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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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Al vanaf € 45,00 per jaar kunt u in ons 
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naar bij de penningmeester.
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Rienke Boonstra
Ad Koster

DRUKWERK
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Uiterlijk 22 mei 2016
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Van de bestuurstafel
Hoewel het verenigingsjaar nog maar jong is, 
hebben we toch al weer verschillende dingen 
achter de rug.
In de vorige Pretpraat kon ik al melden dat 
er examens waren geweest voor de verschil-
lende diploma’s op onze manege.
Op 7 maart gingen nog eens een aantal kin-
deren op voor hun examens en ook nu hoefde 
weer niemand te worden afgewezen.
In deze Pretpraat het persbericht dat we uit lieten gaan over het diplomarijden. 
Daarin staan alle geslaagden nog eens vermeld.

Op zondag 20 maart reden we voor het eerst sinds jaren weer een Samengestel-
de Wedstrijd. Ook hierover een persbericht in deze Pretpraat. Het was een zeer 
geslaagde dag.

Een dag later hield de vereniging zijn jaarlijkse ledenvergadering.
We willen alle leden die die avond zijn geweest, heel hartelijk bedanken, want 
door hen zat het bestuur niet alleen in de kantine.
Het verslag van deze vergadering staat verderop in deze Pretpraat.
Op deze dag vond een bestuurswissel plaats.
Suzanne Kranenburg heeft het bestuur verlaten, omdat ze het te druk heeft met 
haar andere activiteiten. Jammer uiteraard, maar begrijpelijk.
Sacha Vergunt heeft haar plaats ingenomen en versterkt dus nu ons bestuur. We 
heten Sacha welkom en hopen op een hele mooie samenwerking.

Op 21 mei staat de Voorjaarscross gepland. Deze datum staat al sinds januari 
ook op de site, maar helaas in de vorige Pretpraat fout vermeld.
De inschrijflijst zal spoedig in de kantine hangen en iedereen kan weer meedoen. 
De groteren met de cross en de kleintjes met de bixiecross.

Voor de Open Dag op 18 juni is het bestuur druk bezig om van alles te organi-
seren. Het wordt dit jaar echt alleen een Open Dag, met demonstraties door 
ruiters van de eigen manege, maar ook met demonstraties door buitenstaan-
ders. Mogelijk zelfs met enkele workshops, maar dat is nog niet voor 100% zeker. 
Zodra we hier meer over kunnen zeggen, maken we dat bekend.

Sinds kort staat op de manege een grote doos waarin oude mobieltjes en 
cartridges kunnen worden gestopt. De opbrengst is voor het voorvelen wel be-
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kende paarden-rusthuis “De Paardenkamp”.
Meer hierover verder in deze Pretpraat.
Dus als uw mobiel aan vervanging toe is, gooi de oude niet weg, maar deponeer 
hem in de doos. Dat geldt ook voor uw printer-cartridges. “De Paardenkamp” is 
er heel erg blij mee.

Tot slot van dit voorwoord nog even een herinnering aan het kamp.
De kampleiders zijn druk bezig met de voorbereidingen en hopen natuurlijk op 
een mooi kamp met veel deelnemers.
Inschrijfformulieren liggen op de bar en ook in de vorige Pretpraat stond er één.

