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Wij hebben altijd leuke aanbiedingen!
Kom naar de winkel voor ons aanbod.
Wij hebben altijd leuke aanbiedingen!
Kom naar de winkel voor ons aanbod.

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
Dit is de eerste Pretpraat van het jaar 2018 en eigenlijk hebben we als vereniging nog 
niet heel veel voor de leden gedaan.
Althans geen zaken die voor iedereen zichtbaar 
zijn, want achter de schermen wordt heel veel 
werk verzet om naar een nieuw systeem voor de 
dressuurwedstrijden te gaan.
In een mailbericht hebben we al een beetje proberen 
uit te leggen welke kant we op willen, maar omdat 
we het zelf ook nog niet helemaal weten, veranderen 
daar steeds zaken in. 
Het systeem van wedstrijden gaat op de schop om het aantrekkelijker te maken! 

In iedergeval gaan we nieuwe proefjes rijden, maar daarnaast worden de “ringen” ook 
anders. Voorheen reden we bv met 10 mensen in een ring en kregen alleen degene die 
de hoogste punten haalden een prijs. 
Dat gaat anders worden; iedereen rijdt voor zich zelf en kan promotiepunten behalen, 
waarmee hij/zij kan promoveren naar een moeilijker proefje of een hogere klasse. 
We blijven wel rozetten uitreiken aan de beste 5 deelnemers van een ring en 
waarschijnlijk ook 1 “beker” aan de nummer 1 van elke ring.

De proefjes bestaan uit 35 onderdelen en bij een gemiddeld cijfer 6, behaal je dus 210 
punten. Dat staat dan bv voor 1 promotiepunt. 
Voor de laagste niveaus is 1 promotiepunt voldoende om over te gaan naar het 
volgende niveau. Voor de hogere niveaus worden dat er meer (2 of 3).
Die punten worden dan vermeld in een paspoort.
Je paspoort koop je, samen met een infoboekje, waar meteen ook je proefjes in staan.
Bij diverse niveaus is er ook een theorie-examen. 
Bij de beginners (f1) willen we ook een opzadelcursus geven.
Het systeem is een afgeleide van wat bij FNRS-maneges wordt gedaan.

Tot de zomervakantie gaan we nog door op de oude wijze, daar de opbouw van het 
nieuwe systeem erg veel tijd blijkt te kosten.

De crosses blijven bestaan zoals ze ook nu worden gehouden.
Dus hier worden geen promotiepunten verstrekt.
Dat geldt eveneens voor de Samengestelde Wedstrijd of de Caprilli.

Tot slot moet ik nog even melden dat je voortaan geen pony meer hoeft in te vullen op 
de inschrijflijsten, want Ria is vanaf nu degene die de pony’s aanwijst.

Dit jaar willen we eens geen Open Dag organiseren, maar ons op andere wijze zichtbaar 
maken naar de buitenwereld. We hopen dit jaar op verschillende plaatsen met pony’s te 
gaan lopen en daarbij folders uit te delen om kinderen naar de manege te krijgen. Daar 
kunnen ze dan gratis deelnemen aan mini-lesjes van ongeveer 15 minuten.
Op 2 april lopen onze pony’s (in de middag) op de Lentedag van 
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Landwinkel Jan Nieuwenhuizen aan de Nieuwveenseweg 102. 

Omdat we ook geen verloting organiseren, denken we nog na over een andere manier 
om geld in de clubkas te krijgen.
We denken bv aan het verkopen van stroopwafels of iets anders, aan familie, buren, 
kennissen. Dus ongeveer gelijk aan het verkopen van de loten in andere jaren.
Of het organiseren van een spelletjesmiddag, waar kinderen tegen betaling aan deel 
kunnen nemen. Of misschien wel een bingo voor jong en oud.
De opbrengst van deze zaken zal rond de 1000 euro moeten liggen, want anders zullen 
we de tarieven de komende jaren fors moeten gaan verhogen.
Uiteraard moet iedereen dan wel zijn steentje bijdragen.

