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

J.M. Fransen
Rijks gediplomeerd hoefsmid

Voor het aan huis beslaan van
uw paard, pony.

Warm en koud beslag.

Oosteinde 26, Waarder, tel. (0348) 50 21 77
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Van de bestuurstafel
Een vreemde periode ligt achter ons.
Een periode waarin dingen duidelijk anders liepen 
dan we verwacht en gehoopt hadden.

Op 9 september zou een open dag plaatsvinden, 
waarvoor heel veel voorbereidingen hadden 
plaatsgevonden. Helaas moesten we die op het 
laatste moment afgelasten, omdat het weer nou 
niet echt wilde meewerken.

De verloting die voor die dag gepland was, ging 
nog wel door, zodat een deel van de gemaakte kosten, toch nog een beetje terugkwam.
De winnares van de hoofdprijs, de keukenmachine, is hier ook heel blij mee.

Omdat ook de door ST/Warmte beschikbaar gestelde Kampioensbekers niet 
konden worden uitgereikt, werd hier een alternatief voor gevonden op de dag dat de 
cross werd verreden. 
Deze dag werd wat extra aangekleed met de verkoop van poffertjes, de enveloppen-
verloting en de parade die voor de open dag gepland stonden.
Dit mag best een succes worden genoemd, want de belangstelling voor deze 3 dingen 
was bijzonder groot. Ook al speelde ook nu de regen ons wel weer parten, waardoor de 
middag wat rommelig verliep en niet helemaal zoals we gewild hadden.
Onze excuses daar nog voor aan iedereen die die dag aanwezig was.

Wat dit hele jaar al niet echt loopt zoals we zouden willen, is het aantal inschrijvingen 
voor de wedstrijden. Met een deelnemersveld van rond de 30 deelnemers, wordt het 
steeds moeilijker om leuke wedstrijden te organiseren.
Want het is natuurlijk niet echt leuk om te zeggen dat je eerste was in een ring waar 
soms maar 3 of minder deelnemers in zitten. Dat waren er vroeger al snel 10.
Het bestuur is daarom druk aan het bekijken hoe we dit moeten veranderen.
Een eerste gedachten was om bijvoorbeeld de ruiters met A- en B-diploma in 1 ring te 
zetten, maar wel hun eigen proefje te laten rijden. Idee daarbij is dan dat de proefjes 
elk uit evenveel onderdelen bestaan en verschillend van niveau zijn. Voor een jury is dat 
echter moeilijker om te beoordelen. Maar een alternatief hebben we nog niet.
Al met al hebben we hier nog geen oplossing voor. Daarom een oproep aan iedereen 
om een goed idee hiervoor aan te dragen bij een bestuurder. 
Dit mag ook via de mail: info@deziende.nl.

Maar er zijn gelukkig ook leuke dingen te melden.
Zo staat het Sinterklaasfeest weer voor de deur en gaan we dat dit jaar wat anders 
doen dan in voorgaande jaren. Je leest hier meer over, elders in deze Pretpraat.
We gaan er van uit dat dit een mooi feest gaat worden op 25 november.

Ad Koster
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Sint op Pretfort
Hoera, hij komt, hij komt! 
Op zaterdag 25 november.

Zaterdag 25 november om 16.00 uur is er 
Sinterklaasfeest voor de jeugd tot ± 10 jaar.
We gaan spelletjes doen, pannenkoeken 
eten en misschien komt de Sint ook nog 
langs. In ieder geval is er voor iedereen een 
leuk kadootje.
Het feest duurt tot 19.00 uur en de kosten 
bedragen € 7,50 (alles inbegrepen)

Ook voor de grotere jeugd vieren we feest op 
25 november.
Ben je tussen ±10 jaar en ±15 jaar, dan vieren we 
dit feest graag met jou 
vanaf 19.45 uur. We doen spelletjes te paard, je 
krijgt wat lekkers en natuurlijk een kadootje. En 
misschien komt Sint ook bij jullie nog wel even 
langs.

Wil je mee doen aan deze gezellige avond met je 
Paarden-vriend(inn)en, schrijf je dan in. Dit feest 
duurt tot 22.00 uur en de kosten bedragen € 7,50 
(alles inbegrepen)

De inschrijflijst hangt vanaf 28 oktober in de kantine!
Schrijf snel in, want VOL = VOL!!

De groepsindeling is bespreekbaar, dus ben je 
ouder dan 10 en wil je toch bij de middaggroep, 
of juist anderom, dan mag je dat aangeven bij 
de inschrijving.

