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Wij gaan verhuizen!
Per 30 juni vind u ons aan de Kalkovenweg 2/2a

Daarom nu MEGA Opruimingen tot wel 70% korting
Heel veel shirts vanaf € 5,-

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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2435 AT  Zevenhoven
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Margot Reijnders
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2435 WX  Zevenhoven
Tel. (0172) 53 47 46
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Ad Koster
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CONTRIBUTIE
EUR 27,50 per jaar; 2e lid uit het zelf-
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Al vanaf € 45,00 per jaar kunt u in ons 
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naar bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl
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Marit van Leeuwen
Rienke Boonstra
Ad Koster

DRUKWERK
Ad Koster Printing
www.adkoster.nl
Telefoon (0172) 57 43 53
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Van de bestuurstafel
Privacy wetgeving op de manege
In het kader van de nieuwe wet op de privacy, 
die op 25 mei in de hele EU van kracht wordt, 
zijn we verplicht om van iedereen die in de 
administratie van de manege / vereniging is 
opgenomen, toestemming te hebben voor 
het vastleggen van de gegevens.

Ook moeten we een protocol opstellen, 
waarin we aangeven waar we de verstrekte gegevens voor gebruiken. Daar-
naast mogen we uw gegevens niet met anderen delen zonder uw toestemming.
U begrijpt dat dat een hele moeilijke zaak is, want hoewel we nog nooit gege-
vens van onze leden/ klanten aan anderen hebben verkocht, of op andere wijze 
beschikbaar hebben gesteld en daar ook geen plannen voor hebben, moeten we 
iedereen die al is opgenomen in onze administratie nu alsnog om toestemming 
vragen.
Om deze rede, is onlangs een mail naar alle mensen gegaan die in ons systeem 
staan. In die mail staat precies wat we van u hebben geregistreerd.
Door het formulier te ondertekenen, geeft u ons toestemming om deze registra-
tie voort te zetten. En ook te gebruiken voor hetgeen waarvoor we het hebben 
geregistreerd. Een heel gedoe dus allemaal.

We willen u daarom verzoeken om ons (als u dat nog niet hebt gedaan) het for-
mulier zo spoedig mogelijk terug te sturen. 
Als u in staat bent om het formulier elektronisch te ondertekenen, dan kunt 
u het terugmailen naar adkoster@deziende.nl. Anders verzoeken we u om het 
te printen en (ondertekend) in de afgesloten witte brievenbus in de kantine te 
deponeren.
Komt u niet op de manege, dan kunt u het ook opsturen naar:
Ad Koster - Stortenbekerstraat 41 - 2421 ET  Nieuwkoop

We stellen het op prijs als u dit doet vóór 25 mei, want op het niet voldoen aan 
onze verplichtingen, staat een boete van minimaal 1 miljoen euro!!
Dit is geen verlate 1 april grap, maar daadwerkelijk in Brussel zo vastgelegd.

We drukken het protocol op de volgende bladzijden voor u af.

Ad Koster
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Privacy Verklaring
(We drukken hier de tekst af van het formulier)

Indien u bij manege Pretfort / Ruitersportvereniging De Ziende komt rijden, wor-
den uw gegevens opgenomen in een digitaal bestand.
Omdat deze gegevens onmisbaar zijn voor een goede administratie, geeft U hier 
toestemming voor, door het invullen van uw gegevens op dit inschrijfformulier.

Gaat u hier niet mee accoord, dan kunt u de lessen uitsluitend contant bij ons 
betalen.

Het gaat om de volgende gegevens:
•	 Naam	en	Adres	
•	 Telefoonnummer	vast	en	mobiel	
•	 Mailadres
•	 Geboortedatum	ivm	bepalen	factuurbedrag	

Bewaartermijn:
•	 Standaard	bewaren	we	uw	gegevens	tot	u	ons	verzoekt	om	deze	te	
 verwijderen, omdat we de afgelopen jaren ervaren hebben dat veel 
 oud-ruiters nog via onze nieuwsbrief op de hoogte willen blijven van 
 wat wij doen.
 Uiteraard kunt u ook bij het stoppen met paardrijden bij ons aangeven dat u  
 uw gegevens wilt laten verwijderen. 
 U kunt dit aangeven in de mail die u (na mondelinge opzegging bij Ria) toch  
 altijd al dient te sturen naar info@pretfort.nl

Daarnaast registreren we:
•	 of	u	de	lessen	los	betaalt,	of	dat	u	een	kwartaal-factuur	van	ons	ontvangt		
 (goedkoper dan losse lessen)
•	 of	u	lid	van	de	vereniging	bent	geworden
•	 het	bij	ons	behaalde	diploma	/	niveau

