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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
Welkom terug op de manege!
We hopen dat u een leuke vakantieperiode 
achter de rug hebt.

Op de manege zijn de lessen weer gestart en 
ook de vereniging gaat zijn activiteiten weer 
beginnen. De eerste activiteit is al weer heel 
snel, namelijk de cross op 10 september.
De inschrijflijst hangt in de kantine, dus als je 
je nog niet hebt ingeschreven, doe het dan snel.

We kijken ook nog even terug naar de achter ons liggende periode, van vóór de 
vakantie. We sloten het voorjaarsseizoen af met de Open Dag en de dressuur-
wedstrijd.

Over de Open Dag kan ik alleen maar lovend zijn. Het was een fantastische dag, 
met demonstraties door eigen ruiters, externe ruiters en workshops. 
Een verslag hiervan leest u elders in deze Pretpraat.

De dressuurwedstrijd was dit keer opgesplits over twee dagen. Dit omdat hij nu 
eens niet werd gehouden op de Open Dag.
De rede was dat er een aantal ruiters bij ons rijden die, om verschillende rede-
nen, liever niet op zondag willen rijden. Dat respecteren we en daar houden we 
dan ook rekening mee.
Op zaterdag zijn er echter lessen en Ria wil niet vaker dan voorheen deze les-
sen afzeggen. Daarom hadden we het idee om de wedstrijd te verdelen over 2 
dagen. Opzich is dat best goed gelukt, maar we liepen toch wel tegen een aantal 
problemen aan.
Ten eerste moesten we natuurlijk voor elke ring een jury hebben die beiden da-
gen kon jureren. Anders zou er een verschil in beoordelen kunnen zijn. Gelukkig 
is dat (met wat moeite) gelukt.
Een echt probleem was echter de prijsuitreiking....... 
Dat kon natuurlijk niet op de eerste dag.
Toen de berekeningen op zondag waren gemaakt, waren dan ook niet alle win-
naars op de manege aanwezig. Dit gaf een beetje een raar idee bij de prijsuitrei-
king. 
Via de website kon iedereen nog wel dezelfde dag zien wie er gewonnen hadden, 
maar de bekers, rozetten en protocollen, moesten meegenomen worden bij de 
lessen in de week na de wedstrijd.



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

Niet leuk, want je staat als winnaar toch graag even in het zonnetje.
Hoe we dit volgend jaar gaan doen, weet ik nog niet, maar daar gaan we over 
nadenken.
Omdat het al weer lang geleden is, noemen we nog even de winnaars.
De overige uitslagen staan op de site. Evenals veel foto’s.
Eigen Paarden: Mariëlle vd Heuvel op Flair
21+ ring: Bram Angenent op Wings
Zonder A-diploma: Julia Schouten op Maybe
Met A-diploma: Sabine Kolb op Sunny
Met B-diploma: Joyce Baak op Piter
Met C-diploma: Bradley Vonk op Pasca
Met D-diploma: Maartje Op ‘t Land op Izy

Sponsorwedstrijd voor Ushersyndroom.
Toen ik enkele weken geleden op de manege was, kwam Aag van Tol naar me 
toe en vroeg of ze me even kon spreken. Ze vroeg me wat ik er van vond om een 
sponsorwedstrijd te organiseren voor het Ushersyndroom. Ik hoefde daar geen 
moment over na te denken en besloot, zonder overleg met mijn medebestuur-
ders, dat we dat moesten gaan doen.
Het Ushersyndroom is een ziekte die 2 van de kinderen van onze voorzitter, 
Yvonne Op ‘t Land, met zich meedragen. Een artikel (geschreven door Jet en Si-
mon Op ‘t Land) hierover, treft u elders in deze Pretpraat aan, maar het komt er 
kort gezegd op neer dat je er doof en blind van kunt worden. Vreselijk natuurlijk.

