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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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Van de 
bestuurstafel
De eerste activiteiten van dit jaar hebben weer 
plaatsgevomnden en zijn weer goed verlopen.
In de vorige Pretpraat konden we al vermelden 
dat 30 ruiters hun diploma hadden behaald en 
dat aantal is nu aangevuld met 4 ruiters die dit 
in een inhaalsessie deden.
Ook is er inmiddels een Samengestelde Wedstrijd achter de rug, die helaas een 
beetje weinig deelnemers trok; slechts 24. Maar ondanks dat lage aantal, was 
het een super geslaagde wedstrijd. Mede ook door het prachtige weer op die 
dag.

Naast deze echte activiteiten, werd ook de ledenvergadering nog gehouden.
Zoals ieder jaar, ook nu weer druk bezocht door maar liefst 1 lid die geen taak 
had op die avond, namelijk Janneke van der Vis-Schouten.
Verder waren alleen de mensen aanwezig die een bestuurstaak, of een taak in 
de kascontrolecommissie hadden.
Als u voorin deze Pretpraat kijkt, ziet u dat er verschillende wisselingen hebben 
plaatsgevonden in het bestuur.
Zo namen wij afscheid van Vivian de Kort, Els Smit en Shila Huisman.
We namen afscheid van hen met het overhandigen van een kadobon, voor hun 
inzet in de afgelopen jaren. Gelukkig mogen we nog wel op hun hulp rekenen bij 
activiteiten.
Als er mensen vertrekken, dan hoop je dat er nieuwe mensen het bestuur willen 
versterken en ook nu is dat weer gelukt.
Nieuw in het bestuur zijn: Delphine Pardon, Cindy Slappendel, Silvia den Daas en 
Dyonne Vergunst. We heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich snel op 
hun gemak voelen binnen ons bestuur.
Door het vertrek van Vivian, heeft er een verschuiving plaatsgevonden binnen 
het dagelijks bestuur. Margot heeft haar taak van secretaris overgenomen.

Als deze Pretpraat uitkomt, staat de voorjaarsdressuurwedstrijd voor de deur.
We hopen dat het aantal deelnemers weer eens hoog mag zijn, maar als 
vereniging gaan we niet bij de pakken neer zitten als dat niet zo is.
We vragen ons echter wel af waarom er tegenwoordig minder deelnemers 
voor de wedstrijden inschrijven. Het is altijd gezellig en de prijzen zijn ook altijd 
aantrekkelijk voor de winnaars.
Hebt u hier een idee over, mail het dan eens naar ons (adkoster@deziende.nl), 
want dan kunnen we kijken of we er iets mee kunnen doen.
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De Open Dag staat dit keer gepland na de grote vakantie. Dit omdat de maand 
juni altijd een erg drukke maand is en we nu eens willen proberen of september 
meer publiek naar de manege trekt.

We zijn inmiddels wel gestart met de verkoop van de loten, waarvan de trekking 
plaatsvind vlak voor de Open Dag.
Er zijn weer veel mooie prijzen te winnen en de hoofdprijzen zijn dit jaar een 
keukenmachine, een popcornmachine en een DAB+ radio.
Neem dus een boekje loten mee van de manege en help ons met het verkopen. 
We hopen dit jaar 1500 loten te verkopen, want de vereniging heeft het geld 
echt nodig om leuke dingen mee te kunnen organiseren voor jullie.
Je hebt dit keer veel tijd om de lootjes (10 per boekje) te verkopen, want de 
uiterste inleverdatum van de verkochte boekjes is pas op 22 augustus.
Al hopen we dat jullie al voor de vakantie veel hebben ingeleverd natuurlijk.

In de volgende Pretpraat hopen we alles te kunnen vertellen over de opzet van 
de Open Dag. Dus het thema, de speciale shows die er komen en natuurlijk de 
rest van het programma.

Mocht je van fietsen houden en de vereniging daarmee willen sponsoren, dan 
kun je op zondag 25 juni mee doen met de RABO-fietssponsortocht.
Elders in deze Pretpraat staat daar meer info over.

