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Voor alle leden van RSV De Ziende nu 15% korting
op de nieuwe zomercollectie (op vertoon van deze Pretpraat)

Rijbroeken met 40% korting. Ideaal voor het ponykamp!
Zo lang de voorraad strekt

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
Margot Reijnders
St. Janstraat 15
2435 WX  Zevenhoven
Tel. (0172) 53 47 46

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
Annemiek Kleuver 57 01 77
Sacha Vergunst 49 26 12
Delphine Pardon 75 50 51
Cindy Slappendel 61 90 16
Silvia den Daas 47 07 81
Dyonne Vergunst 06-46 517 146

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
Rienke Boonstra
Ad Koster

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

Inleveren kopij:
In verband met Open Dag
uiterlijk 13 augustus 2017
(dit is nog in de vakantie!)

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
Heb Lol met je Knol
Dat zal het thema zijn van de Open Dag die 
we op 9 september gaan organiseren.

In tegenstelling tot eerdere berichten, zal de 
Open dag een aparte dag worden.
Er zal dus geen wedstrijd worden gehouden, 
maar een groot deel van de ruiters gaan 
proefjes of iets dergelijks instuderen om als demonstratie te laten zien op 9 sep-
tember.
Momenteel worden verschillende zaken uitgewerkt. 
Hoewel nog niet met zekerheid kan worden gezegd welke er daadwerkelijk wor-
den uitgevoerd, noem ik er toch een aantal.
Caroussel, puzzeltocht, rassendéfilé, ringsteken, paardenvoetbal, parcours met 
paard en kleine wagentjes, behendigheidsparcours, pas de deux, paardentaart-
bakwedstrijd, puntenspringen, demo van voltigegroep, stokpaardjes.

Via een nieuwsbrief in uw mailbox houden we u op de hoogte van wat we pre-
cies gaan doen, want 9 september is natuurlijk erg kort na de vakantie.

Een belangrijk onderdeel van de Open Dag is natuurlijk de verloting.
Op dit moment zijn er lootjes op de manege verkrijgbaar.
Om die te verkopen, zoeken we nog steeds kinderen en volwassenen die de 
boekjes voor ons willen verkopen aan opa’s, oma’s, ooms, tantes, buren, neven, 
nichten, vrienden en wie dan ook in de directe omgeving.
De trekking is begin september en de prijzen kunnen op de Open Dag worden 
opgehaald. Er zijn weer heel veel prijzen te verdelen!
Als we alle 1500 lootjes verkopen, hoeven we volgend jaar geen prijsverhogingen 
door te voeren bij de wedstrijden. Dus probeer zo veel mogelijk lootjes te verko-
pen. Het is in ieders voordeel dat we ze kwijtraken.

Doordat de dressuurwedstrijd nu niet samenvalt met de Open Dag, zijn de wed-
strijddata na de vakantie aangepast.
De cross is nu op 30 september en de dressuur op 28 oktober.

In principe beginnen de wedstrijden om 09.30 uur, maar bij een laag aantal deel-
nemers, behouden we ons het recht, om pas om 13.30 uur te beginnen.
We weten dat dat voor sommige ruiters een probleem is, maar Ria kan natuur-
lijk moeilijk haar gewone lessen afzeggen als er een wedstrijd is met nog geen 
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30 deelnemers.
Overigens praten we momenteel ook weer over het verplaatsen van de wedstrij-
den naar de zondag. Ik verwacht echter dat dit pas volgend jaar gaat spelen.

Ad Koster

Ponykampen 2017
4-daags jongeren-ponykamp
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.

Tienerkamp met buitenrit
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 bedragen € 115,-. Daarbij is is buitenrit inbegrepen.
Opgeven voor het tienerkamp kan tot uiterlijk vrijdag 28 juli.
Dit in verband met het reserveren van paarden op de manege waar we de 
buitenrit mee organiseren.

Je kunt je inschrijven voor beiden kampen door het formulier dat op de manege 
ligt in te vullen en in te leveren bij Ria. Bij inlevering, ontvangen wij ook graag 
een contante aanbetaling van € 50,- voor het opvangen van de eerste 
kosten.
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Clubfund Jumbo Nieuwkoop
Jumbo Nieuwkoop organiseerde de afgelopen weken een actie waarbij 
verenigingen hun teamleden konden laten fotograferen en die laten afdrukken 
op verschillende artikelen.
Omdat onze vereniging geen teams heeft, hadden we eigenlijk voorgesteld 
om pony’s op de artikelen te laten afdrukken. Dit bleek echter niet mogelijk en 
daarom werd besloten om dan maar het logo op de artikelen te zetten.
Dit was natuurlijk minder aantrekkelijk, maar omdat de vereniging en de 
manege bij elke actie gratis reclame krijgen, werd besloten om toch mee te 
doen.
Een aantal bezoekers van Jumbo heeft artikelen voor zichzelf gespaard, maar 
veel ruiters hebben de zegels in de bus op de manege gedaan.
De vereniging heeft daar 18 mokken van opgespaard, die we oorspronkelijk voor 
de kantine wilden gebruiken, maar waarvan we inmiddels hebben besloten dat 
ze ingezet worden als prijzen bij wedstrijden en de verloting voor de open dag.
Samen met Samantha Slotboom, die zelfstandig de meeste artikelen had besteld 
volgens de organisatoren, heeft ondergetekende op vrijdag 9 juni de cheque in 
ontvangst genomen met een kleine bijdrage voor de kas.

