
43e jaargang - nr. 1
febr/maart 2017

PRET
PRAAT

Clubblad van
Ruitersportvereniging “De Ziende”

R.S.V.  “De Ziende” is opgericht op 18 november 1975

Achtermiddenweg 8 - 2445 AA  Aarlanderveen  -  (0172) 57 13 40
Internet: www.pretpraat.nl



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  2

Voor alle leden van RSV De Ziende
nu 15% korting op de nieuwe zomercollectie

(op vertoon van deze Pretpraat)

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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Ruitersportvereniging:
voorzitter
Yvonne Op ‘t Land
Zuideinde 34
2435 AT  Zevenhoven
Tel. 06 - 10 975 396

sekretaris
Vivian de Kort
Karperstraat 17
2421 HV  Nieuwkoop
Tel. 06 - 42 694 060

penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
Ad Koster
Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 43 53

Bestuursleden /Wedstrijdcommissie:
Marit v Leeuwen 06-17 521 739
Els Smit 57 52 87
Shila Huisman 06-41 998 533
Annemiek Kleuver 57 01 77
Margot Reijnders 53 47 46
Sacha Vergunst 49 26 12

Afgevaardigden voor de jeugd:
Melissa Kempen 60 04 25
Maartje Op ‘t Land 53 93 20
Bradley Vonk 06-19 536 089

BEHEER WEBSITE:  Bert Marsman

BANKREKENING (IBAN):
NL51 INGB 0003 5438 70 t.n.v.
Ruitersportvereniging  “De Ziende”

CONTRIBUTIE
EUR 27,50 per jaar; 2e lid uit het zelf-
de gezin betaalt EUR 13,75 per jaar.

PRETPRAAT
Pretpraat verschijnt 6x per jaar.
Oplage per nummer ca. 175.
Al vanaf € 45,00 per jaar kunt u in ons 
blad adverteren. Informeer er eens 
naar bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl

VASTE MEDEWERKERS PRETPRAAT
Sacha Vergunst
Marit van Leeuwen
Ad Koster

DRUKWERK
Ad Koster Printing
www.adkoster.nl
Telefoon (0172) 57 43 53

Inleveren kopij:
Uiterlijk 2 april 2017

Betaling van lesgelden:
Dit doet u op bankrekening (IBAN):
NL80 INGB 0001 9415 87 t.n.v. 
Manege Pretfort te Aarlanderveen.
Dus niet via de rekeningen van de 
vereniging.
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Van de bestuurstafel
Voor u ligt de eerste Pretpraat van 2017.
We hopen ook dit jaar weer met een aantal 
leuke edities te verschijnen, want uit opmer-
kingen op de manege, blijkt dat het blad nog 
steeds wordt gewaardeerd.
Helaas loopt het aantal adverteerders in de 
Pretpraat iets terug. Jammer, want daardoor 
stijgen de kosten natuurlijk.
Weet u een bedrijf dat ons wil steunen, dan 
horen we dat graag. Al voor 45 euro per jaar, staat uw advertentie in kleur in dit 
blad.

De eerste activiteit van dit jaar is ook al weer achter de rug; het diplomarijden.
Elders in dit blad leest u jier meer over en leest u wie er allemaal zijn geslaagd.

De eerst komende activitei is nu de Samengestelde Wedstrijd op zondag 19 
maart. De enige wedstrijd op zondag en daarom niet meetellend voor het Kam-
pioenschap van de vereniging.

Achterin deze Pretpraat, staat het gehele programma voor dit jaar. U kunt daar 
o.a. in zien dat we er dit jaar voor gekozen hebben om de Open Dag niet in het 
voorjaar te organiseren, maar in september.
We doen dit omdat het tegen de zomervakantie altijd zo druk is en willen daar-
om eens kijken of het najaar misschien meer publiek naar de manege trekt.

Ook dit jaar zal er weer een loterij worden gehouden, maar de verkoop starten 
we dit jaar wat later, gezien de trekking pas laat is.
We hopen wel dat iedereen weer loten gaat kopen, want de loterij zorgt er voor 
dat we de prijzen niet nog verder hoeven te verhogen dan we helaas dit jaar 
voor het eerst sinds jaren toch hebben moeten doen.
Het inschrijfgeld voor wedstrijden is vanaf heden € 7,50 voor leden en ben je 
geen lid van de vereniging, dan betaal je € 15,00.
De Samengestelde Wedstrijd is altijd € 10,00 voor leden geweest en blijft dat ook 
dit jaar nog. Niet-leden betalen hier € 17,50 voor.

