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Kom naar de winkel voor de laatste aanbiedingen.Kom naar de winkel voor de laatste aanbiedingen.

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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Van de bestuurstafel
Dit is de eerste Pretpraat van het nieuwe 
verenigingsjaar en de eerste activiteiten zijn 
al weer achter de rug.
Het Diplomarijden dat op 22 en 23 februari 
werd gehouden, is weer een succes geworden 
voor alle deelnemers. Ook nu hoefde niemand 
te worden afgewezen.
Meer hier over leest u elders in deze Pret-
praat.

Het belooft weer een druk verenigingsjaar te worden, en de plannen voor dit 
jaar wijken duidelijk af van hetgeen we de afgelopen jaren deden.

Om te beginnen hebben we besloten om weer eens een Samengestelde Wed-
strijd te organiseren. Deze komt in de plaats van de Caprilli.
Omdat een Samengestelde Wedstrijd uit 3 onderdelen bestaat, vergt deze dus 
veel tijd per deelnemer en moeten we een maximum aantal deelnemers aan-
houden. We hopen dat het droog is op 20 maart, want dan kunnen we 45 
mensen aan dit evenement laten meedoen.
Voor degene die niet weten wat een SW is; we beginnen met een dressuurproef, 
daarna volgt een springproef en tot slot doen we een spel.
Het “gemene” van deze SW is dat het spel net zo zwaar telt voor de einduitslag 
als de andere onderdelen. Dus ben je goed in dressuur en springen, maar slecht 
met het spel, dan kan het zomaar gebeuren dat je heel laag eindigd.

Op 21 maart is de Algemene Ledenvergadering van RSV De Ziende.
Elders in deze Pretpraat vind u hiervoor de uitnodiging.
Door het aftreden van Suzan Kranenburg, zijn we momenteel op zoek naar een 
vervanger voor haar. Hebt u interesse, laat het ons weten!

Op 18 juni zal de Open Dag plaatsvinden, maar dit keer op een heel andere ma-
nier georganiseert als in voorgaande jaren.
Dit keer geen onderlinge dressuurwedstrijd op deze dag, maar uitsluitend de-
monstraties door de eigen ruiters, maar ook door externe deskundigen.
De invulling hiervan is inmiddels in volle gang, maar we kunnen nog geen defini-
tieve dingen hierover zeggen.
Op deze dag zullen ook de Kampioensbekers over 2015 worden uitgereikt. 
Ook dit jaar worden die weer gesponsord door ST/Warmte uit Nieuwkoop!
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De dressuurwedstrijd zal een week later worden gehouden en wel op een heel 
aparte manier. We gaan hem namelijk splitsen over de zaterdagmiddag en de 
zondag. Dit omdat Ria geen 2 zaterdagen haar normale lessen kan afzeggen.
Zowel op zaterdag als op zondag zijn alle ringen beschikbaar.
De uitslagen van de beiden dagen worden samengevoegd en de prijzen zullen 
dan ook pas op zondag kunnen worden uitgereikt.
Deelnemers die op zaterdag hebben gereden, kunnen hun prijs in ontvangstne-
men tijdens hun eerstkomende rijles.
In principe mag je zelf kiezen op welke dag je wilt rijden, maar kinderen die 
om geloofsovertuiging niet op zondag willen rijden, hebben voorrang 
op de zaterdag. We proberen dit in goed overleg te regelen als dat nodig is.

Voor alle wedstrijden zijn we op zoek naar sponsors voor de bokalen.
De bekers zijn altijd een behoorlijke uitgave voor de vereniging, dus daarom 
zijn we eigenlijk altijd op zoek naar bedrijven die deze voor hun rekening willen 
nemen.
Overigens blijven we ook altijd op zoek naar adverteerders voor Pretpraat.
Nu het blad grotendeels in kleur verschijnt, zijn de kosten natuurlijk ook toege-
nomen, terwijl de advertentie inkomsten niet echt zijn toegenomen.
Mocht u er iets voor voelen om de vereniging op enigerwijze te sponsoren, neem 
dan even contact op met de penningmeester.

Manege Pretfort organiseert dit jaar weer 2 kampen.
In de eerste week van de schoolvakantie zal het ponykamp weer plaatsvinden.
De leiding is al volop bezig met de voorbereidingen en geeft jullie via FaceBook 
en onze website steeds updates van de plannen.
Het tienerweekend staat in augustus gepland en ook daarvoor zijn de voorbe-
reidingen al in gang gezet. Ook dit gaat, net als afgelopen jaar, weer een succes 
worden.
Een inschrijfformulier staat in deze Pretpraat en is aanwezig in de kantine.
Denkt u er wel aan dat u bij inschrijving al een aanbetaling moet doen, om de 
eerste kosten te kunnen dekken.

