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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
De derde Pretpraat van het jaar is er bijna altijd 
één waarin de Open Dag centraal staat.
Ook nu is dat weer geval.

Er is alleen een verschil met de voorgaande jaren, 
want toen waren we samen met Marcel aan de 
voorbereidingen bezig.
Dit jaar moeten we het zonder hem doen, maar 
in gedachten is iedereen natuurlijk toch bij dat 
vreselijke gebeuren van vorig jaar.

Maar uiteraard staan er in de laatste uitgave vóór de vakantie, meer belangrijke 
dingen, want er komt nog een wedstrijd en natuurlijk de kampen in de vakantie.

Programma Open Dag
De tijd draait door en daarom toch maar weer er tegen aan om een mooie Open 
Dag te presenteren. Met veel demonstraties en dit jaar een carrousel in plaats 
van een dressuurwedstrijd.
In grote lijnen gaat de dag er alsvolgt uitzien:
Vanaf 10.00 uur rijden de eigen ruiters een aantal Carrousels.
We schatten dat we hier mee klaar zijn rond het middaguur en dan beginnen 
we met demonstraties. We gaan uit van de volgende tijden, maar onder 
voorbehoud!
12.30 uur Kür op muziek door dressuurruiter Simone de Groot - Stolwijk
13.00 uur Minilesje voor beginners.
13.30 uur Demonstratie Westernrijden door Paula Wildbret.
14.00 uur Minilesje voor beginners.
14.30 uur Demonstratie door onze eigen Voltigegroep.
15.00 uur Demonstratie door springruiter Jeroen Heijmans
15.30 uur Parade en uitreiken Kampioensbekers

Aan het einde van de dag zullen de Verenigings 
Kampioenen van 2015 hun welverdiende beker 
ontvangen. Een hele mooie beker, die ons wordt 
aangeboden door ST/Warmte uit Nieuwkoop.
De Kampioenen zijn:
Jip van Koert, Joyce Baak, Roosmarijn Kuijf, Famke 
Angenent, Rienke Boonstra en Mariëlle van der Heuvel.
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Verloting
De verkoop van de loten vraagt nog enige aandacht, want de verkoop gaat 
minder goed dan in vorige jaren. Zo zijn er momenteel wel bijna 1300 lootjes aan 
verkopers meegegeven, maar nog slechts 400 lijken verkocht te zijn, want die 
zijn ingeleverd.
In andere jaren waren er rond deze periode bijna 1500 loten uitgezet.
Een beetje een tegenvaller dus, maar als die 1300 echt worden verkocht, zijn we 
toch niet ontevreden.
U weet toch dat de inkomsten uit de verloting worden gebruikt om de 
inschrijfgelden van de wedstrijden zo laag te houden als ze momenteel zijn? 
De werkelijke kosten waren al jaren meer dan het dubbele van hetgeen we aan 
inschrijfgeld rekenen, maar doordat het aantal deelnemers de laatste tijd minder 
is dan voorheen, liggen die kosten nu nog hoger.
Hopelijk moedigt dat u aan om nog eens extra aandacht aan de verkoop te 
geven.

Omdat de loten uiteraard ook nog moeten worden getrokken, willen we graag 
dat u uiterlijk 10 juni uw lotenboekjes (met geld) inlevert in de witte 
brievenbus in de kantine. De trekking staat gepland voor zaterdag 11 juni.
Helaas vallen niet ingeleverde lootjes buiten de trekking......
Dat wil niemand natuurlijk, dus zorg dat u de boekjes optijd inlevert.

Dressuurwedstrijd
Voor het eerst is er dus dit jaar geen dressuurwedstrijd op de Open Dag, dus 
moesten we die verplaatsen naar een andere datum.
Omdat Ria niet nog meer lessen van de zaterdag kan laten inhalen, splitsen we 
deze wedstrijd in 2 delen. Per keer zullen dan ongeveer 20 / 25 ruiters kunnen 
deelnemen. Het eerste deel is dan op zaterdagmiddag 25 juni vanaf 14.00 uur 
en het tweede deel op zondag 26 juni. We beginnen dan om 10 uur.
Je kunt op de inschrijflijst je voorkeur aangeven.
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.