We hopen er een gezellige dag van te maken 
voor zowel de jongere kinderen, als de wat 
ouderen. Dus schrijf je snel in.
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Tienerweekend 2017
Hoi! Wij zijn Julia en Sabine en zijn op tienerkamp geweest in het laatste 
weekend van de zomervakantie. 
Het tienerweekend begon op vrijdag om 19:00. Iedereen had snel zijn spullen in 
de binnenbak neergelegd, want nadat we te horen kregen van Marit en Saskia 
op welk paard we mochten rijden, gingen we snel de paardjes halen en kregen 
we springles! We werden verdeeld in twee groepen. Wij zaten in de tweede 
groep. We gingen bijvoorbeeld balkjes draven en dan over de hindernis heen, 
daarna kon je een kant kiezen (de hogere of lagere kant) en ging je daar ook 
nog over heen springen. Het was heel leuk en we hebben heel veel geleerd. Na 
de springles kregen we een shirt waar we op mochten tekenen en had iedereen 
iets op elkaars shirt getekend of geschreven. Toen doken we ons bed in maar 
we gingen nog lang niet slapen want we gingen nog lekker kletsen. Toen we 
eindelijk wilde slapen, lag Saskia nog te snurken en hoorden we een enge 
mannenstem die wat schreeuwde 
maar achteraf bleek het norrie te zijn 
die neerviel. Uiteindelijk lagen we te 
slapen, maar niet voor lang want we 
moesten alweer super vroeg ons bed 
uit  voor een leuke buitenrit op de 
Veluwe!!
Na het lekkere ontbijt gingen 
onderweg naar de Veluwe, waar 
de paardjes al op ons stonden 
te wachten! Maar het zou nog even duren, want het was moeilijker dan 
het leek om de manege te vinden. Wat bleek, was dat de manege op een 

camping zat die midden in de Veluwe lag. 
Op de manege aangekomen kregen we onze 
paarden aangewezen, en gingen we inrijden 
in de buitenbak. Uiteindelijk gingen we van de 
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camping af en zo het bos in, en toen gingen we lekker stappen, draven en 
galopperen. De paarden en pony’s hadden allemaal wel pit erin, want we gingen 
lekker hard. We hebben ook nog stukjes gereden langs de heide, en ook hebben 
we nog herten gespot. De rit was leuk en duurde ongeveer 2,5 uur. Na de 
buitenrit kregen we op de manege nog een lekkere lunch met verse broodjes en 
eitjes, er was veel maar alles moest op haha  Ook kreeg Yvon nog het idee om 
eieren en kaas mee te smokkelen en ze aan Ria te geven, dan hoefde Ria alvast 
geen boodschappen meer te doen. Na de lunch gingen we weer terug naar de 
manege. 
Toen we weer op de manege waren gingen we nog een super leuke spellen 
doen, een soort van slagbal op een zeil  met water een zeep,  en ook nog 
trefbal. We zijn allemaal vaak uitgegleden en op onze kont gevallen. Daarna 
was er nog even tijd om je op te frissen en toen gingen we lekker avond eten, 
want Ria had voor ons heerlijke wraps gemaakt. Na het eten, gingen we nog 

paardenvoetballen en dit was 
ook heel leuk. Toen hebben we 
de paardjes weer lekker in de 
wei gezet, en was er nog zat tijd 
voor leuke spellen. Zo hebben we 
een heel komisch spel gedaan: 
frikadelpoepen. Dit was heel 
grappig, vooral als iemand haar 
hele mond vol had met frikandel 
en dan ook nog een klodder mayo 
op je neus kreeg! Nadat we weer 
alles hadden opgeruimd gingen 
we weerwolven doen, dit was 

heel leuk, maar het was ook moeilijk om niet verdacht te lijken! Daarna hebben 
we ook nog Belgisch verstoppertje gedaan, en hebben we super lang onder de 
boom bij de springwei gezeten, en heeft Jet nog aanwijzingen gegeven met haar 
uilengeluid. Uiteindelijk gingen we lekker ons bedje in en zijn we allemaal redelijk 
snel in slaap gevallen want we waren best moe van de drukke dag.
Zondag ochtend om 12:00 was het tienerkamp weer voorbij, maar nadat we 
lekker hadden uitgeslapen, hadden we eerst nog lekker ontbeten met z’n allen 
en nog gepraat over het hele weekend. Daarna was het tijd om alle spullen op te 
ruimen en gingen we weer bijna allemaal naar huis. 
We hebben een super leuk weekend gehad vol met allemaal leuke activiteiten. 
We willen ook nog de leiding heel erg bedanken voor alles in dit leuke weekend. 
Als er volgend jaar ook een tienerweekend is, komen wij in ieder geval weer 
Groetjes, Julia en Sabine
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Einde Groene Veewagen
Na jaren op het erf te hebben gestaan zonder ander doel dan opslag, is onlangs 
de groene veewagen dan toch naar de sloper gegaan.
De wagen is jaren door Ria gebruikt om paarden 
naar wedstrijden te vervoeren en ook naar 
lessen die Ria zelf volgden buiten onze eigen 
manege.
Ook voor het vervoer van paarden van anderen, 
is de wagen vaak gebruikt.