Het bestuur hoopt weer op mooie activiteiten in de komende periode.
Ad Koster

Jaarvergadering De Ziende d.d. 21 maart 2016
Opening en mededelingen
 Yvonne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken
 Geen ingekomen stukken.
Vaststellen notulen
 Notulen van de vorige jaarvergadering zijn niet aanwezig.
Verslag van de secretaris
 Het verslag van alle activiteiten het afgelopen jaar ziet er prima uit. 
 Het wordt goedgekeurd.
Financieel verslag penningmeester
 Er zijn iets minder leden dan het jaar ervoor. Dat komt waarschijnlijk door 
 dat een aantal tieners niet meer meedoet met de wedstrijden en zich heb 
 ben laten uitschrijven.
 Kosten Pretpraat zijn ongeveer gelijk (deel kosten naar jubileumuitgave).
 Diplomarijden was dankzij Janneke wat goedkoper. 
 Voorheen werd er iemand van buitenaf gevraagd te jureren, wat extra reis 
 kosten met zich meebracht. Dank aan Janneke!
 De activiteiten zijn het hoofddoel van de vereniging, hier zitten dan ook de  
 meeste kosten.
 Festiviteiten buiten jubileum: m.n. Sinterklaas (cadeautjes e.d.)
 Investeringen: nieuwe Kerstversiering
 Open dag: met name de verloting heeft toch voor wat inkomsten gezorgd.  
 De open dag zelf heeft helaas niet door kunnen gaan.
Verslag van de kascommissie
 Gerda Bruggeman en Marise Baak zaten in de kascommissie. Zij zijn geen  
 onregelmatigheden tegengekomen en de kas is goedgekeurd.
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Verkiezing nieuwe kascommissie
 Zowel Gerda als Marise mogen nog een jaar in de kascommissie. Dat willen  
 ze wel. Vera Vossenberg wordt weer reserve.
Wijzigingen in het bestuur
 Aftredend en niet herkiesbaar: Suzanne Kranenburg. 
 Zij is er helaas niet bij, Margot zorgt voor een bloemetje en een kadobon. 
 Zij kan dat dan vrijdagochtend aan Suzanne geven.
 Aftredend en herkiesbaar: Els Smit en Shila Huisman. 
 Beiden worden weer herkozen.
 Nieuw: Sacha Vergunst. Wij heten haar van harte welkom!
Plannen voor het komende jaar
 I.p.v. de caprilli hadden we dit jaar de samengestelde wedstrijd. 
 Volgend jaar weer caprilli?
 Op de open dag dit jaar geen wedstrijd. Die vindt in het weekend daarna  
 plaats, zowel op zaterdag als op zondag. Deelnemers die om religieuze 
 redenen niet op zondag willen deelnemen, hebben voorrang op de zaterdag.  
 Margot stelt voor om op de inschrijflijst ook zaterdag/zondag te vermelden,  
 dan kan iedereen een kruisje zetten op de dag(en) dat hij/zij kan.
 Alle overige activiteiten zijn hetzelfde als andere jaren.
Rondvraag
 Geen punten voor de rondvraag
Sluiting
 De voorzitter, Yvonne, sluit de vergadering en bedankt iedereen voor 
 het komen. 

Diplomarijden op Pretfort
De afgelopen weken, 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.
De tweede dag gingen 10 kinderen op voor hun C-diploma en 8 voor hun D-
diploma.
De derde dag was een inhaaldag voor degene die eerder niet konden. 1 kind ging 
die dag op voor haar A-diploma, 6 voor het B-diploma en 1 voor C.
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 
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Tapasrestaurant Proto | Rijnkade 5   | Alphen aan den Rijn  | Tel (0172) 47 65 66   

info@tapasproto.nl | www.proto.nl | Lunch en diner dagelijks van 12.00 uur - 22.00 uur

SPONSOR DINER

€15,-
PER COUVERT
GAAT NAAR 
CIRCLE4LIFE

VOOR MAAR €39,50 P.P.

WOENSDAG 1 JUNI 2016 VANAF 18.30 UUR

MENU 
CIRCLE4LIFE

Wij ontvangen u graag met een (gratis) glas Prosecco.

VOORGERECHT (KOUDE STARTERS)
Carpaccio buideltjes Rundercarpaccio met rucola truffelmayo op toast 
Tortilla’s met kip Seizoensgroenten en mosterd dressing
Geitenkaastorentje Met Serranoham en chutney van appels en vijgen
of
Canneloni van gerookte zalm Met aardappelsalade, avocado en wasabi dressing
Tonijn tataki Met sesam, wasabi en soja dressing
Pastasalade Penne met tonijn en brunoise van verse groenten 
of
Napoleon van mozzarella Met gekonfijte tomaten, aubergine en pesto van basilicum
Geitenkaastorentje Met een chutney van appels en vijgen  
Crostini’s Geroosterde sneedjes brood belegd met tomaatjes, basilicum en knoflook

HOOFDGERECHT
Gebakken zalmfilet Met geblancheerde verse groenten, Quinoa en Hollandaise saus
of
Gegrilde varkenshaas Met gebakken champignons en een licht romige pepersaus
of
Vegetarische lasagne Met verse groenten en bechamelsaus

DESSERT
Yoghurt mousse Griekse yoghurt met een huisgemaakte jam van pruimen en pistachenoten
of
Old Amsterdam Met truffelhoning
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elk protocol weergegeven.