Namens het bestuur, Ad Koster

Uitnodiging Ledenvergadering 
Ruitersportvereniging De Ziende

Datum: 26 maart 2018      Tijd: 20.00 uur Locatie: manege Pretfort

1  Opening en mededelingen
2  Ingekomen stukken
3  Notulen vorige jaarvergadering d.d. 20 maart 2017
4  Verslag van de secretaris
5  Financieel verslag van de penningmeester

6  Verslag van de kascontrole commissie
 bestaande uit Janneke vd Vis en Els Smit (reservelid is Gerda Bruggeman)

7  Verkiezing kascontrole commissie
 De leden mogen, als ze dat willen, nog blijven zitten, omdat ze nog maar 
 1x hun taak hebben vervuld.

8  Wijzigingen bestuur:
 Aftredend en herkiesbaar zijn: Melissa Kempen en Maartje Op ‘t Land.
 Aftredend en niet herkiesbaar is: Sacha Vergunst.

 Er zijn op het moment dat we dit publiceren, geen nieuwe kandidaten.
 
9  Plannen voor het komende jaar
10  Rondvraag
11  Sluiting
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Evenaar 178                                     Dierenartsen:
2408 JT Alphen aan den Rijn                       Drs. Ad Kuilboer
Tel: 0172-426655                                 Drs. Karin Seegers
Website: www.dierenkliniekrijnoever.nl             Drs. Marjolijn Mooij
Email: info@dierenkliniekrijnoever.nl                Drs. Lotte van der Raad 
                                                Drs. Kiki Streng

Spreekuur: ma t/m vr 08:30-10:30, 14:00-16:00, 18:30-20:00Spreekuur: ma t/m vr 08:30-10:30, 14:00-16:00, 18:30-20:00
Donderdagmiddag is uitsluitend voor katten
Paardenvisites van 11:00-17:00 aanmelden voor 09:30
Openingstijden: ma t/m vr 08:00-20:00 uur

Voor spoedgevallen, weekend en feestdagen
zijn wij altijd bereikbaar op 0172-426655

De beste zorg voor uw huisdieren!
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Diplomarijden
Op maandag 26 februari werden er door Ruitersportvereniging De Ziende 
examens afgenomen op de thuisbasis van de vereniging, Manege Pretfort, aan 
de Achtermiddenweg in Aarlanderveen.
Het betrof de door de vereniging zelf uitgegeven A, B, C en D dressuur-examens.
Instructrice Ria van Schaik, eigenaresse van Manege Pretfort, geeft aan welke 
kinderen op mogen gaan voor een examen.   Daardoor is de kans op slagen 
eigenlijk bijna 100%, want uiteraard worden geen kinderen uitgenodigd die geen 
slagingskans hebben. 
Jury Janneke van der Vis, kon dan ook aan het einde van de middag aan alle 
kinderen een diploma uitreiken. De meeste zelfs met zeer goede cijfers.
Met deze examens wordt bepaald in welke ring de deelnemers kunnen uitkomen 
bij de onderlinge wedstrijden van de vereniging. De diploma’s zijn dan ook niet 
landelijk erkent. Dit omdat de meeste ruiters op Pretfort toch vooral recreatief 
rijden en gewoon op een paard van de manege.

De geslaagden zijn:
Voor het A-diploma
Tess Edelenbosch op Blue Eyes met 207 punten
Kirsten van Beek op Sunny met 204 punten
Voor het B-diploma
Jip van Koert op Marieke met 203 punten
Jaimy Lynn van der Jagt op Bonnie met 195 punten
Nuemi van der Ploeg op Piraat met 206 punten
Imke Liefting op Vosje met 200 punten
Roxanne Siegers op Piraat met 203 punten
Voor het C-diploma
Ellen den Daas op Marie met 201 punten
Manon den Brinker op Heemst met 202 punten
Voor het D-diploma
Joyce Baak op Renske met 199 punten
Kirsten de Jong op mevr Raven met 189 punten
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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!