RABO Fietssponsortocht
Op 26 juni is weer de RABO Fietssponsortocht.
Onze vereniging is hiervoor ook weer ingeschreven, 
dus kunt u voor onze vereniging geld bij elkaar fietsen. 
Elders in deze Pretpraat staat een advertentie, waarin u 
meer hierover kunt lezen.
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Twee Ponykampen
Kort na de Open Dag beginnen de vakanties.  
Op de manege staat in de eerste week van de schoolvakantie het ponykamp 
weer gepland. 
Dus ben je niet met vakantie in de week van 11 juli t/m 16 juli en wil je een 
gezellige week, schrijf dan snel in voor ons ponykamp.
De kosten bedragen voor onze leden € 195,00, voor de hele week.
Inschrijfformulieren hangen in de kantine.

Van 19 - 21 augustus is er een speciaal Tienerweekend.
Op vrijdagavond om 19.00 uur worden de tieners verwacht op de manege.
Begonnen wordt met een Springavond, gevolgd door een groepsspel.
Op zaterdag is er een dagtocht te paard en ‘s avonds een spel.
Op zondag om 12.00 uur is het weer afgelopen.
Je kunt aan dit kamp deelnemen vanaf dat je op het voortgezet onderwijs zit.
De kosten bedragen € 115,00, inclusief de dagtocht te paard.
Bij inschrijving, dien je € 50,00 te betalen. Dit omdat wij de paarden voor de 
dagtocht vooraf moeten huren en betalen.

Tot ziens op de Open Dag.
Namens het bestuur,
Ad Koster

Gezellige Voorjaarscross
Zaterdag 21 mei organiseerde Ruitersportvereniging De Ziende weer een cross 
op het terrein van Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg.
Deze cross was geschikt voor alle ruiter en ruitertjes van Pretfort, want voor elke 
categorie was er een aparte ring. Van ruiters met jaren ervaring, tot kinderen die 
nog maar enkele weken op les zitten.
Voor de minst ervarenen, was er een combinatie tussen dressuur en springen.
Dat maakte het allemaal wat minder eng voor deze ruitertjes.
Deze kinderen ontvingen een herinneringscertificaat als aandenken voor hun 
deelname.

De anderen sprongen allemaal een parcours dat was opgebouwd in de binnen- 
en buitenbak van de manege. Voor het geval meerdere deelnemers een zelfde 
aantal punten sprong, werd in de buitenbak de tijd opgenomen en dat was maar 
goed ook. Velen sprongen het parcours foutloos, dus was de tijd nodig om te 
bepalen op welke plaats men eindigden. En of ze een gouden, zilveren of bronzen 
medaille mochten ontvangen.
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OPEN DAG

18 6
Achtermiddenweg 8
Aarlanderveen

10:00 carrousel rijden

‘s Middags gave 
kür op muziek, 
westernshow, 
springdemonstra-
ties en voltigeren!

Mini paardrijlessen voor 
beginners en nog veel 
meer!

Kom jij ook?

16

manege Pretfort
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De uitslagen:
Ring 21-plussers:   
1 Bram Angenent op Wings met 83 pt. (81 sec)

2 Marit van Leeuwen 
 op Babella met 83 pt. (98 sec)
3 Sacha Vergunst 
 op Mentoz met 66 pt. 
4 Saskia v/d Heuvel 
 op Flair met 63 pt. 

Ring Junioren 1:
1  Famke Angenent op Izy met 85 pt. (61 sec)
2  Desirée van Wengerden op Queen 
 met 85 pt. (68 sec)
3 Naomi Hesseling op Izy met 85 pt. (69 sec)
4 Mariëlle v/d Heuvel op Flair met 84 pt. (61 sec)
5 Rienke Boonstra op Mevr. Raven 
 met 84 pt. (68 sec)

Ring Junioren 2:
1 Liza Gunst op Piraat met 85 pt. (84 sec)
2 Sabine Kolb op Sunny met 85 pt. (90 sec)
3 Virpi Kraaijeveld op Vosje met 85 pt. (102 sec)
4 Jasper Thiele op Sunny met 84 pt. (85 sec)
5 Joyce v/d Vis op Sunny met 84 pt. (86 sec)

Ring Bixieproef voor de jongste ruiters:
1 Jip van Koert op Mevr Raven met 127 pt.