In september start Jumbo Nieuwkoop weer een Sponsoractie voor verenigingen. 
Ook daar gaan we weer aan deelnemen. Dit brengt jaarlijks een paar honderd 
euro op voor onze kas. Altijd mooi!

Uitreiken cheque door Bas Bobeldijk 
van Jumbo Nieuwkoop

Samantha met slippers 
met ons logo
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Dressuurwedstrijd 13 mei
Zaterdag 13 mei organiseerde Ruitersportvereniging De Ziende een 
onderlinge dressuurwedstrijd op manege Pretfort aan de Aarlanderveense 
Achtermiddenweg.
Er werd gereden in 6 verschillende categorieën, naar ervaring van de ruiters.
Alle ruiters, van jong tot wat ouder, konden daardoor aan deze wedstrijd 
deelnemen.
Zo was er een speciale ring voor de 21-plussers, maar ook voor de kinderen die 
nog maar kort rijden.
De indeling van de ringen wordt gedaan op basis van de diploma’s die de 
deelnemers hebben behaald binnen de vereniging. Daarvoor vinden jaarlijks 
examens plaats in het begin van het jaar.
De vereniging kent 4 verschillende diploma’s; A t/m D.
Daarnaast is er nog de ring voor de 21-plussers 
en een ring met ruiters op eigen paarden. 
Overigens rijden ook deze ringen een proefje 
naar kunnen.

De uitslagen waren:
21-plussers
1 Judith Schoenmaker op Rose met 209 pt
2 Marit van Leeuwen op Flair met 204 pt
3 Cindy Slappendel op Babella met 189 pt
4 Margot Reijnders op Pasca  met 176 pt

Eigen Paarden
1 Mira Pieterse op Rose met 201 pt
2 Ellen den Daas op Isabel met 194 pt

Met D-diploma
1 Sabine Baak  op Wings met 206 pt
2 Famke Angenent op Izy met 203 pt
3 Fabiënne Oskam op Luna met 201 pt
4 Marloes Nulle op Wings met 197 pt 
5 Bradley Vonk op Mister met 188 pt
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Met B- of C-diploma 
(in 1 ring, maar apart proefje)
1 Sabine Kolb op Sunny met 201 pt
2 Naomi Slappendel op Piraat met 199 pt
3 Renske v/d Voorst op Mevrouw Raven 
 met 195 pt
4 Freya Alstrøm op Mevrouw Raven 
 met 192 pt
5 Joyce Baak op Brian  met 188 pt

Met A-diploma
1 Jip van Koert op Marieke met 218 pt
2 Roxanne Siegers op Marieke met 217 pt
3 Julia Schouten op Queen met 216 pt
4 Michelle Hartmann op Sunny met 215 pt
5 Imke  Lieftink op Vosje met 205 pt

Zonder diploma
1 Tess Edelenbosch op Blue Eyes met 220,5 pt
2 Carmen den Daas op Sassie met 220 pt
3 Noël Koot op Vosje met 219 pt
3 Kerensa Slinger op Queen met 219 pt
5 Marlinde Niekerk op Blue Eyes met 218 pt.