De komende dressuurwedstrijd op 8 oktober, willen we nu als sponsorwedstrijd 
inrichten.
We willen heel veel geld proberen te vergaren voor de Stichting Ushersyndroom.
De Stichting Ushersyndroom heeft als doelstelling het behartigen van de belan-
gen van alle mensen met het Ushersyndroom en hun sociale omgeving. Door 
middel van samenwerking in een netwerkorganisatie geven zij bekendheid aan 
het Ushersyndroom en werven ze middelen om de kwaliteit van leven van men-
sen met het Ushersyndroom te verbeteren.
Dat lijkt ons een geweldig doel en we hopen dan ook op veel deelnemers aan de 
wedstrijd, die zich rijkelijk laten sponsoren. En dat sponsoren kan nu al beginnen, 
want in deze Pretpraat zit een speciaal formulier waarop je je sponsors kunt 
noteren.
Vraag aan je familie, je buren en kennissen of zij jou willen sponsoren voor het 
goede doel. Vertel hierbij dat het gemiddelde aantal punten op een dressuur-
wedstrijd 165 punten is en vraag of zij hun naam en het bedrag waarvoor zij jou 
sponsoren op het formulier willen zetten. Ze kunnen je bv voor iedere punt een 
bepaald bedrag geven, maar ze kunnen natuurlijk ook een vast bedrag schenken.
Bij de twee sponsorwedstrijden die we in het verleden hebben gehouden, (voor 
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Brooke Hospital en voor nieuw springmateriaal) bleek dat deelnemers al snel 35 
euro per persoon wisten te vergaren. De meeste zelfs meer.  
We hopen daarom ook nu weer een mooi bedrag over te kunnen maken aan de 
Stichting Ushersyndroom, want we rekenen op iedereen.

Doe je niet aan de wedstrijd mee, dan kun je natuurlijk ook geld schenken.
Je kunt bv een vriend of vriendin sponsoren, of gewoon geld inzamelen voor het 
Ushersyndroom en dat in een envelop in de bus in de kantine doen. Elke euro is 
welkom!

Als je het artikel over het Ushersyndroom in deze Pretpraat gelezen hebt, dan 
begrijp je hoe ingrijpend deze ziekte kan zijn. Je begrijpt dan ook direct dat er 
dringend geld nodig is.

Tot ziens op de manege.
Ad Koster

Het verhaal van: Jet
over het Ushersyndroom

Ik zal me even voorstellen;

Hoi ik ben Jet op ’t Land, ik heb het 
Syndroom van Usher. Ik weet dit nu iets 
meer als een jaar…….
Dit betekend dat ik langzaam doof en 
blind ga worden! Ik heb vooral moeite 
met in het donker dingen doen bijvoor-
beeld fietsen naar school en paardrijden 
op Piraat, die toevallig ook nachtblind 
is……..balspellen zijn ook lastig voor mij 
omdat ik al een deel van mijn zicht mis, 
zie ik de ballen moeilijk aan komen.
Op dit ogenblik zijn mijn oren iets beter dan mijn ogen waardoor piano spelen, 
wat ik graag doe, nog lukt.
Ik ga zeker mee doen met de sponsorwedstrijd op Piraat en hoop ook heel veel 
geld op te halen voor stichting Usher die onderzoek doen hiernaar!!

Groetjes Jet
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Met dank aan de sponsors 
van onze Open Dag

Bewust Anonieme Sponsors
Installatiebedrijf

Op ‘t Land

Kapsalon Belle et Beau

Jumbo Supermarkt 
Nieuwkoop

Landwinkel
Jan Nieuwenhuizen

Theetuin (H)eerlijk

Flinth
Women’s fashion

Meesterbakker
van Maanen

Zuivelland Herenhof
Kaasspeciaalzaken

Alle loten- kopers en -verkopers

Jachthaven Plaszicht

AVH Ruitersport

Iedereen die niet genoemd is
en toch iets heeft gegeven!!!

Heeft de 
KAMPIOENSBEKERS

gesponsord!!