Uiteraard werd de hij ook ingezet als er een 
nieuw paard werd aangeschaft, of een paard 
werd verkocht en in het verleden is menig paard 
naar allerlei evenementen vervoerd met de 
wagen. Zoals een actie bij Jumbo of C1000.
Tenslotte werd hij ook vaak ingezet voor buitenritten.
De laatste tijd was het vooral een opslagruimte voor de springspullen van de 
manege en vereniging.

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.

Pegasus
Pegasus (of Pigasos) was volgens de Griekse mythologie een gevleugeld paard. 
Pegasus werd geboren uit het bloed van het 
monster Medusa. Zijn vader was Poseidon, god 
van de zee. Volgens de mythe sprong Pegasus 
tevoorschijn uit de hals van Medusa, toen de 
held Perseus haar onthoofde. Pegasus vloog 
naar de berg Helicon, waar de negen Muzen 
leefden. Op de plek waar Pegasus met zijn 
hoeven de grond raakte, ontstond een heilige 
bron; de Hippocrene (de Paardenfontein). Wie 
het water uit de bron dronk, kreeg de gave van 
het dichten. De held Bellerophon kreeg van de 
godin Athena gouden teugels, zodat hij Pegasus 
kon temmen. Daarna bracht de held een offer aan Athena en Poseidon. Pegasus 
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hielp Bellerophon in de strijd tegen de Chimaira en de Amazonen. Bellerophon 
probeerde later met Pegasus de berg Olympus te bereiken om de woning van 
Zeus, de oppergod, te bekijken. Zeus was hierover erg boos en en hij gaf Pegasus 
opdracht zijn ruiter af te werpen, of hij liet Pegasus steigeren door de prik van 
een insect. Dat was het einde van Bellerophon. Pegasus keerde terug naar de 
Olympus waar hij thuishoorde. Hij bracht er de bliksemschichten naar Zeus. 

Paard in de spotlight
Kluger Hans
‘Het paard dat kon rekenen’, daar stond 
Kluger Hans om bekend. Kluger Hans was 
het paard van de Duitster Wilhelm von 
Osten. Het was een Orlow-draver (ook wel 
bekent als Russische draver) uit Duitsland 
geboren in het jaar 1865 met een donkere  
vachtkleur. Zijn naam: Kluger Hans is Duits voor slimme of knappe Hans. En 
een slim paard was het zeker, al was het niet op de manier waarop iedereen in 
eerste instantie dacht. 

Wilhelm von Osten, de eigenaar van Kluger Hans was er van overtuigd dat 
paarden net zo slim zijn als mensen, zolang ze maar hetzelfde onderwijs krijgen. 
Wilhelm zelf was een leraar en hij wilde graag bewijzen dat hij niet alleen een 
goede leraar was, maar ook dat paarden net zo kunnen leren als mensen. Vier 
jaar lang heeft Wilhem Kluger Hans les gegeven. Hij begon met het paard leren 
‘spreken’ niet letterlijk natuurlijk, hij leerde het paard een code aan. Zo kon 
Kluger Hans ja knikken, nee schudden en tellen door met zijn hoef op de grond 
te stampen. Dit leerde Wilhem het paard aan door hem wortels te geven zodra 
hij het goede antwoord of de goede code had gegeven. Nadat Hans deze taal 
had geleerd begon het echte werk, het paard moest van alles leren.

Kluger Hans werd het meest bekend 
met zijn rekenkunsten, zo kon hij 
voorwerpen of personen tellen, maar 
hij kon ook echte sommen oplossen. 
En dat niet alleen, hij kon ook lezen, 
spellen, Hij werd er zelfs zo bekend 
mee, dat hij voorstellingen deed. 
Tijdens deze voorstellingen loste hij 
voor het publiek sommen, of telde 
hij het aantal voorwerpen dat voor 
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hem werd klaar gelegd. Hij kon vragen beantwoorden die tegen hem gezegd 
werden, maar hij kon ook geschreven vragen beantwoorden. Hans kon alle 
vragen oplossen die hem werden gesteld, zelfs in talen die hij nooit had geleerd 
of zelfs maar gehoord. En iedere keer als hij een goed antwoord gaf, kreeg hij 
weer een wortel. Al deze voorstellingen trokken ook de aandacht van een groep 
wetenschappers, die er graag achter wilden komen of Kluger Hans inderdaad 
wel zo slim was als hij zich voordeed. Een onderzoeker met de naam Oskar 
Pfungst ging hiermee aan de slag.