2 Iris Bartelts op Vosje met 125 pt.
3 Rachel Smale op Vosje met 124,5 pt.

4 Sterre Bloemheuvel op Queen 
 met 124 pt.

5 Marijn de Vries op Blue Eyes 
 met 122 pt.
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Bezoek onze kraam op de
Open Dag op Manege Pretfort!
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Informatie over lessen voor beginners

Kan ik meteen beginnen met de lessen als ik mij aanmeld? En op 
welke dag kan ik dan komen rijden?
Het is niet zeker dat iedereen die zich nu aanmeldt ook direct in een beginners-
lesgroep kan starten. Er is een kleine wachtlijst ontstaan, die bij de start van 
het nieuwe schooljaar 2016 / 2017 weggewerkt wordt. Misschien kun je direct 
in die nieuwe groep starten. En anders moet je een tijdje wachten, tot er weer 
voldoende aanmeldingen zijn om weer een 
nieuwe groep te starten. 
Op welke dag je les zult krijgen, is nu nog niet 
te zeggen. Dat hangt ervan af op welke dag 
er plaats is om een beginnersgroep te starten. 
Uiteraard houden we hierbij zo veel mogelijk 
rekening met schooltijden. De zondag en de 
maandag vallen af, want op die dagen wordt 
er nooit les gegeven. 

Wat kost het om les te krijgen? Hoe lang krijg ik dan les? Mag ik lessen 
inhalen?
Als beginnend ruiter weet je misschien nog niet zeker of paardrijden wel iets 
voor jou is. Of misschien vind je het toch minder leuk dan je dacht voor je met 
de lessen begon. Daarom mag je in het begin per les betalen. De eerste 5 les-
sen kosten €10,- per keer. Als je zeker weet dat je graag les wilt hebben, spreek 
je met Ria af dat je doorgaat met de lessen. Dan is het handiger om daarna per 
kwartaal te gaan betalen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kosten de lessen 
€ 136,- per kwartaal. Voor kinderen vanaf 13 jaar kosten de lessen €148,- per 
kwartaal. (bij betaling binnen 2 weken mag u hier € 5,- aftrekken)
Als je wilt stoppen met paardrijden, maak je gewoon het kwartaal af en dan 
stop je. Denk er dan wel aan dat je Ria een maand tevoren laat weten dat je wilt 
stoppen met de lessen. En stuur ook even een mailtje naar adkoster@pretfort.nl.
Dan ben je er zeker van dat je geen nota ontvangt voor het volgende kwartaal.
Een lesuur duurt 60 minuten, reserveer daarnaast ook ongeveer een kwartier 
voor het poetsen van je pony voordat de les begint. 
Als je een week niet kunt, mag je die les inhalen. Dat moet je wel eerst met Ria 
of degene die dan lesgeeft overleggen, want het kan zijn dat de les waarin je 
graag wilt inhalen al vol zit. Spreek dus eerst samen een inhaaluur af voordat je 
naar Pretfort komt om een les in te halen. Voor het inhalen van een gemiste les 
gelden twee regels:
Inhalen kan alleen in het kwartaal van de gemiste les, anders vervalt de les 
(tenzij het kwartaal al bijna is afgelopen en inhalen niet meer lukt). De manege-
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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lessen gaan het hele jaar door, er is alleen geen les in de zomervakantie en soms 
valt in de kerstvakantie een les uit. 
Je moet jouw les waarin je niet kunt komen, minimaal 24 uur tevoren hebben 
afgebeld.

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

Moet ik meteen paardrijdkleren en laarzen kopen?
Nee, dat hoeft niet. Stel je voor dat je het niet leuk vindt, dan zit je met al die 
dure spullen! Je mag in je gewone kleren naar de les komen, als je met die kleren 
maar nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je 
met grote oorbellen, ringen of losse haren komt. Je moet wel een cap dragen, 

maar die kun je van de manege lenen, 
we hebben in de kantine een rek met 
caps die je voor de lessen gratis kunt 
lenen en dan weer teruglegt. 
Je hoeft ook niet direct paardrijlaarzen 
te kopen, je mag heel in het begin ook 
met rubber regenlaarzen rijden. Maar 
we zouden het wel heel fijn vinden als 
je zo snel mogelijk met echte laarzen 
gaat rijden, want dan kan degene die les 
geeft beter zien of je je been wel goed 

houdt. Het is ook veiliger, omdat je voet minder snel te ver door de stijgbeugel 
schiet. 
Misschien kun je paardrijlaarzen via Marktplaats vinden, of kun je ze van iemand 
overnemen: je kunt altijd een briefje ophangen op het prikbord naast de binnen-
bak of een vraag in de Pretpraat laten zetten. 