Robin Vaneman
Groente en fruitspecialist

‘t Vliegend Paard

Florizon Plants

Wendy’s taarten
4 the love of cake

Bloemenhuis Pietersen

Heeft alles rond het
VOLTIGEREN
gesponsord!!
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Het verhaal van: Simon
over het Ushersyndroom

Ik zal mij even aan u voorstellen;
Mijn naam is  Simon op ‘t Land. Geboren 
20-04-1997 in Zevenhoven.
Mijn vader is Mel  en mijn moeder heet 
Yvonne.
Op mijn 18de werd er bij mij het Syn-
droom van Usher vastgesteld…..
Dit is voor mij een hele grote klap ge-
weest, wetende dat je je vrijheid in het 
doen en laten zomaar van je afgepakt 
gaat worden…… Je toekomst is ineens 
heel erg onzeker. 
Ook nu al brengt Usher problemen met 
zich mee. Bijvoorbeeld mijn rijbewijs halen  heb wel 6 maanden moeten wachten 
of ik wel mocht rijden van het CBR…….
Donkere ruimtes bv bioscoop zijn erg moeilijk. Ik zie slecht in ‘t donker. Dit komt 
door mijn nacht blindheid.
Ook mijn gehoor is al wat slechter….maar door een hoortoestel  aardig op te 
vangen

Ik vind het super dat deze sponsoractie geregeld wordt want hoe meer geld er 
opgehaald wordt hoe meer kans dat ik later kan blijven zien en horen!

Groeten Simon 

Zomervakantie 2016
De schoolvakantie is bijna voorbij, nog even en het erf op manege Pretfort loopt 
weer vol met onze manegeruiters. Vele van jullie wisten ons ook in de vakantie 
te vinden, gezellig hoor!
Leuk om jullie straks allemaal weer  te zien! Wie denkt 
dat het in de zomervakantie  een saaie boel is op de 
manege moet ik uit de droom helpen .
We begonnen de zomervakantie goed door de 
verjaardag van Bram (Abraham) te vieren en 
aansluitend een heerlijke en gezellige bbq. Hier komt 
vast een herhaling  op dus houdt de aanplakbiljetten in 
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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de gaten!
In de tweede week van de 
schoolvakantie heb ik op de 
manege gelogeerd. Er was/is 
namelijk een project aan de gang….
verbouwing van de ponystal.  Jullie 
hebben het vast op facebook 
gevolgd? 
En zo ging ’s-ochtend s, nog 
vroeger  als in mijn ‘normale’ leven, 
om 5.20u de wekker. Ria ging het ontbijt verzorgen, helaas niet voor mij maar 
alleen de paarden en pony’s krijgen ontbijt ‘op bed’. 
Vervolgens mogen de paarden en  pony’s dan het land op, dit gaat ook in een 
vaste volgorde. Wings moet bijvoorbeeld begeleid worden  anders scheurt hij het 
erf over. Piter en Northan staan apart en ook Ylke en Zep. Ik bracht meestal de 
laatste twee naar hun landje en ging dan helpen met mesten. Hulde aan Valda 
die al jaren lang iedere ochtend  komt helpen mesten!!! Nu was het makkelijk, de 
boxen waren leeg en de manegepaarden verbleven ’s-Nachts in de binnenbak of 
op het land maar stel je voor in de winter. Als wij ons nog eens omdraaien in ons 
warme bedje staan de paardjes al op schoon stro. 
Ik ging ook meestal de binnenbak uitmesten. Volgens mij vinden de paarden 
het prettig om in het zand te mesten want daar lag iedere dag heel veel! Ik heb 
echt met verbazing poep bestudeerd in de vroege morgen, wat een bergen! Je 
zou soms denken dat er olifanten worden gehouden op Pretfort in plaats van 
paarden.  Daarna vegen , het minst leuke klusje, maar wat moet dat moet! 
Gelukkig kwam na het vegen de koffie en waren de stallen en paarden klaar voor 
een nieuwe dag. Na de koffie gingen we meestal onze paarden rijden en daarna 
gingen we verder met de ponystal  strippen. In een week tijd is het gelukt om de 
ponystal leeg te krijgen. Alle boxen en kasten eruit, de (vieze) vloerdelen eruit en 
gelukkig waren er iedere dag wel extra handjes om te helpen, toppers! 
 