Sinds 22 februari zijn de loten voor onze jaarlijkse grote verloting weer verkrijg-
baar. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen een boekje meenemen en 
verkopen in de kennissen kring. Dus aan familie, buren, vrienden enzovoort.
Het is niet de bedoeling om huis-aan-huis te gaan verkopen.
In elk boekje zitten 10 lootjes van 1 euro, dus het zou niet moeilijk moeten zijn 
om die te verkopen. En raakt uw kind een paar lootjes niet kwijt, dan wilt u mis-
schien zelf het restant wel kopen? 
De naamdelen van de verkochte loten en het geld, kunnen in een envelop wor-
den gedaan en in de witte brievenbus in de kantine worden gestopt.
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De trekking van de loten zal plaatsvinden in de week vóór de Open Dag.
De uitslagen komen op de site te staan en de prijzen kunnen worden opgehaald 
tijdens de Open Dag.
Niet opgehaalde prijzen blijven nog 3 maanden op de manege staan!
Vraag om uw prijs als u hem op de Open Dag niet hebt opgehaald.

We wensen jullie een mooi verenigingsjaar!
Ad Koster

Diplomarijden 2016
Zoals verwacht, ook nu iedereen geslaagd!

Op maandag 22 en dinsdag 23 februari, werden er op manege Pretfort examens 
afgenomen voor de door Ruitersportvereniging De Ziende uitgegeven ABCD 
diploma’s.
Deze diploma’s hebben als belangrijkste doel het indelen van de categoriën bij de 
wedstrijden die de vereniging door het jaar heen organiseert.
De eerste dag gingen er 13 kinderen op voor hun B-diploma, 6 kinderen op voor 
hun A-diploma en 1 voor het hoogste diploma, de D.
Als jury had de vereniging Janneke van der Vis aangetrokken.
Zij gaf, buiten de punten die natuurlijk bij een examen horen, zo veel mogelijk 
commentaar bij haar punten. Iets dat belangrijk is om te weten waarom je voor 
een onderdeel goed, of juist niet goed, wordt beoordeeld. Dit stond duidelijk op 
elk protocol weergegeven.
De tweede dag gingen 10 kinderen op voor hun C-diploma en 8 voor hun D-
diploma.
Omdat de kinderen zich niet zelf konden opgeven voor de examens, maar 
werden uitgenodigd, was al vooraf duidelijk dat iedereen zou moeten kunnen 
slagen. Kinderen die nog niet aan een examen toe zijn, werden niet uitgenodigd, 
want anders was de kans op teleurstelling te groot.
Alle kinderen konden dan ook blij naar huis vertrekken, want niemand zakte 
voor het examen. Sterker nog; het benodigde aantal punten werd door iedereen 
met veel gemak gehaald.

De geslaagden:
Naam Pony Proef Diploma Punten

Liza Gunst Marie A1 B 204
Freija Alstrom Sunny A1 B 204
Iris Versluis Mvr Raven A1 B 205
Ilona van den Hoek Vosje A1 B 200
Merel van den  Hoff Bonny A1 B 211
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Anne Wils Bonny A1 B 203
Joyce Baak Marieke A1 B 220
Mira Pieterse Sunny A1 B 204
Naomi Slappendel Marieke A1 B 205
Joyce vd Vis Mvr Raven A1 B 197
Virpi Kraaijeveld Vosje A1 B 199
Jasper Thiele Maybe A1 B 208
Cilla van der Wel Marieke A1 B 202
Fenna van Duijn Queen Z1 A 208
Sabine Kolb Maybe Z1 A 216
Mirthe Paul Marie Z1 A 208
Roos Kraaij Bonnie Z1 A 204
Denise Slappendel Queen Z1 A 212
Femke Wouters Maybe Z1 A 210
Yvonne van der Heide Queen C1 D 186

Verslag van de eerste dag
Het was vandaag een leuke dag. Vandaag was het 
diploma rijden. De proefjes waren goed voorgelezen. De 
mensen en paarden deden hard hun best. Het was bij 
veel mensen een grote spanning. Iedereen wou zijn haar 
goed en zijn kleding goed en natuurlijk ook zijn pony 
mooi hebben. Wat een stress! Denk je dat je een uur hebt 
om dit allemaal voor elkaar te krijgen, kom je van zelf 
achter hoe perfectionistisch je bent! Gelukkig wel, want 

iedereen zag er zo goed uit!
Je gaat eerst inlopen als een type warming-up, niet alleen maar om jezelf en je 
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paard fysiek voor te bereiden op de examen, maar ook om je zelfvertrouwen op 
te bouwen. Zo geef je jezelf de beste kans op slagen.
In de bak is het natuurlijk even jezelf schrap zetten om het beste uit jezelf en je 
paard te halen. Gelukkig is de jury ook sympathiek, want wie wordt niet nerveus 
van een examen? En het kwam ook goed, want iedereen heeft het gehaald. Wat 
een opluchting. Nu op naar de C-diploma. Zie jullie allemaal volgend jaar!
Virpi & Naomi