Moet ik zelf mijn pony zadelen? En rijd ik altijd op dezelfde pony?
Nee, je hoeft niet zelf je pony of paard te zadelen, maar dat mag natuurlijk wel. 
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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  
4  18 en 25 juni van 13.00 -17.00             

       
 
 

set voor het zelf maken van 2 dazenvallen 
dazenvallijm emmer       €  8.95 
 
Kinderrijbroeken v.a.      € 24.95 
 
Vliegen/ dazen spray’s v.a.    € 11.50 
 
Vliegendekens  v.a.     € 24.50 
 
Mini beenbeschermers v.a.     € 19.95
      
        
 

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

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

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

Als je ongeveer een jaar les hebt, 
kun je meedoen voor een certifi-
caat. Dat mag je ook nog in ge-
wone (paardrij)kleren doen. Nadat 
je je certificaat hebt gehaald, kun 
je diploma’s gaan halen. Dan moet 
je wel eerst lid zijn geworden van 
de Ruitersportvereniging De Ziende 
en dan wordt van je verwacht dat 
je in wedstrijdkleding verschijnt. 
Dat wil zeggen: gepoetste laarzen, 
een witte of beige rijbroek, even-
tueel een zwart jasje, met daaron-

der een wit shirt of blouse. En je haar opgestoken in een netje. Op onze manege 
kun je vier diploma’s halen, van A t/m D. Voor ieder diploma moet je een steeds 
moeilijker proefje rijden: het A-diploma proefje is het eenvoudigst, het D-diplo-
ma proefje is het meest ingewikkeld. Als je een diploma hebt gehaald, bepaalt 
dat in welke categorie je bij een onderlinge wedstrijd mag starten. 
Alle informatie over de vereniging, de activiteiten, de proefjes en de wedstrijden 
vind je op de website van RSV De Ziende: www.deziende.nl
En als je nog meer over de lessen wilt weten, kun je altijd met Ria praten of bel-
len. 

Veel rijplezier gewenst!

Hier Jouw Naam

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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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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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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Wist je dat 
- Er foto’s van de afgelopen voorjaarscross op de site te vinden zijn?
- De paarden zaterdag 28 mei weer voor het eerst naar buiten zijn gegaan?
- Zij weer even helemaal uit hun dak gingen?
- We hopen op een prachtig zomerseizoen waarin de paarden zo lang mogelijk lekker  
 buiten kunnen staan?
- Je moet uitijken dat er niemand met je zadel vandoor gaat?
- We geen namen noemen maar de “dader” haar naam met een Y begint?
- De zadelmaker gelukkig wel door had dat er iets niet klopte?
- We nu eindelijk weten waarom Ria zo slank blijft?
- Het niet is omdat ze elke dag het zware uitmest werk doet?
- Ria gewoon zo slank blijft omdat ze tijdens het lesgeven alle bewegingen meedoet die  
 de ruiter met het paard moet doen?
- Ria daarom als zij in d’r  hoekje zit echt aan het sporten is?
- Wij Nena met haar paard welkom heten op de manege?
- Deze mooie Andalusiër ruin de buurman is van Aafke?
- Wij hun een fijne tijd op Pretfort wensen?
- Delphine en Manon hun droompaard hebben gevonden?
- Dit de Friese merrie Heemst is?
- We hun veel geluk toewensen?
- Het veulen van Suzan geboren is?
- Wij haar van harte feliciteren en heel veel geluk   
 toewensen met dit mooie hengstje?
- Het een mooi moederdag cadeautje voor Suzan was?
- De mooie poster voor de Open Dag is gemaakt door  
 Mirjam de Vries?
- We haar hiervoor hartelijk willen bedanken?
- Irene Weerheim, na heel lange tijd, stopt met kopij  
 aanleveren voor Pretpraat?
- Het ging om de (meeste) Paardenpraat, Wist-u-datjes  
 en Pretportretten?
- We haar willen bedanken voor al die jaren dat ze mooie verhalen aanleverde?
- We daarom een nieuwe schrijver zoeken voor paardenverhalen?
- Het om 6 verhalen per jaar gaat?
- Deze Pretpraat daarom de laatste is vóór de vakantie?
- We hopen dat we snel iemand vinden die het werk van Irene overneemt?
- De manege gesloten is voor lessen van 11 juli t/m 22 augustus?
- We iedereen een hele fijne vakantie wensen?
- We hopen op (veel) nieuwe ruiters, na onze Open Dag?
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Figuren rijden bij dressuur
4 pagina’s met afbeeldingen en uitleg
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Dressuur is de basis van alle vormen van paardrijden. Het figuurrijden is een belangrijk fa-
cet van de dressuur. Wendingen kunnen pas goed uitkomen als het kontakt tussen ruiter 
en paard optimaal is. Daar is uiteraard veel oefe-ningvoor nodig.
Het is belangrijk om de letters te kennen, zodat men niet hoeft te zoeken naar de letter 
waar een figuur begint.

