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

J.M. Fransen
Rijks gediplomeerd hoefsmid

Voor het aan huis beslaan van
uw paard, pony.

Warm en koud beslag.

Oosteinde 26, Waarder, tel. (0348) 50 21 77
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Van de bestuurstafel
Deze Pretpraat zit ik te maken direct na de 
geweldige sponsorwedstrijd die we voor het 
Ushersyndroom hebben gehouden. 
De persberichten zijn net de deur uit en 
eigenlijk is mijn gedachte alleen maar bij het 
geweldige resultaat dat we met z’n allen 
hebben bereikt.
In deze Pretpraat leest u daar meer over.

Er zijn echter ook andere dingen die genoemd moeten worden.
Zo werd al vrij snel na de vakantie een cross gereden bij geweldig mooi weer.
In deze Pretpraat staat daar het verslag van.

In de Wist-U-Datjes leest u ook enkele minder plezierige dingen die de afgelopen 
weken hebben plaatsgevonden. Het overlijden van maar liefst 3 paarden/pony’s 
in heel korte tijd. Droevig nieuws dus.

Maar gelukkig kijken we ook weer vooruit naar leuke dingen.
Zo wordt er momenteel heel veel werk verzet om een leuke Halloween-avond te 
organiseren en is ook de Sint al weer uitgenodigd om Pretfort te bezoeken.
In de kantine kun je je inschrijven voor de Halloween-avond op 29 oktober en 
ook voor het feest met de Sint, dat op 19 november zal plaatsvinden.
De kosten voor Halloween bedragen € 5,- voor deelnemende kinderen en € 2,- 
voor ouders die het feest willen bijwonen. 
Voor de ouders staat er dan koffie of thee klaar met iets lekkers er bij.
De kosten voor Sinterklaas zijn, zoals dat al jaren is, € 7,50 per persoon.
Voor dat geld krijgt ieder kind een leuk kadoo en uiteraard iets lekkers.

Als bovenstaande activiteiten achter de rug zijn, zit het verenigingsjaar er weer 
zo’n beetje op. We gaan ons dan voorbereiden op het Diplomarijden, begin 2017.
Eind december worden de kinderen die door de instructrices worden 
geselecteerd om mee te doen, uitgenodigd middels een brief.

De vereniging zoekt ook nog een paar actieve nieuwe bestuursleden, want het 
bestuur moet een paar mensen missen in het nieuwe jaar.
Zo is Suzan al eerder gestopt en kan Els het bestuurswerk niet meer met haar 
baan verenigen. Binnen het jeugdbestuur heeft Melissa aangegeven te moeten 
stoppen vanwege haar schoolwerk. Voor Maartje zien we dat zelfde aankomen, 
nu ze ver van huis op school zit.
Er zijn dus zowel binnen het bestuur, als binnen het jeugdbestuur plaatsen 
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vacant, die we graag weer willen vullen.
Mocht u interesse hebben, of iemand weten die ons bestuur kan versterken, laat 
het dan weten aan één van de bestuursleden, of bespreek het met Ria.

Tot ziens op de manege,
Ad Koster

“Zorgboerderij Pretfort”
Al grappend wordt er wel eens gesproken over de zorgboerderij op de manege…
een diversiteit aan mensen met hun kleine of grote problemen en één gemeen-
schappelijke liefde, de paarden! 
De paarden maken dat we veelvuldig bij elkaar zijn en elkaar vaak zien en net 
zoals in het echte leven komen er dan ook misverstanden, ruzietjes  en irritaties. 
Maar de andere kant is mooier… 
Want bij veel verdriet wordt er dus echt voor elkaar gezorgd. Proberen we met 
zijn allen het verdriet van Marit en de familie Baak een beetje te verzachten door 
een arm om iemand heen te slaan, te luisteren en er voor elkaar te zijn. Worden 
er sponsoracties bedacht als hart onder de riem voor de familie Op ’t Land (of 
was het nou In ‘t Veld?). Hebben we oog voor blessures, of dat nu de paarden of 
wij zelf zijn en komt er hulp uit onverwachte hoeken.
Ik ben blij met onze zorgboerderij!~
Yadra