Meer foto’s en de volledige uitslagen, vind je
op www.deziende.nl

9 september 2017
Open Dag op Pretfort

Met demonstraties, spelletjes, 
mini-lessen voor bezoekende kinderen

en nog veel meer
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Paard in de spotlight
De Sjiem
‘Een schimmel van goud’ werd hij ook wel 
genoemd. Het eerste springpaard ooit dat 
voor Nederland goud won op de Olympische 
spelen in de springsport. Zijn naam is De 
Sjiem, wat Utrechts is voor ‘de schimmel’. Een 
spierwitte KWPN’er ruin van 1.70 hoog met 
een ongelofelijk groot talent voor springen. 
Maar De Sjiem was niet alleen een geweldig 
spring paard, hij is ook echt een paard met zeer 
bijzonder karakter.
De Sjiem is geboren op een boerderijtje in Olst 
bij de familie Boerkamp. Het jaar waarin hij werd geboren was het jaar van 
de H. Bij raspaarden is het vaak zo dat het jaar waarin ze geboren worden een 
voorletter krijgt, zo kregen alle KWPN’ers uit 1989 een naam met een H, de 
veulens uit 1990 een I en verder het alfabet af (inmiddels zitten we dus in het 
jaar van de M). De vader van De Sjiem heette Aram, dus kreeg het veulen dat 
later bekent zou worden onder de naam De Sjiem in eerste instantie de naam 
Haram. De kleur van zijn vacht heeft hij van zijn moeder geërft, dat was een 
schimmel merrie met de naam Chief.
De Sjiem, of hoe hij toen nog heette: Haram heeft de eerste drie jaar van zijn 
leven doorgebracht op de boerderij in Olst. Hierna werd hij verkocht en kwam hij 
in Vleuten te staan waar hij werd ingereden door Anna van Vulpen, hier kreeg 
hij de naam De Sjiem. De schimmel bleek echter niet de makkelijkste, zo liet hij 
het duidelijk merken als hij het er niet mee eens was. Dan draaide hij om, wilde 
ineens niet meer verder of hij knikkerde zijn ruiter (Anna) er zonder pardon af. 
Springen daarin tegen was nooit een probleem, daar was hij fantastisch goed 
in en hij vond het altijd leuk om te doen. Anna reed ook wedstrijden met De 
Sjiem en op die concoursen heeft Jeroen Dubbeldam de schimmel voor het eerst 
gezien. En eind 1995 kwam Dubbeldam de ruin een keer proberen en begin 1996 
kwam de toen 6 jarige schimmel aan op de stal van Dubbeldam.
Dat het een paard met karakter was werd Dubbeldam meteen duidelijk toen hij 
er voor het eerst op ging rijden, binnen de eerste 5 minuten slingerde De Sjiem 
zijn ruiter van zijn rug. En het duo liep tegen meer problemen op, bij Jeroen 
moest De Sjiem nog harden trainen als bij Anna, en dat wilde hij niet. Op dat 
soort momenten hing hij met zijn voorbenen over de bakrand, weigerde hij 
de bak in te lopen of zakte hij door zijn benen en ging gewoon liggen. Tot het 
Jeroen, die inmiddels slapeloze nachten van de witte kwajongen had, teveel 
werd en daarom  schakelde hij in 1997 de hulp in van Gert van den  Hof. Gert 
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is een paarde kenner met veel ervaring met lastige paarden. Hij hiep Jeroen en 
De Sjiem elkaar beter te verstaan. Hierna ging het beter en begon het duo in 
plaats van tegen mekaar in gaan echt goed samen te werken. Er ontstond een 
echte en hechte vriendschapsband tussen die twee en toen ging het snel voor 
de combinatie, in 1998 verschenen ze op het hoogste niveau van de springsport, 
dat zelfde jaar werden ze uitgeroepen tot Samsung Horse and Rider of the 
Year 1998. En ineens stond De Sjiem derde op de wereld ranglijst en stonden 
ze samen op de Olympische spelen in Sydney in 2000. Op de spelen kwamen de 
springruiters pas de aller laatste dag in actie. Eerst werden er twee voorrondes 
gereden, uit die twee voorrondes bleven er slechts drie ruiters over: Albert 
Voorn (ook een Nederlander) met Lando, Khaled Al Eid (uit Saoedi-Arabië )met 
Khashm Al Aan en Jeroen Dubbeldam met de Sjiem. De barrage was het laatste 
onderdeel en Jeroen moest als tweede starten met Albert voor hem. Albert 
gooide er een balk vanaf en had dus 4 strafpunten, maar nog wel een snelle tijd. 
Dubbeldam besloot om op het spring talent van zijn witte paard te gokken en 
reed rustig en zonder veel risico’s te nemen. Het resultaat: een foutloze ronde en 
een gouden medaille!
Tot 2005 bleef de combinatie samen wedstrijden rijden, in dat zelfde jaar nam 
De Sjiem afscheid van de topsport. Dat deed hij in Aken waar hij zijn laatste 
ereronde galoppeerde, toegejuicht door 50000 man. Jeroen Dubbeldam was er 
zelf ontroerd van, op de vraag: ‘Wie heeft wie groot gemaakt?’ antwoorde hij: 
‘Ik denk dat ik hem groot gemaakt heb, maar dat hij mij nog groter gemaakt 
heeft.’ waaruit wel blijkt hoe dankbaar Jeroen is voor het paard.
Inmiddels staat De Sjiem lekker van zijn pensioen te genieten op de stal 
van Jeroen Dubbeldam. Ter ere van het paard heeft Jeroen de stal: Stal De 
Sjiem genoemd. En ondanks dat De Sjiem inmiddels al 28 jaar oud is blijft 
het een koppig dier. Hij staat iedere dag op het land en als hij naar binnen 
wil staat hij al meteen bij het hek te roepen totdat iemand hem komt halen. 
Hij heeft nog steeds dezelfde vechtlust en mentaliteit, daarnaast is hij ook 
nog steeds ongeduldig, kortom hij is nog steeds dezelfde De Sjiem die Jeroen 
Dubbeldam van zijn rug gooide binnen de eerste vijf minuten dat hij erop zat.
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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Paarden en mythen
Paarden komen vaak voor in mythen en legenden. De reeks ‘paarden en mythen’ 
zal iedere keer één verhaal eruit pikken en in het kort iets vertellen over deze 
bijzondere paarden!