Als eerste liet hij Kluger Hans sommen oplossen als Wilhelm er niet bij 
was, Oskar dacht namelijk dat Wilhelm met een soort geheime code het 
antwoord aan het paard door kon geven. Dit bleek niet het geval, Kluger Hans 
beantwoordde de vragen nog steeds goed. Bij een van de experimenten liet 
Oskar een getal zien aan Kluger Hans, Hans moest dan dat getal stampen, dit 
deed hij natuurlijk weer bijna altijd goed. Alleen toen iemand anders het getal 
opschreef, en Oskar en de andere omstanders het zelf niet wisten, wist Kluger 
Hans het ook ineens niet meer. Uiteindelijk kwam zo Oskar er achter dat het 
paard helemaal niet kon rekenen! Wat hij wel bijzonder goed kon was reageren 
op het publiek, als er iemand bij Hans in de buurt stond die het antwoord op de 
vraag wist, dan wist Kluger Hans het ook. Hij reageerde namelijk op de kleine 
bewegingen van zijn omstanders, mensen gingen naar zijn hoeven kijken als hij 
moest tellen. Dus stampte hij met zijn hoef op de grond totdat de menigte om 
hem heen (onbewust) een signaaltje gaf door een heel klein beetje te bewegen, 
dan wist Kluger Hans dat hij het goed had gedaan en stopte hij met stampen. 
Kluger Hans kon dus helemaal niet echt rekenen, maar hij was bijzonder goed in 
kleine signaaltjes opvangen. 

Wilhelm was eerst heel boos toen bleek dat zijn paard dus helemaal niet zo slim 
was als hij in eerste instantie dacht. In het begin was hij vooral boos op Kluger 
Hans zelf, maar het paard kon er natuurlijk niets aan doen, dus toen hij over zijn 
eerste boosheid heen was verbood hij de wetenschappers verder onderzoek te 
doen aan zijn Hans. 

In 1909 overleed Wilhelm von Osten, Kluger Hans kwam terecht bij een 
handelaar Karl Krall die hem samen 
met nog elf paarden, een pony, 
twee ezels en een olifant verder 
trainde. 

Kluger Hans, misschien was hij niet 
zo slim als een mens, maar hij wist 
wel mooi alle mensen jaren voor de 
gek te houden waardoor hij steeds 
weer wortels kreeg. En dan blijft 
toch de vraag, wie was er nou echt 
slim?
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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Paardenpraat
dit keer

Chirico
Chirico Sollenburg, zijn vader Florencio en zijn 
moeder Tyorieta, moedersvader Havidoff
Geboren op 27 juni 1997

Even een korte inleiding over het baasje van Chirico. 
Ik ben Vera Vossenberg, 27 jaar en kom al sinds 
mijn 6e op de manege. Van manege lessen naar een 
lease paard Maybe (nu manege paard) waar ik wedstrijden mee heb gereden. 
Daarna kocht ik Rabin, een leuk dier waar ik veel van geleerd heb en ook veel 
wedstrijden mee heb gereden. Mijn doel voor de dressuur ligt hoger dan Rabin 
aankon, en na veel wikken en wegen heb ik besloten op zoek te gaan naar een 
ander paard en uiteindelijk bij Chirico uitgekomen.

Na een lange zoektocht naar een ander paard kwam Chirico op 31 maart 2015 
op de manege. Hij moest in het begin erg wennen, maar nu voelt hij zich 
helemaal thuis en staat hij in de nieuwe stal. Chirico is een groot paard die veel 
potentie heeft voor de dressuur, waar ook mijn eigen interesse en droom ligt. 

Chirico is een groot vriendelijk dier die graag aandacht wilt, wat vele van jullie 
waarschijnlijk al weten van hem. Hij is altijd wel in voor een aai of een knuffel. 
Maar in het weiland is hij niet zo lief voor de andere paarden, hij is erg dominant 
naar de andere toe. De andere paarden zijn bang van hem, hij heeft dus twee 

verschillende karakters, in de kudde 
en gewoon op stal / in de rijbak.

Chirico is heel groot, maar heeft hij 
een heel klein hartje en een lage 
pijngrens. Toen hij nog maar net op 
de manege was stond hij een keer op 
3 benen in het weiland. Ria belde mij 
op en vertelde wat er aan de hand 
was. Helaas kon ik niet zelf komen, 
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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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maar uiteindelijk bleek het allemaal 
reuze mee te vallen. Gelukkig 
maar, maar het was even schrikken 
aangezien je het paard toen nog 
niet goed kende. Nu, 2,5 jaar later 
ken je het paard beter en weet je 
inmiddels dat hij een lage pijngrens 
heeft ondanks dat hij zo groot en 
dominant is. 