Het Ros Beiaard
Heer Aymon was op zoek naar een paard 
voor één van zijn zonen, Reinout. Het 
moest een groot en sterk paard zijn, want 
zijn zoon was dat ook. Hij bracht zijn zoon 
naar een burcht waarin de beruchte hengst 
Bayard (het Ros Beiaard) opgesloten zat, 
een driftig, zwart beest dat door iedereen 
gevreesd werd en nog nooit zijn meester 
gevonden had. Onverschrokken trad 
Reinout het briesende paard tegemoet, 
dat hem onmiddellijk met een fikse trap enkele meters verder gooide. Reinout 
wilde het echter niet opgeven, en na een heroïsche strijd slaagde hij erin het 
wonderbare paard aan zijn wil te onderwerpen. Vanaf dat moment zou het 
Ros Beiaard ridder Reinout blindelings gehoorzamen. Na een ruzie met Karel de 
Grote werd heer Aymon door Karel gevangen genomen. Hij wilde hem alleen 
vrijlaten als Reinout zijn Ros Beiaard wilde opgeven. Uiteindelijk deed Reinout 
dit, na smeekbeden van zijn moeder. Karel de Grote liet daarop het paard 
verdrinken... arm paard!

Paard in de spotlight: 
Sergeant Reckless
Reckless, het Engelse woord voor roeke-
loos, en dat was deze merrie. De vos-
kleurige, waarschijnlijk Mongoolse merrie 
met een bles en drie witte benen en 
een stokmaat van slechts  142cm kreeg 
meerdere militaire onderscheidingen 
vanwege haar diensten in de  Koreaanse oorlog die duurde van 1950 tot 1953. 
Reckless werd in deze oorlog als lastdier gebruikt om munitie heen en weer te 
slepen, maar wist ook al snel de harten van de mariniers te veroveren. In totaal 
was ze ‘slechts’ 9 maanden in dienst van het leger, maar in deze tijd heeft ze zo 
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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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enorm veel betekent voor de troepen dat ze het voor elkaar kreeg gepromo-
veerd te worden tot sergeant.
Haar verhaal begint in 1952 op het moment dat het leger een lastdier nodig had 
en deze op een racebaan in Seoel vond. Een stel mariniers kochten de merrie 
over van Kim Huk Moon. Moon was erg gehecht aan het paard en vond het dan 
ook afschuwelijk haar te moeten verkopen, maar hij had het geld nodig om een 
prothese te kopen voor zijn zus die bij een ongeluk met een landmijn haar been 
had verloren. Alhoewel de precieze leeftijd van de merrie niet bekend was, werd 
geschat dat ze ongeveer 3 of 4 jaar oud was op het moment dat de mariniers 
haar kochten. Moon had het paard Ah Chim Hai genoemd, wat ongeveer het 
Koreaans is voor ochtend vlam. In het leger kreeg de merrie echter een andere 
naam: Reckless. Ze werd in eerste instantie vernoemd naar de bijnaam van het 
wapen waarvoor ze munitie zou gaan dragen. Dit was een recoilless rifle, waar-
van de munitie per stuk tussen de 9 en 10 kg wegen, ze droeg er hiervan 4 tot 8 
tegelijk. Later bleek dat ze haar naam niet alleen te danken had aan de recoilless 
rifle, ze bleek zelf ook bijzonder stoer en roekeloos te zijn.
Ze was niet alleen roekeloos, ze was ook heel slim. Zo leerde ze bijzonder snel 
te voorkomen dat ze vast kwam te zitten in prikkeldraad, dekking te zoeken  of 
te gaan liggen tijdens een heftige aanval en op het moment dat er: ‘incom-
ming’ geroepen werd  naar de bunker te rennen. Het meest bijzondere was wel 
dat ze ook heel snel aan het geknal om haar heen gewend was. Zoals je zelf 
waarschijnlijk wel weet schiet je lieveling er soms vandoor omdat ze een klein 
onverwacht geluidje hoort. Dat kon natuurlijk niet gebeuren met Reckless, als 
ze heel bang bleek te zijn was ze natuurlijk geen geschikt lastdier in een oorlog. 
Maar Reckless deed haar naam eer aan, de eerste keer dat er tijdens een training  
naast haar afgevuurd werd sprong ze van paniek met 4 benen tegelijk de lucht 
in en stond ze te trillen op haar benen, de tweede keer snoof ze alleen maar en 
daarna vond ze die knallen eigenlijk helemaal niet meer eng en reageerde ze er 
nauwelijks meer op. Ook had ze totaal geen moeite met het heen en weer lopen 

