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MEGA OPRUIMING !!

Kortingen tot wel 70% op heel veel artikelen

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 lessen zijn weer begonnen en de Open Dag 
staat al direct voor de deur. 

De vraag is ook of deze Pretpraat u nog vóór 
die dag bereikt, maar aangezien de meeste 
informatie niet aan tijd onderhevig is, geven 
we deze Pretpraat toch maar net voor de 
Open Dag uit.
Er staat in ieder geval veel informatie in voor 
bezoekers van onze Open Dag.

Het thema is dit jaar Heb Lol Met Je Knol.

Het programma van die dag ziet er ongeveer zo uit:
We beginnen om 10.00 uur en verwachten dat de dag zo rond de klok van 15.30 
uur zal eindigen.
De hele dag is er een eet- en drinkkraam aanwezig, een suikerspin, 
poffertjes, springkussen, verkoop kramen voor ruitersportartikelen en 
“paardensnuisterijen”, verkoop gebruikte ruitersportspullen.

Tussen 10.00 uur en 13.00 uur worden er door Saskia GRATIS minilessen gegeven 
van ongeveer een kwartier. Hier kunnen steeds 3 kinderen aan deelnemen.
Inschrijven kan bij de penningkraam. Het aantal lesjes is ook afhankelijk van de 
belangstelling.

Om circa 10.15 starten we het programma van demonstraties.
10.15 Caroussel
10.30 Paardenvoetbal
11.00 Wedstrijdje waarbij een gokje is te wagen
11.30 Voltigegroep
12.00 Sam de Rooy met een vrijheidsdressuur
13.00 Pas de Deux van Vera en Bram
13.15 Rassendefilé
14.00 Parade en uitreiken Kampioensbekers
(alle tijden zijn bij benadering en sterk afhankelijk van het weer)

Wat nog niet in deze Pretpraat staat, zijn de verslagen van de kampen.
We hadden er dit jaar weer 2 op Pretfort en ik heb begrepen dat ze heel erg 
geslaagd waren. Daarom hoop ik de volgende keer hier meer over te kunnen 
plaatsen.

De mooie poster voor onze 
Open Dag is gemaakt door 

Mirjam de Vries! 
Onze complimenten!
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De dressuurwedstrijd staat gepland voor zaterdag 30 september.
De inschrijflijst komt snel in de kantine te hangen, maar inschrijven kan 
natuurlijk ook weer via de mail. “inschrijven@deziende.nl” is het adres.
Geef wel aan welk diploma je hebt en geef TWEE pony’s / paarden op. 
Een 1e en 2e keus dus.
Voorlopig gaan we weer uit van een starttijd van 09.30 uur, maar behouden we 
ons het recht, om bij een te gering aantal inschrijvingen, pas na afloop van de 
lessen te beginnen.
Zoals in de vorige Pretpraat al gezegd, praten we momenteel toch weer 
over het verplaatsen van de wedstrijden naar de zondag. Dit omdat het voor 
Ria ondoenlijk is om de lessen af te zeggen als er maar 30 deelnemers zich 
inschrijven voor een wedstrijd.
Graag zouden we hier een discussie over opstarten, maar dat is wat moeilijk.
Daarom de vraag om via de mail (info@deziende.nl) op ons idee te reageren, of 
de bestuursleden op de manege hierop aan te spreken. Of uiteraard Ria.
Ad Koster

Gezellige Voorjaarscross
Zaterdag 24 juni organiseerde Ruitersportvereniging De Ziende weer een cross 
op het terrein van Manege Pretfort.
Deze cross was geschikt voor alle ruiter en ruitertjes van Pretfort, want voor elke 
categorie was er een aparte ring. Van ruiters met jaren ervaring, tot kinderen die 
nog maar enkele weken op les zitten.
Voor de minst ervarenen, was er een combinatie tussen dressuur en springen.
Dat maakte het allemaal wat minder eng voor deze ruitertjes.
Deze kinderen ontvingen een herinneringscertificaat als aandenken voor hun 
deelname.

De anderen sprongen allemaal een parcours dat was opgebouwd in de binnen- 
en buitenbak van de manege. Voor het geval meerdere deelnemers een zelfde 
aantal punten sprong, werd in de buitenbak de tijd opgenomen en dat was 
maar goed ook. Velen sprongen het parcours foutloos, 
dus was de tijd nodig om te bepalen op welke plaats 
men eindigden. En welke kleur rozet hen kon worden 
uitgereikt.