Op maandag 20 maart, zal de Ledenvergadering van RSV De Ziende plaatsvinden 
in de kantine van de manege. De Agenda hiervan staat elders in dit blad.
U zult hierin zien dat er een behoorlijke verschuiving gaat plaatsvinden binnen 
het bestuur. Helaas zijn een aantal bestuurders te druk met andere zaken en 
stoppen ze. Gelukkig hebben we nieuwe bestuurders kunnen vinden, die op 20 
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maart verkiesbaar zijn.

Op 15 maart start Jumbo Nieuwkoop weer een actie voor verenigingen.
Dit keer kunt u sparen voor artikelen waarop het logo van onze vereniging is 
afgedrukt. U krijgt hiervoor zegels in de periode van 15 maart tot 9 mei.
We zouden het zelf erg mooi vinden als u de zegels bij ons inlevert en ons de 
gelegenheid geeft om de kantine te voorzien van mooie nieuwe mokken.
Maar uiteraard kunt u ook gewoon sparen voor voor artikelen voor u zelf.
Als alles volgens planning loopt, zit bij deze Pretpraat een aparte folder met uit-
leg over de actie. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u binnenkort alle info op onze 
site vinden en de folders meenemen vanuit de kantine.

We wensen u een mooi sportief seizoen toe op Pretfort.
Ad Koster

Uitnodiging Jaarvergadering 
Ruitersportvereniging De Ziende

Datum: 20 maart 2017      Tijd: 20.00 uur Locatie: manege Pretfort

1  Opening en mededelingen
2  Ingekomen stukken
3  Notulen vorige jaarvergadering d.d. 21 maart 2016
4  Verslag van de secretaris
5  Financieel verslag van de penningmeester

6  Verslag van de kascontrole commissie
 bestaande uit Marise Baak en Gerda Bruggeman.

7  Verkiezing kascontrole commissie

8  Wijzigingen bestuur:
 Aftredend en niet herkiesbaar zijn Shila Huisman, Els Smit, Vivian de Kort

 Verkiesbare nieuwe leden: Delphine Pardon, Silvia den Daas, 
 Dyonne Vergunst, Cindy Slappendel

9  Plannen voor het komende jaar
10  Rondvraag
11  Sluiting
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Diplomarijden
Op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari 
werden er weer examens afgenomen op 
manege Pretfort aan de Aarlanderveense 
Achtermiddenweg.
Negentien ruiters gingen de eerste dag op voor 
hun B-, C- of D-Diploma.
De tweede dag gingen 11 kinderen op voor 
hun A-diploma.
Zoals verwacht, kon aan het einde van de middag aan iedereen een diploma 
worden uitgereikt.
Net als bij het zwemdiploma, worden alleen ruiters uitgenodigd om aan de 
examens deel te nemen als bijna voor 100% zeker is dat ze zullen slagen.
Uiteraard kan er altijd iets mis gaan, maar gelukkig ging het deze keer allemaal 
goed.
De jury, Janneke van der Vis, merkte bij het uitreiken van de diploma’s op dat er 
dit keer geen enkel kind op het verkeerde been reed! Iets dat zelden voorkwam 
bij vorige examens en wedstrijden.
Blijkbaar wordt hier bij de lessen dus extra op gewezen.

De diploma’s worden voornamelijk gebruikt om de wedstrijden goed te kunnen 
indelen, zodat iedere deelnemer in de juiste ring komt te rijden.
De diploma’s zijn dan ook alleen erkent op de manege zelf en gelden niet 
landelijk. Dit omdat de kosten van landelijk erkende diploma’s erg hoog zijn en 
vrijwel niemand op Pretfort plannen heeft om aan externe wedstrijden te gaan 
deelnemen.

De geslaagden van dag 1:
    diploma punten  
Jet op t Land Piraat D 204
Sylvana Borst Wings D 200
Bradley Vonk Pasca D 209
Shannon Hoogervorst Ready D 193
Sabine Baak Wings D 206
Joyce Baak Sunny C 210
Qingyi Zandbergen Marie C 192
Merel van den Hoff Mevr Raven C 208
Renske vd Voorst Marieke C 204
Naomi Slappendel Piraat C 206
Mira Pieterse Rose C 223
Anne Wils Bonny C 206

Ruitersportvereniging “De Ziende”

dressuur-diploma

            De jury                                          Namens de vereniging 

Dit is een diploma van Ruitersportvereniging “De Ziende”  -  Achtermiddenweg 8 te Aarlanderveen

30 geslaagden!
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Iris Versluis Mevr Raven C 207
Ellen den Daas Flair B 203
Denise Slappendel Marieke B 212
Roos Kraaij Maybe B 206
Fenna van Duijn Piraat B 206
Sabine Kolb Sunny B 216
Roosmarijn Kuijf Wings D 204
    