Dag 2
Shannon Hoogervorst Ready B1 C 197
Sylvana Borst Piraat B1 C 181
Romy van der Laan Marie B1 C 191
Sam de Rooy Mevr Raven B1 C 198
Fabiënne vd Kooy Pasca B1 C 199
Marit van den Helder Queen B1 C 186
Roosmarijn Kuijf Babella B1 C 199
Bradley Vonk Pasca B1 C 209
Brendan Collins Queen B1 C 192
Jet op ‘t Land Piraat B1 C 197
Maartje op ‘t Land Izy C1 D 202
Emrije Isaku Babella C1 D 208
Mariëlle vd Heuvel Flair C1 D 208
Naomi Hesseling Izy C1 D 202
Desirée van Wengerden Babella C1 D 206
Samantha Slotboom Pasca C1 D 188
Hannah Grisel mvr Raven C1 D 201
Famke Angenent Izy C1 D 197
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Verslag van tweede dag diplomarijden
22 en 23 Februari was het weer zo ver, het jaarlijkse diploma rijden. Totaal 39 
kinderen werden uitgenodigd om hun A B C of D diploma te halen, gesplitst in 2 
dagen. 
Dinsdag waren er 19 kinderen die mochten afrijden waaronder ikzelf.
Veel kinderen waren al vroeg op de manege om hun paard zo mooi mogelijk te 
maken. Cliff vond het allemaal ook heel gezellig en ging er onder het poetsen 
met de borstels vandoor.
Nadat de eerste paarden gepoetst, ingevlochten en opgezadeld waren ging 
het rond 2 uur van start. Het weer zat op dat moment mee dus degene die al 
klaar waren met het opzadelen van hun paard mochten vast instappen in de 
buitenbak.
Ik reed zelf als 3e op Marie en ze was harstikke braaf.
‘s Middags toen de andere nog aan het rijden waren hebben ik, Sylvana en Lara 
met Zep, Kimmetje en Jeroen gewandeld zodat die ook nog wat beweging 
kregen die dag.
Het verliep allemaal erg vlot dus de diploma-uitreiking was eerder dan gepland, 
rond kwart voor 5 kon iedereen zijn diploma in ontvangst nemen.
Het was een geslaagde dag!
 
groetjes Romy

Adverteren in Pretpraat
We kunnen nog een paar adverteerders gebruiken voor dit blad.
U kunt al adverteren vanaf 45 euro per jaar. En uiteraard in kleur.
Vraag informatie bij onze penningmeester, Ad Koster.
Te bereiken via adkoster@deziende.nl of telefonisch: 0172-574353.

Parkeren op het terrein
Het parkeerterrein van de manege is groot genoeg om zeker 25 auto’s te 
parkeren, maar helaas passen er vaak maar hooguit 8 op.
De oorzaak is dat mensen hun auto niet altijd naar voren rijden, terwijl ze toch 
geruime tijd op de manege blijven rondlopen.
Daarom het verzoek om uw auto altijd zo te parkeren dat er nog meer mensen 
kunnen parkeren.
Mocht u er uit moeten en er staat een auto achter uw auto, dan is het vrijwel 
altijd mogelijk om die te verplaatsen. Dus daarvoor hoeft u niet bang te zijn.
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Steun de vereniging 
door marktonderzoek

Op onze website zit al geruime tijd een link 
naar PanelWizard.
Dat is een onderzoeksbureau dat ons geld 
doneert als u vragenlijsten voor hun invult.
Dit kan een aardig bedrag opbrengen voor de vereniging, waardoor we onze tarieven 
ook komende jaren misschien niet hoeven te verhogen. Sterker nog, misschien kunnen 
we er wel leuke dingen mee doen. Lees hier hoe dat werkt.

Ruitersportvereniging “De Ziende” werkt samen met PanelWizard.
Doe mee met onderzoek en spaar voor Ruitersportvereniging “De 
Ziende”.

Wat is PanelWizard? 
PanelWizard is een onderzoeksbureau dat gebruik maakt van een consumentenpanel. 
Dit panel is een afspiegeling van Nederland en bestaat op dit moment uit ongeveer 
25.000 Nederlanders. 

Wat wordt er van mij verwacht als lid van PanelWizard? 
Dat is eigenlijk heel simpel, namelijk: uw mening geven. Als panellid zullen wij u 
regelmatig uw mening vragen over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over snacks, 
een nieuwe commercial, de verkiezingen, auto’s, internet, enzovoort. Het gaat hierbij 
altijd om vragen ten behoeve van marktonderzoek, nooit om verkoop van producten. 

Wat levert het Ruitersportvereniging “De Ziende” op? 
Wanneer u lid wordt van PanelWizard (via de link op de site van RSV De Ziende) 
ontvangt RSV “De Ziende” voor uw aanmelding direct 1 Euro. Voor elke vraag die u 
daarna beantwoordt tijdens de onderzoeken doneert PanelWizard 10 eurocent aan 
RSV “De Ziende”. Een eenvoudige vragenlijst levert dus al snel enkele Euro’s voor 
Ruitersportvereniging “De Ziende” op. Een mooie extra donatie aan een heel mooi 
doel! 