tussen het kamp, waar de munitie 
werd bewaard en het front, waar ze 
de munitie heen moest brengen. Als 
er een nieuwe route gelopen moest 
worden hoefde er maar een paar keer 
iemand mee te lopen, daarna wist de 
kleine merrie de nieuwe route uit haar 
hoofd waardoor ze bijna al haar trips 
alleen kon maken. 
En zo begonnen na haar training haar 
dagen als lastdier, munitie de heuvel 
op slepen naar het front, en dan weer 
terug om nieuwe te halen, soms met 
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gewonde mariniers mee op haar rug. In eerst instantie werd ze s ’nachts net 
buiten het kamp gehouden, maar al snel waren de mariniers dol op haar en 
mocht ze vrij door het kamp banjeren. Ze was gek op aandacht en stond dan ook 
graag in het midden van de belangstelling, letterlijk zelfs: ze had de gewoonte 
om tussen de mannen in te gaan staan als deze gewoon met elkaar aan het pra-
ten waren zodat ze ook even wat aandacht aan haar gaven. Op koude nachten 
sliep ze zelfs met de mannen in de tent om warm te blijven. Hierdoor veroverde 
ze binnen de kortste keren de harten van de mariniers. De mannen plukten aan 
het front zo veel mogelijk gras voor haar, omdat dat in het kamp vrij schaars 
kon zijn.  Daar was ze dan ook altijd bijzonder dankbaar voor, want ze was gek 
op eten. Wat ze vooral deed in haar vrije tijd was dan ook eten, en dan at ze ook 
echt alles. Wat de mannen aten, at zij ook, dus eieren, aardappelpuree, snoep 
echt alles. Maar ze at ook van alles wat eigenlijk geen voedsel was, zo at ze een 
keer haar deken op en ook een stel poker schijven kauwde ze naar binnen. En 
ook als het om drinken ging was ze niet kieskeurig, zo dronk ze ook cola en zelfs 
bier of wijn.
Haar meest opvallende prestatie was de slag om outpost vegas waarin ze in 
een dag 51 keer  de munitie de heuvel op sleepte en weer terug sprintte om 
nieuw te halen. Tijdens deze slag raakte ze nog twee maal gewond een keer 
boven haar linker oog en een keer aan haar linker flank, maar de dappere merrie 
ging gewoon door! De afstand die ze in deze dag aflegde was ruim 55 km en in 
totaal versleepte ze die dag ruim 4000kg aan munitie naar het front! Als dank 
voor haar prestaties werd ze voor het eerst gepromoveerd, ze kreeg nu de rang 
corporaal.
Na de oorlog ging ze met haar leger mee naar de Verenigde Staten. Onderweg 
daar naartoe at ze nogmaals haar deken op. Ze kwam uiteindelijk in een fijne 
stal terecht waar het marine corps van het leger er op toezag dat ze goed ver-
zorgd werd. Ook moest de belofte worden gemaakt dat de dappere merrie nooit 
meer iets anders op haar rug zou dragen dan een deken. Het leger was er na-
melijk van overtuigt dat Reckless in die 9 maanden al meer dan genoeg kilo’s op 
haar rug had gehad. Wel kreeg ze nog 3 veulens: Fearless, Dauntless en Chesty. 
En verder genoot ze van haar pensioen, uiteindelijk overleed ze op 13 mei 1986 
op 19 of 20 jarige leeftijd nadat ze ernstige 
artrose ontwikkelde in haar rug.
Voor haar diensten kreeg ze 10 militaire 
onderscheidingen, deze onderscheidin-
gen droeg ze op haar deken. Deze deken 
was rood met goud en ook haar naam en 
status (sergeant) stonden hierop. Waar-
schijnlijk was Reckless zelf best wel trots 
op deze deken, want ze heeft hem nooit 
opgegeten.
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11.00 tot 17.00 uur 

            