Tot ziens op de manege.
Ad Koster

Poets- en opzadelcursus
Op zondag 11 juni organiseren we een Poets en Opzadelcursus 
op de manege.
Zet deze datum dus in je agenda, want iedereen kan hier veel 
leren.
De cursus is niet alleen geschikt voor paardrijdende kinderen, 

maar ook voor hun ouders. Helpen van je kinderen is natuurlijk toch altijd iets 
wat van ouders gevraagd wordt....
De kosten bedragen € 7,50 per persoon en wij zorgen voor iets te drinken en te 
eten.
We beginnen om 13.00 uur en schatten in dat de middag 
tot 16.30 duurt, maar dit kan natuurlijk, afhankelijk van 
het aantal deelnemers, afwijken.
Je kunt je nu al opgeven via de mail (adkoster@deziende.
nl) of via de FaceBook pagina van de manege.
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Inhaalsessie diplomarijden
Op zaterdag 8 april gingen nog 4 ruiters op voor hun examen.
Dit waren ruiters die onterecht geen uitnodiging hadden gekregen in december, 
of met vakantie waren in februari.
Ook dit keer kon iedereen met een blij gezicht de manege verlaten, want net als 
op 27 en 28 februari, slaagden ook nu weer iedereen.

De geslaagden zijn:
Freija Alstrøm, die slaagde voor haar 
C-diploma
Marijn de Vries, die slaagde voor zijn 
A-diploma
Manon de Brinker, die slaagde voor haar 
B-diploma
Kirsten de Jong, die slaagde voor haar 
C-diploma

Iedereen van harte gefeliciteerd.

Zonnige Samengestelde wedstrijd 
Zondag 9 april werd op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense 
Achtermiddenweg, een Samengestelde Wedstrijd georganiseerd door 
Ruitersportvereniging De Ziende.
Omdat dit type wedstrijd veel tijd vergt, was het aantal deelnemers beperkt.
24 deelnemers hadden zich ingeschreven voor deze, uit 3 onderdelen bestaande 
wedstrijd.
Gestart werd met een dressuurproef in de binnenbak.
Direct gevolgt door een springwedstrijd in de buitenbak.
Het derde onderdeel, stoelendans te paard, volgde nadat iedereen had 
gesprongen.
Omdat de punten van alle drie de wedstrijdonderdelen even zwaar wegen, kan 
het gebeuren dat de winnaar van de dressuur en het springen, door een slecht 
resultaat bij het spel, toch heel laag eindigt. Dit was ook nu voor sommige 
kinderen het geval.

De wedstrijd werd verreden met prachtig weer, waardoor het een gezellige boel 
was op het terras tussen de binnen- en buitenbak.
Menig ouder bracht de dag lekker in het zonnetje door.
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Tegen 15.00 uur konden de winnaars hun beker en rozet in ontvangst nemen en 
daarna was het de beurt aan alle helpers om alles van de wedstrijd weer netjes 
op te bergen, zodat de lessen weer kunnen plaatsvinden.

De uitslagen: (bij gelijke punten, was de rijtijd van het 
springonderdeel bepalend voor de eindstand).

Eigen Paarden
1 Mira Pieterse op Rose
2 Savannah Vonk op Odette

D-Diploma
1 Marit van Leeuwen  op Flair
2 Naomi Hesseling op Izy
3 Desirée van Wengerden op Sunny
4 Famke Angenent op Izy
5 Rienke Boonstra op Mevrouw Raven
6 Roosmarijn Kuijf op Wings
7 Bradley op Mister
8 Marloes Nulle op Marie

C-Diploma
1 Renske van der Voorst op Sunny
2 Naomi Slappendel op Piraat
3 Freija AlstrØm op Queen
4 Kirsten de Jong op Sunny

B-Diploma
1 Manon den Brinker op Mevrouw Raven
2 Sabine Kolb op Piraat
3 Denise Slappendel op Queen
4 Ellen den Daas op Marie 

A-Diploma
1 Julia Schouten op Queen
2 Imke Liefting op Vosje
3 Michelle Hartman op Sunny
4 Roxanne Siegers op Marieke
5 Jip van Koert op Marieke
6 Thyra Huizer op Maybe
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Paardenpraat
dit keer