Het rijden in de bak gaat vaak goed, 
maar ook best vaak wat minder. 

Hij denkt namelijk dat er soms bakspoken zijn, waardoor er veel spanning komt. 
Soms is dat al vanaf het begin, maar soms ook pas na een half uur. Hij doet er 
dan ook alles aan om niet langs de bakspoken te gaan, een echte held op sokken 
;-)
Ook denkt hij overal op te moeten letten of op te moeten reageren, behalve op 
mij. Zijn concentratie met rijden is dan soms ook ver te zoeken. Ik zeg dan ook 
vaak, hij lijkt wel een grote baby, hij vindt alles leuk en interessant maar hij let 
dan niet op mij. 

Chirico en ik rijden dressuur en zijn inmiddels met wedstrijden M2 gestart. De 
wedstrijden zijn via de organisatie KNHS waarbij je officiële wedstrijden kunt 
rijden, dus niet de onderlinge 
wedstrijden op de manege zelf.
Tijdens de 2,5 jaar dat hij in 
mijn bezit is, hebben we al veel 
bereikt, we hebben ongeveer 25 
wedstrijden gereden en daarbij 
bijna 50 winstpunten behaald. 
Winstpunten geven aan dat je de 
klasse voldoende beheerst en je 
mag overgaan naar het volgende 
niveau. Per klasse heb je minimaal 
10 winstpunten nodig om te 
promoveren naar een niveau 
hoger. We hebben de klasse B – L1 – L2 – M1 – M2 doorlopen. De B staat voor 
Begin, L voor Licht, M voor midden en na de M volgt de Z van Zwaar. 

Een aantal behaalde hoogte punten zijn de vele behaalde eerste en tweede 
plaatsen, het verrijden van kringkampioenschappen en regiokampioenschappen. 
Afgelopen zomer was dat nog in Heerjansdam op de regiokampioenschappen in 
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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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de klasse M1, en zijn we uiteindelijk 16e van Zuid Holland. Dit was niet voldoende 
om naar het Nederlands Kampioenschap te mogen, maar ik was zeer tevreden 
en vond het een hele gave ervaring. Ik hoop dat we nog veel meer leuke hoogte 
punten gaan behalen.

De verreden wedstrijden verliepen allemaal goed, hij vond het leuk en de trailer 
was geen probleem. Tot eerder dit jaar, hij wilde niet meer de trailer in, en dat is 
toch wel noodzakelijk als je op wedstrijd wilt gaan.
Het niet meer de trailer in willen gaan komt waarschijnlijk doordat hij een keer 
zijn hoofd heeft gestoten. Met veel pogingen, heel veel spanning bij Chirico en 

daardoor uiteindelijk ook veel spanning bij 
mijzelf, zakte de moed bij mij in de schoenen 
en heb ik hulp gezocht. Ik vond het zo sneu 
voor hem, dat hij het zo eng vond en ik het 
toch van hem vroeg de trailer in te gaan. 

Met hulp van Suzanne Taal van Paarden – Taal 
werken wij aan het probleem. We maken veel 
vooruitgang en inmiddels zijn de trainingen 
zover dat hij al een aantal keer de trailer weer 
van de binnenkant heeft gezien. We hebben 
daarbij veel geduld en brengen veel rust over. 
Dit zijn echt twee kern factoren die heel 
belangrijk zijn in dit verhaal.

Zodra het trailer laden weer goed gaat, hoop ik weer samen met Chirico op pad 
te kunnen voor lessen, leerzame clinics en wedstrijden maar ook voor leuke 
dingen als weekendje weg met de paarden zoals we ook hebben gedaan in 2016. 
Maar ook een strand of bos ritje wil ik op korte termijn gaan doen met hem, 
om niet alleen maar serieuze activiteiten te 
doen. Bij alles wat we doen staan lol en fun 
centraal! Dat zal Chirico ook erg waarderen. 


Dit was het verhaal over Chirico. Vriendelijke 
paarden hinnik van Chirico; ‘ik hoop je snel 
bij mijn box te zien voor een aai of knuffel’. 
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Cross-uitslagen
Zoals als in het voorwoord gezegd, is dit jaar een beetje anders verlopen.
Geen Open Dag door het slechte weer en daarom een leuk verpakte 
najaarscross, waarvan we hier de uitslagen plaatsen.
De tijden staan alleen vermeld bij gelijke plaatsen.