Sleipnir
Sleipnir was het paard van Odin, de oppergod in de Noordse mythologie. Het 
was een heel bijzonder paard, want hij had acht benen! Vier voor en vier achter. 
Hierdoor was Sleipnir het sterkste en snelste paard ter wereld. Ook de ouders 
van Sleipnir zijn heel bijzonder. Zijn vader was de hengst Svadilfari, het paard 
van een reus die vermomd naar Asgaard (=hemel) was gekomen, omdat hij 
de zon en de maan wilde hebben en met Freya (de latere vrouw van Odin) 
wilde trouwen. Hij beloofde de goden 
de muren om Asgaard te herstellen 
binnen zes maanden. Ze geloofden niet 
dat hem dit zou lukken, maar toen het 
bijna zover was, vreesden ze dat ze de 
weddenschap gingen verliezen. Loki, de 
god van de chaos, verzon daarop een list: 
hij veranderde zichzelf in een mooie witte 
merrie en lokte Svadilfari weg. De reus 
werd toen zó kwaad, dat hij alle muren 
weer vernietigde. Later baarde Loki Sleipnir. Sleipnir is dus half god, half paard!

Drie generaties te paard! Toch heel speciaal!

Op Pretfort 
rijden 3 
generaties uit 
één familie 
paard.
Mariëlle vd 
Heuvel
met moeder 
Saskia en oma 
Isabella.

Toch heel 
speciaal vinden 
we.
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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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Paardenpraat
dit keer
Ushi
Hallo lieve allemaal! Deze keer zal ik mij 

eens voorstellen. Ik ben Ushi 😊. 

Ik ben geboren op 14 april in 2001, ik ben dus 16 jaar oud. Ik ben die knappe 
grote merrie helemaal in de achterste box bij de binnenbak. Jullie zullen mij vast 
wel een keer hebben zien staan, en misschien zelfs wel een aai over mijn bol 
gegeven. Dat vind ik altijd fijn hoor zeker als je me er ook een lekker worteltje 
bij geeft.. Ik ben namelijk GEK op wat lekkers. Als je wel eens bij mijn stalletje 
bent geweest, heb je je zeker ook afgevraagd waarom ik zo’n gekke halsband 
om heb.. Dit is omdat anders lucht ga zuigen. Ik moet hem altijd om als ik in 
mijn stal sta. Lucht zuigen is niet goed omdat je dan de lucht je maag in zuigt en 
daar kan je buikpijn van krijgen, dat moeten we zeker niet hebben! Ik vind het 
gewoon erg ontspannend en stiekem ben ik er een beetje verslaafd aan. Als je 
mij dit ziet doen mag je mij best even streng aanspreken. Jullie zullen vast mijn 
knappe buurman Wings ook wel eens gezien hebben. Ik denk dat hij stiekem 
een oogje op mij heeft want heel vaak als ik terug naar mijn stal word gebracht 
begint hij vrolijk naar mij te hinniken. Vind ik eigenlijk best leuk hoor! Degene 
die jullie vaak bij mij zullen zien is Gerda zij huurt mij de hele week behalve op 
zondag, dan word ik gehuurd door Debbie en Sarella! Toen ik er net was, was 
Gerda op zoek naar een nieuw leasepaard.. En toen Ria mij liet zien aan Gerda 
en vroeg “is dit niet wat voor je?” antwoordde Gerda: “ohh ehhh.. leuk.. staat 
er nog wat kleins achter ofzo?” Gelukkig ben ik ondertussen Gerda haar grote 
vriendin geworden.
 Soms kijk ik een beetje chagrijnig.. vooral met opzadelen, dat vind ik echt niet 
leuk en zo zal ik er ook zeker bij kijken. Ook andere paardjes vind ik niet altijd 
even leuk. Wel hou ik ervan om lekker te kroelen en te knuffelen, daar maak je 
mij wel blij mee. Ik hoor ook vaak voorbij komen dat ik best lomp ben, dit heb ik 
zelf niet zo door hoor…. Misschien komt het omdat ik zo groot ben. Met rijden 
ben ik natuurlijk hartstikke leuk. Je zult ook niemand die op mij rijdt met een 
chagrijnig gezicht voorbij zien komen. Soms zeggen ze wel eens dat ik heel sterk 
en dwars ben, maar zelf vind ik dat reuze meevallen. Schrikken doe ik ook niet 
snel, dat vind iedereen wel erg fijn. Eigenlijk ben ik gewoon een heel lief en braaf 
paard en af en toe kan ik best een beetje ondeugend zijn. Gelukkig kunnen ze er 
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wel om lachen!