Dit bestand gebruiken we voor de volgende zaken:
•	 Telefonisch	op	de	hoogte	brengen	van	uitval	van	lessen
•	 Per	mail	of	post	toezenden	van	de	juiste	facturen	voor	lessen	of	
 lidmaatschap
•	 Per	mail	informeren	over	zaken	die	spelen	op	de	manege	of	bij	de	vereniging
•	 Het	adresseren	van	clubbladen	
•	 De	verjaardagskalender
      (vervolg op volgende pagina)
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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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Waar worden de bestanden bewaard:
Het bestand is op papier aanwezig op de manege en digitaal bij de penning-
meester van de vereniging, die tevens de facturen verzend voor de manege. Nie-
mand anders dan de penningmeester, heeft toegang tot de digitale bestanden.
Ze staan uitsluitend op de computer van de penningmeester en niemand anders 
heeft hier toegang toe.

Wij respecteren de privacy van alle ruiters/leden. 
U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te (laten) wijzigen of te 
(laten) verwijderen. 

Foto’s bij activiteiten
Bij onze activiteiten worden foto’s gemaakt welke we o.a. publiceren op onze 
website en in ons clubblad.
Mocht u bezwaar hebben dat u / uw kind op deze foto’s komt te staan, dan 
verzoeken we u om dit kenbaar te maken op zowel dit formulier, als ook tijdens 
iedere activiteit. 
U / uw kind dient dan duidelijk herkenbaar te zijn voor de fotograaf. 
De wijze waarop, is bespreekbaar.

Bovenstaande tekst heeft iedereen die op 1 mei 2018 bij ons stond geregistreerd, 
als mail ontvangen. Daaronder staan uw persoonlijke gegevens.
Mocht u hier nog niet op hebben gereageerd, dan vragen we u om dit zsm te 
doen.

Manege Pretfort / RSV De Ziende

Inhaalsessie Diplomarijden
Op 16 maart hadden we een inhaalsessie voor de ruiters die in februari niet in de 
gelegenheid waren om aan het 
Diplomarijden mee te doen.

Marijn de Vries en Julia Schouten gingen 
op voor hun B-diploma.
Sabine Kolb ging op voor haar C-diploma 
en Iris Versluis mocht op voor haar 
D-diploma.

Gelukkig kon onze jury, Janneke vd Vis, ook 
nu iedereen weer tevredenstellen met het 
behalen van het diploma. 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  8



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  9

Paardenwandelaars gezocht!
We gaan dit jaar wat vaker met pony’s op pad om kinderen kennis te laten ma-
ken met manege Pretfort. 
Onlangs waren we op de Lentedag van Landwinkel Jan Nieuwenhuizen. 
En een weekje later op een boerderijdag in Bodegraven. 
Begin juni lopen we met pony’s in Kerk en Zanen.
We hopen dat er ook nog andere plaatsen komen waar we kunnen lopen, want 
op deze manier laten we mensen die Pretfort nog niet kennen, met ons kennis-
maken.

We gaan altijd met 2 pony’s naar de lokatie, maar er zijn natuurlijk mensen no-
dig die de pony’s begeleiden, als er kinderen op zitten. 

De ervaring leert ons, dat er toch wel minimaal 4 begeleiders voor de pony’s no-
dig zijn en daarnaast nog mensen die reclame maken voor de manege. Dit doen 
we met een folder, maar ook met gesprekken met serieus geïnteresseerden. 
Die laatste krijgen vervolgens een aanbod voor een gratis paardrijles van 20 a 30 
minuten. 

Voor het lopen met de pony’s, zoeken we kinderen vanaf ongeveer 12 jaar, die 
dit leuk vinden om te doen. 

Voor de andere zaken, zoeken we volwassenen, die dan ook wat toezicht kunnen 
houden op het geheel. 

Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje naar adkoster@deziende.nl of geef je 
op door een briefje in de witte brievenbus te stoppen.