1. Van hand veranderen. Dit kan volgens deze lijn bij de K en de M.
We rijden tot de letters en buigen dan pas af. De lijn kan ook lopen van F tot H en an-
dersom.

2. Van hand veranderen op de lange zijde bij de B of de E. We kunnendeze lijn vanaf alle 
letters op de lange zijde inzetten. De lijn, welke recht moet zijn tot aan de overkant, loopt 
in dit geval onder de X door.

3. De grote volte. Deze mooie ronde cirkel loopt van de C via de X naar de C terug. Het is 
natuurlijk ook mogelijk om op diverse andereplaatsen de grote volte in te zetten, bijv. A,B 
of E, of vanaf de X.

4. De grote acht zijn twee grote voltes achter elkaar. Als we de acht bij A gaan inzetten, 
dan rijden we de eerste grote halve volte tot de X, dan de volgende grote halve volte tot 
de C, daarna weer naar de X om te eindigen bij de A. Het is ook mogelijk om bij X twee 
grote voltes te rijden. We volgen deze stippellijn tot de X en rijden vervolgens een
volte op de rechterhand naar de A, om daarna van de X op de linkerhand naar de C te 
rijden om weer bij X te eindigen. De middelste cirkel geeft de plaats aan, waar de volte bij 
B of E ingezet kan worden.

5. De volte halve baan of volte 10 meter middellijn is een volte welke precies de halve 
breedte van de baan beslaat. Ook deze volte kan op diverse letters ingezet worden. Dus 
ook van de letters D, X of G.

6. De kleine acht, welke bij A ingezet wordt. Deze twee aan elkaar geplakte voltes halve 
baan reiken precies tot de X. De moeilijkheid van dit figuur zit in de draaiing van de voltes. 
De een wordt vaak groter dan de ander.

7. Bij E afwenden. Bij de X een volte halve baan op de rechterhand, gevolgd door een 
volte halve baan op de linkerhand. We zien hierbij neel vaak dat de ene volte groter gere-
den wordt dan de andere.

8. Door een “S” van hand veranderen op de lange zijde. Ook dit figuur zetten we in voor 
de letter E of B. Dan draaien we een halve volte tot aan de X, gevolgd door een halve 
volte naar de andere zijde. Dit moetin een vloeiende lijn gebeuren, terwijl we onder de X 
enkele passenrecht op de middellijn doen.

9. Bij E afwenden. Bij de X grote volte op de rechterhand, bij X van hand veranderen. Bij 
een dergelijk figuur komt het op een goed stuurgevoel aan, anders wordt het vaak een 
rommelig figuur.

10. De enkele halve volte vanaf de hoefslag is voor vele beginners moeilijk, omdat tijdens 
de les de achterste opeens voorop komt te rijden, als we allemaal tegelijk moeten afwen-
den. De halve volte kan ook vanaf de middellijn gereden worden.

11. Bij K wenden naar de X en van de X wenden tot de G. Vooral de oefening in het mid-
den van de hoefslag geeft nogal eens een slingerendpaard te zien.

12. Door een “S” van hand veranderen op de korte zijde. Dit zijn twee grote halve voltes, 
waar we onder de X weer enkele passen recht rijden op de lijn B-E.
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13. De gebroken lijn wordt gereden tot de X vanuit iedere hoek vanaf de hoekletter.

14. De gebroken lijn tot de E of de B. Deze lijn kan ook vanuit iedere hoek ingezet worden 
tot aan de andere zijde van de hoefslag.

15. De dubbele gebroken lijn is de lijn waarbij slechts enkele passen van de hoefslag 
afgeweken wordt. Dan komt men terug tot de hoefslag bij B of E en dan herhaalt men dit 
nogmaals.