Hoe zit het met mijn privacy? 
PanelWizard garandeert dat al uw antwoorden en gegevens vertrouwelijk en anoniem 
behandeld zullen worden. Persoonlijke gegevens van de PanelWizard-leden zullen 
daarnaast nooit voor andere doeleinden dan marktonderzoek gebruikt worden en zullen 
nooit worden doorverkocht. Een respectvolle benadering van onze panelleden staat bij 
ons boven aan. Daarnaast zijn onze databestanden streng beveiligd om misbruik tegen 
te gaan. PanelWizard bv is ISO gecertificeerd (ISO 26362 en ISO 20252) en houdt zich aan 
de gedragscode van de MOA en ICC/ESOMAR. Wij hebben onze activiteiten aangemeld 
bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, dat toezicht houdt op de 
uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (registratienummer m1007351).
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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Kampioenen 2015
Alle wedstrijden van het jaar 2015 zijn weer gereden. Dit betekend dat er weer 
een berekening gemaakt kon worden. Wie o wie zijn er dit jaar kampioen ge-
worden? 
Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap, moet er deelgeno-
men worden aan 3 van de 4 wedstrijden die wij organiseren op Manege Pretfort. 
Doe je toch mee aan 4 wedstrijden, dan tellen je 3 beste resultaten.
Vanwege het vervallen van de open dag wordt er dit jaar gekeken naar de 3 best 
verreden wedstrijden. Zo maken de deelnemers die 1 wedstrijd gemist hebben 
nog steeds kans op het kampioenschap. 
In de ring het A diploma hebben de nummer 1 en 2 hetzelfde aantal punten. 
Wanneer er hier sprake van is, wordt er gekeken naar de behaalde plaatsen. 
Wie heeft er het meeste 1ste plaatsen gehaald?  
 
Hieronder staan de kampioenen in het dikgedrukt weergegeven. Daaronder 
staan alle ruiters die aan minimaal 3 wedstrijden hebben deelgenomen. 

Inmiddels kunnen wij jullie vertellen dat de firma ST/Warmte uit Nieuwkoop, 
ook dit jaar de bekers voor de Kampioenen beschikbaar stelt.
Ze zullen worden uitgereikt op de Open Dag op 18 juni.

Jip van Koert  Zonder A 74 Kampioen Zonder A  
Laura Kroes  Zonder A 66   
Mirthe Paul  Zonder A 60   
Loes Peters  Zonder A 58   
Ellen den Daas  Zonder A 56   
Denise Slappendel Zonder A 55   

Joyce Baak A Diploma 69 Kampioen A Diploma  
Mira Pieterse A Diploma 69   
Liza Gunst A Diploma 64   
Ilona van der Hoek A Diploma 53   
Jasper Thiele A Diploma  52   
Iris Versluis A Diploma 51   
Virpi Kraaijeveld A Diploma 51   
Naomi Slappendel A Diploma  48   
Renske van der Voorst A Diploma 40   
Merel den Daas A Diploma 39   
Anne Wils A Diploma 38   
Joyce van der Vis A Diploma  38   
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PIETER DIRKZWAGER
VORMGEVER

• Grafische Vormgeving

• Creatief advies

• Webdesign

• Bouwplaten

• En nog veel meer...

Meer weten? Bel 06 - 28 30 46 55 
voor een koffie-afspraak

Pieter Dirkzwager, Vormgever
Voorstraat 30, Alphen aan den Rijn, e: pieter@pieterdirkzwager.nl
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Freija AlstrØm A Diploma 35   

Roosmarijn Kuijf B Diploma 70 Kampioen B Diploma  
Fabiënne van der Kooy B Diploma 62   
Bradley Vonk B Diploma 59   

Famke Angenent C Diploma 73 Kampioen C Diploma  
Maartje op ‘t Land C Diploma 65   
Hannah Grisel C Diploma 56   
Desirée van Wengerden C Diploma 54   
Yvonne van der Heide C Diploma 41   

Rienke Boonstra D Diploma  73 Kampioen D Diploma  
Danique van Stigt D Diploma 49   
Francisca Schutter D Diploma 46   

Mariëlle van der Heuvel Eigen paarden 77 Kampioen Eigen Paarden 
Shannon Hoogervorst Eigen paarden 66   

Ponykamp 2016
Ook dit jaar organiseert Manege Pretfort een ponykamp voor de jeugd. 
Zoals gebruikelijk zal dit weer plaatsvinden in de eerste week van de grote va-
kantie. Dat is dit jaar dus van 11 t/m 16 juli. 
De leiding is al druk bezig met het maken van plannen. 
Het thema is bekend en dit willen we graag met jullie delen.
Dit delen gaan we doen door middel van het plaatsen van foto’s. 
Deze foto’s zullen te zien zijn in de Pretpraat, op de website, op Facebook en bin-
nenkort ook in de kantine. Wat zal het thema dit jaar zijn?
We willen dit jaar een onver-
getelijk ponykamp organise-
ren en dat kan alleen als jullie 
er bij zijn! 
Wil jij graag op ponykamp? 
De inschrijfformulieren zijn in 
de eerste Pretpraat van dit 
jaar (maart 2016) te vinden 
en in de kantine. Wees er snel 
bij, want vol=vol!
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van

Ruitersportvereniging  “De Ziende”

op maandag 21 maart 2016 om 20.00 uur
in de kantine van manege Pretfort

1 Opening en mededelingen
 2 Ingekomen stukken
 3 Vaststellen van notulen
 4 Verslag van de secretaris
 5 Financieel verslag van de penningmeester
 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Gerda Bruggeman en Marise Baak
  (reserve Vera Vossenberg)
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en niet herkiesbaar: 
  Suzanne Kranenburg
  