Heemst
Hallo! Mijn naam is Heemst van den Bolderen (om het 
niet moeilijk te maken… Hihihi!). Ik ben 8 april 15 jaar 
geworden en ben een jaar geleden aangekomen op 
manege Pretfort.
Mijn baasjes Delphine Pardon en Manon den Brinker 
waren al een tijdje op zoek naar een paard en kwamen 
naar twee andere paarden kijken bij de handelaar 
waar ik stond. Delphine bleek op het eerste gezicht 
verliefd te zijn geworden toen ze me zag. Helaas 
waren die dag al mensen naar mij komen kijken en die hadden voorrang bij de 
keuze. Het schijnt dat Delphine bijna niet geslapen heeft die nacht omdat ze 
bang was dat die mensen mij zouden willen kopen! Maar omdat de handelaar 
niks meer van hun had gehoord, mocht ze terugkomen met Manon om op mij te 
rijden. En uiteindelijk mocht ik gekeurd worden en ben ik verhuisd naar Pretfort.
Ik moet toegeven dat ik dit wel erg spannend vond en dat ik best moeite heb 
gehad om daar te wennen. Ik was mager en had een conditie van niks omdat ik 
twee veulens heb gehad. Ik werd gestald tegenover de poetsplaats. Dat vond ik 
echt niet leuk. Het was daar veel te druk waardoor ik vaak dacht dat ik mezelf 
moest verdedigen. Vooral als ik eten had! Mensen weten hier niet wat ik heb 
meegemaakt in het verleden en kunnen het misschien beter niet weten. Maar 
als het te druk wordt om mijn stal en als ik eten heb, vind ik het niet leuk als 
iemand te dichtbij komt. Daardoor denken mensen dat ik gemeen ben.
Gelukkig bleek Ria me te begrijpen en zei ze vaak tegen mijn baasjes dat ik zo 
reageerde uit “pure angst”. Sinds december sta ik op een andere stal naast 
Northan en Wings. Daar is het lekker rustig en voel ik me veel beter ondanks dat 
ik vaak ruzie heb met Wings als we eten hebben. Delphine zegt dat sinds ik daar 
ben, ik een totaal andere paard ben geworden. En dat is waar ook. Ik laat nu 
mensen (bijna) niet meer schrikken: alleen als ik eten heb… Als ik vind dat je me 
mag aaien kom ik met mijn hoofd naar buiten. Je moet dan niet te snel gaan en 
rustig zijn, want ik kan nog wel schrikken. En als ik mijn oren naar achter doe, 
dan heb ik genoeg gehad. Ook ben ik heel gevoelig voor mensen die bang voor 
mij zijn: ik denk dan meteen dat ze me pijn gaan doen of zoiets.
 
Ook heb ik best veel pech gehad.
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Allereerst mocht de tandarts naar mijn tanden komen kijken want dit werd 
geadviseerd bij de keuring. Ik wist blijkbaar niet wat een tandarts was, want die 
wilde mij gelijk naar de kliniek laten brengen! Zelf Ria schrok ervan. Sindsdien 
moet ik iedere 6 maanden op controle. Dat vind ik nog wel meevallen.
Twee weken na aankomst bij mijn nieuwe huisje kreeg ik mijt. Wat jeukt dat 
enorm! 5 weken lang 1 keer per week werd ik gewassen! Pfff…. Dat hoop ik 
nooit meer mee te maken!
Daarna ben ik gewond geraakt in de wei: een hele diepe snee achter mijn 
voorbeen. Dat heeft lang geduurd voordat het genezen was. Ik stond dan alleen 
op stal omdat ik niet naar de wei mocht van de dierenarts. Die zomer was 
ook heel verdrietig want ik verloor mijn lieve neef Piter. Hij was kort na mij 
aangekomen op de manege en toen kwamen onze baasjes er achter dat we 
familie waren. We hadden namelijk dezelfde opa.
In oktober raakte ik kreupel net toen ze een zadel voor mij hadden gekocht. 
Omdat het maar niet over ging besloot Delphine de dierenarts weer te laten 
komen. Die constateerde een peesblessure en er mocht niet meer op mij 
gereden worden. Het nieuwe zadel hebben zij daardoor niet gehouden. Het 
waren zware maanden. Gelukkig ben ik toen van stal verhuisd, kon ik op een 
rustige plek herstellen en heb ik een sterkere band kunnen opbouwen met mijn 
lieve baasjes. Sinds kort mag ik weer draven op de lange zijdes. Daar ben ik super 
blij mee ook al wordt het zwaar want mijn conditie is weer zwaar achteruit 
gegaan in die 6 maanden. Ik wacht ook met spanning af op een nieuw zadel. Op 
dit moment wordt er op mij gereden zonder zadel. Dat vond ik best spannend, 
want ik had dat nooit gedaan.
Ik hoop ook snel weer van de wei te kunnen genieten want van al die koude 
maanden binnen wordt geen paard blij van!
 