Sponsor wedstrijd voor Usher 
door de ogen van een buitenstaander

Mijn dochter Shannon rijdt al een tijdje samen met Jet op’t Land in de les. Een 
aantal jaar geleden was Jet druk in het ziekenhuis want ze moest onderzocht 
worden. Haar gehoor werd slechter en haar ogen toch ook wel. Ze gingen naar 
mijn idee in eerste instantie heen voor een routine onderzoek, maar wat daar 
uitkwam was helemaal niet zo routine. Jet bleek de ziekte van Usher te heb-
ben. Dit houdt in dat ze doof en blind zou worden. Toen we dit hoorde vonden 
Shannon en ik dat heel erg naar voor Jet, maar we hoopten dat het nog lang zou 
duren voordat ze er “last” van zou krijgen. Later hoorde we dat Simon, de broer 
van Jet het ook had. We zeiden nog tegen elkaar “goh ook naar 2 personen bin-
nen 1 familie met zo’n nare ziekte”. We waren toen nog echt in de onwetend-
heid en dachten dat het alleen naar was op het langere termijn. Tuurlijk hoorde 
Jet niet altijd alles goed in de les, maar dat heeft Shannon ook wel eens. Dit 
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vonden we best grappig, want dan keken Shannon en Jet bij elkaar af wat ze 
moesten doen en dan deden ze het allebei niet goed. 