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 voor het A-diploma waren:
Fenna van Duijn, Sabine Kolb, Mirthe Paul, Roos Kraaij, Denise Slappendel, Femke 
Wouters, Ellen den Daas
Voor het B-diploma:
Liza Gunst, Freija Alstrom, Iris Versluis, Ilona van den Hoek, Merel van den  Hoff, 
Anne Wils, Joyce Baak, Mira Pieterse, Naomi Slappendel, Joyce vd Vis, Virpi 
Kraaijeveld, Jasper Thiele,
Cilla van der Wel, Renske vd Voorst, Tess Dijkstra, Vera Hijman,
Qingyi Zandbergen, Merel den Daas, Annemarije Ludwig
Voor het C-diploma:
Shannon Hoogervorst, Sylvana Borst, Romy van der Laan, Sam de Rooy, Fabi-
enne vd Kooy, Marit van den Helder, Roosmarijn Kuijf, Bradley Vonk, Brendan 
Collins, Sabine Baak, Jet op ‘t Land
Voor het D-diploma:
Yvonne van der Heide, Maartje op ‘t Land, Emrije Isaku, Mariëlle vd Heuvel, 
Naomi Hesseling, Desirée van Wengerden, Samantha Slotboom, Hannah Grisel, 
Famke Angenent

De volledige uitslag, 
met de behaalde punten, 
is te vinden op de website  
www.deziende.nl.

Hier de foto van de inhalers 
op 7 maart. De anderen 
stonden al op foto’s in de 
vorige Pretpraat.

  



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  10

Inzameling tbv Paardenkamp 
lege cartridges en oude mobieltjes

Heeft u nog lege cartridges in de la liggen of gebruikte 
mobiele telefoons? Lever ze dan in bij ons! Onze manege 
doet namelijk mee met de inzamelactie voor Stichting De 
Paardenkamp. 
De Paardenkamp in Soest is het nationale rusthuis voor 
oude paarden en pony’s. 

Waarom doen wij mee?
Voor iedere bruikbare cartridge of telefoon ontvangt 
De Paardenkamp een vergoeding. Met de jaarlijkse op-

brengst kan een deel van 
de huisvesting, verzorging 
en speciale medische zorg 
betaald worden.  
Bovendien is het inzame-
len van lege cartridges en 
mobiele telefoons goed 
voor het milieu, omdat 
ze gerecycled worden in 
plaats van op de afvalberg 
belanden

Hoe inleveren? 
U kunt uw lege cartridges 
(graag in verpakking) en 
mobiele telefoons te allen 
tijde bij ons inleveren. U 
kunt ze rechtstreeks depo-
neren in de groene inza-
melboxen die op de mane-
ge staan. Help Pepper en 
de andere oudere paarden 
en lever nu uw cartridges 
en mobiele telefoons in! 
Namens De Paardenkamp 
bedankt! 