En van de tweede dag:
Thyra Huizer Maybe A 207
Jip van Koert Marieke A 211
Kimberly de Waal Bonnie A 208
Sterre Bloemheuvel Queen A 206
Nuemi vd Ploeg Piraat A 206
Savannah Vonk Odette A 209
Julia Schouten Queen A 208
Michelle Hartman Sunny A 206
Jaimy Lynn vd Jagt Bonnie A 206
Imke Liefting Vosje A 207
Roxanne Siegers Queen A 193
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18 maart: Klusdag op Pretfort!
Manege Pretfort zoekt, voor diverse werkzaamheden, enthousiaste vrijwilligers 
die kunnen helpen bij o.a. onderhoudsklussen en verschillende kleine klusjes.
Ook is er ruimte voor vrijwilligers die in de ochtend kunnen helpen met 
uitmesten van de stallen.
Heb je een paar uurtjes per week tijd, dan horen we je graag.
>
Zaterdag 18 maart 2017 is het ALGEMENE KLUSDAG op de manege. 
Heb je een uurtje tijd die dag, (meer mag ook) schrijf je dan in op de 
KLUSSENLIJST in de kantine.
Ria zorgt die dag voor eten en drinken!

Voor meer info kun je mailen naar Silvia den Daas: cdaas1965@kpnmail.nl

Eigen Paarden Dag 30 april
Op zondag 30 April organiseren Marit en Saskia een ‘Eigen Paardendag’. Iedereen 
met een eigen óf lease paard mag mee doen aan deze dag. 
De bedoeling van deze dag is plezier maken met je paard en met elkaar. 
Jong en oud zijn welkom en het maakt ook niet uit of je weinig of veel dagen 
een paard least. Er komt nog een programma en inschrijflijst in de kantine.
Wij hebben er nu al zin in!!

Marit & Saskia

Een onder-
onsje met… 
Een bekend gezicht op Pretfort

Deze keer… 
Dyonne!
Hallo, stel jezelf eens voor aan onze lezers! 
Ik ben Dyonne Vergunst, beter bekend als Dyon of Dy, en ik ben 18 jaar oud. Ik 
heb één huisdier thuis, een hond genaamd Rebel! Die zullen de meeste ongetwij-
feld wel gezien hebben. En natuurlijk kennen de meeste mij van ons paard, Men-
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toz. Ik woon nog thuis bij mijn moeder, Sacha Vergunst, mijn broertje, Dennis, en 
mijn stiefvader, Ab. En samen wonen wij al jaren in Alphen aan den Rijn.

Waar zit je op school en wat wil je later worden? 
Ik zit op school in Zoetermeer. Het ID College en ik doe de opleiding Gespecia-
liseerde Pedagogische Medewerker. Later hoop ik bij de Kinderopvang te gaan 
werken. Ik loop nu ook stage op een kinderopvang tot de zomervakantie. En dan 
moet ik de komende 2 jaar ook nog stage gaan lopen.  
Het leukste aan mijn stage vind ik het bezig zijn met de kinderen. Het kost veel 
energie en geduld, maar ik word er echt blij van en ik krijg er weer een soort 
nieuwe energie van (ondanks het gehuil af en toe, hahaha). 

Als je in de kinderopvang wilt werken, wil je dan zelf ook kinderen 
krijgen? 
Ja, ik wil heel graag later kinderen krijgen. Het liefst 2, maar maximaal 3, dat 
kan ook nog wel. Als het er 2 zijn dan graag een jongen en een meisje. Namen 
weet ik natuurlijk nog niet, maar kinderen krijgen is toch mijn grootste wens. 
Dus ik hoop natuurlijk ook een partner te vinden die dat ook wilt!

Je vertelt net dat je een hond hebt? Vertel daar eens iets meer over. 
Onze hond, Rebel, hebben wij gekregen op 12 januari 2015, dus hij is nu iets lan-
ger dan 2 jaar bij ons thuis. Rebel komt uit Roemenië en is daar achtergelaten. 
Toen wij hem kregen was hij ontzettend bang voor alles, maar dat is nu gelukkig 
een stuk minder geworden. Daarnaast is het een hele lieve schoothond gewor-
den.  
Verder maken wij hem heel gelukkig door hem mee te nemen naar de manege, 
waar hij lekker kan spelen met Cliff. Of een uitje naar het strand, dat doen wij 
ook wel graag. 

Hoe ben je in de paardenwereld terecht gekomen? 
Door mijn moeder ben ik met het paardenvirus besmet geraakt. Toen ik 7 was, 
ben ik begonnen met paardrijden. Toen ik nog iets jonger was, ging ik ook wel 
eens paardrijden als ik met mijn vader mee ging op vakantie. Ik ben begonnen 
met lessen bij de Alphense Ruiters en daar heb ik minimaal 8 jaar gereden. Mi-
lano was echt mijn lievelingspaard toentertijd. Als hij vervelend was bij anderen 
in de les, dan mocht ik er nog even op om hem goed aan te pakken. 