Dikke knuffel van mij en ik hoop jullie 
gauw een keer bij mijn stal te zien. (Je mag 

natuurlijk altijd wat lekkers meenemen 😉)

Een onderonsje
met… 
Een bekend gezicht op Pretfort

Deze keer… Mirjam!

Hallo, stel jezelf eens voor aan onze lezers! 
Ik ben Mirjam de Vries en ben nu bijna 21 jaar. Ik woon in Ter Aar, in een 
verbouwde boerderij. Ik woon nog bij mijn ouders thuis, samen met mijn broer 
Sander. Ik heb inmiddels bijna drie jaar een vriend. Hij heeft Lex en woont in 
Alphen. Sommige zullen hem wel is op de manege hebben gezien, want hij is 
wel is mee geweest (niet te vaak natuurlijk).  
Inmiddels zit ik in mijn laatste jaar van de studie Grafische Vormgeving.  
En daarnaast heb ik natuurlijk nog twee shetlanders op Manege Pretfort staan. 
Vertel is iets meer over je opleiding? 
Nou zoals ik net al zei, volg ik de studie Grafische Vormgeving. Hiervoor moet ik 
elke dag naar Utrecht toe. In de eerste instantie was de niet de opleiding die ik 
wilde gaan doen. Ik wilde altijd heel graag naar de acteer school, maar omdat ik 
niet genoeg ervaring had, werd ik niet aangenomen.  
Ik ben nu dus zelf maar bij het amateur toneel in Woubrugge gegaan om meer 
ervaring op te doen. Maar terug naar de opleiding die ik nu doe. Ik zit nu in 
het laatste jaar en op het moment loop ik stage. Na de zomervakantie begin 
ik aan het afstuderen, wat ik erg spannend vind! Hiervoor heb ik natuurlijk de 
afgelopen jaren gestudeerd.  
De reden waarom ik uiteindelijk voor deze opleiding gekozen heb, is omdat ik 
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graag iets creatiefs wilden doen en bij deze opleiding was er ook nog een aanbod 
voor fotografie (wat ik erg graag doe).  
Uiteindelijk wil ik mijn eigen bedrijf opzetten in de richting van reclame/media.
Hoe ben je uiteindelijk met het paardenvirus besmet? 
Toen ik klein was vond ik paarden eigenlijk altijd al leuk. Als we ergens heen 
gingen waar paarden in de buurt waren, stond ik al te springen dat ik ze wilde 
aaien! Ik vond het echt prachtig toen. Als enige van de familie, want voor de rest 
heeft helemaal niemand er iets mee. Ik heb wel ooit samen met mijn broer 10 
lessen gehad op een camping. Hij vond het alleen niet zo leuk meer toen hij van 
een dikke fjord was afgevallen, hahaha, wat ik ook wel begrijp! 
En uiteindelijk heb ik voor mijn 12e verjaardag mijn eerste paardrijlessen cadeau 
gekregen.
Je vertelde net over je 2 shetjes. Hoe ben je aan Odette gekomen? 
Nadat ik 2 jaar op paardrijden zat, kreeg ik Odette voor mijn 14e verjaardag van 
mijn ouders. Omdat ik op een verbouwde boerderij woon, hebben wij ook land 
bij ons thuis. Hierdoor kon ik haar dus gewoon thuis houden.  
Ik weet nog wel de 1e week dat ik haar had, dat ze zich dus echt niet liet pakken! 
Ik heb namelijk elke dag met een stukje appel in het land moeten zitten en na 
een week kon ik haar dan eindelijk pakken. Ze vond mij dus helemaal niet leuk 
en ik vroeg me echt af waarom ik haar had uitgekozen. Ik heb namelijk niemand 
meegenomen toen we gingen kijken voor een pony en zelf had ik er met mijn, 
bijna, 14 jaar nog niet zoveel verstand van. Uiteindelijk is alles goed gekomen.
En toen dacht je we doen er nog een pony bij? 
Rocky, of hoe jullie hem kennen Bobbie, was in het begin niet gepland om er 
bij te komen. Een vriendin van vroeger was zijn eigenaar, maar omdat zij een 
grotere pony kreeg en weinig tijd voor hem had, wilden zij hem weg doen. Ik 
heb hem dus uiteindelijk gekregen. Toen stonden er dus ineens 2 pony’s in mijn 
tuin. In het begin dat ik hem had, kon je er niet zo heel veel mee doen, want 
man wat was hij vervelend! Ik denk dat hij wel 4 longeerlijnen, 3 bijzetten en een 
arm van een meisje heeft gesloopt. Er op rijden was namelijk niet zijn grootste 