Nieuwveenseweg 102 Nieuwkoop 

www.jannieuwenhuizen.com 

 Jonge dieren aaien en knuffelen 

 Leuke activiteiten voor de kinderen 

 Rondleidingen over de boerderij 

 Pannenkoeken eten in de stal 

 Proeverijen van heerlijke en 
smaakvolle streekproducten in onze 
Landwinkel 

 Diverse standhouders in “de Serre” 

 Genieten van de  prachtige 
tulpenvelden als ze in bloei staan 

MAANDAG      2e PAASDAG 
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NIEUW BINNEN 

G&O Ruitersport 

Transportweg 36 

2421LS Nieuwkoop 

www.goruitersport.nl 

open woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.30 

Open huis zaterdag 

3 17 en 31 maart 

Van 13.00 tot 17.00 
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Verjaardag Zep, vrijdag 2 februari.
Hallo lieve paardenvrienden. Mijn naam is Zep en ik sta al heel wat jaartjes op 
Pretfort. Om mijn conditie op peil te houden is het belangrijk dat ik elke dag uit 
mijn stal kom. Ik hou er niet van om ’s morgens in alle vroegte in de binnenbak 
te staan met al die manegepaarden, dat is mij veel te druk.
Gelukkig is er bijna elke dag een héél lief meisje op de manege die met mij 
wandelt, borstelt en mij vrijheid dressuur probeert bij te brengen.
Dat meisje, Joyce, kwam er opeens achter dat ik op 2 februari jarig ben. Dit ben 
ik al 28 jaar dus maar ze had het nu ontdekt.
Dus dit jaar werd mijn box versiert met een slinger en kreeg iedereen een 
stroopwafel. Zelf kreeg ik wortels en werd ik nog eens extra geborsteld.
En als jullie nu denken dat is een oud pony’tje, vergis je niet want ik doe nog 
graag een sprintje 
van de ene kant naar 
de andere kant. Het 
liefst in de buiten bak, 
heerlijk vind ik dat. 
Kortom ik vermaak 
mij nog prima op deze 
manege en hoop nog 
wat jaartjes mee te 
draaien.
Heel veel kusjes van 
Zep de allerliefste 
knuffelpony.
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Wist-je-dat?
- Vera over het paard getild is?
- we hier natuurlijk niet het spreekwoord bedoelen?
- ze op een ander paard met opstappen dacht dat ze op haar eigen (grote)  
 paard stapte?
- ze er dus met de zelfde snelheid aan de andere kant af lag?
- Mickey een  peesblessuren heeft?
- hij zijn oude dag nog fijn op de manege mag doorbrengen?
- Bobbie nog wel eens ontsnapt?
- de wist-je-dat rubriek te klein is om al zijn ontsnappingen te melden?
- hij zelfs de grote deur bij Ushi haar box open kan maken?
- toen hij dat een keer deed, Louisa met Jet aan het rijden was in de binnenbak?
- Louisa en Jet natuurlijk schrokken toen Bobbie ineens de binnenbak in rende?
- Suus nu toch echt een keer op een mooie Fries gereden heeft?
- Wings erg enthousiast van Anna-Maria-koekoek doen word?
- het niet aan te raden is om dit spel nog een keer met hem te doen?
- Mentoz wel een beetje getikt is, maar niet van tikkertje doen houd?
- Jan sinds kort op de manege woont?
- we hem welkom heten en veel woonplezier toewensen?
- Valda sneller is dan het licht?
- ze in de zadelkamer viel over een kistje?
- dit kwam omdat ze al doorliep terwijl het licht nog niet aan gegaan was?
- Ad 40 jaar in het bestuur zit?
- we dit een feestelijk feit vinden?
- hij tijdens een bestuursvergadering in het zonnetje is gezet?
- we helaas afscheid hebben moeten nemen van Babella?
- we Vabe welkom heten?
- we Cindy en Annemieke veel plezier met Vabe wensen?
- Joyce een zoon heeft gekregen?
- hij Jay heet?
- we Joyce en haar man van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon?
- de paarden van Cor, de broer van Ria, op de manege gelogeerd hebben?
- Renske en Flair de zelfde opa hebben?
- dit een heel goed springpaard was?
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- Zeppy 28 jaar is geworden?
- dit best oud is voor een paard?
- Naomi S en Joyce B haar stal hadden
 versierd met slingers?
- Mister dit heeeeel eng vond?
- Mister wel meer dingen best eng vind?
- hij eigenlijk een beetje een watje is?
- er nu al druk geld ingezameld word   
 voor Ria haar verjaardag?
- dit pas in April is?
- ze kune kune varkentjes krijgt?
- dit mini varkentjes zijn?
- de varkentjes al geboren zijn?
- Ria haar voortuin al aan het klaar maken is om de varkentjes te kunnen 
 ontvangen?
- als je het leuk vind om met het cadeau mee te doen, geld kan inleveren bij  
 Yvonne op ’t Land?
- er een klus dag georganiseerd werd op zaterdag 24 februari?
- er hard gewerkt is op de klusjesdag?
- we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet?
- als je het leuk vind om te helpen, alle hulp van harte welkom is?
- er namelijk meer van dit soort dagen komen?
- je je bij Ria kunt aanmelden?
- Judith, Marco, Mira en Roos zijn verhuisd naar Tiel?
- we hen veel geluk in hun nieuwe huis toewensen?