De uitslagen:
Ring Eigen Paarden:   
1 Mira Pieterse op Rose met 70 pt.  (59 sec)
2 Savannah Vonk op Odette met 70 pt. (118 sec)
3 Mariëlle van der Heuvel op Flair met 68 pt.
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Ring Junioren 1:
1 Naomi Hesseling op Izy met 70 pt. (45 sec)
2 Famke Angenent op Izy met 70 pt.  (48 sec)
3 Marloes Nulle  op Mevr. Raven met 70 pt. (58 sec)
4 Désiree van Wengerden op Queen met 68 pt.
5 Bradley Vonk op Wings met 66 pt.

Ring Junioren 2:
1 Naomi Slappendel op  
  Piraat met 70 pt. 
  (101 sec)
2 Manon den Brinker op Mevr. Raven met 70 pt.  
  (115 sec)
3 Sabine Kolb op Sunny met 69 pt. (58 sec)
4 Renske van der Voorst op Queen met 69 pt. 
  (102 sec )
 5 Qingyi Zandbergen op Bonnie met 57 pt.

Ring Junioren 3:
1 Sterre Bloemheuvel op Queen met 70 pt. (57 sec)
2 Roxanne Siegers op Marieke met 70 pt. (104 sec)
3 Julia Schouten op Queen met 70 pt. (105 sec)
4 Imke Liefting op Vosje met 70 pt. (115 sec)
5 Michelle Hartman op Sunny met 68 pt.

Ring Mini Cross:
1 Noël Koot op Vosje met 70 pt.
2 Kirsten van Beek op Sunny met 69 pt.
3 Tess Edelenbosch op Blue Eyes met 66 pt.
4 Norah Sabri op Marieke met 64 pt.

Daarnaast namen Demi Aurik en Carmen den Haas 
deel aan de Bixieproef.

Zij ontvingen hiervoor een fraai 
Certificaat en een rozet.

De volledige uitslagen en veel foto’s van deze wedstrijd, 
vind u op www.deziende.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!

De Kelpies
In Schotland is veel water; rivieren, meren, kanalen enzovoorts. In al die wateren 
leven watergeesten, genaamd Kelpies. Vaak komen zij als mooie, grote paarden 
uit het water gerezen om kinderen en jonge vrouwen het water in te lokken. 
Ze verleiden de kinderen (of vrouwen) om 
op hun rug te gaan zitten en ontvoeren ze 
zo mee het water in. Waar je dan natuurlijk 
ook nooit meer uit komt! Elk meer (in Schots 
‘loch’) heeft zijn eigen Kelpies. Deze verhalen 
zijn waarschijnlijk ontstaan om kinderen te 
waarschuwen voor het gevaar van water, 
maar ook om duidelijk te maken dat niet 
altijd alles wat mooi en goed lijkt, dat ook 
daadwerkelijk is! In Schotland hebben ze ter 
ere aan deze legendes twee hele grote Kelpies gemaakt van roestvrij staal. Ze 
staan in Falkirk vlak langs de snelweg, dus mocht je er ooit komen, kijk goed om 
je heen. Je kunt ze niet missen, ze zijn zo’n 30 meter hoog!

Paard in de spotlight
Speedy Volita
‘De koningin der dravers’ of ‘De Amerikaanse 
wondermerrie’ of ‘Ballerina’, allemaal bijnamen 
voor dezelfde merrie: Speedy Volita. Speedy 
Volita was een harddraver die van 1975 tot 1980 
al haar tegenstanders in Nederland en Duitsland 