hobby, dus dat meisje lag er zo vanaf en had haar arm gebroken.  
Gelukkig is hij nu een stuk liever geworden (op sommige streken na).
En vanwaar dat ze ineens naar Pretfort zijn gekomen? 
De grond waar ze thuis op staan is veengrond. Wat dus betekend dat als het 
een keer geregend had er gelijk een heel modderbad stond. Dan stonden ze tot 
aan hun oksels in de modder, wat ik erg zielig vond! En hierdoor kon ik ook erg 
weinig met ze doen, zeker in de wintermaanden. Daarom uiteindelijk besloten 
om ze dus naar de manege te verplaatsen. Allereerst stonden ze in de veulenstal, 
naast Aafke. Hier vonden ze het alleen niet zo heel fijn, waardoor ze al snel 
verplaatsten naar de loopstal in de oude ponystal. En nu hebben ze dan allebei 
een eigen stalletje in de nieuwe ponystal.  
Wisten jullie dat Bobbie trouwens nu Bobbie heet omdat Ria dat een leukere 
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naam vond. Ze vond het helemaal geen Rocky en nu noemt iedereen hem dus 
ook Bobbie. 
Ze zijn alle 2 erg flexibel in te zetten? 
Ja dat klopt inderdaad. Ze kunnen beide wel veel dingen, dus er is eigenlijk wel 
altijd wat met ze te doen. Op Odette wordt vaak gereden (door Savannah). 
Daarnaast vindt ze springen (los of onder het zadel) erg leuk, neem ik der vaak 
mee de weg op en kan ze inmiddels al enkele trucjes van de vrijheidsdressuur. 
Vroeger heeft ze ook nog voor de kar gelopen, maar dit doen we eigenlijk niet 
meer.  
Bobbie kan natuurlijk ook het 1 en ander. Ook hij kan sommige trucjes van de 
vrijheidsdressuur. Er kan een beetje gereden worden op hem, maar meestal 
probeert hij wel vervelend te zijn. En sinds kort kan hij ook de bak slepen (met 
een klein sleepje natuurlijk). 
Je rijdt Frauke tegenwoordig ook op zaterdag? 
Ja dat klopt inderdaad! Ik rijdt sinds kort Frauke vast op zaterdagochtend in de 
les. Ik rijd zelf al jaren in die les en sinds een paar maanden dan op Frauke. Eerst 
reed ik haar alleen als Suzanne en Eva het druk hadden op de zaterdag, maar nu 
rijd ik haar vast. Dit vind ik erg leuk, omdat ik echt van dit soort type paarden 
houd! 
Lekker veel haar, want hebben jullie wel niet gezien hoe lange manen Frauke wel 
niet heeft! Daarnaast houd ik er van dat paarden lekker stevig en ouderwetse 
bouw hebben (zoals Frauke dit heeft). En ze is natuurlijk hartstikke lief en leuk 
om te rijden. Eén en al genieten elke zaterdagochtend! 
Zou je later nog een eigen paar willen? 
Het liefst wel natuurlijk, als het mogelijk is! Zoals ik net al zei houd ik van 
paarden met veel behang en een ouderwetse bouw. Dus eigenlijk gewoon 
een lekker dikke kont. Her liefst wil ik een haflinger met echt een robuuste 
uitstraling.  
En uiteindelijk wil ik er gewoon lekker mee kunnen rijden. De weg op, beetje 
springen. Eigenlijk van alles wat dus!
Wat vind jij zo speciaal aan Manege Pretfort? 
Het meest speciale aan de manege vind ik de huiselijke sfeer die er hangt. Het 
is altijd gezellig en iedereen gaat met elkaar om. Er is geen onderscheid tussen 
manege en pensionklanten. Eigenlijk is het 1 grote familie. En dat vind ik het 
meest speciale aan de manege.
En dan natuurlijk de laatste vraag, is er iets wat je aan de manege zou 
willen veranderen? 
Eigenlijk is er niet iets wat ik aan de manege zou willen veranderen. Ik zou als ik 
de loterij zou winnen, een deel aan Ria geven. Zodat ze niet meer elke ochtend 
vroeg op hoeft te staan en er gewoon mensen alle klussen kunnen gaan doen. 
Dan kan ze soms ook een beetje rustig aan doen! Voor de rest mag het blijven 
zoals het is!
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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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Hallo lieve paardenvriendjes en vriendinnetjes!