Het besef dat Usher ook nu al heel veel effect op Jet en Simon heeft dat is pas 
gekomen toen we het filmpje van de familie op ’t Land zagen. Maar nu loop ik 
op de zaken vooruit. Deze winter vertelde Yvonne dat er binnenkort een keer een 
“filmploeg” met hen mee zou komen naar de manege. Leerlingen van een HBO 
opleiding zouden voor een “schoolopdracht” een filmpje maken over hoe is om 
te leven met Usher, zodat er meer bekendheid over deze ziekte zou komen. Ze 
zouden dan ook een stukje van de paardrijles van Jet filmen. Nou zo gezegd zo 
gedaan. Een paar weken later was het zo ver en de filmploeg kwam mee. Yvon-
ne kwam voor helemaal in het net naar de manege, maar Jet en Maartje deden 
gewoon zoveel mogelijk als anders. Shannon vond het allemaal ook best grap-
pig en er werd tijdens het opzadelen en aan het begin van de les wat gefilmd. Ik 
vertelde Yvonne dat ik graag het eindresultaat wou zien. Nou dat heb ik gewe-
ten. Mijn god wat kwam dat filmpje binnen. Als je dan een grietje van toen nog 
13 jaar hoort vertellen dat ze met haar ogen dicht oefent op het pianospelen, 
omdat ze dit dan later nog kan blijven doen en dat ze eigenlijk iedere nacht bang 
is om te gaan slapen omdat ze niet zeker weet dat ze de volgende dag nog kan 
zien, dan breekt je hart. Ook het stukje dat Simon vertelt dat hij bang is om zijn 
vrijheid te verliezen en zo onzeker is over de toekomst was een behoorlijke tra-
nentrekker. Of dat je samen met je vader een bedrijf opbouwt en dat je nu niet 
eens meer zeker weet of je dit straks wel kan doorgeven aan je zoon, wat toch 
eigenlijk altijd de bedoeling was. Dat ging me echt aan het hart Ik geef dan ook 
toe dat ik behoorlijk heb moeten janken van het filmpje. Ik bedacht me toen ook 
gelijk als ik hier al zo emotioneel van wordt, wat moet het dan wel niet voor hen 
zijn en voor andere families die hier dagelijks mee hebben te kampen. Ik vond 
toen gelijk we moeten hier iets aan doen. Maar wat. Zo’n maand of wat geleden 
vroegen Aag en Vera dan ook of ik mee wilde doen om de familie op’t Land een 
gezellig weekendje of iets dergelijks te geven. Ook wilde ze graag iets voor de 
Usher stichting doen, maar ook voor de familie. Ik kwam toen met het idee, dat 
we de familie misschien dat weekendje weg konden geven en dat we voor de 
stichting misschien een sponsorwedstrijd konden organiseren. Met die gedachte 
speelde ik al een tijdje, maar ik was bang dat anderen het een stom idee zouden 
vinden. Maar wat bleek iedereen vond het een goed idee. Aag en Vera hebben 
toen de organisatie voor het weekendje op zich genomen en ik moet zeggen dat 
ze dat erg goed hebben gedaan. Een paar weken later heb ik zachtjes bij Yvonne 
geïnformeerd hoe zij tegen een sponsor wedstrijd aankeek. Zij vond het ook 
een goed idee, want dan kon ze ook iets voor de stichting doen. Ondertussen 
was Aag ook al bij Ad geweest met dezelfde vraag en de vereniging was om. Zo 