naar huis draafde, daar had ze haar bijnaam ‘De koningin der dravers’ aan 
verdiend. De bruine merrie werd tijdens haar succesvolle carrière razend populair 
in Nederland en had vele fans. Er is zelfs een lied over haar geschreven, maar 
daar later meer over. Haar laatste bijnaam: ‘Ballerina’ had ze te danken aan 
haar soepele draf, ze harddraafde heel makkelijk, alsof het haar helemaal geen 
moeite koste om iedereen voorbij te stuiven.
Speedy Volita werd in 1972 geboren in Illinois in de Verenigde Staten (vandaar 
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de bijnaam ‘Amerikaanse wondermerrie’), haar moeder was Lady Brookwood 
en haar vader heette Speedy Count. Speedy Volita had dus het eerste stukje van 
haar naam aan haar vader te danken. Volita kreeg ze mee vanuit de stamboom 
van haar moeder, haar overgroot oma heette namelijk Volita. Uit dezelfde 
familie kwam ook de merrie Emily Ellen, een draver die de bijnaam Queen of 
Castleton droeg, eigenlijk dus best begrijpelijk dat Speedy Volita later in haar 
carrière ook de bijnaam ‘koningin’ kreeg.  
In 1974 startte de tweejarige Speedy Volita 8 maal, van die 8 keer wist ze 5 
wedstrijden te winnen. En dat was niet alles, ze was namelijk dat jaar de snelste 
tweejarige van heel de Verenigde Staten. Met deze prestatie viel ze erg op. De 
Nederlander Piet Meyn had haar op het oog en in mei 1975 haalde hij haar naar 
Nederland. Op 27 Mei kwam ze aan op zijn stal. Haar eerste race hier verliep 
niet vlekkeloos, ze werd uit de race gehaald omdat ze een fout maakte bij de 
start. Dit zou haar in de toekomst vaker overkomen omdat ze nou eenmaal 
graag wilde starten. In de drafsport zijn er twee manieren van starten. De ene 
is een bandenstart, hierbij worden alle paarden apart in een met elastieken 
banden afgezet hokje gezet en de banden springen weg op het startsein, deze 
manier wordt alleen in de praktijk nauwelijks gebruikt. De andere manier is 
achter de auto, hierbij rijd er een auto voor de al dravende paarden, aan de auto 
zitten vleugels die inklappen zodra het startsein gegeven wordt. Een fout die de 
wondermerrie vaak maakte was dat ze in galop aansprong terwijl ze nog achter 
de startauto aan draafde. Dit deed ze omdat de auto haar dan niet snel genoeg 
ging en dan nam ze het heft in eigen hand en sprong ze in galop aan. Later zou 
haar menner haar wat extra meters laten maken door ver achter de start auto 
te starten, dan kon ze zo snel ze wilde naar de auto draven zonder haar geduld 
te verliezen en te gaan galopperen. Gelukkig was haar tweede start wel meteen 
raak, met 40 meter voorsprong wist ze deze te winnen. Ze zou dat jaar in totaal 
15 maal starten, daarvan wist ze er 7 te winnen. 
Als vierjarige kreeg ze een andere trainer, in het vervolg zou Gerard Gommans 
haar gaan trainen. en in combinatie met de vaste verzorger Leo Uytendaal 
groeide de Wondermerrie uit tot een fenomeen. In dit zelfde jaar won ze de 
belangrijkste race uit haar carrière: De prijs der Giganten in Hilversum, daarbij 
liep ze gelijk een wereld record voor vierjarigen. Ook won ze als vierjarige 
voor het eerst het Kampioenschap van Nederland. Naar aanleiding van 
deze fantastische resultaten werd het liedje ‘Run Run Run… Speedy Volita’ 
uitgebracht. Het was gezongen en geschreven door John Ascot en ook Patricia 
Paay zong erin mee. Het lied klonk vaak voor de speakers als de Ballerina weer 
eens gewonnen had. Als vierjarige startte ze uiteindelijk 23 keer waarvan ze er 
13 won. Zo bleef ze door koersen tot 1980. Als vijf jarige won ze 15 van de 32 
races, als zes jarige won ze er 23 van de 33 en als zeven jarige 24 van de 35. Haar 
laatste jaar was als acht jarige, ze liep in dat jaar 31 races, ze wist er 27 van te 
winnen. Haar laatste race was de kerstkoers in Hilversum, tijdens deze race nam 
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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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Nederland afscheid van de Amerikaanse wonder merrie. In de plaatsingsronde 
ging het nog bijna mis, ze wist zich 
maar net te plaatsen. De finale daarin 
tegen draafde ze weer als een ballerina 
over de baan en won ouderwets 
makkelijk, hierna klonk voor de laatste 
keer ‘Run Run Run… Speedy Volita’ over 
de baan. Hierna ging de koningin der 
dravers weer terug naar Amerika om 
daar om daar als fokmerrie verder te 
gaan. Als negen jarige liep ze daar nog 
6 races waarvan ze er 4 won waarbij 
ze meteen ‘even’  een wereld record 
voor oudere merries pakte. Ook haar veulens waren succesvolle harddravers, 
enkele zijn ook naar Nederland gehaald om hier te koersen. Uiteindelijk liep 
Speedy Volita een bedrag van ruim 1.1 miljoen gulden bij elkaar. Ze won 118 
van de 183 races die ze startte, slechts één paard won er meer. De Amerikaanse 
wondermerrie mag terecht een wondermerrie genoemd worden. 
 