En tenslotte moet ik ook tegen jullie zeggen dat mijn baasje Delphine sinds 
kort lid is van het bestuur van “De Ziende”. Ik hoop dat ze daar veel plezier zal 
hebben!
 
Dikke knuffels van mij!
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Paard in de spotlight, 
Man o’War 
Om eens wat nieuws te proberen hebben 
we hier eens een verhaal van een beroemd 
paard. Het idee is om een aantal bijzondere 
en beroemde paarden langs te gaan.

Man o’ War wordt ook wel gezien als het 
grootste renpaard allertijden, dan heb ik 

het niet over zijn schoft hoogte (alhoewel hij er met een schoft van 1,68m zeker 
niet het kleinste paard van stal was) maar over zijn prestaties. Van de 21 races 
die hij liep heeft hij er slechts één niet gewonnen.

Man o’ War, een Engelse volbloed die net na de eerste wereld oorlog carrière 
maakte op de renbaan. Op 29 maart 1917 werd hij geboren op de stoeterij van 
de Belmont’s,  zijn moeder was Mahubah en zijn vader heette Fair Play. Hij was 
een voskleurig paard met een kleine aftekening op zijn voorhoofd. Niet lang 
nadat hij was geboren vertrok Majoor Belmont  naar Frankrijk om te vechten in 
de Tweede Wereldoorlog. Zijn vrouw gaf het veulen als eerbetoon aan haar man 
de naam Man o’ War. In 1918 besloten de Beltmont’s hun stoeterij te sluiten 

Vrijwilligers gezocht!

Vroege vogels die tussen 6.00u en 8.30u beschikbaar zijn om, samen met nog 
meer vrijwilligers, een aantal paardenboxen uit te mesten.
De koffie of thee na de arbeid smaakt dan meer dan goed!

Extra handjes zijn zo 

welkom!!

Lijkt het je wat of wil je het eens proberen? 
Spreek Ria aan en we heten je snel welkom in het 
gezellige team van vrijwilligers.
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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en zo kwam Man o’ War op de stal van Samuel D. Riddle terecht. Hier werd 
hij getraind door trainer Louis Feustel. Het trainen van de voskleurige hengst 
ging alleen niet altijd even vlekkeloos, zo maakte hij er een gewoonte van om 
zijn jockey  eraf te gooien en was hij moeilijk in de omgang, hij had enorm veel 
vechtlust en was soms niet veilig te benaderen na een training omdat hij zo 
opgefokt was. Ondanks dat alles vormde Man o’ War een sterke band met zijn 
verzorger Frank Loftus die het paard onder andere leerde zijn hoed te tillen en op 
te halen. 
Als twee jarige ging hij de baan op. In zijn eerste jaar racete hij 10 races. Zijn 
eerste race won hij met een verschil van 6 lengtes (In de rensport wordt de 
voorsprong van een paard op zijn achterligger uitgedrukt in lengtes, een lengte 
is ongeveer 2,4 meter), zijn tweede race won hij met 3 lengtes. Zo won hij zijn 
eerste 6 races.  Zijn 7e race zou de enige in zijn hele carrière zijn die hij niet zou 
winnen, ondanks dat hij de grote favoriet was voor de overwinning. Er waren 
in die tijd nog geen start hokken zoals er nu zijn, in plaats daarvan stonden de 
paarden naast elkaar achter een touw. Op het startsein werd het touw omhoog 
getild waardoor de paarden van start konden gaan. Man o’ War had echter 
de gewoonte om wat ongeduldig en draaierig te zijn voor de start, en op het 
moment van het startsein stond meneer met zijn achterwerk naar de baan. 
Hierom startte hij dus al met een achterstand, deze achterstand wist hij bijna 
helemaal goed te maken en hij finishte als tweede met een verschil van slechts 
een halve lengte. Het paard waarvan hij verloor heette Upset, en nog steeds 
wordt het woord Upset gebruikt voor een paard dat uit het niets de absolute 
favoriet weet te verslaan. 
Het tweede jaar van zijn carrière zou zijn meest succesvolle jaar zijn. Als drie 
jarige racete hij iedere keer weer naar de overwinning tot op een moment 
niemand meer tegen hem wou racen. Hij rende naar drie wereld records, 
waarvan er een nog steeds niet 
verbroken is. Op een van zijn races 
kwam er slechts een tegenstander 
opdraven, deze wist hij (volgens 
de verhalen) met een voorsprong 
van 100 lengtes in te maken! In 
de race wereld zijn er speciale 
regels om ervoor te zorgen dat alle 
paarden gelijke kanen hebben op de 
overwinning, zo moet een paard dat 
heeft gewonnen de volgende race 
extra gewicht dragen, dit wordt een 
handicap genoemd. Op het laatst 
had de voskleurige snelheidsduivel een handicap van bijna 15 kilo en nog steeds 
wilde niemand meer tegen hem racen. Zijn laatste race was een match race 
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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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(een match race is een race die wordt georganiseerd voor twee twee paarden 
die elkaar van tevoren uitgedaagd hebben) die hij met een verschil van 7 lengtes 
won.