  Aftredend en herkiesbaar: 
  Els Smit en Shila Huisman
  
  Nieuw verkiesbaar voor het bestuur:
  Sacha Vergunst
   
 9 Plannen voor het komende jaar
 10 Rondvraag
 11 Sluiting
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Paardenpraat
dit keer

Jeroen
Hallo lieve paarden mensen! Dit keer is 
het mijn beurt om iets te vertellen over 
mezelf. Vorige keer was Queen aan de 

beurt, een dame die hier nog niet zo heel lang staat. Maar nu is het tijd voor de 
ouder garde om zich even voor te stellen. Jaja ik ben inmiddels wel een ere lid 
van de kudde hier hoor, ik ben hier al zoo lang, haha. Ik denk dat iedereen me 
wel kent, en ongetwijfeld ook wel eens een keer een lesje op me heeft gereden. 
Maar voor alle papa’s en mama’s: Ik ben Jeroen die. Ik sta hier inmiddels al zo 
lang dat ik niet meer weet hoeveel jaar precies… ik weet nog dat ik ooit aan 
Ria ben gegeven… denk ik, ik geloof ook dat ik ook weer opgehaald had moeten 
worden. Dat is echter nooit gebeurt, en ik kan je wel vertellen dat ik daar heel 
blij mee ben, want ik heb het hier (nog steeds) reuze naar mijn zin! 
Waar kun je me vinden, nou: ik heb eerst nog een poos in de ponystal gestaan 
waar nu Bobbie en Odette staan, samen met Sunny. Maar ik ben alweer een 
paar jaar geleden verhuis naar de grote stal, samen met mijn buurvrouw Kim, 
die toen in de stal stond waar Sunny nu staat, jaja dat was een hele verhuizing 
toen haha. Nu sta ik dus naast de deur, een mooie plek waar ik goed uitzicht 
heb op de stallen. Ook kan ik als ik heel erg mijn best doe zien wie er allemaal 
de binnenbak in lopen. Een heel mooi overzicht dus. Een ander  voordeel van 
deze stal is dat iedereen er langs komt, en ik dus heel vaak een aaitje krijg van 
mensen die eventjes vlug voorbij lopen.
Ik kan verder nog wel wat over mezelf vertellen, ik ben inmiddels wel een beetje 
en oude man aan het worden. Ik ben namelijk geboren op 19 mei in 1985. En als 
je dan een beetje rekent kom je er achter dat ik dus al 30 jaar ben! En bijna 31, 
dus ik verwacht wel een cadeautje van iedereen J. Mijn leeftijd is wel een beetje 
een klein probleempje aan het worden, zo kan ik bijvoorbeeld niet meer zo veel 
lessen lopen als vroeger. Ook bij wedstijden kan ik niet zo vaak meer optreden 
als ik graag zou willen. Dat vind ik wel echt heel jammer hoor, ik kan als ik het 
zelf zeg namelijk heel mooi lopen en ik kan ook heerlijk springen. Ik heb dan 
ook heel vaak het podium gehaald. Nu is net het diploma rijden geweest en ik 
moet we zeggen dat ik het heel leuk vond om te kijken naar al die zenuwachtige 
ruitertjes. Maar ik kan het me volledig voorstellen dat iedereen toch een beetje 
zenuwachtig is, je moet toch even laten zien dat je het allemaal kunt.
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Een voordeeltje van minder lessen lopen is wel dat ik lekker lang een beetje weg 
kan dromen. Want dat is ook wel een van mijn grootste hobby’s. Wat ik ook 
heerlijk vind is als jullie een keertje langs komen met een koffer vol met borstels, 
en dan lekker een poosje komen poetsen. Dan dommel ik ook wel een beetje 
weg hoor, ik vind het heerlijk namelijk. Soms denk ik bij mezelf wel eens dat ik 
beter wit had kunnen zijn, daar zie je veel meer vlekken op en misschien komen 
jullie dan wel nog vaker langs. Ik ben we een beetje wit hoor! als je goed kijkt 
zie je dat ik over mijn lichaam een paar witte stippen heb, grappig he? Wat ik de 
laatste tijd veel doe is gewoon heel veen knoeien met eten, dat zit er allemaal 
viezigheid op mijn neus en dan hoop ik dat jullie langs komen om me helemaal 
schoon te maken J.
Kan ik nog iets leuks verzinnen? Oja, mijn ras, ik ben namelijk een New Forest, 