Eigen paarden  pt seconden
1 Joyce Baak Renske  85 63
2 Mariëlle vd Heuvel Flair  85 72
3 Mira Pieterse Rose  83 

Met D-diploma
1 Famke Angenent Izy 85 56
2 Naomi Hesseling Izy 85 66
3 Marloes Nulle Mevr. Raven 85 70
4 Sabine Baak Wings 85 71
5 Sylvana Borst Queen 83 
6 Desirée van Wengerden Mevr. Raven 81 
7 Bradley Vonk Pasca 53 

Met C-diploma
1 Naomi Slappendel Piraat 85 72
2 Kirsten de Jong Mevr. Raven 85 78
3 Merel vd Hoff Piraat 85 95
4 Renske vd Voorst Queen 84 79
5 Freija Alstrom Sunny 84 90

Met B-diploma
1 Sabine Kolb  Sunny  82
2 Ellen den Daas Ready  79
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Met A-diploma
1 Roxanne Siegers Piraat 85 83
2 Imke Liefting Vosje 85 85
3 Jip van Koert Sunny 85 92
4 Sterre Bloemheuvel Queen 85 105
5 Julia Schouten  Queen 83 
6 Jaimy vd Jagt Bonnie 82 

Zonder A-diploma
1 Kirsten van Beek Sunny 84 79
2 Kerensa Slinger Maybe 82 103
3 Tess Edelenbosch Blue Eyes 31 

Bixiecross
Een Certificaat ontvingen:
Carmen den Daas, Eline de Leeuw, 
Demy Aurik, Naomi vd Zijden, 
Abigaël Dijkstra, Maud Notenboom, 
Aimée Vriens, Robin vd Zijden en 
Danitsha Sluiter.

Parade en uitreiking 
Kampioensbekers
Eindelijk hebben we ook onze 
kampioenen 2016 kunnen eren. 
Met een mooie parade en een 
prachtige beker (dankzij sponsor ST/
Warmte) feliciteerden we Marit van 
Leeuwen, Bradley Vonk, Joyce Baak, 
Famke Angenent, Jip van Koert, 
Sabine Kolb en Marielle van den 
Heuvel. Het was een mooie afsluiting van een gezellige en sportieve dag.
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Een onderonsje 
met…
Een bekend gezicht op Pretfort

Deze keer…  Esmée!
Hallo, stel jezelf eens voor aan onze lezers!
Hallo allemaal, ik ben Esmée Wulff. Ik ben dit 
jaar 21 geworden en ik woon in Alphen aan den 
Rijn. Ik woon nog thuis bij mijn ouders samen 
met mijn twee broers. Remond en Maurice zijn net zoals ik 21 jaar en dat maakt 
mij 1 van de drieling. Af en toe erg druk, maar zeker ook erg gezellig!
Ik studeer logopedie in Utrecht en ik zit nu in mijn 2e jaar. En naast mijn studie 
werk ik bij Bob’s Bar en Bites/Bob’s Burrito’s en Burgers. Daar werk ik nu 
ongeveer een jaartje.  

Vertel is iets meer over je opleiding?
Zoals ik net al eerder kort aangaf volg ik de studie Logopedie. Hiervoor moet ik 
elke dag naar Utrecht toe. 
De reden waarom ik voor deze opleiding heb gekozen, is omdat ik de taal 
interessant vind en omdat ik het leuk vind om mensen te helpen. 
Het werk is veel met jonge kinderen die hulp nodig hebben om bepaalde letters 
goed uit te kunnen spreken. Ze hebben een ondersteuning nodig met het leren 
van woorden en het uitspreken hiervan. Soms is het een hele uitdaging om de 
kinderen goed mee te laten werken, maar dat maakt het werk ook weer heel 
leuk!
Naast deze problemen zie ik ook mensen die moeten leren om goed te slikken, 
mensen die stotteren of mensen die stemklachten hebben. En natuurlijk is er 
nog veel meer!
Op het moment loop ik stage op 2 verschillende plekken. In Moordrecht en in 
Alphen aan den Rijn. Beide locaties zijn heel verschillend, maar de overeenkomst 
die ik leuk vind is dat de praktijken ‘multicultureel’ zijn. 