En dan natuurlijk jouw eigen paard Mentoz, vertel daar is iets over? 
Sinds 31 oktober 2015 zijn wij trotse eigenaar van Mentoz, een mooie schimmel 
Andalusiër. Hij is op het moment nog maar 9 jaar, en wordt in mei 10 jaar, dus ik 
hoop er nog een hoop plezier van te hebben! 
Mentoz is één van de vrolijkste paarden die ik ken! Ik heb hem echt maar zelden 
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boos zien kijken naar mensen of andere dieren. Zelfs niet als die in zijn billen 
gebeten wordt door Ushi. 

Ushi daar zien we je ook wel eens op? 
Ja dat klopt. Ik ben op haar gaan rijden omdat ik soms nog een beetje onzeker 
was met het rijden en daar heeft Ushi mij behoorlijk mee geholpen. Ik rijd haar 
meestal op de vrijdag en dat vind ik erg leuk! Ze is zo lekker rustig en een enor-
me grote goedzak. Af en toe wat lomp, maar dat ben ik zelf soms ook wel eens. 

Wat is jouw grootste paardendroom? 
Eigenlijk wil ik ooit een eigen Fries. Met hele lange manen en een dikke kont. 
Gewoon een ouderwetse Fries, die stevig is met veel behang. En natuurlijk een 
ruin, want dat vind ik gewoon wat makkelijker. Een lekker rustig paard die zich 
niet teveel druk maakt om van alles en waar ik lekker mee kan rijden. En dan het 
liefst lekker de weg op! Wat mijn moeder nu met Mentoz doet, wil ik ooit later 
doen. 

Wat zijn jouw goede en minder goede eigenschappen? 
Een goede eigenschap van mij is dat ik eerlijk ben. Ik houd er van als mensen 
eerlijk tegen elkaar zijn en ben ook altijd eerlijk tegen anderen mensen. Daar-
naast ben ik heel behulpzaam en wil ik mensen zo veel mogelijk helpen. 
Een wat minder goede eigenschap van mij is dat ik soms nogal snel afgeleid kan 
zijn. Als het heel druk is, vind ik het lastig om mij ergens goed op te concentre-
ren. Gelukkig is het op de manege meestal wel lekker rustig en van Mentoz en 
Ushi word ik zelf ook een stuk rustiger. 

Wat vind jij zo speciaal aan Manege Pretfort? 
De manier waarop er met de dieren wordt omgegaan. Ik maak mij nooit zorgen 
om hoe Mentoz erbij staat, omdat ik weet dat als er wat met hem aan de hand 
is Ria dat gelijk opmerkt. Daarnaast zijn alle mensen zo met elkaar begaan en 
maakt het niet uit of je nou een manege ruiter bent of 
iemand met een eigen paard. Het voelt voor mij als een 
tweede familie!
En dan natuurlijk de laatste vraag, is er iets wat je aan 
de manege zou willen veranderen? 
Geen Bifi, hahaha. Ik ben echt heel bang voor Bifi. Ik vind 
varkens echt heel eng, waar dat vandaan komt geen 
idee, maar als hij op mij afkomt ren ik echt heel hard 
weg!  
Verder vind ik eigenlijk dat er weinig verandering nodig 
is. Ik voel me er thuis zoals het er nu is. 
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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Paardenpraat
dit keer Aafke V.  
Ik ben geboren in Rijnsaterwoude op 
07-05-2000 ik ben dus bijna 17 jaar 
oud. Ik ben een Fries! De naam van mijn 
Fokker is Visser deze komt ook uit Rijnsaterwoude. 
Mijn vader heet Remmelt 323 en mijn moeder heet Ibbeke V.  Ik heb een 
paar veulens gehad mijn eerste heet Nynke van de Pauwenhof  mijn tweede 
veulen heet Siebe van de Pauwenhof en mijn derde veulen heet Teske van de 
Pauwenhof  hun papa was bij alle drie Fabe 348 . 
Ik sta nu sinds twee jaar op Manege Pretfort  misschien kunnen jullie mijn baasje 
wel Yvonne op t Land. Ik sta helemaal achterin op de manege met een prachtig 
uitzicht over de weilanden en heb een mooie uitloop stal.
Voordat ik op de Manege kwam  heb ik nog twee baasjes gehad.
Mischien zien jullie mij ook wel eens met Vivian de Kort rijden dat klopt wij rijden 
samen op Woensdagavond in de les.  Maartje en Jet rijden ook  weleens op mij,  
soms ook zonder zadel dit vind ik nog steeds erg spannend…. Ik was dit niet 
gewend.
Mischien vraag je je wel eens af wat heb ik aan mijn oog…..nou dat zal ik 
even uitleggen mijn Linkeroog heeft een derde ooglid , naast een onder- en 
bovenooglid hebben paarden ook een derde ooglid deze begint vanuit de 
binnenste ooghoek deze is bij de meeste paarden niet zichtbaar maar bij mij wel. 
Niks erg….. ben er gewoon mee geboren. 
Ik ben wel een echte Diva als ik iets niet leuk vind laat ik dat ook meteen wel 
weten……niets mis mee toch!
Mijn vriendinnen op stal zijn : Frauke, Luna, Flair en Zoë, soms mogen wij van 
onze baasjes even samen rond rennen op de springwei. 
Ik hou van buitenritjes maken, maar we rijden ook in 
de bak. Springen dat vind ik erg leuk maar wel heeeel 
erg moeilijk .
Ik ben een Knapperd althans dat zegt mijn baasje altijd 
over mij dus dat zal vast wel waar zijn…….