Hier is Sassie weer…  

Zondag 11 juni was het zover. Normaal zijn er op zondag niet zoveel kindjes 
te vinden op de manege maar deze zondag wel. Ondanks het prachtige weer 
kwamen jullie met velen naar de poets en opzadelcursus. Marit en Sacha lieten 
eerst met Vosje zien hoe je het beste je pony kan poetsen en welke borstels je 
waarvoor dient te gebruiken…wat zijn er veel verschillende!! Hierna mochten de 
kinderen het zelf gaan proberen en stonden er veel pony’s te genieten

Marit en Sacha liepen rond 
om te assisteren of vragen te 
beantwoorden.  
Nadat de pony’s grondig waren 
gepoetst gingen de cakejes en de 
limonade er wel in. Cindy en Sylvia 
waren zo lief om deze te bakken/
sponsoren.

Mirjam (van AVH) had wat spulletjes 
meegenomen zodat de poetskistjes 
aangevuld konden worden.

Hierna werd gedemonstreerd hoe je 
een pony moet opzadelen en hoe alle 
riempjes van het hoofdstel heten. 
Maar het zelf doen is nog altijd leuker 
al werd er heel goed opgelet en ook 
vragen gesteld. 

Het zelf opzadelen is nog niet zo 
eenvoudig al is het alleen maar 
omdat zo’n pony rug best wel hoog is 
als je zelf maar 1.20m bent. Maar met 
wat hulp ging het heel goed en ook 
de moeders hielpen enthousiast mee! Toen Sacha bij één van de kinderen vroeg 
even aan de andere kant van de pony te controleren of het zadel goed lag kon ze 
nog net voorkomen dat de jongedame onder de pony door kroop…was een goed 
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leermoment ;-)

Nadat de pony’s netjes waren 
opgezadeld hebben we nog paar 
rondjes door de buitenbak gelopen 
en werd uitgelegd aan welke kant 
je moet lopen en hoe je de pony het 
beste kan vasthouden. Alle foto’s zijn 
binnenkort te vinden op de site.

Veel van onze gasten op deze dag 
gaan we ook terugzien op ponykamp.

Uit betrouwbare bronnen weet ik dat de kampleiding er al heel veel zin in heeft. 
Het draaiboek ligt al klaar…nog niet ingeschreven? Doe het snel het kan nog en 
wordt weer heel leuk!!

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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Wist-je-dat 
- We helaas verdrietig nieuws hebben?
- de papagaai van Ria overleden is?
- we zijn gezellige geklets als hij buiten stond zeker zullen missen?
- ook Bifi niet meer in ons midden is?
- ze helaas moest worden ingeslapen?
- we Ria sterkte wensen met het verlies?
- Silvia even Ria haar auto door de wasstraat ging doen?
- dit achteraf niet zo’n best idee was?
- de auto een beetje “verdronken”was?
- Hera naar het paardenbejaardentehuis is verhuisd?
- we Hera, Ricardo en Annemieke veel succes wensen op de nieuwe plek?

De paardenpuzzel
Vul de woorden in de vakjes in. Als je het goed doet, lees je in het 
gekleurde gedeelte een woord dat ook te maken heeft met 
paarden. De oplossing lees je verderop in de Pretpraat. Succes!

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Zit je op tijdens het rijden
2. Daarmee kun je je paard borstelen
3. Leg je in het touw als je je paard vastmaakt
4. De baan in de bak die je gewoonlijk rijdt
5. Hulpmiddel om je paard te corrigeren
6. Doe je om het hoofd als je je paard wilt verplaatsen
7. Doe je om het hoofd als je wilt gaan rijden
8. De haren van een paard

LONGEREN is de oplossing
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- Isabel, Isabella heeft verwond?
- we 3 Isabella’s op stal hebben?
- waarschijnlijk de meeste van jullie zich nu afvragen wat er met welke Isabel  
 nu gebeurd is?
- we dit lekker even in het midden laten?
- Bram is gaan samen wonen met Suzanne?
- dit betekend dat Bram niet meer op de manege woont?
- we hen veel geluk toewensen op hun nieuwe stek?
- John nu op de manege woont?
- we hem en zijn kat van harte 
 welkom heten?
- de kat Micky heet?
- we ook John en Micky veel succes en 
 geluk toe wensen op de manege?
- de paarden weer lekker in de wei staan?
- er in het merrie land een zwanennest zat?
- er nu jonge zwaantjes zijn?
- dit op een afstandje best leuk is?
- er in de sloot naast de wei ineens iemand  
 met een roeibootje aan het varen was?
- de paarden dit echt héél eng vonden?
- ze bijna de andere sloot in rende van paniek?
- het gelukkig goed af liep?
- er 2 mensen zijn die in het geheim aan het oefenen zijn voor een optreden  
 voor de open dag?
- we geen namen noemen omdat we het geheim niet willen verklappen?
- onze verwachting wel hoog is?
- de zomer vakantie weer voor de deur staat?
- dit betekend dat de aller-aller leukste kampen bijna al weer van start gaan?
- zowel ponykamp als tienerkamp super gaaf gaan worden?
- je jezelf maar gauw in moet gaan schrijven want vol=vol?
- Dyonne tegenwoordig koffie kan zetten?
- dit echt heel knap is?
- Ria het erg leuk vond op het zomerspektakel in Alphen?
- zij alle mensen van de manege die daar waren aan het handje mee heeft  
 genomen?
- dit nodig was, maar zeker niet door de drank???
- we onze twijfels hier over hebben?
- we een bank wesp hadden?
- deze wesp een nest aan het maken was in de bank die onder het afdakje  
 staat?
- dit gelukkig op tijd tegen gehouden kon worden?
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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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- we iedereen die geslaagd is van harte feliciteren met het behalen van zijn/ 
 haar diploma?
- deze pretpraat de laatste is voor de zomervakantie?
- we iedereen een hele fijne vakantie toewensen?
- P.S. Wist u dat de kantine ook op woensdag geopend is?
- Er erg gezellige moeders op de koffie en thee komen?