werd besloten dat de najaarsdressuur wedstrijd gelijk een sponsorwedstrijd voor 
Usher zou zijn. 
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Vandaag, zaterdag 8 oktober, was het eindelijk zo ver. Shannon en ik gingen 
expres vroeg naar de manege, want ons paard moest er toch netjes uitzien en 
voor zo’n belangrijk doel wil je extra goed rijden. Het knotten hadden we gister-
avond al gedaan. De afgelopen 2 weken af en toe het proefje geoefend dus nu 
nog Ready mooi maken en dan kan er eigenlijk niets meer misgaan zou je zeg-
gen. Shannon hoofd dacht daar helaas toch nog anders over, maar in de praktijk 
bleek het toch echt zo te zijn. Bij aankomst op de manege hebben we eerst het 
sponsorgeld van de vaste bedragen ingeleverd en ik vond het zelf al een mooi 
bedrag. Hierna zijn we begonnen met het poetsten van Ready. Gelukkig waren 
de knotjes blijven zitten, dus daar hoefde we niets voor te doen. Nadat Ready 
netjes was, ging Shannon zadelen en inrijden op de springwei. Het weer zat 
mee. Tuurlijk was het wel wat fris, maar het was mooi droog weer. Shannon 
mocht als eerste van haar ring. Dus na de 3 21 plussers mocht ze van start gaan. 
Ze reed een keurige proef. Zelf was ze niet helemaal tevreden, maar ik was een 
trotse moeder. Hierna ben ik begonnen met ringmeesteren. Samen met Sabine 
zorgen dat de kinderen op het juiste moment op de paardjes zaten en daarna 
konden beginnen aan hun proefjes. En je kon merken dat iedereen het een goed 
doel vond, want iedereen deed zijn uiterste best, maar was toch vaak niet hele-
maal tevreden als ze klaar waren. Er was nog een kleine wisseling met de kin-
deren van de B-ring want die gingen op het laatste moment toch naar binnen, 
waardoor Sabine en ik even moesten puzzelen met de paarden, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Het liep soepeltjes. Het weer bleef gelukkig ook meewer-
ken, want het werd nog echt een soort van warm. Het zonnetje bleef er lekker 
bij, waardoor de sfeer goed bleef. Nadat alle ringen gereden hadden kwam de 
prijsuitreiking. Ik, maar ik vast niet alleen, was toch benieuwd naar het bedrag 
wat we in totaal opgehaald zouden hebben met zijn allen. En gelukkig konden 
ze een eerste indicatie geven. Wat een fantastisch bedrag EUR 1600, daar had ik 
niet op durven hopen toen het idee in mij op kwam. Ik vind dit fantastisch. We 
kunnen niet veel doen aan Usher, maar met dit resultaat hebben we toch een 
bijdrage kunnen leveren dat de toekomst van veel mensen er misschien heel 
anders uit komt te zien. Soms loop ik wel eens op de manege en dan denk ik 
wat een gezeur allemaal Maar als we dan als klein cluppie voor zo’n goed doel 
onze schouders er onder zetten, dan kunnen we toch een hoop bereiken met zijn 
allen. Iedereen bedankt voor het meedoen en bijdrage aan 
dit resultaat. We hebben het met zijn 
allen gedaan en ik ben trots op ons. 
Dit kleine cluppie flikt het toch maar 
om het voor elkaar te krijgen en het 
regelen. Geen woorden maar daden. 