Informatie over lessen voor beginners
Speciaal voor degene die helemaal nieuw zijn op Pretfort

Kan ik meteen beginnen met de lessen als ik mij aanmeld? En op 
welke dag kan ik dan komen rijden?
Het is niet zeker dat iedereen die zich nu aanmeldt ook direct in een beginners-
lesgroep kan starten. Er is een kleine wachtlijst ontstaan, die bij de start van het 
nieuwe schooljaar 2017 / 2018 weggewerkt wordt. Misschien kun je direct in die 
nieuwe groep starten. En anders moet je een tijdje wachten, tot er weer vol-
doende aanmeldingen zijn om weer een nieuwe groep te starten. 
Op welke dag je les zult krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt ervan af op 
welke dag er plaats is om een beginnersgroep te starten. Uiteraard houden we 
hierbij zo veel mogelijk rekening met schooltijden. De zondag en de maandag 
vallen af, want op die dagen wordt er nooit les gegeven. 

Wat kost het om les te krijgen? Hoe lang krijg ik dan les? Mag ik lessen 
inhalen?
Als beginnend ruiter weet je misschien nog niet zeker of paardrijden wel iets 
voor jou is. Of misschien vind je het toch minder leuk dan je dacht voor je met 
de lessen begon. Daarom mag je in het begin per les betalen. De eerste 5 les-
sen kosten €10,- per keer. Als je zeker weet dat je graag les wilt hebben, spreek 
je met Ria af dat je doorgaat met de lessen. Dan is het handiger om daarna per 
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kwartaal te gaan betalen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kosten de lessen 
€ 136,- per kwartaal. Voor kinderen vanaf 13 jaar kosten de lessen €148,- per 
kwartaal. (bij betaling binnen 2 weken mag u hier € 5,- aftrekken)
Als je wilt stoppen met paardrijden, maak je gewoon het kwartaal af en dan 
stop je. Denk er dan wel aan dat je Ria een maand tevoren laat weten dat je wilt 
stoppen met de lessen. En stuur ook even een mailtje naar adkoster@pretfort.nl.
Dan ben je er zeker van dat je geen nota ontvangt voor het volgende kwartaal.
Een lesuur duurt 60 minuten, reserveer daarnaast ook ongeveer een kwartier 
voor het poetsen van je pony voordat de les begint. 
Als je een week niet kunt, mag je die les inhalen. Dat moet je wel eerst met Ria 
of degene die dan lesgeeft overleggen, want het kan zijn dat de les waarin je 
graag wilt inhalen al vol zit. Spreek dus eerst samen een inhaaluur af voordat je 
naar Pretfort komt om een les in te halen. Voor het inhalen van een gemiste les 
gelden twee regels:
Inhalen kan alleen in het kwartaal van de gemiste les, anders vervalt de les 
(tenzij het kwartaal al bijna is afgelopen en inhalen niet meer lukt). De manege-
lessen gaan het hele jaar door, er is alleen geen les in de zomervakantie en soms 
valt in de kerstvakantie een les uit. 
Je moet jouw les waarin je niet kunt komen, 
minimaal 24 uur tevoren hebben afgebeld.
2
Hoe groot zijn de groepen? En heb ik altijd 
les van Ria?
In het begin heb je les in een groep met maxi-
maal acht beginners. Bij het samenstellen van 
de lesgroepen letten we op vaardigheid en 
leeftijd. Want het is natuurlijk wel leuk wanneer 
je zoveel mogelijk met kinderen van je eigen 
leeftijd les krijgt. Een groep proberen we zo lang 
mogelijk bij elkaar te laten, zodat de kinderen 
elkaar onderling leren kennen en een band met elkaar krijgen. Wel kan het zijn 
dat de één in het begin sneller vorderingen maakt dan de ander. Als je eraan toe 
bent, kan Ria je vragen of je naar een volgende groep door wilt schuiven.  
Er zijn door de week veel lessen op Pretfort en daarom is het voor Ria niet 
mogelijk om alle lessen zelf te geven. Het kan dus zijn dat je les krijgt van een 
andere bevoegde instructeur.  