New Forest pony’s staan bekent om hun veelzijdigheid en vriendelijkheid. En we 
komen oorspronkelijk uit Engeland, ik heb dus buitenlandse voorouders! Ook heb 
ik naast mijn ‘gewone’ naam 
ook nog een officiële naam, 
namelijk: Himrikker Jeroen. 
Nou lieve mensen, dat was 
het voor deze keer. Ik zie 
jullie snel op de manege! 
En vergeet nietaf en toe 
even langs te komen met 
je borstels, enuu als je dan 
toch langs komt, mag je best 
wel wat lekkers voor me 
meenemen, hihi.
Groetjes, Jeroen
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Wist je dat?
- We Delphine en Manon welkom heten op de manege? 
- Zij op zoek zijn naar een leuk paardje? 
- Wij hopen dat ze een leuke en geschikte vinden? 
- De leiding druk bezig is met het organiseren van het ponykamp?  
- We hopen dat er al snel veel kinderen zich in zullen schrijven? 
- Vol namelijk vol is? 
- Er binnenkort weer een nieuwe foto verschijnt, waarmee iedereen het  
 thema kan proberen te raden? 
- Er door de meiden weer eten voor Ria gekookt is? 
- Het eten weer eens niet braaf op tafel is blijven staan? 
- Het ijs zelfs op het raam is beland? 
- Bram en Mirjam hier de grote boosdoeners in waren? 
- Er groot onderhoud langs de buitenbak is gehouden? 
- Er bomen gesnoeid en zelfs weggehaald zijn? 
- We de helpers hier heel hartelijk voor willen bedanken? 
- Bram en Suus een keer heel romantisch samen hebben paardgereden? 
- Bram al zó goed kan rijden dat hij alle anderen met eigen paarden voorbij  
 rijdt? 
- Cliff wel eens bovenop de mesthoop loopt? 
- Hij het ook leuk vind om in de staarten van paarden te hangen? 
- Hij zelf de enige is die dat leuk vind? 
- Flair koliek heeft gehad? 
- Saskia hard ging juichen toen Flair de eerste hoop poep ging poepen? 
- Het gelukkig allemaal goed is gekomen? 
- Paardje Isabel overdag buiten staat? 
- Aafke nu dus gezelschap aan haar heeft? 
- Bella is verhuisd en dus niet meer op onze manege te vinden is? 
- Ria Lucas heeft moeten laten inslapen? 
- Lucas al een poos niet meer gereden kon worden omdat hij artrose had? 
- Hij het maatje van Northan was, en door hem dus erg gemist wort? 
- Yvonne met Vivian hun hele kast heeft uitgemest? 
- Paardrijden door iemand, waar we de naam maar niet van vermelden, heel  
 makkelijk gevonden wordt? 
- Ze dan zegt “je doet piew piew, hop hop, en je paard doet het!” 
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- Patricia rijbroek kindermaat 176 denkt te passen? 
- Dat toen ze ‘m aan had hij heeeeeeeeeeel strak zat? 
- Ze toen ook nog een rijbroek van Ria aan probeerde te trekken? 
- Die ook heeeeeeeeeeeeeeel strak zat? 
- Ze ‘m dus bijna niet meer uit kreeg? 
- Ze nu dus 2x per week naar de sportschool gaat? 
- Valda tegenwoordig ook kan whatsappen? 
- Ze er nog niet zoveel van snapt? 
- We soms vreemde appjes van haar krijgen? 
- We het wel stiekem heel stoer vinden dat ze app heeft? 
- Er met de harde wind een plaat van de hooiberg was gewaaid? 
- Bram het gelukkig weer heeft kunnen maken? 
- Als het vriest de waterleidingen niet meer bevriezen? 
- Dit komt door een warmtepomp? 
- Dit vooral voor Ria heel fijn is? 
- Ze nu niet meer met emmers water hoeft te sjouwen om de paarden water  
 te geven? 
- Het de bedoeling is dat kinderen hun zweepjes en borstels opruimen? 
- Zodat ze niet overal rond slingeren? 
- Er in totaal 38 kinderen (ruim) zijn geslaagd voor hun diploma? 
- De foto’s binnenkort op de website te vinden zijn? 
- Er met de wedstrijden een nieuwe categorie bijkomt? 
- Dit een 21+ groep is? (of was het nou 23+?) 
- Iedereen die volwassen  is (en paard kan rijden) in deze groep in kan   
 schrijven?
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Paardenpraat
Deze keer
 