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

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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PAARDENPUZZEL
Vul de ontbrekende letters in. De letters vormen

samen dan weer een nieuw woord! Succes!

1. Om je voet in te doen bij het rijden
2. Heb je in je handen tijdens het rijden

3. Onderdeel van het zadel
4. Zo noem je de niveaus waarin je rijdt ook wel

5. Zitten aan zowel hoofdstel als zadel

. . ugel
te . . el
sing . .
. . ngen
ri . . en

De oplossing vind je onder de verjaardagen op pagina 21

Manege telefonisch 
slecht bereikbaar

Misschien heb je het al gemerkt, maar de manege is de laatste tijd slecht 
telefonisch bereikbaar.
Mocht je geen gehoor krijgen, probeer het dan nog 
eens opnieuw, want je hebt grote kans dat het een 
tweede keer wel lukt.
Bel Centrale, is al enige tijd met dit probleem bezig, 
maar heeft helaas nog geen geschikte oplossing 
kunnen bieden. 
Hopelijk is het probleem binnenkort opgelost.
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de le-

denadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

maart
5 Franca Brussee 

5 Jet op ‘t Land 

14 Demy Aurik

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

15 Corianne Wils

19 Beau Schonewille

22 Danitsha Sluiter

23 Savannah Vonk

24 Maartje op ‘t Land

25 Meneer van Schaik

29 Sacha Vergunst

april
1 Imke Liefting
1 Judith Schoenmakers
2 Lisa Sidonio da Luz
6 Freija Alstrøm
10 Shannon Hoogervorst
11 Kerensa Slinger
13 Ria van Schaik
20 Monique Beijeman
25 Desirée van Wengerden

mei
5 Eline de Leeuw
6 Gerda Bruggeman
7 Pieternel Gunst
11 Jane van der Ploeg
12 Iris Versluis
13 Mira Pieterse
21 Merel van den  Hoff
26 Julia Schouten
28 Marise Baak

Wij feliciteren 
de jarigen .....

In de Pretpraat van december, is 

Thyra Huizer niet genoemd. Ze was 

echter op 11 december jarig.

Thyra, alsnog gefeliciteerd!!

Antwoord bij de paardenpuzzel: 
be-ug-el-ri-em

beugelriem
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De agenda is voorlopig alleen bepaald voor de periode tot de 
grote vakantie. Oorzaak is dat we nog niet precies weten hoe 

we met de nieuwe wedstrijdvorm om zullen gaan.

18 maart Samengestelde Wedstrijd
dressuur, springen en spel

Aanvang 10.00 uur  -  Inschrijfgeld leden: € 10,- 

26 maart Ledenvergadering RSV De Ziende
Aanvang 20.00 uur in de kantine

26 mei Cross en Bixiecross 
Aanvang vrijwel zeker na de middag (tijd komt op de site)

Inschrijfgeld voor leden: € 8,00

16 juni Voorjaarsdressuur
Aanvang vrijwel zeker na de middag (tijd komt op de site)

Inschrijfgeld voor leden: € 8,00

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 2018
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 141,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 153,00* 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