16. De dubbele gebroken lijn over de middellijn. Na de afwending bij A of C volgen eerst 
enkele passen recht om dan de dubbele gebroken lijn te beginnen. In groepsberband kan 
men ook nog een lange lijn over de X maken, waarbij nr. 1 rechts gaat en nr. 2 links. Men 
kruist elkaar dan op de X om vervolgens aan het eind weer achter elkaar aan te rijden.

17. De slangevolte met drie bogen en de stippellijn is de slangevolte met vier bogen. 
We moeten met de lijn D-X-G de hoefslag in twee stukken verdelen. Bij A starten we de 
eerste boog, de tweede moet even groot zijn als de eerste of de derde. De tweede boog 
rijden we contra de le en de 3e.

18. De slangevolte met vier bogen moeten we zo verdelen, dat we na de tweede boog 
precies op de X uitkomen en dan nog twee bogen maken.
Via de denkbeeldige middellijn zien we dus bij de drie bogen de le en 3e op de ene helft 
van de hoefslag en de 2e op de andere.
Bij de vier bogen zien we de le en de 3e op de ene helft van de hoefslag en de 2e en 4e op 
de andere helft.

19. Links en rechtsomkeert tot de middenletter is een figuur, waarbij we zorgen dat we 
een goede gebogen lijn rijden, die niet tot de X middellijn gereden wordt.

20. Links en rechtsomkeert tot een hoekletter wordt wel tot de X middellijn gereden. 
Voor de letter zijn we weer op de hoefslag.

21. Voordat we een proef beginnen, wordt er van buiten de hoefslag begonnen bij de A.

22. Een aparte wending is deze; Van K wenden tot de D. Afwenden tot de G en dan even-
tueel halthouden.

23. Een vrij moeilijke oefening is de volgende: Twee dubbele halve voltes achter elkaar. 
Vier halve voltes draaien en dan nog goed verdelen, komt op het betere dressuur aan.

24. We zien hier een gebroken lijn vanaf de K tot de B, dan terug naar de H, gevolgd door 
van hand veranderen bij de M. Een combinatie waarbij we veel kruislijnen maken.

Stortenbekerstraat 41 - 2421 ET  Nieuwkoop
info@adkoster.nl - www.adkoster.nl - Tel (0172) 574353

Kopietje nodig?
kleurkopieën vanaf 18 cent

Clubbladen, kaartjes, programmaboekjes
flyers, raambiljetten e.d. tot formaat A3
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Pretportretten....

Saskia op Flair

Hannah op 
Marie

Wil je ook een 
keer als 

Pretportret 
worden

geplaatst, 
stuur dan een 

mooie foto 
naar 

adkoster@
deziende.nl

De manege is voor lessen gesloten van 
11 juli t/m 22 augustus

Wij wensen u een hele fijne vakantie!
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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

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

Juli
4 Sarella de Vos

4 Kimberly de Waal

8 Bram Angenent

13 Bradley Vonk

15 Marloes Nulle

19 Isabel de Ruiter

23 Rüveyda Agraz

Augustus
7 Vivian de Kort
7 Roos Kraaij
10 Naomi Hesseling
12 Norah Sabri
17 Sam de Rooy
23 Naomi Slappendel
24 Mariëlle vd Heuvel

September
2 Suzanne Kranenburg
2 Famke Angenent
3 Qingyi Zandbergen
4 Marlies Bruggeman
5 Aimée Vriens
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
9 Renske de Jong
12 Anne Oorthuizen (de Visser)
15 Ilona van den Hoek
15 Mariska Boor
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Els Smit
21 Nuemi van der Ploeg
22 Wilma Klootwijk
23 Megan Louwes
30 Mirjam de Vries
30 Cindy Slappendel-Dankers

En we feliciteren
iedereen

die geslaagd is!!

Wij feliciteren 
de jarigen .....
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18 juni Open Dag
Denken jullie allemaal aan de lootjes?

Inleveren uiterlijk 11 juni!!
Anders kunnen de lootjes niet mee in de trekking!

Het programma van de Open Dag staat in deze Pretpraat.

25/26 juni Voorjaarsdressuur
Lees hier alles over in deze Pretpraat.

26 juni Rabo-Fietssponsortocht

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

De manege is voor lessen gesloten
van 11 juli t/m 22 augustus

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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