Hanneke Tielenburg

Tussenstand op 10 oktober

€ 2256,20
Houdt de site in de gaten voor het

laatste nieuws!
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Geweldig resultaat!!!
sponsorwedstrijd Ushersyndroom 

Wat een geweldig succes was de sponsorwedstrijd die RSV De Ziende organiseer-
de voor de Stichting Ushersyndroom.
Het Ushersyndroom is een ziekte waarbij men zowel blind als doof kan worden.
De familie Op ‘t Land 
waarvan de moeder 
en 2 dochters op de 
manege paardrijden, 
heeft 2 kinderen die 
met dit syndroom te 
maken hebben. Een 
belangrijke reden 
waarom de vereniging 
deze sponsorwedstrijd 
organiseerde.
Een groot deel van 
de deelnemers aan 
de wedstrijd, had 
zich voor heel mooie 
bedragen laten spon-
soren. Degene die dat niet hadden gedaan, gooiden spontaan een bijdrage in de 
emmer die hier speciaal voor was opgesteld. En sponsoren kan nog steeds, 
want u kunt uw bijdrage de komende weken nog storten op het reke-
ningnummer van RSV De Ziende: IBAN NL51 INGB 0003 5438 70. Onder 
vermelding van: Usher.

Tijdens de prijsuitreiking werd een ruw bedrag genoemd van hetgeen is opge-
haald. Dat was circa 1600 euro. Bij nauwkeurig natellen, bleek dit zelfs 1876,50 
euro te zijn.

En dit is het voorlopige resultaat. Voorlopig, omdat er nog geld gaat binnenko-
men van mensen die zich per punt hebben laten sponsoren, en die dat bedrag 
nog moeten ophalen bij hun sponsors.
Als we de toezeggingen mogen geloven, zal het uiteindelijke resultaat de 2250 
euro overstijgen. Een pracht resultaat dus.

Door dit belangrijke nieuws, zou het resultaat van de wedstrijd die we reden op 
de Aarlanderveense Manege Pretfort zelf een beetje ondersneeuwen, maar deze 
verliep heel goed en de resultaten hiervan volgen hier onder.  
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Deelnemers zonder A-Diploma:
1 Jip van Koert op Marieke met 207 pt.
2 Jaimy v/d Jagt op Bonnie met 206 pt.
3 Norah Sabri op Marieke met 202,5 pt.
4 Julia Schouten op Sunny met 202 pt.
4 Rachel Smale op Vosje met 202 pt.

Deelnemers met A-Diploma:
1 Sabine Kolb op Sunny met 203 pt.
2 Denise Slappendel op Marieke met 202 pt.
3 Ellen den Daas op Mevr Raven met 198 pt.

Deelnemers met B-diploma:
1 Joyce Baak op Mister met 209 pt.
2 Merel v/d Hoff op Mevr. Raven met 206 pt.
3 Liza Gunst op Piraat met 203 pt.
4 Renske v/d Voorst op Marieke met 200 pt.
5 Naomi Slappendel op Piraat met 199 pt.