Tussendoor kregen we internationale gasten op de manege. Diverse toeristen 
wisten de weg naar de Achtermiddenweg te vinden. Ruiters uit België, Amerika 
en zelfs Saoedi Arabië hebben we mogen ontvangen.  Het is dus nooit saai op 
onze manege! Er gebeurt altijd wel wat. Leuke dingen en minder leuke dingen. 
Zit je bijvoorbeeld net even uit te blazen bedenken de merries dat er op het 
landje van Ylke en Zep misschien wel 3 sprietjes meer gras staat als op hun eigen 
land en door het draad heen breken om dat van dichtbij te bekijken. Het was 
nog een heel gedoe om  alles weer in het gareel te krijgen. Of Ria bedenkt het 
land van de ruinen te spuiten en de heren tijdelijk naar het land naast de merries 
te verhuizen. Dat vond Mentoz een prima aanleiding om  de dames met een 
bezoekje te vereren maar daar dachten de dames anders over. Gelukkig werd zijn 
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Paardenpraat
dit keer:

Piraat
Hoi allemaal! Inmiddels sta ik hier ook alweer 
een paar jaar dus de hoogste tijd voor mij om 
me eens even voor te stellen. Ik ben Piraat. En 
sinds oktober 2012 mag ik me officieel deel van 
de manege paarden op pretfort noemen. Ik sta 
hier dus inmiddels alweer bijna 4 jaar! Wat gaat 
de tijd toch snel. Ik ben hier destijds Jerez te gelijk 
aangekomen, en ik mag wel zeggen dat Jerez en ik elkaar wel mochten, we zijn 

nu nog steeds buren namelijk J. Mijn andere buurvrouw is mevrouw raven, dus 
ik sta lekker opvallend tussen twee zwarte paarden in. Jaja, dan valt mijn witte 
vachtje ineens heel erg op hihi. En dat is natuurlijk helemaaal geen probleem, 
want dan zien jullie me allemaal extra goed, en dat kunnen jullie even gezellig 
langs komen. Alhoewel ik niet helemaal wit ben, ik ben ook bruingrijs. En ik ben, 
jawel, de enige gestipte pony hier op de manege! Haha ja ik heb allemaal stippen 
op mijn lijf, vooral veel op mijn hoofd, zoveel dat bijna mijn hele hoofd bruin is, 
op een mooie bles na. Mijn kleur heet ook wel schimmel appeloosa. Nu moet ik 
wel zeggen dat mijn bijzondere vachtje me wel van pas komt, ik ben namelijk 
niet zo heel erg groot, ongeveer 1,47 meter geloof ik. Dan zou je zomaar over 
me heen kunnen kijken als ik niet zo’n opvallend vachtje en leuk koppie had!  
Ik ben geboren in 2007, de precieze datum weet ik niet meer hoor, ik had 
vroeger geen kalender naast mijn box hangen, hihi. Ik ben dus ongeveer 9 
jaartjes jong. Kan ik nog wat leuks bedenken… Oja, mijn ras. Ik weet niet precies 
wat voor een ras ik ben, maar ik heb me laten vertellen dat ik een Deense 
kruising ben. Ja, ik weet eerlijk gezegd ook niet echt wat dat inhoudt, het zal wel 
uit Denemarken komen. Maar het klinkt heel stoer! Net als mijn naam trouwens, 
Piraat. Dat klinkt toch stoer of niet J? Naast mijn gewone naam heb ik ook nog 
een officiële naam: Pirat. Wat het Engelse woord voor piraat is. 
Toen ik hier net kwam wist ik niet altijd goed wat jullie bedoelde als jullie 
op mijn rug zaten, zo gooide ik nogal met mijn hoofd? En dat bleek niet de 
bedoeling? Nu heb ik dat inmiddels wel begrepen, en ik doe dit ook (bijna) nooit 
meer. En ook alle andere hulpen begin ik steeds beter te begrijpen, zolang je 
maar goed duidelijk bent over wat ik moet doen zal ik wel luisteren naar wat 
je zegt. Alleen soms niet, dan heb ik er gewoon een keertje geen zin in en ben 
ik net een echte piraat; dwars en eigenwijs, hihi. Ik zit al zo lang op een goed 
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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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actie gezien en kon er worden ingegrepen voordat hij in elkaar werd geslagen. 
Van het land spuiten kwam die dag niets meer…
In de ponystal kwam een nieuwe betonvloer en zijn we nu bezig met het leuke 
werk…opbouwen. Er wordt hard gewerkt om op het moment dat jullie dit lezen 
zover te zijn dat we weer pony’s kunnen onderbrengen in hun mooie, nieuwe 
en lichte boxen. Het is qua zadelkamers etc. nog even behelpen  maar dit gaat 
helemaal goed komen!
Op de laatste avond dat ik bij Ria bleef 
slapen brachten we de paardjes naar 
binnen. Kim bleef echter op het land 
staan. Ik ben haar op gaan halen en 
ineens was ze heel oud. Op stal ging ze 
niet, zoals normaal, aan haar slobber 
beginnen. De volgende ochtend ging het 
niet beter, ze had niet gegeten en heeft 
die dag wat over het erf gescharreld 
en heel veel knuffels en wat sneetjes 
brood gekregen want die lustte ze nog 
wel. Dinsdag leek het iets beter te gaan 
maar dat was helaas een korte opleving want woensdagochtend vond Ria haar 
liggend in haar box en voordat de dierenarts arriveerde is ze rustig overleden.  
Weer een afscheid. 
 