www.paardenkamp.nl

Geef Pepper
een mooie
oude dag

Stichting De Paardenkamp

Nationaal rusthuis voor oude 
paarden en pony’s

Help mee!
Verzamel

mobieltjes en 

cartridges
Kijk voor meer info op

www.paardenkamp.nl
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Samengestelde Wedstrijd
Op zondag 20 maart organiseerde Ruitersportvereniging De Ziende een Samen-
gestelde Wedstrijd op het terrein van Manege Pretfort aan de Aarlanderveense 
Achtermiddenweg.
Een Samengestelde Wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen; namelijk dressuur, sprin-
gen en spel.
Daarom had de vereniging een maximum gesteld aan het aantal deelnemers, 
want anders ging e.e.a. te lang duren. Het waren uiteindelijk 3 wedstrijdjes per 
persoon.
Alle deelnemers konden inschrijven 
in de categorie die bij hun rij-erva-
ring paste.
Zo was er een riong voor de 
21-plussers, de ruiters met eigen 
paarden en voor de kinderen met 
een specifiek diploma. Dus met A-
diploma, B-diploma, C-diploma of 
D-diploma.
Iedereen streed dus tegen tegen-
standers met de zelfde rij-ervaring.
De dressuurproef was voor de 
meeste deelnemers niet geheel nieuw, want dressuurwedstrijden vinden meer-
dere keren per jaar plaats op Pretfort. Dat geldt ook voor het springen. Maar 
het spel was voor iedereen nieuw, want spelletjes met een paard doe je eigenlijk 
nooit.

Dat onderdeel was dan ook heel hila-
risch. Het was een soort stoelendans, 
maar dan met paarden en pionnen.
Net als bij een echte stoelendans, 
was er nu 1 pion minder dan dat er 
deelnemers waren.
Die deelnemers zaten op een pony en 
moesten bij het stoppen van de mu-
ziek, zo snel mogelijk naar de pion-
nen. Een helper hield de pony vast.
Nu zou je denken dat dit spel niet 
echt meetelde voor de punten, maar 

dat was dus wel het geval.
De plaatsen van de verschillende onderdelen werden samengevoegd en daarna 
werd de winnaar bekend. Alle onderdelen werden ook even zwaar aangerekend.
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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De winnaars waren:
Bij de 21-plussers: Marit van Leeuwen
Bij de eigen paarden: Mariëlle van den Heuvel
Bij de ruiters met D-diploma: Naomi Hesseling
Bij de ruiters met C-diploma: Sam de Rooy
Bij de ruiters met B-diploma: Iris Versluis
Bij de ruiters met A-diploma: Sabine Kolb
De volledige uitslag kunt u vinden op de site: www.deziende.nl.
Daar vind u ook veel foto’s van deze dag.

Alle winnaars van de SW
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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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Attentie!
Bovenstaande poster hangt al weer enige tijd in de kantine, maar de verkoop 
van de loten loopt nog niet storm.
Om de activiteiten die we nu doen te kunnen betalen, moeten we toch minimaal 
1500 loten verkopen. Willen we onze activiteiten uitbreiden, dan misschien nog 
wel meer. Daarom roepen we iedereen op om nog een boekje met 10 loten mee 
te nemen van de manege en deze te verkopen.
We rekenen op ieders medewerking!

Grote verloting
Neem een lotenboekje
mee om te verkopen

Trekkingslijst verschijnt vóórafgaand aan
de Open Dag op de site

Op zaterdag 18 juni organiseert
Ruitersportvereniging De Ziende weer een Open Dag.

Dit doen we jaarlijks om aanstaande ruiters de manege te laten zien
en te vertellen over de activiteiten van de vereniging.

Daarnaast proberen we op die dag wat extra inkomsten binnen te halen
om de kosten van zo’n dag terug te verdienen en om de inschrijfgelden

vvoor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.
Momenteel kost een wedstrijd ca 15 euro per persoon, terwijl

we hier voor onze leden slechts 6 euro voor rekenen.

Na het succes van vorige jaren, hebben we ook nu voor een verloting gekozen.
en ook nu met hele mooie prijzen, zoals:

FIETS (Beach Cruiser)
ELYSIUMBON (wellness)

Castellumbon (film en theCastellumbon (film en theater)
De loten gaan vanaf 22 februari in de verkoop.

Prijs per lot € 1,00
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Verjaardag Ria
Op 13 april is onze Ria weer een jaartje ouder geworden. 
Op de manege was geld ingezameld en dat resulteerde in een 
grote hoeveelheid kado’s.
Ria werd verrast met een grote hoeveelheid tuinplanten 
en solar-ledlampjes voor haar tuin. Daarnaast ook nog een 
aantal andere dingen, die ik even niet meer weet..
Bij het uitreiken waren een behoorlijk aantal ruiters 
aanwezig en ook Ria’s vader, die nog heel vaak op de manege 
komt. 