Deelnemers met C-Diploma:
1 Bradley Vonk op Pasca met 215 pt.
2 Jet op ‘t Land op Piraat met 208 pt.
3 Roosmarijn Kuijf op Wings met 205 pt.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  11

Deelnemers met D-Diploma:
1 Maartje op ‘t Land op Izy met 215 pt.
2 Rienke Boonstra op Mevrouw Raven met 210 pt.
3 Desirée van Wengerden op Babella met 208 pt.
4 Marloes Nulle op Wings met 198 pt.
5 Famke Angenent op Izy met 197,5 pt.

Deelnemers met Eigen Paard:
1 Savannah Vonk op Odette met 210 pt.
2 Shannon Hoogervorst op Ready met 208 pt.
3 Mira Pieterse op Rose met 206,5 pt.
4 Mariëlle v/d Heuvel op Flair met 206 pt.

Deelnemers 21-plus:
1 Bram Angenent op Wings met 208 pt.
2 Mirjam de Vries op Wings met 200 pt.
3 Margot Reijnders op Pasca met199 pt.

Kijk voor heel veel foto’s op www.pretfort.nl.

Zonnige Cross op Pretfort.
Op zaterdag 10 september organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereni-
ging De Ziende haar Najaarscross. 
Vaak wordt deze cross bij nat weer gehouden, maar dit jaar was het prachtig 
weer. Totaal hadden zich 40 deelnemers ingeschreven, verdeeld over meerdere 
categoriën. Zoals altijd, hadden de junioren weer de overhand.
Zij waren verdeeld over 3 aparte groepen, om er voor te zorgen dat iedereen 
reed tegen mensen van het zelfde niveau en dus ook kans maakte op een prijs.
Daarnaast was er een ring voor de 21-plussers en een ring met ruiters op Eigen 
Paarden. 
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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Voor de jongste kinderen, was er de Bixieproef.
Een combinatie van dressuur en kleine sprongen.
Deze ring is vooral bedoeld om kinderen kennis te laten maken met wedstrijden. 
De uitslag is minder belangrijk.
Ze ontvingen allen een protocol met opbouwende aanwijzingen en een fraai 
Certificaat. Daarnaast ontving iedereen een rozet.

Omdat bij springwedstrijden toch snel de kans aanwezig is dat meerderen het 
zelfde aantal punten behalen, werd ook de tijd bij een deel van het parcours op-
genomen. Dat dat niet onnodig was, bleek wel bij de prijsuitreiking.

De uitslagen:
Junioren 1A  
1 Rienke Boonstra op Mevr. Raven met 91 pt.
2 Fabiënne Oskam op Wings met 89 pt.
3 Yvonne van der Heide op Piraat met 88 pt.
4 Marloes Nulle op Marie met 80 pt.
5 Francisca Schutter op Brian met 71 pt.

Junioren 1B
1 Roosmarijn Kuijf op Wings met 95 pt. (94 sec.)
2 Sam de Rooy op Mevr. Raven met 94 pt. (78 sec.)
3 Sylvana Borst op Queen met 94 pt. (79 sec.)
4 Desirée van Wengerden op Queen, 93 pt. (99 sec.)
5 Sabine Baak op Wings met 93 pt. (104 sec.)

Junioren 2
1 Denise Slappendel op Queen met 95 pt. (67 sec.)
2 Sabine Kolb op Sunny met 95 pt. (90 sec.)
3 Joyce v/d Vis op Mevr. Raven met 92 pt. (84 sec.)
4 Tess Dijkstra op Queen met 92 pt.  (93 sec.)
5 Renske v/d Voorst op Mevr. Raven met 92 pt. 
(141 sec.)
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Ring 21-plussers
1 Cindy Slappendel op Queen met 95 pt.
2 Vivian de Kort op Flair, 94 pt. (68 sec.)
3 Marit van Leeuwen op Babella 
   met 94 pt. (75 sec.)
4 Margot Reinders op Brian met 73 pt.

Ring Eigen Paarden
1 Mariëlle v/d Heuvel op Flair met 94 pt.
2 Mira Pieterse op Rose met 92 pt.
3 Savannah Vonk op Odette 88 pt.