Mentoz
Of we “ons” willen voorstellen middels een 
stukje in de Pretpraat? Natuurlijk willen 
we dat! Wij zijn Dyonne en Sacha Vergunst 
en trotse eigenaars van de PRE Andalusiër 
Mentoz.
 
Ik (Sacha) ben begonnen met paardrijden bij 
boer Bakker in de Meije. Dat was voornamelijk 

rondscheuren….. totdat het buurmeisje van boer Bakker zich een beetje met me 
ging bemoeien. Dat buurmeisje was Janneke Schouten.  Ja, dezelfde Janneke 
die we kennen van Pretfort! Tijdens mijn puberteit had ik tijdelijk andere 
interesses……maar toen ik een jaar of 18 was ging ik manegelessen volgen 
bij meneer van Schaik. Na een aantal jaren was daar een nieuw paard op de 
manege waar ik helemaal verliefd op werd en die ik van meneer van Schaik heb 
gekocht. Met en van dit paard heb ik veel geleerd en kreeg ik privélessen van Ria. 
Zelfs nog (zonder al te veel succes) wedstrijden gereden. Toch blijven het fijne 
herinneringen. Bram Angenent was mijn bijrijder. 
Door omstandigheden heb ik dit paard moeten verkopen en kwam het 
gezinsleven om de hoek kijken.  In de loop der jaren is de liefde voor paarden 
altijd gebleven  en als het even kon ging ik weer rijden. Ook op mijn dochter 
heb ik het paardenvirus overgebracht en zij heeft een jaar of 8 lessen gevolgd 
bij de Alphense Ruiters. In november 2014 heb ik, na een heel voortraject, 
een maagverkleining ondergaan en hiermee uiteindelijk het gevecht tegen 
overgewicht gewonnen. Met het verliezen van de kilo’s werd het verlangen 
om weer paard te rijden groter en groter en zijn Dyonne en ik gaan rijden bij 
manege Bakker in Noordwijkerhout. Heerlijk rijden door de duinen en over het 
strand! Daar bleef het echter niet bij. Ik vond een verzorgpaardje waar Dyonne 
en ik veel plezier in hadden.  Helaas draaide dit uit op een teleurstelling in de 
communicatie met de eigenaresse van het paardje. Dyonne en ik hadden hier 
best wel wat verdriet om. Mijn man, die het allemaal vanaf de zijlijn volgde, zag 
het plezier maar ook het verdriet. Hij sprak toen de memorabele woorden: “Sas, 
ga er nou toch zelf weer één kopen, dan kunnen jullie het zelf bepalen”.  En toen 
begon er een ontzettende leuke zoektocht.  In die tijd ben ik gaan buurten bij Ria 

Foto: Mirjam de Vries  
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die ik al zeker 25 jaar niet meer had gezien om te informeren of ik ons nieuwe 
paardje op Pretfort kon stallen en gelukkig: dat kon! 

Dat het een Andalusiër moest worden stond vast. 
Al van jongs af aan vind ik dat HET paard onder de paarden.  Dus kwam er een 
wensenlijstje: 
* PRE Andalusiër merrie of ruin 
* Niet te jong 
* Niet te oud 
* Bevestigd, d.w.z. een paard waar je op kan stappen en mee weg kan rijden. 
 Een paard waar wij dus van konden leren, i.p.v. andersom.  
* Geen schimmel 
* Schofthoogte min. 1.65m.
We hebben op verschillende (PRE)  facebookpagina’s een oproep geplaatst met 
bovenstaande wensen en daar kwamen ze….uit alle hoeken en gaten. Van 
goedkoop tot héél duur en van héél mooi naar héél lelijk. En daar was Mentoz. 
Zoals jullie misschien op de facebookpagina hebben gezien heet hij eigenlijk 
Librioso. Tja.. smaken verschillen. Het is misschien niet gebruikelijk maar we 
hebben zijn naam omgedoopt naar het bekende witte snoepje (met een z op 
het eind voor de Spaanse knipoog;)). Mentoz is aan het schimmelen zoals ze 
dat noemen en zal uiteindelijk wit worden. Volgens zijn vorige eigenaresse was 
het net een grote labrador. Zo mak als een schaap dus! En inderdaad: toen we 
gingen kijken in België stond daar een superbraaf paard. We hebben daar even 
gereden. De buitenbak was heel nat, dus veel konden we niet. Toch gaf dat niets, 
we waren namelijk dolverliefd!  De week erop stonden we in België met een 
trailer om hem op te halen.
Hij stapte heel gemoedelijk de trailer op! Wel had zijn vorige eigenaresse hem 
wat tranquilizer gegeven zodat hij in ieder geval rustig zou blijven op de trailer. 
Er bekroop me een gevoel dat het niet zo’n labrador was als doen voorkomen 
toen ik hem de trailer afhaalde op de Achtermiddenweg…waar was die labrador 
gebleven? Luid hinnikend liet hij zich horen. Vervolgens had ik mijn handen vol 
aan dit meneertje.  De volgende dag was ALLES heel spannend. Spanjaarden zijn 
sowieso heel gevoelig. Dus zeker in het begin was het niet zomaar opstappen 
en wegrijden.  In de loop van de dagen bleek dat dit paard nog wel héél weinig 
kon. Niets ‘opstappen en wegrijden’ dus; maar een projectje. Toen we de eerste 
keer meereden met de groepsles gingen we bijvoorbeeld meer achteruit dan 
vooruit. Dus als we nog even het wensenlijstje bekijken zijn een aantal dingen 
niet gelukt; toch hebben we absoluut geen spijt van onze aanschaf! Wat een 
heerlijk, eerlijk paard! We zijn heel blij en trots op hem en krijgen regelmatig 
complimentjes over zijn verschijning.  
Via de vorige eigenaar kwam ik in contact met allerlei mensen die de vader 
en moeder en overige familieleden van Mentoz hebben gekend en wat blijkt…
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G&O Ruitersport 
                        Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop 
                        Tel:06 46 75 62 72 
                   

Geopend na afspraak
             Woensdag en 

                        Open hui
    Zaterdag

  van 13.00 tot 17.00 uu
             

   Speciale maart 
In samenwerking met paardendekenwasserij Krimpe

 Dekens wassen alleen in maart

 