Ponykamp 
2016
De eerste foto met betrekking tot het 
ponykamp is al weer een tijdje geleden 
gepubliceerd. De voorbereidingen zijn al 
in volle gang en de eerste aanmeldingen 
zijn al binnen.

Bij deze plaatsen wij de 2e foto. Zien jullie 
de hint? En kunnen jullie al raden wat het 
thema van dit jaar gaat worden?

Reserveer 18 juni in je 
agenda voor onze

Open Dag!
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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).



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



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

Dit keer een oud duo in

Paardenpraat : Jeroen & Kim
Er zijn in de tijd dat onze Jeroen  en Kim op de manege staan, heel veel zowel 
eigen paarden als manegepony’s gekomen en gegaan.  Twee trouwe bewoners 
van Pretfort, verdienen deze keer wel een plekje in de pretpraat! Zowel Jeroen 
als Kim kennen we nog uit hun jonge jaren. Inmiddels zijn ze allebei een stuk 
ouder  geworden. Komt u deze week nog op stal, loop dan even de grote stal in, 
geef ze wat aandacht, een knuffel of een uitgebreide poetsbeurt, ze verdienen 
het!! Vergeet deze lieverds niet J 

Vorige keer hadden we ook een Paardenpraat over Jeroen, maar die benaderde Jeroen op een heel 
andere manier. Toen deed Jeroen zelf zijn verhaal.

Jeroen
Naam: Jeroen 
Officiële naam: Himrikker Jeroen 
Geslacht: Ruin  
Ras: New Forest 
Kleur: Vos met lichtere staart en manen 
Aftekeningen: kol (Een kolletje is een witte 
vlek op het voorhoofd van een paard. Als 
het kolletje groter dan 5 centimeter is, heet 
het een ‘kol’, in plaats van een kolletje), 
linksachter half witbeen, rest van de benen 
een wittige kroonrand(een klein randje wit 
boven de hoef), enkelen witte stoppen op het 
lichaam. 
Stokmaat: +/- 1.42 
Geboorte datum: 19-05-1985

Jeroen is eigenlijk van een familielid van 
Ria en kwam ooit eens een tijdje logeren 
op Pretfort. Wanneer de kinderen van het 

betreffende gezin groot genoeg zouden zijn om op Jeroen te gaan rijden, zou 
men hem weer komen halen….. Op die dag “wachten” we nog steeds J Zouden 
die kinderen dan zo langzaam groeien, of zouden ze Jeroentje vergeten zijn? Hoe 
dan ook, hij staat hier inmiddels alweer jaren en het zit er natuurlijk dik in dat 
Jeroen lekker zijn hele leven op Pretfort blijft! Hij is inmiddels al 31 jaar. Deze 
geweldige betrouwbare pony heeft heel veel kinderen op zijn rug vervoerd. Veel 
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kinderen hebben leren paardrijden 
op zijn rug. Jeroen heeft jarenlang 
heel netjes zijn dressuurproefjes 
gelopen en de crossen gesprongen 
met veel passie. Inmiddels doet 
hij het wat rustiger aan, dat 
lijkt ons logisch! Hij heeft vele 
kinderharten en ook grotemensen 
harten veroverd. We zijn gek op 
zijn intense, bijna verbaasde blik 
in zijn lieve puiloogjes. Dat maakt 
hem toch wel heel aandoenlijk. Ook 
is Jeroen tegenwoordig niet meer 
weg te denken van zijn slobber!  Hij 
zit er vaak helemaal onder en hij 
maakt er soms maar een potje van! 