We weer afsluiten met een groet en een hinnik, tot de volgende keer!

Oplossing puzzel: LONGEREN

Voorstelrondjes....
Silvia den Daas
Ik ben Silvia den Daas, 48 jaar en getrouwd met Cor. 
Samen hebben we 4 meisjes, Ellen, Merel, Carmen en 
Lente.
Carmen en Lente zijn een tweeling. Daarnaast hebben we 
nog een hond, 2 katten en 2 konijnen.

Een aantal jaren geleden begon Merel met paardrijden, 
eerst bij de Alphense Ruiters, maar al vrij snel heeft ze 
de overstap gemaakt naar Pretfort. Als kind wilde ik al 
paardrijden, helaas waren toen de omstandigheden zo dat 
dat niet kon.

Mijn liefde voor paarden begon hier weer op te bloeien en ik werd door een 
aantal mensen aangespoord om eens een lesje te nemen, en nu rij ik al een 
aantal jaren op mijn favoriet Marie. 
Merel rijdt inmiddels niet meer, maar Ellen en 
Carmen wel.

Nu dus in het bestuur, ik hoop samen met de 
andere leden leuke dingen te organiseren, 
maar vooral ook met elkaar uitstralen dat het 
gezellig is bij Pretfort. 

groetjes,
SIlvia den Daas

Op de volgende pagina stelt Cindy zich voor!



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  29



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  30

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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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.

Cindy Slappendel stelt zich voor....
Als nieuw bestuurslid zal ik mij even voorstellen.
Ik ben Cindy Slappendel en weer op deze manege te-
rechtgekomen door mijn jongste dochter Naomi.
 “vroeger” ook een korte periode gelest bij meneer v 
Schaik met mijn verzorgpony Orlando.
Maar in het donker de ziende af, was toch wel een 
beetje gevaarlijk in de winter.
In mijn jeugd dagelijks tussen de pony’s en later af en 
toe wat paardrijlessen en op den duur gestopt met 
rijden. Zoals zoveel moeders druk met de kinderen en ja 
daar sta je dan weer langs de bakrand……. Heimwee…….
toch weer een lesje proberen…….en verkocht!!!!
Nu weer zo enthousiast, dat ik sinds vorig jaar juli Ba-

bella lease voor drie dagen in de week.  
Er valt nog een hoop bij te schaven en te le-
ren, maar echt heerlijk om weer te doen.
Het één zijn met je paard,  de inspanning 
tijdens en ontspanning na de lessen.
Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan 
leveren in het bestuur en te helpen met de 
leuke activiteiten die op manege Pretfort 
worden georganiseerd.

Tot ziens op de manege!

Cindy Slappendel



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  32

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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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

Juni
1 Kirsten de Jong

1 Kiki de Geus

5 Rienke Boonstra

7 Sabine Baak

12 Mevrouw Burggraaff

19 Anna Louisa Klootwijk

21 Maud Notenboom

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 Esther van Gaalen
19 Isabel de Ruiter

augustus
7 Vivian de Kort
7 Roos Kraaij
10 Naomi Hesseling
12 Norah Sabri
19 Carmen den Daas
23 Naomi Slappendel
24 Mariëlle van den Heuvel
31 Pien Lemmers

september
2 Suzanne Kranenburg
2 Famke Angenent
3 Qingyi Zandbergen
4 Marlies Bruggeman
5 Aimée Vriens
7 Manon den Brinker
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
9 Renske de Jong
15 Mariska Boor
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Els Smit
21 Nuemi van der Ploeg
22 Wilma Klootwijk
23 Megan Louwes
30 Mirjam de Vries
30 Cindy Slappendel-Dankers
30 Roxanne Siegers

Geslaagd! Van harte gefeliciteerd!

Wij feliciteren 
de jarigen .....
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De aanvang van de wedstrijden is in principe om 9.30 uur.
Bij een laag aantal inschrijvingen, behouden we ons het recht 

om de aanvangtijd te wijzigen naar 13.00 uur.

24 juni: Cross
25 juni: RABO-fietssponsortocht

10 t/m 13 juli Ponykamp

18 t/m 20 augustus Tienerkamp

9 september: Open Dag

30 september: Cross

28 oktober: Dressuur

25 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