Moet ik meteen paardrijdkleren en laarzen kopen?
Nee, dat hoeft niet. Stel je voor dat je het niet leuk vindt, dan zit je met al die 
dure spullen! Je mag in je gewone kleren naar de les komen, als je met die kleren 
maar nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je 
met grote oorbellen, ringen of losse haren komt. Je moet wel een cap dragen, 
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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maar die kun je van de manege lenen, we hebben in de kantine een rek met caps 
die je voor de lessen gratis kunt lenen en dan weer teruglegt. 
Je hoeft ook niet direct paardrijlaarzen te kopen, je mag heel in het begin ook 
met rubber regenlaarzen rijden. Maar we zouden het wel heel fijn vinden als 
je zo snel mogelijk met echte laarzen gaat rijden, want dan kan degene die les 
geeft beter zien of je je been wel goed houdt. Het is ook veiliger, omdat je voet 
minder snel te ver door de stijgbeugel schiet. 
Misschien kun je paardrijlaarzen via Marktplaats vinden, of kun je ze van iemand 
overnemen: je kunt altijd een briefje ophangen op het prikbord naast de binnen-
bak of een vraag in de Pretpraat laten zetten. 

Moet ik zelf mijn pony zadelen? En rijd ik altijd op dezelfde pony?
Nee, je hoeft niet zelf je pony of paard te zadelen, maar dat mag natuurlijk wel. 
Als je het zelf wilt doen, is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En als het je niet 
lukt om bijvoorbeeld het bit in te doen, is het beter hulp te vragen dan tegen je 
pony te schreeuwen, of het bit er gewoon in te duwen. Pony’s worden angstig 
van geschreeuw en een bit induwen doet je pony erg zeer, omdat zijn mond heel 
gevoelig is. Er lopen altijd andere ruiters of ouders rond, die je graag helpen en je 
kunt Ria altijd vragen om even te komen kijken.  
Wel vinden we het heel fijn dat je, voordat de les begint, genoeg tijd neemt om 
je pony even te borstelen, zelfs al is hij niet echt vuil. Zo merkt een pony dat je 

lief en geduldig met hem bent en krijgt hij ver-
trouwen in je. En je stimuleert alvast de bloeds-
omloop, zodat je pony sneller warmloopt en 
goed mee kan doen in de les. 
Op zich zijn alle paarden en pony’s braaf in de 
les, maar het kan zijn dat je na een tijdje een 
bepaalde pony het aller- allerliefste vindt. Dan 
wil je natuurlijk het liefst iedere les op je lieve-
lingspony rijden. Dat mag ook heel vaak, maar 
we vinden het ook belangrijk dat je leert hoe 
het is om op een andere pony te rijden en het 

kan ook zijn dat jij niet de enige bent die nou juist die pony als lievelingspony 
heeft uitgekozen. Soms spreken kinderen met elkaar voor de les af wie vandaag 
op de meest favoriete pony mag. Soms beslist degene die je lesgeeft. En soms 
wordt op het lesrooster een verdeling gemaakt wie in welke les op die pony mag 
rijden. Daardoor kan het gebeuren dat de een in de ene les veel vaker op haar 
lievelingspony kan rijden dan de ander in een andere les. 

Mogen mijn ouders meekomen?
Graag! We vinden het altijd erg leuk als ouders blijven kijken. We hebben bij de 
buitenbak een lekker terras, waar je heerlijk in de zon kunt zitten en in de winter 
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kunnen ze in de kantine zitten en door het raam de les volgen. En misschien vin-
den ze het wel leuk om vrijwilligerswerk te doen. Er zijn vaak ouders nodig om 
bardiensten in de kantine te draaien, of te helpen met allerlei klussen. 
Als je een hond hebt, mag hij meekomen. Maar we willen dan wel graag dat je 
hem aan de lijn houdt. De paarden zijn wel gewend aan een hond, want ze ken-
nen Cliff, de hond van Ria. Maar zeker als je net begint met paardrijden, kun je 
je pony nog niet zo goed onder controle houden. En als je pony dan per ongeluk 
toch schrikt van je hond, zou je er zomaar af kunnen vallen!  