Vaak staat daar nieuw leven tegenover. Kijk maar eens goed de volgende keer 
misschien kom  je de nieuwe konijntjes wel tegen. 
 
Er is dus altijd wat te doen op de manege en zeker niet saai!!! 
Sacha 

De Open Dag
Op zaterdag 18 juni 2016 organiseerde 
Ruitersportvereniging De Ziende een 
Open Dag op Manege Pretfort aan de 
Achtermiddenweg in Aarlanderveen.
De dag werd begonnen met een achttal 
Carrouselproefjes door de eigen ruiters 
van de manege. Deze verschenen in 
speciale tenue’s in de bak. 
Elke groep was weer op andere manier 
“versiert”. De ene had mooie (namaak) 
tattoos, de andere fraaie shirts en weer 
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Ik ben net als jij,
alleen ik word doof én blind
door Ushersyndroom.

www.ushersyndroom.nl
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Help ons het proces van doof en blind worden te stoppen.

Campagneteam Ushersyndroom 
wil geld inzamelen voor onderzoek 
naar een behandeling voor 
Ushersyndroom.

Bekijk onze film over Usher-
syndroom en de onderzoeken 
waar het campagneteam donaties 
en fondsenwerving voor ophaalt.

Help jij ook mee?

Start een actie en doneer voor 
Ushersyndroom op 
www.ushersyndroom.nl of mail 
ons via info@ushersyndroom.nl.

Ushersyndroom is een erfelijke 
ziekte. Mensen met dit syndroom 
zijn doof of slechthorend geboren 
en gaan dan steeds slechter horen 
en zien. Soms zijn er ook 
evenwichtsproblemen. Uiteindelijk 
worden zij doofblind. 

In Nederland zijn er 1.000 mensen 
met Ushersyndroom, wereldwijd 
400.000 mensen. Er bestaat nog 
geen behandeling voor Usher-
syndroom. Wel zijn er hoopvolle 
en veelbelovende ontwikkelingen 
die de achteruitgang van horen en 
zien zouden kunnen stoppen.

www.ushersyndroom.nl

Bekijk onze 
promotiefilm.
Scan mij!

Foto Marcel Muller

Design folder © Robin Maas     Puck Dieben

8 oktober
sponsorwedstrijd
bij RSV de Ziende
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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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anderen reden met teddyberen.
Vanaf een uur of elf werd gestart met een workshop touw-halsters maken.
Hiervoor was vooral belangstelling van de ruiters in de tiener-leeftijd.

Na afloop van de Carrouselproefjes, mochten de kleinere kinderen van buiten de 
manege een ritje maken op een pony. Uiteraard onder strikte begeleiding.
De wat grotere kinderen konden deelnemen aan een minilesje.
Hiervan werden er 4 gegeven, met elk 3 kinderen.
Ieder kind werd apart begeleid en kreeg een kwartier les, zoals dat bij begin-
nerslessen normaal ook ongeveer gaat. Veel kinderen waren hier erg enthousiast 
over. Nieuwe ruiters voor Pretfort?

De middag stond in het teken van 
verschillende demonstraties.
Kim Huizer begon met een dressuur-
demonstratie.
Deze uit Bodegraven afkomstige 
amazone, heeft al heel wat presta-
ties op haar naam staan en gaf een 
prachtige demonstratie, met uitleg 
over alles wat ze deed.