Na zij twee jaar durende carrière op de baan heeft Man o’ War dienst gedaan als 
dekhengst, tegenwoordig is zijn naam in de stamboom van bijna alle renpaarden 
terug te vinden.  
Op 30 jarige leeftijd is Man o’ War overleden. Hij is begraven Kentucy. Op zijn graf 
staat een standbeeld van hemzelf.

En zo kwam er een einde aan het eerste verhaal van een beroemd paard.

Wat krijgen we nou?
Soms lukt het Cliff niet om dat ene bot 
terug te vinden en dat bieden deze 
2 dames hem natuurlijk hun hulp aan....
Foto: Corianne Wils

In werkelijkheid was er een probleem-
pje met de folie die in de bakbodem ligt

Lieve vrijwilligers,
Ik wil iedereen bedanken die mij de laatste jaren heeft geholpen.
Ik ben dankbaar voor al jullie steun, op welke manier dan ook gegeven. 
Zowel geestelijk als lichamelijk en van jong tot al wat ouderen.
Hierbij wil ik iedereen daarom uitnodigen, op zaterdag 1 juli, voor een hapje 
en een drankje.
Om te weten hoeveel mensen ik kan verwachten, wil ik jullie vragen om 
jezelf (uiterlijk 24 juni) in te schrijven op de lijst in de kantine.

Ria van Schaik
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Gezocht!
Tegen kost en inwoning zoeken wij een iemand

die op Manege Pretfort komt wonen. 

Aangezien het fysiek redelijk zwaar werk is
gaat de voorkeur uit naar een man.

Voor de kost en inwoning wordt verwacht dat je alle dagen om ongeveer 
5.30u/6.00u de paarden voert en vervolgens helpt de paardenboxen uit te 
mesten (samen met een team vrijwilligers).

Op een manege is altijd werk dus zoeken we iemand die zoveel mogelijk de 
zwaardere taken op zich neemt, denk aan:
- Rijbanen slepen
- Kuilgrasbalen verplaatsen
- Mesthoop opduwen
- Herstel werkzaamheden

Bij de juiste match is er veel bespreekbaar.

Vragen of interesse?  
Spreek Ria aan en wie weet komen we tot overeenstemming.

Vroeger
Handen laag, maak je benen lang, ontspan je armen, ga eens recht zitten, 
borstjes vooruit, over je paard heen kijken, blijf ophoudinkjes maken, maak die 
teugels eens wat korter, handen voor het zadel, blijf rustig in je lichtrijden, houd 
been….en dat allemaal tegelijk.
Ik denk wel eens met weemoed terug naar de 
tijd dat ik mijn eigen manege had. Toen was het 
helemaal niet zo moeilijk en de paarden deden 
ook precies wat ik van ze verlangde. Ze maakte 
ook niet zo´n rotzooi. Maar ok….eerlijk is eerlijk ze 
hinnikte ook niet en ze gaven weinig liefde terug.

