes met een snack eten. Daarna 
gingen we terug naar de manege. We waren zeiknat dus het eerste wat we gingen doen 
was droge kleren aan trekken. Daarna kwam Wilma speciaal in de avond naar de manege 
om spelleider te zijn. We gingen levend bingo spelen. Groepje 1 had gewonnen, dit waren 
Maartje, Eva en Mariëlle. Helaas regende het, dus we konden geen Belgische verstop-
pertje of een ander spel wat buiten moet spelen. Toen hadden we daarna geen zin meer 
om nog een spel te doen dus gingen we kletsen. Iedereen lag rond 3 uur te slapen. Eva, 
Mariëlle en Sam hebben ’s nachts nog op iedereen z’n gezicht getekend. Iedereen werd 
wakker met de vraag wie het had gedaan want Eva, Mariel en Sam hadden ook op hun 
eigen gezicht getekend om niet verdacht te zijn. Maar Sam kon haar lach niet inhouden 
en toen was het bekend. Het was een leuk en gezellig kamp!

Dag 3, zondag 16 augustus Geschreven door Suus en Sas
Wij vonden er werkelijk waar niks aan! Hahaha….nee hoor, we vonden het super leuk! 
Om kwart over 4 kraaide de haan er weer vrolijk op los. Dit keer waren we allemaal zo 
moe dat we er weinig last van hadden, behalve Denise want die ging hem te lijf met haar 
kussen. Om 7 uur hoorde Sas dat Ria en Valda al hard aan het werk waren in de stallen. 
Dus hup, uit bed en de mouwen opstropen en helpen met uitmesten. Om 9 uur deed Suus 
haar ogen open en zij had heel slecht geslapen omdat Sas onwijs hard gesnurkt had en 
zij daar dus wakker van had gelegen. Om kwart over 10 hebben we het spul maar eens 
wakker gemaakt, want anders zouden ze nog een gat in de dag slapen, stelletje slaapkop-
pen… We gingen lekker ontbijten met knakworstjes, want die hadden we nog en alles 
moest gewoon op. Na nog wat nagepraat te hebben over het weekend, werd het toch 
echt tijd om de spullen te gaan opruimen, want het kamp was om 12 uur afgelopen. We 
kunnen terug kijken op een ontzettend leuk, gezellig, spectaculair weekend. Als het aan 
ons ligt doen we het volgend jaar nog eens dunnetjes over!

Meiden, allemaal bedankt voor de gezelligheid en tot volgend jaar.

J.M. Fransen
Rijks gediplomeerd hoefsmid

Voor het aan huis beslaan van
uw paard, pony.

Warm en koud beslag.

Oosteinde 26, Waarder, tel. (0348) 50 21 77
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

september

15 Ilona van den Hoek

20 Yvonne Ernst-Verbiest

21 Els Smit

21 Nuemi van der Ploeg

30 Mirjam de Vries

oktober
6 Loes Peters
7 Merel den Daas
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
10 Shila Huisman
11 Lotte Rietveld
11 Fabiënne vd Kooy
14 David Hafkamp
15 Renske vd Voorst
21 Liza Gunst
21 Margot Reijnders - Thiele
22 Sylvana Borst
22 Marijn de Vries
23 Joyce Timmer
24 Cilla van der Wel
31 Vera Vossenberg
31 Joyce vd Vis
31 10 Anne Wils
november
2 Amber Nieuwkerk
5 Ad Koster
10 Carla van der Weyden
13 Janneke vd Vis-Schouten
14 Jaimy Lynn van der Jagt
17 Aaliyah Wiegel
19 Denise Slappendel
25 Annemieke van Rosendaal

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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Van 9 september t/m 
26 september Viering 40 jarig bestaan

10 oktober Najaarsdressuur
Schrijf je nu al in op de lijst in de kantine.

21 november Sinterklaasfeest

Wij zoeken enkele nieuwe adverteerders.
We willen Pretpraat voortaan grotendeels in kleur uitbrengen en 

dat kost uiteraard meer.
Met enkele nieuwe adverteerders en (voor het eerst sinds meer 

dan 20 jaar) een kleine tariefverhoging, hopen we dat mogelijk te 
kunnen maken.

Vanaf 2016 denken we aan de volgende tarieven:
Kwart pagina 45 euro  -  Halve pagina 70 euro

Hele pagina 115 euro
Uw advertentie komt dan in kleur in het blad.

(wij dienen wel materiaal van u aangeleverd te krijgen voor het maken 
van de advertentie. Of een complete advertentie)
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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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