De 
tweede 

demonstratie werd gegeven door Paula Wildbret. Zij 
toonde het publiek nu eens iets anders dan hetgene 
er normaal op Pretfort wordt gedaan. Ze gaf name-
lijk een demo in het Wersternrijden. Heel interessant 
om te zien.

Daarna was 
de eigen Vol-
tigegroep van 
Pretfort aan 
de beurt.
Deze groep 
is enige tijd geleden gestart en zette een 
hele mooie demonstratie aan het publiek 
voor.
Ze waren in een heel mooi tenue, dat 

gesponsord was door installatiebedrijf Op ‘t Land uit Zevenhoven.
Echte circus-trucs werden uitgehaald op de rug van de pony. Veel moeilijker dan 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  20

NIEUW BINNEN 

€ 69.95 €9.95 €59.95

€ 14.95 ook in zwart € 18.95

€ 32.95

€25.50

€94.50

€29.50

G&O Ruitersport
Transportweg 36

2421LS Nieuwkoop
www.goruitersport.nl

open woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.30

Open huis zaterdag
10 en 24 september
Van 13.00 tot 17.00
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het er soms uitzag, bleek toen enkele toekijkers het ook wel eens wilde probe-
ren.

De bekende springruiter Jeroen Heijmans 
was de vierde die een demonstratie gaf.
In de buitenbak was hier een mooi 
springparcours voor uitgezet.
Jeroen gaf uitleg bij alles wat hij deed 
en het publiek kon vragen stellen, die 
vervolgens mondeling of in de demo 
werden getoond. Een heel mooie demo 
voor het publiek.

Bram Angenent gaf na al deze demon-
straties leiding aan de grote Parade met 
circa 25 paarden.
Na een mooie parade-show, werden de 
paarden in het midden van de bak op-
gesteld, waarna voorzitter Yvonne Op’t 
Land de dag afsloot met het huldigen 
van de 6 verenigingskampioenen.
Na een ereronde, mochten zij allemaal 
een door ST/Warmte uit Nieuwkoop 
gsponsorde beker in ontvangst nemen.

Op de website kunt u heel veel foto’s vinden van de dag. In deze Pretpraat be-
perken we ons tot een algemeen overzicht van de dag.

Zuivelland Winkelcentrum Herenhof, o.l.v.: Tiny van der Linden - de Groot
Herenhof 42, 2402 DM  Alphen aan den Rijn, 0172-440591
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moment te wachten om die grap een keertje te kunnen maken. En nu is het 
gelukt, hahaha. 
Maar dat was alleen nog maar dressuren, toen kwam ook nog springen. En dat 
springen… pfff dat was vreemd. Het leek mij gewoon een beetje nutteloos om 
over een maffe gekleurde paal te springen als je er ook net zo makkelijk langs 
kan lopen, waarom meer moeite doen dan nodig is? maar daar waren jullie 
het geloof ik niet helemaal mee eens… inmiddels moet ik wel zeggen dat het 
licht ook wel een beetje gezien heb, die balken zijn 
helemaal zo erg niet, eigenlijk zijn ze best wel leuk. 
Ook ben ik in de tijd dat ik hier sta een stuk beter 
gaan begrijpen hoe ik moet springen, want dat 
snapte ik ook niet helemaal… maar ik heb goede 
hoop dat ik ooit het springpaard van de manege 
wordt.
Nou ik geloof dat dat het wel zo’n beetje was. Als 
je nou nog eens tijd over hebt, kom dan eens een 
keertje gezellig langs. Ik ben heel gezellig. Enuu een 
lekker snoepje op z’n tijd vind ik ook heerlijk 