Fijn om kennis gemaakt te hebben

Dikke paardenknuf van Aafke
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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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Zomaar een dag
Eerst even paard poetsen, behalve dat het erbij hoort heeft het ook een functie. 
Het paard gaat even door je handen dus eventuele wondjes of verdikkingen 
komen aan het licht en je warmt al een beetje de spieren op. Na het poetsen, 
hoeven krabben etc. natuurlijk even de bezem door de poetsplaats. Nu zeker… 
want de haren zitten lekker los en er komen behoorlijke bossen vanaf.  
Jammer weer de schep vol in het hoekje. Iemand  had zeker haast? 
Ook ligt er mest in de lege box tegenover de poetsplaats. Geeft niets hoort bij de 
hobby, we doen niets liever dan andermans zooi opruimen!
Vandaag maar even de benen van het paard laten strekken in de longeerbak. Oh 
oeps iemand is me duidelijk voor geweest en vergeten te harken en oh jee ook 
de mest in die hoek… helemaal over het hoofd gezien.
Na het longeren even een snack voor paard en mijzelf, dat hebben we dik 
verdiend. De verpakking van mijn lekkers gooi ik natuurlijk in de vuilnisbak. Oh 
deze is vol en aan de rotzooi op de grond te zien al eventjes. De zak is binnen 3 
minuten vervangen en de volle paste prima in de 
grijze container. 
Wel even de handjes wassen maar het water loopt 
niet weg? Zou het komen door die muesli die in het 
putje ligt?
Dan heb je wel een kopje thee verdient! En 3x raden 
daar staat nog een afwasje te wachten van ook 
iemand met haast of vergeetachtigheid?
Overdreven? Was het maar waar! Ik heb zo’n dag meegemaakt en bijna dagelijks 
vind je wel iets terug van bovenstaande…..toch?

Yadra

Adverteerders gezocht!
Een nieuw jaar brengt altijd weer de vraag naar nieuwe adverteerders voor dit 
blad. De tarieven zijn zeer gunstig, want al voor 45 euro staat u een heel jaar 
in ons blad. Behalve op het omslag, kan dat uiteraard in kleur.
Zonder adverteerders kan dit blad niet voortbestaan
.
We zoeken echter nog enkele nieuwe adverteerders, want sinds het blad in kleur 
verschijnt, zijn de kosten uiteraard gestegen.
Hebt u belangstelling, bel of mail dan met Ad Koster.
Tel. (0172) 574353 of adkoster@deziende.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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Even een algemene tip:
Het is ons opgevallen dat niet iedereen weet hoe je (veilig) een paard vastzet 
voor het poetsen of iets dergelijks.
Wanneer je het paard vastzet buiten de poetsplaats, zet hem dan vast aan de 
spijlen van een boxwand en niet aan de boxdeur. Als het mis gaat en die 600 kilo 
gaat aan de deur hangen komt hij waarschijnlijk los met alle gevolgen van dien. 
En gebruik altijd een paardenknoop, we zien soms prachtige creaties maar een 
paard moet met één ruk aan het touw los te maken zijn. Hieronder vind je een 
voorbeeld hoe je zo’n knoop maakt. Er zijn ook filmpjes te vinden op YouTube en 
natuurlijk kun je het altijd vragen, er zijn genoeg mensen die je willen helpen.

 

Hallo lieve paardenvriendjes en vriendinnetjes!
Hier is Sassie weer…  

Weten jullie nog dat ik de vorige keer heb gevraagd om mij post te sturen over 
de leukste of liefste?  Nou ik stond met 4 hoefjes te juichen want er kwam post! 
Verderop vind je een leuke mail die ik van Sabine mocht ontvangen. 