Doen ze op Pretfort ook nog andere dingen dan lesgeven?
Jazeker! Een paar keer per jaar houden we wedstrijden voor alle lesruiters. Dat 
is erg leuk, want dan ziet iedereen er heel mooi uit en zijn de pony’s extra mooi 
verzorgd. Als je net begint, mag je al heel snel meedoen met de Cross. Dat is een 
hele eenvoudige wedstrijd, die speciaal voor de jongste ruitertjes is aangepast.
Aan het begin van de zomervakantie zijn er twee ponykampen. Eén kamp is 
bedoeld voor lesruiters van de basisschool en één kamp is bedoeld voor lesruiters 

die op het VO zitten.  
Als je ongeveer een jaar les hebt, 
kun je meedoen voor een certifi-
caat. Dat mag je ook nog in gewo-
ne (paardrij)kleren doen. Nadat je 
je certificaat hebt gehaald, kun je 
diploma’s gaan halen. Dan moet je 
wel eerst lid zijn geworden van de 
Ruitersportvereniging De Ziende 
en dan wordt van je verwacht dat 
je in wedstrijdkleding verschijnt. 
Dat wil zeggen: gepoetste laar-
zen, een witte of beige rijbroek, 

eventueel een zwart jasje, met daaronder een wit shirt of blouse. En je haar 
opgestoken in een netje. Op onze manege kun je vier diploma’s halen, van A t/m 
D. Voor ieder diploma moet je een steeds moeilijker proefje rijden: het A-diploma 
proefje is het eenvoudigst, het D-diploma proefje is het meest ingewikkeld. Als 
je een diploma hebt gehaald, bepaalt dat in welke categorie je bij een onderlinge 
wedstrijd mag starten. 
Alle informatie over de vereniging, de activiteiten, de proefjes en de wedstrijden 
vind je op de website van RSV De Ziende: www.deziende.nl
En als je nog meer over de lessen wilt weten, kun je altijd met Ria praten of bel-
len. 

Veel rijplezier gewenst!

Hier Jouw Naam
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Kleur kopie
v/a 15 cent

Voor Verslagen, Clubbladen, Flyers,
Visitekaartjes, Raamposters.

Maar ook voor
printen en inbinden van scripties

Maximum formaat A3 

Ad Koster Printing
Stortenbekerstraat 41- 2421 ET  Nieuwkoop
info@adkoster.nl - Telefoon: 57 43 53

Kijk voor info en prijzen op

www.adkoster.nl

de drukker van dit blad
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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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5. De volte halve baan of volte 10 meter middellijn is een volte welke precies de 
halve breedte van de baan beslaat. Ook deze volte kan op diverse letters ingezet 
worden. Dus ook van de letters D, X of G.

6. De kleine acht, welke bij A ingezet wordt. Deze twee aan elkaar geplakte 
voltes halve baan reiken precies tot de X. De moeilijkheid van dit figuur zit in de 
draaiing van de voltes. De een wordt vaak groter dan de ander.

7. Bij E afwenden. Bij de X een volte halve baan op de rechterhand, gevolgd door 
een volte halve baan op de linkerhand. We zien hierbij neel vaak dat de ene volte 
groter gereden wordt dan de andere.

8. Door een “S” van hand veranderen op de lange zijde. Ook dit figuur zetten 
we in voor de letter E of B. Dan draaien we een halve volte tot aan de X, 
gevolgd door een halve volte naar de andere zijde. Dit moet in een vloeiende lijn 

gebeuren, terwijl we onder de X enkele 
passen recht op de middellijn doen.

9. Bij E afwenden. Bij de X grote volte 
op de rechterhand, bij X van hand 
veranderen. Bij een dergelijk figuur komt 
het op een goed stuurgevoel aan, anders 
wordt het vaak een rommelig figuur.

10. De enkele halve volte vanaf de 
hoefslag is voor vele beginners moeilijk, 
omdat tijdens de les de achterste opeens 
voorop komt te rijden, als we allemaal 

tegelijk moeten afwenden. De halve volte kan ook vanaf de middellijn gereden 
worden.
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11. Bij K wenden naar de X en van de 
X wenden tot de G. Vooral de oefening 
in het midden van de hoefslag geeft 
nogal eens een slingerend paard te 
zien.