Helaas heb ik het op het moment heel druk met stage en school. Dat vind ik 
natuurlijk iets minder leuk. Want hierdoor kan ik mijn paardrijvriendinnetjes niet 
zo vaak zien!
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Over je paardrijvriendinnetjes gesproken. Hoe ben je eigenlijk met het 
paardenvirus besmet geraakt?
Het paardenvirus is begonnen toen ik als klein meisje bij een collega van mijn 
moeder op een pony mocht zitten. Dat was de eerste keer dat ik op een pony 
zat.
Toevallig reed mijn buurmeisje paard bij de Alphense Ruiters, dus met haar 
ben ik toen ook mee geweest. Daar ben ik uiteindelijk ook begonnen met 
paardrijden. 
Na ongeveer een half jaar ben ik daar gestopt. Mijn lievelingspony daar heette 
Mara. Zij had 2 verschillende kleuren ogen!
Mijn beste vriendinnetje van toen, Wieke, haar zus, Anne en een vriendin van 
haar, Bejulah, reden toen al bij Manege Pretfort. Ik ben toen een keertje mee 
geweest, omdat ik toen weer wilden beginnen met paardrijden. 
Nu rijd ik al ongeveer 13 jaar paard bij Pretfort. Mijn eerste les was volgens mij 
op Fina. En mijn lievelingspony’s toen waren Fina, Sandor en Jeroen. Ik hoor 
jullie nu denken Jeroen? Ja dé Jeroen die er nu nog staat!

En nu rijd je nog steeds, maar dan op de zaterdagochtend? Wat is er 
nu zo leuk aan het paardrijden en wat is nu je lievelingspaard? Want 
Jeroen daar kun je natuurlijk niet meer op.
Ik vind het paardrijden nu nog steeds leuk, omdat ik dan met mijn vriendinnen 
ben! De meeste zullen jullie wel kennen, want ze rijden allemaal bij mij in de les. 
Vaak als we op de manege zijn, zijn we ook eigenlijk met z’n alle. 
Daarnaast houd ik natuurlijk heel veel van dieren. En ik ben gewoon hartstikke 
gek op de manege en natuurlijk op lieve Ria!!!
Op het moment rijd ik graag op Babella en sinds een tijdje vind ik Wings eigenlijk 
ook wel heel leuk.

Zou je later een eigen paard willen?
Vroeger wilde ik natuurlijk zoals elk paardenmeisje een eigen paard. Mijn 
vader maakte dan ook altijd grapjes en zei: ‘Oké, is goed, je mag een eigen 
paard’. Maar natuurlijk kreeg ik dan geen paard. Terwijl mijn vader ook heeft 
paardgereden vroeger! Hij zei dan ook altijd dat als we een eigen paard zouden 
nemen, het dan wel een Fries moest zijn. Maar wel eentje met een witte bles. 
Maar dat bestaat natuurlijk niet!
Nu zou ik eigenlijk geen eigen paard meer willen. Het kost natuurlijk erg veel 
geld, maar ook veel tijd en beide heb ik niet! Wie weet ooit nog! Maar anders 
blijf ik gewoon lekker voor altijd bij Pretfort paardrijden.

Wat vind jij zo speciaal aan Manege Pretfort?
Ik vind het heerlijk dat iedereen gewoon lekker zichzelf is, lekker leuk en gek en 
het is altijd gezellig. En wat vooral leuk is, is het eten bij Ria thuis samen met 
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Marit, Mirjam, Irene en Isabel. Meestal loopt het wel iets uit de hand.
IJs op de ramen, geraspte wortel met sap tussen de bank en spaghetti in je haar. 
En geloof het of niet, wij beginnen niet hoor, haha!
Binnenkort gaan we weer met z’n alle bij Ria eten en dan gaat John macaroni 
voor ons maken. Ik ben benieuwd waar dat naar toe zal vliegen!

En dan natuurlijk de laatste vraag, is er iets wat je aan de manege zou 
willen veranderen?
Nou de vroege lessen op zaterdagochtend, hahaha. Soms is het wel erg vroeg 
om op te staan. En het lijkt zelfs met het jaar erger te worden. Zeker als we de 
avond daarvoor gaan stappen.

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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28 oktober 4, 18 november 13-17.00
OPEN  HUIS

TRANSPORTWEG 36 NIEUWKOOP 
WWW.GORUITERSPORT.NL 

 

74.95 59.95 200 gram outdoor 12.50

29.95 
regenschoen 12.50 kol 19.95 

vanaf 16.00
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Wist-je-dat:

- Babella in de sloot is gevallen?
- het niet lukte om haar er uit te krijgen?
- de brandweer er aan te pas moest komen?
- ook Luna haar A-diploma in de sloot wilde  
 halen?
- zij wel gewillig eruit kwam?
- het allemaal gelukkig goed afgelopen is?

- Cliff perzik lekker vind?
- Cliff heel veel lekker vind?
- het niet de bedoeling is dat hij al dat lekkers gevoerd  
 krijgt? (op de foto een zeer jonge Cliff)
- hij anders een obesitas hond word?
- Sunny het paardenvoetbal eng vind?
- we hem eigenlijk een beetje een watje vinden?
- helaas de open dag niet door kon gaan?
- het slechte weer de boosdoener was?
-  dit natuurlijk ontzettend jammer was?
- bij de cross nu wat extra leuke activiteiten gedaan   
 werden?