Schrijven jullie mij de volgende keer? 
Als je dit doet komt je verhaal misschien wel in de volgende Pretpraat! 
Stop je snel je verhaaltje in de brievenbus in de kantine? Zet maar op de brief: 
“Voor Sassie”  dan lezen ze het wel voor. 
Of misschien wil iemand je helpen te mailen (of kun je dat zelf) dat mag naar: 
pretpraat@deziende.nl met in de omschrijving Sassie.
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Hebben jullie gehoord dat de paardentandarts op de manege is geweest? Ik kon 
het net zien vanuit mijn box en het zag er best spannend uit. Mijn buurman  van 
paar stallen verder mocht ook. Ze hebben Mentoz een  prikje gegeven zodat hij 
rustig bleef tijdens de behandeling. Toen het klaar was liep hij als een dronken 
droppie langs en ik heb hem de rest van de middag niet meer gehoord. Het was 
lekker rustig.

Wat hebben jullie hard geoefend voor het diploma! Ik begrijp nog 
maar weinig van al die proefjes hoor. Ik doe maar een beetje wat de 
rest ook doet en hobbel er maar wat achteraan (niet tegen Ria zeggen hoor). 
Volgend jaar snap ik het misschien wat  beter.

Zo langzamerhand trekken alle paardjes hun winterjas uit. Dit merk je wel bij het 
poetsen toch? Er komt al veel haar los. In deze tijd is goed poetsen nog lekkerder 

dan normaal want het kriebelt best al die losse haartjes.

Los de rebus hierboven op en mail de oplossing naar pretpraat@deziende.nl. 
Onder de goede oplossingen, verloten we een klein prijsje! 

Dit is de leuke mail van Sabine:  
Hierbij mijn lieveling!
Ik vind sunny de liefste omdat ik zijn karakter super leuk vind en omdat we al veel 
samen hebben bereikt! ik (sabine) en julia zijn nu met sunny vrijheidsdressuur aan 
het oefenen. en ja hij doet het al super goed! hij kan al shaken en de jambette en 
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OPEN HUIS 

NIEUWE COLLECTIE 

1,2,8,9,15,16,22,23,29 EN 30 MAART 
VAN 14.00 TOT 17.30 

ZATERDAG 11 EN 25 MAART VAN 13.00-17.00 
 

WWW.GORUITERSPORT.NL 
TRANSPORTWEG 36 NIEUWKOOP 

69.95 89.95 34.95    39.95     74.95 

34.95     59.95 34.95 24.95 
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het moeilijkste wat we tot nu toe hebben bereikt is 
op het blok staan. ons doel is om op de opendag op 
te treden, maar dan moeten we nog hard oefenen. 
want wij vinden dat sunny in het zonnetje gezet mag 
woorden met al zijn top talenten. sunny is ook super 
lief met poetsen maar ondertussen wil die nog wel 
snoepjes eten hoor hahaha. sunny en ik hopen dat dit 
in de pretpaard komt want dat lijkt ons super leuk! 

Groetjes sabine en een kusje van sunny

Tot gauw 
allemaal, 
hoefjes van 
Sassie
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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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Quiz over het welzijn van paarden en ruiters in de winter. 
Gemaakt door Melissa. De antwoorden staan elders in deze Pretpraat.

1. Wat is het verschil tussen de zomer en de wintervacht?
A) de zomervacht is vetter
B) de wintervacht is langer en dikker
C) de wintervacht is korter en gladder

2. In welke laarzen krijg je sowieso koude tenen? 
A) in te kleine laarzen
B) in laarzen die zo groot zijn dat je 2 paar sokken aan moet
C) in laarzen van leer

3. Waar moet je in de winter extra de tijd voor nemen? 
A) in en uitstappen
B) galopperen
C) zijgangen in draf

4. Welk ras krijgt de dikste vacht? 
A) Lustiano
B) Trakehner
C) Fjord

5. Wat eten paarden in de winter ipv gras? 
A) Biks
B) Hooi
C) Strooi 

6. Hoe poets je een geschoren pony? 
A) steviger dan een pony met een dikke vacht 
B) even stevig als een pony met een dikke vacht
C) minder stevig als een pony met een dikke vacht

7. Wat doe je met een koud bit voor je hem in de mond van je pony doet? 
A) verwarmen tussen je handen
B) niets, het wordt vanzelf warm
C) in kokend water hangen

8. wat kun je beter NIET dragen als je gaat paardrijden in de winter
A) handschoenen met antislip vingers?
B) een lange losse sjaal
C) een trui met een kol 