Tot op de manege lieve lezers!
Groetjes Piraat

Ontspanning
Paardrijden zou ontspannend moeten zijn.  Je bent één met je paard en in 
vloeiende bewegingen rij je de sterren van de hemel door de bak en toen werd 
je wakker en komt er in de praktijk niets of niet zoveel van terecht. Toch is 
ontspanning heel belangrijk. Als ontspannen lukt kun je namelijk voelen wat 
je paard of pony doet en kun je daar op inspelen. Het begint eigenlijk al met 
poetsen/opzadelen. Als je bezig bent met het idee dat het hem niet gaat worden 
vandaag zal dat ook zeker het geval zijn. Probeer eens te poetsen met in je hoofd 
het idee dat je vandaag Anky van Grunsven een lesje gaat leren. Visualiseer jezelf 
zoals je er graag op zou willen zitten. Laat je niet uit het veld slaan als je lieve 
viervoeter een beetje vervelend doet met opstappen of ‘schrikt’ van die ene 
grasspriet die net iets groener is als gisteren. Dat is soms makkelijker gezegd dan 
gedaan maar er zijn wel truckjes voor. Let op je eigen houding en ademhaling. Je 
kan bijvoorbeeld (zachtjes) gaan zingen want dan blijf je gewoon ademhalen. 
Probeer het in- en uit te ademen in het ritme van je paards bewegingen. Je zult 
zien dat je zo meer ontspant, waarschijnlijk alleen al door op je ademhaling te 
letten. Het is niet de bedoeling dat je extra lang of diep inademt, gewoon in het 
ritme dan krijgen je spieren en je hersens genoeg zuurstof.
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Probeer tijdens het rijden eens te letten op een bepaald deel van je lichaam. 
Bijvoorbeeld je ellebogen, je rug of je knieën en laat deze eens even helemaal 
los. Probeer ze volledig te ontspannen. Dit hoeft niet heel lang te duren, maar 
bijvoorbeeld tijdens een pas van je paard. Probeer het ritme van je paard te 
vinden en laat steeds de spanning in dat bepaalde lichaamsdeel los in dat ritme. 
Zo houd je contact met je paard en laat je niet alles helemaal gaan. Misschien 
merk je zelfs dat je paard ook meer ontspant.

Maak jezelf zo licht als een veertje, zodat je het voor je paard makkelijk maakt 
om je te dragen. Als een zoutzak op je paard zitten is geen ontspannen, probeer 
juist mooi rechtop in balans te zitten. 
 
Het werkt erg ontspannend om te proberen om één te worden met je paard. 
‘Harmonie’ is het sleutelwoord. Als je beter inspeelt op de bewegingen van je 
paard, wordt het hele rijden makkelijker én ontspannener, zowel voor jou als je 
paard. Probeer de beenzetting van je paard te voelen en ook de hulpen in zijn 
ritme te geven. 
 
Er zit spanning door je hele lichaam, als je je benen strak houdt. Probeer eens 
om van wat spanning af te komen door je benen te 
ontspannen en lang te maken. Je zult merken dat je 
dan minder krampachtig gaat zitten. En je kunt dan 
ook beter reageren op de bewegingen van het paard, 
waardoor je hele lichaam ontspant. 
Ook bij het langmaken van je been geldt: ‘Oefening 
baart kunst’.