Geniet van de lente!
Yadra
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Grote verloting
Neem een lotenboekje
mee om te verkopen

Trekkingslijst verschijnt vóórafgaand aan
de Open Dag op de site

Op zaterdag 9 september organiseert
Ruitersportvereniging De Ziende weer een Open Dag.

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

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

vvoor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.
Momenteel kost een wedstrijd ca 17,50 euro per persoon, terwijl

we hier voor onze leden slechts 7,50 euro voor rekenen.

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

Keukenmachine
DAB+ radio

PPopcornmachine
De loten zijn inmiddels in de verkoop.

Prijs per lot € 1,00
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Hallo lieve paardenvriendjes en vriendinnetjes!
Hier is Sassie weer…  

Ik ben vandaag zo heeeeeeerlijk gepoetst door 2 lieve meisjes! Ik kreeg ook 
prachtige vlechtjes met roze elastiekjes. Ik voelde me echt de mooiste van alles 
en iedereen!  
 
Op 11 juni komt er een soort cursus waar je kunt leren poetsen of met een duur 
woord…toiletteren. Dat heeft niets met naar de wc gaan te maken maar dan 
laat je ons paarden en pony’s er nog mooier uitzien dan we al zijn. En ook het 
opzadelen  wordt behandeld dan leer je bijvoorbeeld hoe alles heet van zo’n 
ding om mijn hoofd…oh ja hoofdstel haha. Weet je dat AL die riempjes namen 
hebben? 

Komen jullie ook gezellig?? Schrijf maar vast in je agenda!

Ik heb deze keer geen post ontvangen…wel jammer natuurlijk maar misschien 
volgende keer? Sturen jullie een leuk verhaal of mooie tekening?

Als je dit doet komt het  misschien wel in de volgende Pretpraat!  
Stop je snel iets 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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OPEN HUIS 

NIEUWE COLLECTIE 

29 APRIL 13 EN 27 MEI VAN 13.00 TOT 17.00 
EN IEDERE WOENSDAG EN DONDERDAG VAN 

14.00 TOT 17.30 
 

WWW.GORUITERSPORT.NL 
TRANSPORTWEG 36 NIEUWKOOP 

06 46 75 62 72 

cap 89.95 bruin navy 
zwart 

 

regenschoenen 29.95 
 

59.95                 
 

27.95 
 

69.95 12.95 
 

69.95           
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Van honden is bekend dat ze erg gehecht raken aan hun baasje en andere 
mensen waar ze op kunnen bouwen. Maar is dat bij paarden ook zo? Ja, dat 
blijkt absoluut het geval te zijn! Paarden hebben een geweldig geheugen. Ze 
onthouden mensen waar ze goede ervaringen mee hebben, maar ook mensen 

Begin bij: START  en zoek de weg door het 
doolhof naar het EINDE.
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die bij hen een slechte indruk hebben achtergelaten. Vooral paarden die aan huis 
staan, kennen de hele dagindeling van hun baasje en zijn meteen alert als ‘hun 
persoon’ in beeld komt. Maar het mooist zijn de verhalen van pure liefde. Een 
man die zijn paard moest verkopen dat altijd bij hem in de tuin had gestaan. 
Hij liet hem bij een nieuw baasje achter, maar toen hij met de auto wegreed, 
sprong het paard over een enorm hek en volgde de bekende auto totdat de man 
omdraaide. Of een paard dat stopte met eten toen zijn baasje er een tweede 
paard bij nam. Jaloezie bestaat dus ook bij paarden! En wat denk je van paarden 
die na een vakantieperiode hun baasje weer zien en helemaal staan te draaien, 
hinniken en hun enthousiasme niet meer de baas kunnen? JA, paarden kunnen 
zéker heel erg gehecht raken aan hun baasjes!

Tot gauw maar weer! 