    De antwoorden staan onder de verjaardagen!
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Wist je dat:
*  Hanneke in het donker geen poep meer mag scheppen?
*  dit is omdat Maybe anders heel erg schrikt?
*  Anton vindt dat het op de manege soms net één grote mupetshow is?
*  hij vindt dat er 2 dames zijn die op de oude mannetjes lijken die op het 
     balkon zitten?
*  Valda heeft bedacht dat er mini ambulances bestaan?
*  wij hadden bedacht dat ze gewoon een bril nodig heeft?
*  Aag nu ook trekker durft te rijden?
*  ze stapvoets de trekker aardig onder controle heeft?
*  we Ben welkom heten als de trekker-man?
*  hij elke maandag de bakken aansleept?
*  er enige verwarring was ontstaan hoe hij nou echt heet?
*  er gelukkig mensen zijn die van alles en iedereen op de hoogte zijn?
*  het ook op manege Pretfort echt winterweer is geweest?
*  Ria nog eerder op moest staan om op het erf zout te strooien?
*  we met dat koude weer dan ook super blij zijn met de binnenbak?
*  sommige mensen na 30 jaar paardrijden misschien alsnog beter een andere 
     hobby moeten kiezen?
*  de mensen die dit zeggen misschien beter zelf meteen moeten stoppen?
*  dit natuurlijk met een knipoog bedoeld is?
*  Francisca haar pols heeft gebroken?
*  we haar sterkte en beterschap wensen?
*  het heel leuk is om een keer privéles te nemen?
*  je dan 1 op 1 les van Ria krijgt?
*  dit super leerzaam is?
*  als je dit een keer wil, je met Ria kan afspreken wanneer dit kan?
*  achterin de Pretpraat staat wat de kosten hiervan zijn?
*  het diploma rijden weer achter de rug is?
*  het voor iedereen weer een mooie ervaring was?
* Er weer 30 ruitertjes zijn geslaagd?
* Dat ook dit keer de jurering door Janneke werd gedaan?
* We blij zijn dat ze dit wil doen voor de vereniging?
*  we iedereen feliciteren met zijn/haar diploma?
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* We nog steeds op zoek zijn naar adverteerders voor deze Pretpraat?
* Een kwart pagina slechts 45 euro per jaar kost?
* U informatie kunt krijgen bij de penningmeester, adkoster@deziende.nl?
* U ook kunt bellen naar hem op (0172) 574353?
* De eerste wedstrijd er al weer aankomt, op zondag 19 maart?
* Dit een Samengestelde Wedstrijd is?
* De inschrijflijst in de kantine hangt?
*  Het inschrijfgeld voor deze (uit 3 onderdelen bestaande wedstrijd) € 10,- is?
* Niet-leden ook nu weer € 7,50 extra betalen?
* Deze wedstrijd als enige niet meetelt voor het kampioenschap?
* Alle nota’s van de manege en vereniging voortaan per email komen?
* We u willen vragen om uw spambox in de gaten te houden?
* We namelijk gemerkt hebben dat vrij veel mensen de nota van de vereniging  
 niet zouden hebben ontvangen?
* Bij controle bleek dat ze steeds wel waren verzonden, maar blijkbaar niet in  
 de inkomende mailbox waren aangekomen?
* Vooral klanten van Ziggo/Casema met dit probleem worstelen?
* Onze UpdatEmails ook vaak niet aankomen bij klanten van Ziggo/Casema?
* We hopen dat deze provider zijn leven ooit nog eens betert?
* U welkom bent op de ledenvergadering op 20 maart?
* Er een behoorlijke wisseling gaat plaatsvinden in het bestuur?
* We blij zijn dat we nieuwe mensen hebben kunnen vinden en de aftredende  
 bestuursleden bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren?
* Er op 15 maart een leuke actie start bij Jumbo Nieuwkoop?
* U kunt sparen voor artikelen met het logo van  
 de manege?
* We hier wat voorbeelden plaatsen?
* Er (als dat gelukt is) een speciale folder bij deze  
 Pretpraat zit, mbt deze actie?
* Als deze folder niet bij deze Pretpraat zit, hij   
 binnenkort in de kantine ligt?

3 voorbeelden
van wat er o.a.
te krijgen is op de 
zegels.

Mok, Placemat
Muismat

We sluiten deze wist-u-datjes weer af met een 
groet en een hinnik, tot de volgende keer!
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Ponykamp 2017, anders dan anders
Bij voldoende belangstelling, organiseert Manege Pretfort ook dit jaar weer een 
ponykamp voor de jeugd.
Dit kamp wijkt echter af van de vorige kampen, want in tegenstelling tot 
voorgaande jaren, duurt dit kamp van maandag 10 juli t/m donderdag 13 juli.
Uit een klein onderzoekje is gebleken dat voor een kamp van deze duur, meer 
belangstelling bestaat dan voor een volle week.
Ook voor de ouders is het natuurlijk aantrekkelijker, want de prijs is lager.
Voor deze midweek vragen wij u om een vergoeding van € 135,00 als je lid van 
de vereniging bent. Ben je dat niet, dan betaal je € 7,50 meer.