Bij de 
Bixie-
cross 
ging het 

niet om de punten, want iedere deel-
nemer ontving een Certificaat. 
De deelnemers waren: Jip van Koert, 
Marijn de Vries, Rachel Smale, Norah 
Sabri, Kirsten van Beek, Tess Edelen-
bosch, Imke Liefting, Marlinde van 
Niekerk.

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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Paardenpraat
dit keer:

Mevr. Raven
Hallo lieve paarden mensen! Dit keer 
mijn beurt om mezelf voor te stellen. Ik 
ben Mevrouw Raven. Ik ben geboren op 
24-04-2009 wat mij 7 jaar maakt. En met 
slechts 7 jaartjes jong ben ik het jongste 
manege paard! Of eigenlijk ben ik denk ik 
nog net een pony. Alhoewel ik nog best groot ben, van een afstandje lijkt ik wat 
kleiner omdat ik in verhouding tot mijn been lengte een vrij lang lichaam heb, 
maar ik kan je ervan verzekeren dat ik bijna net zo groot ben als mijn moeder, 
Marie. Ruim twee en een half jaar geleden kwamen Queen, mijn moeder en ik 
hier aan. In het begin stonden Marie en ik een heel eind uit elkaar, ik stond toen 
naast Blue Eyes en mijn moeder waar ze nu nog steeds staat. Ik vond het in het 
begin natuurlijk niet zo leuk ze deden het om ons minder afhankelijk van elkaar 
te maken. In het begin hinnikten we altijd meteen heel hard naar elkaar als we 
elkaar zagen, maar nu niet meer. Dat zou ook wel gek zijn want inmiddels staan 
we bijna tegenover elkaar  Marie hinnikt af en toe nog wel heel hard naar 
mij maar ik hinnik niet meer terug, hihi ik moet natuurlijk wel een beetje een 
rebelse puber spelen af en toe. 
Ik ben helemaal zwart met een kolletje op mijn hoofd en heeel korte sokjes op 
mijn benen. Dat ik zwart ben is ook wel een beetje van mijn naam af te leiden, 
raven zwart.  
Voor ik hier kwam heb ik een voor de kar gelopen. Dat was dus wel een hele 
verandering toen ik hier nergens een kar aantrof en erachter kwam dat er alleen 
nog maar gereden werd. En ik moet zeggen dat ik er aardig wat moeite mee had 
in het begin. Zeker met de bochten en stelling vragen bijvoorbeeld. Want weet 
je, als je voor een kar loopt moet je altijd rekening houden met die kar achter je 
kont. En soepeltjes door een bocht draaien zit er dan niet in, je zit namelijk altijd 
aan een paal vast, in een enkelspan sta je tussen twee palen en als je met z’n 
tweeen staat zit je allebei aan een paal in het midden vast. Door die paal kan je 
niet echt meebuigen in een bocht, en voor de kar is dat ook niet echt nodig. En 
als je voor de kar door een bocht loopt moet je een beetje overstappen om die 
kar goed achter je te houden. 
Ik heb dus altijd op die manier gelopen, met een rechte rug en een beetje over-
stappen in de bocht. Gelukkig heb ik dat andere loopje zoals ik het graag noem 
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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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 vrij makkelijk aan geleerd. En loop ik nu gewoon de bocht zoals jullie graag 
willen dat ik hem loop. Ongeveer, want ik snij nog wel eens de bochtjes af, hihi. 
Maar als je me goed vertelt dat dat niet de bedoeling is loop ik ze wel goed door 
voor je. Verder ben ik met rijden best wel braaf, zeker in stap en draf. Galop heb 
ik af en toe nog wat moeite mee dus dan gaat het wat minder soms. En dat 
wijken… tja ik weet niet zo heel goed wat ik nou van dat dressuur moet vinden, 
springen is geweldig maar dressuur… mwa. Ik doe het voor jullie. Ik heb heel 
veel geleerd in de tijd dat ik hier sta. Niet alleen die bochten maar ook gewoon 
hulpen, want om eerlijk te zijn snapte ik er in het begin maar bar weinig van, en 
inmiddels loop ik de sterren van de hemel voor jullie! 
Over mijn hobby’s; zoals ik net al zij: ik ben gek op springen. Gas erop en gaan! Al 
moet ik wel zeggen dat ik de eerste keer helemaal niets van de gekke balken be-
greep. Je kan met een kar achter je aan namelijk echt niet over iets heen sprin-
gen, dus veel ervaring met springen had ik niet. Maar toen ik het eenmaal door 
had vond ik het geweldig! Nog steeds is het echt een van mijn favoriete dingen 
tijdens het rijden. 
Ook kan je altijd even langs komen met je borstels, vooral even op mijn nek met 
een rosborstel mmm heerlijk! Ohh of onder mijn buik kan ik af en toe ook heel 
erg waarderen, eigenlijk alle plekjes waar ik zelf niet zo makkelijk bij kan vind ik 
heerlijk als jij daar even met je borstel overheen gaat 
Een andere grote hobby van mij is eten, ik ben zelfs zo gek op eten dat ik een 
keer s’ nachts mijn stalletje uitgeglipt ben om lekker van de worteltjes te smik-
kelen. Hoe ben ik dan mijn stal uit gekomen vraag je je af? Nou ik zal je een 
geheimpje verklappen, als iemand mijn stal niet helemaal goed dicht doet, kan ik 
‘m open maken! Is dat niet knap  
Een laatste dingetje is voltige, iedere zondag komt een groep met leuke mensen 
die allemaal aan voltige doen. En dat doen ze allemaal op mijn rug! Ik heb ook 
een heel brede rug dus dat is ideaal voor voltige. 
Ik hoor op en wandel gangen namelijk nog wel een dat jullie me uhum, dik vin-
den?! Nou daar ben ik het persoonlijk niet helemaal mee eens. Ik ben heel breed 
mijn ribben lopen gewoon veel verder naar buiten dan 
bij andere paarden en pony’s, daar kan ik ook niets aan 
doen verder. En ik ben al heel erg veel afgevallen in de 
tijd dat ik hier sta. Zo werd er eerst nog even gedacht 
dat ik drachtig was, hihi. Ik wist dat dat niet zo was, 
maar ik vond het wel reuze lollig dat jullie dat allemaal 
wel dachten. En ik moet toegeven dat ik misschien wel 
een klein beetje teveel kilo’tjes heb. Maar om die paar 
kilo’s nou meteen dik te noemen… Ik ben gewoon vol-
slank . Dus tot ziens op de manege lieve manege lui!