Wij zouden denken dat hij wel wat mondspray zou kunnen gebruiken, maar hee, 
daar is hij paard voor. Hij geniet er tenminste van J  

Kim
Naam: Kim 
Geslacht: Merrie 
Ras: Welsh 
Kleur: Schimmel 
Stokmaat: +/- 1.27 
Geboorte jaar: 1990

Kim is hier ook al een lange 
tijd! Zij komt van een landje 
waar ze alleen op stond en 
weinig/geen contact had 
met mensen. Vandaar dat 
ze vroeger lange tijd wat 
bang is geweest wanneer je onverwachts dichtbij kwam of te gehaast op haar 
afkwam. In stal liet ze zich ook niet altijd pakken. Toch is dat vooruitgegaan en is 
haar vertrouwen in mensen de laatste jaren gestegen! Ze is een enorme lieverd. 
Als ze in het land staan en je staat bij haar in de buurt komt ze vaak naar je toe 
lopen. Met rijden is Kim soms een beetje eigenwijs. Kim wil namelijk ook niet 
voorop. Ze loopt veel liever achter andere pony’s aan. En zolang dit kan en je 
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G&O Ruitersport    
                        Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
                        Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport.nl 
                   
        Geopend na afspraak, Woensdag en Donderdag van 14.00 tot 17.30 open  

                          Open Huis  
9 en 23 april van 13.00 -17.00             

       
Harry’s Horse stout mini artikelen zijn aan het binnen komen 
 

Paardrijkousen 2 paar v.a.     € 10.00 
 
Kinderrijbroeken v.a.      € 24.95 
 
DamesRijbroeken v.a.      € 34.95 
 
En vele zomer artikelen 
 
Vliegendekens v.a.       € 12.50 
 
Paarden snoepjes 2 zakken     €   4.70 
 
Zomerhandschoenen 

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                
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duidelijk bent in wat wel en niet mag loopt ze heel braaf! 
Vanuit betrouwbare bron-
nen heb ik vernomen dat 
Kim graag zelf nog iets 
wilde zeggen:

“Ik houd toch wel van 
mensen. Al ben ik wel 
op mijn hoede! Even de 
pluspunten van jullie 
mensen: Jullie kunnen 
me heel lief aaien en 
gerust stellen, poetsen 
me schoon als ik echt 
vies ben, jullie geven mij 
lekker eten en kunnen 
natuurlijk de grootste 

verhalen ophangen. Ik houd hier erg van hoor, stiekem, zachtjes mee luisteren 
naar wat jullie allemaal te vertellen hebben. Het is dat ik jullie taal niet spreek 
maar begrijpen doe ik jullie wel! Ik wil dolgraag gesprekken aan horen over 
wat er allemaal met jullie gebeurd. Dus kom maar langs bij mijn stalletje (en 
die van Jeroen), kom met je vriendinnen en ga lekker praten, halverwege 
kom er ik natuurlijk gezellig bij. Altijd op zoek naar iets lekkers maar ook wel 
belangstellend naar wat jullie beleefd hebben en gaan beleven”

Hoefjes, kusjes en dikke lebbers van Jeroen en Kimmetje! 

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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Wist je dat..

- Er voor het eerst sinds 2009(!) weer een samengestelde wedstrijd is 
 georganiseerd?
- Het erg leuk was om springen,dressuur en spel samen te combineren? 
- Je dan dus echt een team moet vormen met je paard of pony?
- Er een tijdje geleden opeens een prachtige vos op de manege stond?
- Dit het nieuwe paard van Suus bleek te zijn? 
- Niemand hier vanaf wist?
- Ze naar de naam Zoë luistert? 
- Wij haar heel veel plezier wensen met haar eerste eigen paard?
- Wings tegenwoordig ook meedoet in de manegelessen?
- Vera op een wedstrijd in Nieuwkoop 2e en 1e geworden is?
- Zij nu 2 winstpunten heeft in de L2?
- Ria 13 april jarig is geweest?
- Ze verwend is met planten voor in haar tuin?
- Aag en Suus tegenwoordig hun paard op het erf losgooien? 
- Ze de paarden eigenlijk in de springwei los wilde gooien?
- Luna en Frauke daar hele andere gedachtes over hadden? 
- Deze gedachte er natuurlijk maar één kan zijn: eten!!?
- Het gelukkig goed afgelopen is?
- Anton en Patricia hun Isabel op Marktplaats te koop hadden gezet?
- Dit een hoop teweeg bracht op de manege?
- Anton bij Valda ging huilen?
- Het maar goed is dat Isabel zelf deze 1 apil grap niet meegekregen heeft,  
 haha?
- Wij hier kostelijk om gelachen hebben? 
- De deur van de ponystal kapot was?
- Deze weer helemaal gemaakt is door Marco?
- Wij hem daarvoor heel dankbaar zijn?
- Het voltigeren met mevrouw Raven heel goed gaat?
- Dit door een groepje op de zondag gedaan wordt?
- Bram Angenent ook kan voltigeren?
- Hij super lenig is?
- Dat hij 7 meiden met open mond achter liet?
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Kleur kopie
v/a 15 cent