Wist u dat: 
* Ria in het ziekenhuis heeft gelegen? 
*  ze gelukkig heel goed aan het opknappen is? 
*  Ria heel hard haar best doet om helemaal te herstellen? 
*  er een heleboel fijne mensen er voor gezorgd hebben dat de manege bleef      
 draaien? 
*  we Ria sterkte wensen met de laatste lootjes om helemaal op te knappen? 
*  sommige bijrijders beugelriemen verstoppen?
*  ze terug “gepakt”is want de nieuwe beugelriemen moest ze zelf installeren?
*  dit een hele bevalling was om ze weer aan het zadel te krijgen?
*  Sabine K wel eens zonder chaps rijdt?
*  dit natuurlijk niet mag van Ria?
*  we nu maar hebben bedacht dat als het weer gebeurd ze appeltaart moet    
    trakteren?
* dit dan voor alle mensen is die gezien hebben dat ze zonder de chaps reed?
* als je van je paard valt tijdens de les, je dan in de volgende les trakteert op  
 iets lekkers?
* het liefst zelf gebakken appeltaart, maar iets anders is ook goed?
* dit toch een beetje traditie is op de manege?
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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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* er een nieuw manege paardje is?
* ze Renske heet?
* ze in de stal staat tussen Queen en Maybe?
* ze alle dagen geleased word door de familie Baak?
* we hen veel plezier wensen met haar?
* Thyra vanaf  april op zondag en maandag Maybe least?
* we haar ook veel rij plezier toewensen?
* Bifi liever op de vieze mesthoop ligt ipv in zijn schone stal?
* Cliff bijna is verdronken?
* hij vast kwam te zitten in de modder in de sloot?
* hij daarvan heel erg geschrokken was?
* het niet heel lang een les voor hem was want hij springt gewoon weer vrolijk
    in de sloot?
* Suus K bepaalde mannen uit wil kleden?
* dit gelukkig niet lukte?
* de klusjesdag een groot succes was?
* we iedereen willen bedanken voor de inzet van die dag?
* Sacha nu Sarah heet?
* dit is omdat zij 50 jaar is geworden?
* er een mooie Sarah in de kantine stond?
* de paarden hun wintervacht weer aan het   
 inwisselen zijn voor de zomervacht?
* dit heeeel veeeel haren bij elkaar zijn?
* je van al die haren met gemak een dekbedhoes  
 kan vullen?
* het ook leuk is om er wat van in de tuin te   
 leggen voor de vogels, zodat ze er
    hun nestjes mee kunnen bekleden?

* de haren niet op de mesthoop gegooid  
 mogen worden?
* je ze wel in de bruine container kwijt kunt?
* er een samengestelde wedstrijd is   
 geweest?
* dit een zonnige gezellige dag was?
* we iedereen feliciteren met zijn/haar prijs?

We weer afsluiten met een groet en een hinnik?
Tot de volgende keer
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Wie o Wie.... Sponsort ons?
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe adverteerders voor Pretpraat, en  
sponsers voor onze wedstrijden.
Adverteren kan vanaf 45 euro per jaar. U hebt dan een kwart pagina. 
Voor 70 euro hebt u een halve pagina in ons blad. 
Aanpassen van de advertentie is onbeperkt mogelijk.

Wedstrijden sponseren is natuurlijk duurder, maar voor veel bedrijven wel leuk 
om te doen. (overigens ook voor veel particulieren).
Afhankelijk van de wedstrijd, moet u denken aan 
150 tot 250 euro.

Ook giften zijn welkom! Elk bedrag is welkom!

Informeer eens naar de mogelijkheden bij de penningmeester:
Ad Koster - 0172-574353 - adkoster@deziende.nl.

Ponykampen 2017, anders dan anders
Zoals al in de vorige Pretpraat gemeld, organiseert Manege Pretfort, bij 
voldoende belangstelling, 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; € 115,-. Waarschijnlijk weer met een buitenrit.
Dit blijft een indicatie, maar zal niet veel afwijken. 

Je kunt je inschrijven door het formulier dat op de manege ligt, 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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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.

Steun de vereniging door 
het kopen van loten!
Er zijn weer mooie prijzen 
beschikbaar.

Voor de verkoop van de loten, zoeken we 
kinderen en volwassenen die een boekje (of 
boekjes) voor ons willen verkopen.
De trekking is begin september, voorafgaand aan de Open Dag.

Vanaf nu verkrijgbaar

Folder met (vrijwel) alle figuren
die op de manege gereden worden.

Vraag er naar in de kantine!