Ook voor de tieners zijn we bezig met het organiseren van een ponykamp.
Dit kamp is de afgelopen jaren gehouden van vrijdagavond tot zondagmiddag en 
dat is uitstekend bevallen. We hebben daarom besloten om dat weer zo te doen.
Dit tienerkamp zal plaatsvinden van vrijdag 18 augustus, 19.00 uur, tot zondag 
20 augustus om 12.00 uur.
De kosten voor dit kamp staan nog niet helemaal vast, maar ga voorlopig uit van 
een zelfde bedrag als vorig jaar; € 135,-. Waarschijnlijk weer met een buitenrit.
Dit blijft een indicatie, maar zal niet veel afwijken. 

Je kunt je nu al inschrijven door de bon op pagina 28 van deze Pretpraat in 
te vullen en in te leveren bij Ria. Bij inlevering, ontvangen wij ook graag een 
aanbetaling van € 50,- voor het opvangen van de eerste kosten.
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Inschrijfformulier kamp 2017
Dit formulier inleveren aan de bar, samen met € 50,00 
aanbetaling, voor het dekken van de eerste kosten.

1e kamp   /  2e kamp,   (doorhalen wat niet gewenst is)

Naam..........................................................................................................................

Straat.........................................................................................................................

Postcode en plaats....................................................................................................

Telefoonnummer thuis..............................................................................................

Telefoonnummer mobiel ..........................................................................................

Attentie ouders!!!! Als u tijdens de kampweek niet thuis bent, vul dan 
hieronder in waar u bereikbaar bent, of waar de leiding in noodgevallen 
naartoe moet bellen.

Te bellen bij nood. Naam..........................................................................................

Telefoonnummer voor noodsituaties......................................................................

Bij inlevering van deze bon moet EUR 50,00 vooruit worden betaald om de eerste 
kosten van de organisatie op te vangen. 
De rest zien we gaarne tegemoet  vóór 30 juni. 
Bank betaling t.n.v. Manege Pretfort, IBAN NL80 INGB 0001 9415 87.

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

ATTENTIE !!!!!! 
EEN WA VERZEKERING IS VERPLICHT.......
De leiding acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de kampperioden, 
tevens behoud zij zich het recht, diegene die zich wanordelijk gedraagt, naar 
huis te brengen...........
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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

februari

2 Mariëlle van Ettinger

2 Annemiek Kleuver

4 Kim Garthoff

10 Suzan vd Burgh

12 Puck van Koert

14 Eva Kranenburg

18 Patricia van Hemert

21 Narida Poorter

25 Francisca Schutter

27 Lindsay van den Berg

maart
5 Franca Brussee

5 Jet op ‘t Land

13 Irene Weerheim

14 Marlinde van Niekerk

14 Demi Aurik

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

15 Corianne Wils

19 Beau Schonewille

23 Savannah Vonk

24 Maartje op ‘t Land

25 Meneer van Schaik

29 Sacha Vergunst

april
1 Imke Liefting
1 Judith Schoenmakers
6 Freija Alstrøm
10 Shannon Hoogervorst
11 Kerensa Slinger
13 Ria van Schaik
20 Monique Beijeman
23 Sterre Bloemheuvel
25 Desirée van Wengerden

Antwoorden bij de Quiz van Melissa:
1-B,2-A,3-A,4-C,5-B,6-C,7-A,8-B

Wij feliciteren de jarigen .....

Rekeningen voor 
lessen en lidmaat-
schap voortaan per 
mail!

U hebt het misschien al ge-
merkt, de rekeningen van de 
vereniging en de manege ko-
men niet meer per post, maar 
via de mail.
De eerste nota die per mail is 
verzonden, was voor het lid-
maatschap van de vereniging. 
Eén dezer dagen ontvangt u 
ook de nota voor de lessen per 
mail.
Wilt u er op letten dat de mail 
niet in uw spam-box komt, 
want dan ziet u hem misschien 
niet en ontvangt Ria haar les-
geld niet!
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15 maart: Start Jumbo-actie Nieuwkoop

19 maart: Samengestelde Wedstrijd

20 maart: Ledenvergadering

30 april: Eigen Paarden Dag

13 mei: Dressuurwedstrijd

24 juni: Cross

25 juni: RABO-fietssponsortocht

10 t/m 13 juli Ponykamp

18 t/m 20 augustus Tienerkamp

9 september: Open Dag en Dressuurwedstrijd

7 oktober: Cross

18 november: Sinterklaas

Let op! Inschrijfgeld voor wedstrijden is verhoogd!!!

Zie de kop van dit artikel.
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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 2017
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 € 300,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 255,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 325,00 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