12. Door een “S” van hand veranderen 
op de korte zijde. Dit zijn twee grote 
halve voltes, waar we onder de X 
weer enkele passen recht rijden op de 
lijn B-E.

13. De gebroken lijn wordt gereden tot de X vanuit iedere hoek vanaf de 
hoekletter.

14. De gebroken lijn tot de E of de B. Deze lijn kan ook vanuit iedere hoek ingezet 
worden tot aan de andere zijde van de hoefslag.

15. De dubbele gebroken lijn is de lijn waarbij slechts enkele passen van de 
hoefslag afgeweken wordt. Dan komt men terug tot de hoefslag bij B of E en 
dan herhaalt men dit nogmaals.

16. De dubbele gebroken lijn over de middellijn. Na de afwending bij A of C 
volgen eerst enkele passen recht om dan de dubbele gebroken lijn te beginnen. 
In groepsberband kan men ook nog een lange lijn over de X maken, waarbij nr. 1 
rechts gaat en nr. 2 links. Men kruist elkaar
dan op de X om vervolgens aan het eind weer achter elkaar aan te rijden.
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17. De slangevolte met drie bogen en de stippellijn is de slangevolte met vier 
bogen. We moeten met de lijn D-X-G de hoefslag in twee stukken verdelen. Bij 
A starten we de eerste boog, de tweede moet even groot zijn als de eerste of de 
derde. De tweede boog rijden we contra de le en de 3e.

18. De slangevolte met vier bogen moeten we zo verdelen, dat we na de tweede 
boog precies op de X uitkomen en dan nog twee bogen maken.

Via de denkbeeldige middellijn zien we dus bij de drie bogen de le en 3e op de 
ene helft van de hoefslag en de 2e op de andere.
Bij de vier bogen zien we de le en de 3e op de ene helft van de hoefslag en de 2e 
en 4e op de andere helft.

19. Links en rechtsomkeert tot de middenletter is een figuur, waarbij we zorgen 
dat we een goede gebogen lijn rijden, die niet tot de X middellijn gereden wordt.

20. Links en rechtsomkeert tot een hoekletter wordt wel tot de X middellijn 
gereden. Voor de letter zijn we weer op de hoefslag.

21. Voordat we een proef beginnen, 
wordt er van buiten de hoefslag 
begonnen bij de A.

22. Een aparte wending is deze; Van K 
wenden tot de D. Afwenden tot de G en 
dan eventueel halthouden.
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23. Een vrij moeilijke oefening is de 
volgende: Twee dubbele halve voltes 
achter elkaar. Vier halve voltes draaien 
en dan nog goed verdelen, komt op het 
betere dressuur aan.

24. We zien hier een gebroken lijn vanaf 
de K tot de B, dan terug naar de H, 
gevolgd door van hand veranderen bij 
de M. Een combinatie waarbij we veel 
kruislijnen maken.

Horizontaal:  Verticaal:
2. Zet je op je hoofd ter bescherming 1. Kleedje onder het zadel
3. Gang van een paard of pony 4. Voorste riem van een hoofdstel
7. Geluid van een paard of pony 5. Gym op het paard
9. Verblijfplaats voor paarden 6. Half gedroogd gras als voer
10. Hangen aan het zadel voor je voeten 8. Daar gaat het vieze stro op
12. Heb je in je handen tijdens het rijden 11. Overdekte ruimte om in te rijden
13. Aan een lang touw rondjes laten lopen
14. Schoftmaat tot 1.57 meter
15. Karretje gebruikt in de drafsport

Paardenpuzzel
a
a
r
d
e
n
p
u
z
z
e
l

mail de oplossing naar 
margot@deziende.nl en 
maak kans op een prijsje, 
dat we verloten onder de 
goede inzenders.
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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

Parkeren op het terrein
Het parkeerterrein van de manege is groot genoeg om zeker 25 auto’s te parkeren, 

maar helaas passen er vaak maar hooguit 8 op.
De oorzaak is dat mensen hun auto niet altijd naar voren rijden, terwijl ze toch 

geruime tijd op de manege blijven rondlopen.
Daarom het verzoek om uw auto altijd zo te parkeren dat er nog meer mensen 

kunnen parkeren.
Mocht u er uit moeten en er staat een auto achter uw auto, dan is het vrijwel altijd 

mogelijk om die te verplaatsen. Dus daarvoor hoeft u niet bang te zijn.
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Wist-u-dat:

- we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad?
- Aafke en Flair hele hippe hoefschoenen hebben?
- dit een vervanger is voor het hoefijzer?
- er een gezellige bbq is geweest voor alle  
 helpers?
- er zo vreselijk gelachen is dat er   
 kaakspieren pijn deden van het lachen?
- Wij Ria dan ook weer bedanken voor   
 deze leuke avond?
- Cliff het heel leuk vind om met je mee  
 het land in te gaan als je je paard gaat  
 halen?
- Valda haar arm gebroken heeft gehad?
- het gelukkig genezen is?
- Valda dus weer lekker actief aan het helpen is op de manege?
- Oscar en Bliksem op de manege aan het logeren zijn?
- je ze vast wel langs de buitenbak hebt zien staan?
- Luna binnen hele korte tijd haar vliegenkap weet af te krijgen?
- het nog altijd een raadsel is hoe ze dat toch elke keer weer voor elkaar krijgt? 
- Eva in te huren is om je zadel schoon te maken en in te vetten?
- ze dat echt heel netjes kan?

- zowel het ponykamp als het  
 tienerkamp een groot succes  
 waren? (foto Vossenjacht)
- op ponykamp 16 kinderen   
 hebben genoten en met het  
 tienerkamp 9 tieners   
 een leuk kamp hebben gehad?
- Annemieke (van Hera) op   
 Babella aan het rijden is?
- Anton eindelijk op een paard  

 heeft gereden?
- hij het dus hogerop heeft gezocht?
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- hij het stiekem best wel leuk vond?
- de reveille weer heel leuk was en goed gegaan is?

- de paarden weer super braaf waren tijdens de rit?
- we ook langs Mirjam haar huis zijn gereden?
- we haar wakker gingen “toeteren”?
- Mirjam de enige was die er niet wakker van was geworden?
- Heemst ziek is geweest?
- het weer beter met haar gaat?
- Ria ook vakantie heeft gehad?
- de paarden natuurlijk wel gewoon uitgemest en gevoerd moeten worden?
- Ria dus eigenlijk altijd een werk vakantie heeft?
- de kantine super mooi opgeknapt is?
- er schoongemaakt, gepoetst, geschuurd en geverfd is?
- we iedereen die hieraan meegeholpen/meegewerkt heeft willen bedanken  
 voor de inzet?
- er paddocks in de springwei gemaakt zijn?
- het niet de bedoeling is dat je zomaar je paard/pony er inzet? 
- je alle info over de paddocks aan Ria kan vragen?

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

Net als ieder jaar, verzorgden ook dit 
jaar enkele ruiters en amazones van 
onze vereniging de reveille voor het 
Aarlanderveense dorpsfeest.
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

augustus
7 Vivian de Kort

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

30 Mirjam de Vries

30 Cindy Slappendel-Dankers

30 Roxanne Siegers

oktober
6 Kirsten van Beek
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
10 Shila Huisman
11 Joke Cornelis
15 Renske vd Voorst
19 Abigael Dijkstra
21 Liza Gunst
21 Margot Reijnders - Thiele
22 Sylvana Borst
22 Marijn de Vries
23 Joyce Timmer
31 Vera Vossenberg

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

9 september: Open Dag

Wij feliciteren 
de jarigen .....

Paardrijden duur?
Kijk op de binnenzijde van het

omslag en zie dat dit best
meevalt.

Kinderen t/m 12 jaar, betalen 
per kwartaal € 136,-.*

*Als u dit bedrag optijd betaalt, mag u hier 
ook nog eens € 5,- aftrekken.

Lesprijs is dus ± 10,- per uur
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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.

9 september: Open Dag

Kijk voor het programma op

www.deziende.nl

30 september: Cross

28 oktober: Dressuur

18 (of 25) november: Sinterklaas

Let op! Inschrijfgeld voor wedstrijden is voor leden € 7,50!!!
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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Bij inlevering van deze
advertentie en alleen bij

de laarzen die wij op
voorraad hebben.

Als wij je maat moeten bestellen, dan 20% Korting.

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