LOTNUMMER
1001

LOTNUMMER
1003

LOTNUMMER
1002

LOTNUMMER
1004

LOTNUMMER
1001

LOTNUMMER
1003

LOTNUMMER
1002

LOTNUMMER
1004

LOTERIJ 
OPEN DAG 

RSV DE ZIENDE
 9 september 2017 

LOTERIJ 
OPEN DAG 

RSV DE ZIENDE
 9 september 2017

LOTERIJ 
OPEN DAG 

RSV DE ZIENDE
 9 september 2017 

LOTERIJ 
OPEN DAG 

RSV DE ZIENDE
 9 september 2017 

KEUKENMACHINE

DAB+ RADIO 

POPCORNMACHINE
en nog vele andere mooie prijzen

KEUKENMACHINE

DAB+ RADIO 

POPCORNMACHINE
en nog vele andere mooie prijzen

KEUKENMACHINE

DAB+ RADIO 

POPCORNMACHINE
en nog vele andere mooie prijzen

KEUKENMACHINE

DAB+ RADIO 

POPCORNMACHINE
en nog vele andere mooie prijzen

Prijs per lot: € 1,-

Prijs per lot: € 1,-

Prijs per lot: € 1,-

Prijs per lot: € 1,-
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Figuren in de dressuur

Dressuur is de basis van alle vormen van paardrijden. 

Het figuurrijden is een belangrijk facet van de dressuur. 

Wendingen kunnen pas goed uitkomen als het kontakt tussen ruiter en paard 

optimaal is. Daar is uiteraard veel oefening voor nodig.

Het is belangrijk om de letters te kennen, zodat men niet hoeft te zoeken 

naar de letter waar een figuur begint.

1. Van hand veranderen. Dit kan volgens deze lijn bij de K en de M.

We rijden tot de letters en buigen dan pas af. De lijn kan ook lopen van F tot H en 

andersom.

2. Van hand veranderen op de lange zijde bij de B of de E. 

We kunnen deze lijn vanaf alle letters op de lange zijde inzetten. 

De lijn, welke recht moet zijn tot aan de overkant, loopt in dit geval onder de X door.

3. De grote volte. Deze mooie ronde cirkel loopt van de C via de X

naar de C terug. Het is natuurlijk ook mogelijk om op diverse andere plaatsen de grote 

volte in te zetten, bijv. A,B of E, of vanaf de X.

4. De grote acht zijn twee grote voltes achter elkaar. Als we de acht bij A gaan inzetten, 

dan rijden we de eerste grote halve volte tot de X, dan de volgende grote halve volte tot 

de C, daarna weer naar de X om te eindigen bij de A. Het is ook mogelijk om bij X twee 

grote voltes te rijden. We volgen deze stippellijn tot de X en rijden vervolgens een volte op 

de rechterhand naar de A, om daarna van de X op de linkerhand naar de C te rijden om 

weer bij X te eindigen.

De middelste cirkel geeft de plaats aan, waar de volte bij B of E ingezet kan worden.
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mei
2 Samantha Slotboom
5 Eline de Leeuw
6 Gerda Bruggeman
7 Pieternel Gunst
11 Jane van der Ploeg
12 Iris Versluis
13 Mira Pieterse
21 Merel van den  Hoff
23 Fenna van Duijn
26 Julia Schouten
28 Marise Baak
juni
1 Kirsten de Jong
1 Kiki de Geus
5 Rienke Boonstra
7 Sabine Baak
12 Mevrouw Burggraaff
19 Anna Louisa Klootwijk
22 Vincent Smits
22 Melissa Kempen
26 Emrije Isaku
27 Jacky Windhorst
29 Ben Epskamp
29 Jip van Koert
juli
2 Shanya Balles
4 Sarella de Vos
4 Kimberly de Waal
8 Bram Angenent
13 Bradley Vonk
15 Marloes Nulle
19 Isabel de Ruiter

Wij feliciteren 

de jarigen 

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
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13 mei: Dressuurwedstrijd
Als deze Pretpraat je nog bereikt vóór de wedstrijd, dan kun je 

misschien nog inschrijven, als je dat nog niet hebt gedaan!

11 juni: Poets- en opzadelcursus
Nuttige cursus voor ruiters en ouders!

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