- dit gelukkig een geslaagde dag was?
- er mooie nieuwe apparaten in de keuken staan?
- deze gesponsord zijn door de AVH uit 
 Alphen aan den Rijn?
- wij hier heeeel blij mee zijn?
- we de AVH hier heel hartelijk voor bedanken?
- de logeetjes Oscar en Bliksem weer naar huis zijn?
- ze samen hadden ontdekt hoe ze in het 
 grote land konden komen?
-  het er heel grappig uit zag hoe ze de “ontsnapping” georganiseerd hadden?
- Shetlanders dus echt over een sloot kunnen springen? (als ze echt willen!)
- Bobbie en Odette ziek zijn geweest?
- ze eigenlijk nog steeds een beetje aan het tobben zijn met hun gezondheid?
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- we natuurlijk hopen dat het nu echt gauw over klaar is?
- Corianne, pony Marieke op een krukje wilde laten staan? 
- het krukje hier toch echt niet tegen bestand was?
- wel duidelijk mag zijn dat het krukje nu open haard hout is?
- de paarden Jet, Renske en Aafke een mooi nieuw dak hebben gekregen?
- Sylvia T. aan het sparen is voor een zweetdeken?
- ze het gelukkig even elke week meld op hoeveel de teller staat?
- wij natuurlijk erg benieuwd zijn hoe de deken er uit gaat zien?
- de moeder van Sabine K. een jonge duif uit de  
 sloot gered heeft?
- hij na een warme douche en handdoek,   
 opgehaald is door de dierenambulance?
- helaas het mooie weide seizoen weer voorbij is?
-  de paarden weer de hele dag op stal staan?
- de meeste ook al weer bezig zijn een winter   
 vacht te krijgen?
- er een aantal mensen aan een zit-houding clinic hebben deelgenomen?
- je op een paarden simulator (nep paard)  moest gaan zitten?
- dit heel leerzaam is geweest?

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

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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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.

Sinds kort verkrijgbaar

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

Vraag er naar in de kantine!

De Paardenpuzzel
Deze keer bestaat de puzzel uit een anagram. Dat betekent dat de letters door 
elkaar heen zijn gehusseld. De uitkomst heeft uiteraard weer met paarden en 

paardrijden te maken. Succes!

prof. ruud esser
Oplossing staat onder de Agenda op pagina 30

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.

Wie wil helpen bij wedstrijden?
Ruitersportvereniging De Ziende, de organisator van de wedstrijden op Ma-
nege Pretfort, is voordurend op zoek naar vrijwilligers die een handje kunnen 
helpen bij de wedstrijden.
We zoeken eigenlijk mensen voor alles wat er op zo’n dag moet gebeuren. 
Voor een deel van die taken, hebben we “deskundige” mensen nodig; zoals 
een jury of een commandeur. Maar veel taken is geen speciale kennis voor 
nodig; zoals het schrijven bij de jury of het helpen achter de bar.

Heb je interesse om eens lekker bezig te zijn op een wedstrijddag, neem dan 
kontakt op met een bestuurder. Dat kan op de manege, maar ook via een 
mailtje naar Margot Reijnders. Mailadres: margot@deziende.nl
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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

november

5 Ad Koster

5 Tess Edelenbosch

10 Carla van der Weyden

13 Janneke v d Vis-Schouten

14 Jaimy Lynn van der Jagt

14 Delphine Pardon

17 Aaliyah Wiegel

25 Annemieke van Rosendaal

december

7 Rachel Smale

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

12 Sylvia Tijsterman

16 Ria van Gulik

17 Fabiënne Oskam

18 Joyce Baak

22 Femke Wouters

24 Noël Koot

25 Ageeth van Tol - Snel

28 Amber van Lienden

30 Ellen den Daas

Wij

feliciteren

de jarigen 

Wie o Wie.... 
Sponsort ons?

We zijn steeds op zoek naar 
adverteerders voor Pretpraat, en sponsors 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 sponsoren is 
natuurlijk duurder, maar voor veel bedrijven wel leuk om te doen. (overigens ook voor veel particulieren).
Het bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal ringen, maar u kunt natuurlijk ook een vast bedrag (geheel naar eigen keuze) sponsoren.

Informeer eens naar de 
mogelijkheden bij de 

penningmeester:
Ad Koster - 0172-574353 - 

adkoster@deziende.nl.
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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.

28 oktober: Dressuur
aanvang 13.00 uur

25 november: Sinterklaas
Dit jaar vieren we 2x feest.

Voor de jongste en voor de tieners
Zie artikel in deze Pretpraat

Let op! Inschrijfgeld voor wedstrijden is verhoogd!!!
Zie de kop van dit artikel.

Oplossing paardenpuzzel: dressuurproef
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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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