Ik wens jullie allemaal ontspannen ritjes!
Yadra

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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Wist je dat....
* De open dag een zeer geslaagde dag was?
* We trots zijn op ons voltige team?
* Ze een jaar lang elke zondag geoefend hebben?
* We Marit bedanken voor de begeleiding van het team?
* We alle sponsors die de open dag mede mogelijk hebben gemaakt nogmaals  
 heel hartelijk willen bedanken?
* Ook alle vrijwilligers bedanken voor de hulp tijdens de open dag?
* Suus K. in Anton zijn schoenen heeft gestaan?
* Dit letterlijk was, maar uiteindelijk maar voor even en dus in de figuurlijke zin  
 van het woord is?
* We een nieuwe pony op de manege hebben?
* Zij de naam Sassie heeft gekregen?
* Sassie vernoemd is naar Sacha?
* Gerda levende kuikentjes in de kliko bak gooit?
* Bram V. zich een hoedje schrok toen hij de kliko open deed en daar dus een  
 kuikentje zat?
* Ria gewond is geraakt tijdens het spelen met Cliff?
* Haar halve nagel er daardoor af lag?
* Ria niet tegen bloed kan en dus bijna van d’r graatje ging?
* Er gelukkig goeie verpleegsters op stal rond lopen?
* Ze wel eerst een uur gaan overleggen over de beste behandeling van de  
 wond?
* De manege nieuwe buren heeft?
* Je bij die boer in (vaste) tenten je vakantie kan houden?
* Dit er gezellig uit ziet, behalve als ze met een drone gaan spelen?
* De paarden zo’n rondvliegend ding heeeeel erg eng vinden?
* Er ook al wat mensen die daar verbleven, bij de manege paard hebben 
 gereden?
* Valda 3x aan buitenlandse mensen les heeft gegeven?
* Dit best grappig klonk omdat Valda met regelmaat Nederlandse woorden er  
 tussen zetten?
* Cindy 3 dagen Babella huurt?
* Sacha de bakbodem graag van dicht bij ziet?
* Gelukkig haar tanden nog in d’r mond zaten?
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* Ze nu wel een hazenlip heeft?
* We met z’n allen Eva het komende schooljaar door moeten slepen?
* Dit omdat haar cijfers op haar rapport uitermate teleurstellend waren?
* Zij de enige is die het wel mee vind vallen?
* Er een gezellige BBQ is geweest op de manege?
* Dit was om de vakantie in te luiden?
* Dit zeker voor herhaling vatbaar is?
* Er wel 14 kinderen hebben mee gedaan aan het ponykamp?
* Het een zeer geslaagd kamp is geweest?
* We iedereen willen bedanken voor hun inzet in de ponykamp week?
* De ponystal helemaal wordt opgeknapt?
* Er veel vrijwilligers een handje bij helpen?
* Het een hele mooie stal gaat worden?
* Mentoz op een dag besloot om naar het merrie land te gaan?
* Hij met goede bedoelingen over de sloot heen sprong?
* Het maar goed was dat Ria het zag en dus Mentoz op tijd uit het merrie land  
 kon “redden”?
* De merrie’s het helemaal niet waardeerden dat hij bij hun in het land kwam?
* De liefde dus eenzijdig was?
* We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad?
* We weer met frisse zin met de lessen zijn begonnen?
* De dressuurwedstrijd op 8 oktober een sponsorwedstrijd is?
* De opbrengst naar de Stichting Ushersyndroom gaat?
* We hopen op een mooie opbrengst?
* We minimaal op € 1000,00 rekenen, maar op meer hopen?
* Jet en Simon op ‘t Land deze ziekte hebben?
* Je hierdoor doof en blind kunt worden?
* Saskia de wist je datje’s bij houdt?
* Als je iets leuks, grappig’s of iets lollig’s mee maakt op de manege, 
 je het Saskia dan even moet laat weten?
* Het dan misschien wel in deze rubriek komt te staan?
 
Voor nu, tot de volgende Pretpraat!
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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

augustus

7 Vivian de Kort

7 Roos Kraaij

10 Naomi Hesseling

12 Norah Sabri

17 Sam de Rooy

23 Naomi Slappendel

24 Mariëlle van den 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

oktober
7 Merel den Daas
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
10 Shila Huisman
11 Fabiënne vd Kooy
11 Joke Cornelis
15 Renske vd Voorst
21 Liza Gunst
21 Margot Reijnders - Thiele
22 Sylvana Borst
22 Marijn de Vries
23 Joyce Timmer
24 Cilla van der Wel
31 Vera Vossenberg
31 Joyce vd Vis
31 Anne Wils

Wij feliciteren 
de jarigen .....

Doneer je verjaardagsgeld aan de Stichting Ushersyndroom!
Dit kan o.a. door een deelnemer aan de

Najaarsdressuur te sponsoren.
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10 september Najaarscross

8 oktober De Usher-Najaarsdressuur

Laat je sponsoren voor deze wedstrijd,
of sponsor een deelnemer aan deze dressuur.

Een formulier waarop je je kunt laten sponsoren, zit 
in deze Pretpraat en als dat formulier vol is, kun je 

een nieuwe meenemen vanaf de bar.

Kijk ook eens op de website 
van het Ushersyndroom. 
Daar leest u alles over de 

onderzoeken.
www.ushersyndroom.nl

Wij hopen op
minimaal
1000 euro

aan sponsorgeld
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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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Dorpsstraat 153 - Nieuwkoop - Tel (0172) 571262
www.rijnbeek-dier.nl

LIKE ons op Facebook
en u wordt op de hoogte

gehouden van onze acties
Of meld je aan voor onze nieuwsbrief

op onze site www.rijnbeek-dier.nl

U vindt ons ook
op Facebook

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

Altijd 10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