Ook voor Clubbladen, Flyers,
Visitekaartjes, raamposters,

printen en inbinden van scripties e.d.

In zwart of kleur
Maximum formaat A3 

Ad Koster Printing
Stortenbekerstraat 41- 2421 ET  Nieuwkoop

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

Alle informatie en 
prijzen, vindt u op

adkoster.nl
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- Dat hij een soort dubbele flak over de rug van mevr Raven wist te maken?
- Iedereen hier verbaasd om was?
- Yvonne de sterren van de hemel kan rijden?
- We hier de letterlijke zin van het woord bedoelen?
- Als je dus goed kijkt, je Yvon veerkrachtig uit het zadel ziet komen?
- Cliff al heel groot is?
- Hij echt groeit als kool?
- Hij nog wel puberaal is, maar toch ook heel lief?
- 27-29 mei er een best grote groep (o.a.) eigen paardenmensen vanuit onze  
 manege met hun paarden een weekend weg gaat?  
- Corrie Smittenaar dat weekend met ze mee gaat om te koken?
- Ze hier onwijs naar uitkijken?
- Je niet moet vergeten dat je je kan inschrijven voor ponykamp!?
- Er weer een nieuwe hint op Facebook staat?
- Deze hint ook in deze Pretpraat staat?
- Je aan de hand van deze foto kan raden wat het thema voor dit jaar is?
- We een nieuwe adverteerder in de Pretpraat hebben?
- Dat Van Koert Elektrotechniek is?
- We hier heel blij mee zijn?
- Dat dit de vader van Jip is?
- Dat we uiteraard nog meer adverteerders kunnen gebruiken?
- Adverteren al kan voor 40 euro per jaar?
- De penningmeester hier alle info over kan geven?
- Er nog veel lotenboekjes zijn te verkopen?
- We iedereen daarom vragen om te helpen met verkopen?
- De lootjes verkrijgbaar zijn via de bestuursleden?
- Er bijna dagelijks bestuursleden op de manege aanwezig zijn?
- Er mooie prijzen te winnen zijn met de loten?
- U de vereniging kunt steunen door marktonderzoek?
- Alle info hierover in deze Pretpraat staat?

Ieder kind heeft recht
op een toekomst,

heeft recht op onderwijs,
op medische voorzieningen

en een “warm” huis..

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

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

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

Saskia en 
Mariëlle 
met Flair

Merel
met
Blue Eyes
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

april
1 Imke Liefting

6 Freija Alstrom

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

18 Mirthe Paul

20 Virpi Kraaijeveld

21 Merel van den  Hoff

23 Fenna van Duijn

26 Julia Schouten

28 Marise Baak

juni
3 Yvonne van der Heide
5 Rienke Boonstra
7 Sabine Baak
11 Leslie Emeis
12 Mevrouw Burggraaff
14 Tiny Schouten
19 Anna Louisa Klootwijk
22 Vincent Smits
22 Pip Koek
26 Emrije Isaku
27 Jacky Windhorst
29 Jip van Koert

Denk eens aan onze adverteerders bij het kopen van een 
verjaardagskado!

Wij feliciteren de jarigen .....
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21 mei Voorjaarscross
De inschrijflijst hangt in de kantine!

We rijden weer een cross voor de gevorderden
en een bixiecross voor de beginners

18 juni Open Dag
Denken jullie allemaal aan de lootjes?

We verwachten eigenlijk dat jullie allemaal minimaal een 
boekje verkopen!

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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