Groetjes Mevrouw Raven
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8, 22 en 29 oktober 13-17.00

OPEN  HUIS
TRANSPORTWEG 36 NIEUWKOOP

WWW.GORUITERSPORT.NL

€ 89.95

  € 24.50

100gram € 74.95

€ 69.50

€ 49.95
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Wist je dat:

- We beginnen met verdrietig nieuws?
- We in zeer korte tijd afscheid hebben moeten nemen van 3 paarden?
- Kim door ziekte en ouderdom overleden is?
- Zij 23 jaar is geworden en heel wat kindertjes op haar rug heeft gedragen?
- Piter heel onverwachts een inwendige bloeding in het land kreeg?
- Het helaas een fatale bloeding was?
- Marit de dag erna van haar grote vriend Jerez onverwachts afscheid moest 
   nemen?
- Jerez getroffen werd door koliek?
- We de familie Baak en Marit sterkte wensen met dit verlies?
- Er heel hard gewerkt word aan de ponystal?
- De ponystal heel erg mooi word?
- We alle mensen die er hard aan werken, bedanken voor hun inzet?
- Het tienerkamp super leuk is geweest?
- Er gesprongen is en een super gave dagrit in de bossen van Brabant is 
   gemaakt?
- er ook nog gezwommen is met de paarden?
- Flair soms een beetje maf is?
- ze tijdens de galop haar tong uit steekt?
- dit er dus best idioot uitziet?
- Bradley op een wel bijzondere manier van Mickey is gevallen?
- hij, terwijl hij op Mickey zat, de volle poepschep wilde gaan legen in de 
 kruiwagen?
- je dus wel een beetje kan raden hoe dat ging?
- Isa niet zeker weet wat er bij Shila allemaal in vliegt?
- dit een “oeps wat zeg ik nou” momentje was van Isa?
- Ria een mooie nieuwe trekker heeft?
- we hopen dat ze heel veel jaren plezier er van zal beleven?
- Saskia op een nare manier gevallen is?
- we haar sterkte wensen met het herstel?
- de familie Op ’t Land een weekend weg zijn geweest?
- er daar voor op de manege een inzameling voor is geweest?
- ze het heel erg leuk hebben gehad?
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- Ria heel veel engeltjes van geluk op haar schouder heeft gehad?
- er een zware hefvork op haar terecht kwam?
- dat we echt van geluk mogen spreken dat het goed is afgelopen?
- we 8 oktober een sponsor wedstrijd ten behoeve voor het Ushersyndroom  
 hebben gehouden?
- het voorlopig resultaat maar liefst 2256,20 euro is
- het veulen L’Avicii van Suzanne B een poosje op de manege heeft gelogeerd?
- hij nu met allemaal leeftijdgenootjes in een hele grote wei staat?
-  hij daar blijft tot hij groot en sterk genoeg is om bereden te worden?
- Bobbie tegenwoordig de bakbodem kan slepen?
- hij dit heel goed kan?
- de nieuwe trekker misschien nu toch niet meer nodig is?
- het zeker ook een goede oefening voor zijn buik spekjes zal zijn? 

- we deze wist je datjes weer afsluiten met een groet en een hinnik?
 Tot de volgende keer.    

Ria neemt de nieuwe tractor in 
ontvangst en zet hem direct aan 
het werk op de mesthoop

En de driver is: Ria
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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

oktober
6 Kirsten van Beek

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

november
5 Ad Koster
5 Tess Edelenbosch
10 Carla van der Weyden
13 Janneke van der Vis-Schouten14 Jaimy Lynn van der Jagt
14 Delphine Pardon
17 Aaliyah Wiegel
19 Denise Slappendel
25 Annemieke van Rosendaal

december
7 Rachel Smale
9 Lyanne Bardelmeijer
9 Marja Mourik
11 Thyra Huizer
12 Sylvia Tijsterman
14 Mieke Eriks
16 Ria van Gulik
17 Fabiënne Oskam
18 Joyce Baak
22 Femke Wouters
24 Noël Koot
25 Ageeth van Tol - Snel
28 Romy van der Laan
30 Ellen den Daas

29 oktober staat de creepy carnaval kermis op manege Pretfort. 
Bloeddorstige clowns, op hol geslagen paarden en ronddwalende geesten. 

Durf jij de tocht over het donkere en verlaten erf aan? 

Kom dan 29 oktober rond 8 uur naar de Achtermiddenweg 8 in Aarlanderveen. 
Zorg wel dat je op tijd een kaartje koopt.
De kaartjes zijn te koop op de Manege! 

Wij feliciteren 
de jarigen .....
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Halloween

29 oktober
Durf jij de tocht over het donkere en 

verlaten erf aan? 
Kom dan 29 oktober rond 8 uur naar de 

Achtermiddenweg 8
in Aarlanderveen. Zorg wel dat je op 

tijd een kaartje koopt,  
de kaartjes zijn te koop op de Manege!

19 november
Sinterklaas

Schrijf je in op de lijst in de kantine.
De kosten bedragen € 7,50 en wij 

zorgen voor de kadootjes, snoep en 
drankjes.
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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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