Let op op onderstaande artikelen geld op =op

Harry’s Horse Body Protectoren 

Caps Croco   

Pro plus    

Red Horse roze/  blauwe cap

IR sparkling   

Pro Galyxy   

    http://www.facebook.com/GORuitersport.nl
 
     
  
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl
 

G&O Ruitersport    
Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop 
Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport

Geopend na afspraak  

Woensdag en Donderdag van 14.00 tot 17.30 open

Open huis  
aterdag 12 en 26 maart 

van 13.00 tot 17.00 uur   

Speciale maart Aktie:  
met paardendekenwasserij Krimpenerwaard 

alleen in maart per deken  

Let op op onderstaande artikelen geld op =op

Harry’s Horse Body Protectoren    va    € 59.95

      € 74.95

      € 59.95

Red Horse roze/  blauwe cap    € 24.50

      € 64.50

      € 74.95

http://www.facebook.com/GORuitersport.nl

Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl

Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
oruitersport.nl 

14.00 tot 17.30 open  

      
 

   

nerwaard  
 €  11,00 

Let op op onderstaande artikelen geld op =op 

€ 59.95 

€ 74.95 

€ 59.95 

€ 24.50 

€ 64.50 

€ 74.95 

http://www.facebook.com/GORuitersport.nl                                      

Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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Mentoz is verwekt in de Meije schuin aan de overkant alwaar mijn ouderlijk 
huis stond. Toen Mentoz 4 weken oud was is hij met zijn moeder verkocht en 

uiteindelijk dus in België terecht gekomen. En nu 
staat hij dus weer op Nieuwkoopse klei…daar waar 
het allemaal is begonnen.
We zijn heel blij om op Pretfort te staan, waar 
gelukkig nog steeds de sfeer van ‘doe maar 
gewoon, dan doen we gek genoeg’ heerst.  Heel 
fijn dat Bram Angenent ook helpt ons paard op te 
leiden. 
Een plek waar we elkaar helpen waar het kan. Een 
compliment aan Ria hoe ze haar bedrijf leidt onder 
de omstandigheden! 
Mentoz gaat met sprongen vooruit en we hebben 
er alle vertrouwen in dat we er wel gaan komen, 
ook al is het via een omweg! 
Heb je na dit (lange) verhaal nog vragen? Je weet 
ons te vinden, meestal in de buurt van die (vieze) 
maar oh zo lieve schimmel!
Liefs,  
Mentoz,  Dyonne en Sacha 

Kopietje nodig?

KLEUR 18 cent
prijzen gelden voor afdrukken

op 80 gr/m2 wit papier

Vanaf 100 afdrukken
van 1 origineel gelden andere prijzen

zwart/wit  5 cent

Ad Koster Printing
Stortenbekerstraat 41 - 2421 ET  Nieuwkoop

www.adkoster.nl - 0172 574353
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Hier had uw advertentie kunnen staan!
Al vanaf 45 euro, kunt u een jaar in ons blad adverteren.

Bel voor informatie: Ad Koster, telefoon 0172 - 574353
of mail naar adkoster@pretpraat.nl
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Pretportretten....

Mariëlle 
met Brian

Jet 
met Piraat
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

maart
2 Wilma Collins

4 Annemarije Ludwig

5 Franca Brussee

5 Jet op ‘t Land

13 Irene Weerheim

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

15 Corianne# Wils

17 Tess Dijkstra

19 Beau Schonewille

24 Maartje op ‘t Land

25 C. van Schaik

29 Sacha Vergunst

april
1 Imke Liefting
6 Freija AlstrØm
10 Shannon Hoogervorst
13 Ria van Schaik
15 Vera Hijman
20 Monique Beijeman
23 Fay Beijeman
23 Sterre Bloemheuvel
25 Desirée van Wengerden

mei
2 Samantha Slotboom
2 Laura vd Dool
3 Marit van den Helder
4 Alex Hesseling
6 Gerda Bruggeman
7 Pieternel Gunst
11 Jane van der Ploeg
12 Iris Versluis
13 Mira Pieterse
16 Suzan Vellekoop
18 Mirthe Paul
20 Virpi Kraaijeveld
21 Merel van den  Hoff
23 Fenna van Duijn
28 Marise Baak

Wij feliciteren 

de jarigen .....

De verkoop van de loten voor onze
grote verloting is gestart! 

Wil je lootjes voor ons verkopen,
spreek dan op de manege Bradley aan.

Of een ander bestuurslid.

Uiteraard kan Ria je ook aan loten helpen.

Hoe meer loten we verkopen, hoe langer we de inschrijf-
gelden voor wedstrijden laag kunnen houden!!
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20 maart  Samengestelde Wedstrijd
Zie de inschrijflijst in de kantine.

Aantal inschrijvingen is beperkt tot 45.

21 maart Ledenvergadering
Zie de agenda in deze Pretpraat

16 mei Voorjaarscross

18 juni Open Dag

25/26 juni Voorjaarsdressuur

26 juni Rabo-Fietssponsortocht

11 - 16 juni Ponykamp voor de jeugd
19 - 21 augustus Tienerweekend

10 september Najaarscross
8 oktober Najaarsdressuur

19 november Sint komt weer met zijn Zwarte Pieten
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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 2016
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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