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 paard van Uffington. 
Bij Oxfordshire (Zuid-Engeland) ligt een 
enorm uitgesneden figuur van een paard op 
een heuvel bij Uffington Castle. Het “Witte 
Paard” is circa 123 meter lang en enkel te zien 
vanuit de lucht. Het paard is in elegante lijnen 
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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uitgesneden en wit van kleur door de onderliggende kalklaag. Vermoedelijk is het 
Witte Paard het oudste heuvelfiguur in Engeland, gemaakt in de late bronstijd 
rond 1400 voor Christus en stelt het een Keltische godheid voor. Er bestaan 
echter twijfels of het wel om een afbeelding van een paard gaat. Sommigen 
geloven dat het gaat om een afbeelding van de draak die door St. George 
verslagen werd op de nabij gelegen Dragon Hill. Het is een traditie dat de lokale 
landheer eens in de zeven jaar ervoor zorgt dat het paard een onderhoudsbeurt 
krijgt, om te voorkomen dat het paard helemaal begroeid raakt met planten. Hij 
organiseert en financiert deze opknapbeurt en de hele lokale bevolking neemt 
deel!

Paard in de spotlight: 
Many Clouds
Op 21 april 2007 wordt er een donker 
bruin Engels volbloed veulen geboren 
op de stal van Aidan Aherne, op 
dat moment weet hij nog niet dat 
dit veulen een echte kampioen zal 
worden. De stal van Aherne heet Windward House Stud, en ligt in Ierland. Het 
bruine veulen krijgt er de naam: Many Clouds, wat Engels is voor: veel wolken. 
De jonge hengst komt uit een familie van steeplechase paarden. Zijn opa was 
Sadler’s Wells, een hengst die in 1997 de Prix Lupin (een race voor jonge paarden 
in Frankrijk) won. Een steeplechase is een race wedstrijd met sprongen in het 
parkoers, ook zijn de afstanden die steeplechase paarden rennen veel langer 
dan ‘gewone’ renpaarden. In november 2007 werd het paard verkocht. Op dat 
moment koste het paard nog ‘maar’ 6000 euro, wat voor een steeplechase 
paard best weinig is. Vanaf dat moment is Many Clouds, inmiddels een ruin, 
eigendom van Trevor Hemmings. Hij komt te staan op de stal van Hemmings  
in het zuid oosten van Engeland in Berkshire. Hier wordt het paard getraind 
door Oliver Sherwood, ook krijgt hij hier een vaste jockey: Leighton Aspell. Zijn 
hele carrière zal hij de zelfde eigenaar, trainer en jockey houden, iets wat in de 
rensport niet heel vaak gebeurd. Met deze vaste groep mensen om zich heen 
groeide de ruin op tot een groot steeplechase paard, en dan heb ik het niet 
alleen over zijn hoogte. Alhoewel hij met een schoft hoogte van 175cm ook echt 
wel een flink paard was. 
In februari 2012 begon Many Clouds aan zijn carrière op de renbaan. Zijn eerste 
race wist hij meteen met een enorme voorsprong en nog een flinke eindsprint te 
winnen. Zijn eigenaren wisten altijd wel dat Many Clouds een goed paard was, 
maar het moment dat hij deze eerste wedstrijd op zijn naam schreef kwam het 
echte besef. Dit paard was een winnaar!
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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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In zijn tweede seizoen won de bruine ruin drie van zijn zeven races. Ook 
promoveerde hij hierdoor naar een nog moeilijkere categorie, hier moest hij in 
zijn derde seizoen tegen racen. De paarden hier hadden veel meer ervaring dan 
hij had. Maar dit hield hem niet tegen om ook in zijn derde seizoen in 2014  een 
paar overwinningen op zijn naam te zetten. 
 Het was dan ook niet zomaar een paard, de ruin werd soms ook wel 
omschreven als een beetje een ouderwets paard. Hij was groot en rustig op 
stal, wat hem de bijnaam: Gentle Giant opleverde. Op stal was Many Clouds 
best verlegen en stond vaak achterin zijn stal. De open dagen die Hemmings af 
en toe op de stal hield waren dan ook zeker niet zijn favoriete dagen. Hij was 
meer een dromertje, die liever niet gestoord wilde worden, en ook niet om alle 
aandacht vroeg. Tegelijk was het een sterk en goed gebouwd paard met een 
enorm uithoudingsvermogen, maar wat hem echt een winnaar maakte was 
zijn mentaliteit, hij wilde altijd winnen. Zijn trainer Sherwood zei wel eens dat 
hij zichzelf nog dood zou rennen als dat betekende dat hij won. Twee totaal 
verschillende karakters dus. Naast de bijnaam Gentle Giant luisterde de bruine 
ruin in zijn thuisstal ook naar de bijnaam: The Black Aeroplane. Ook kreeg de 
Many Clouds een grote groep fans, die hem brieven stuurden, maar ook wortels, 
appels en ander lekkers. En dat kon hij natuurlijk altijd wel waarderen.

In zijn vierde seizoen in 2015 zou hij 
zijn beste resultaat behalen. Hij won in 
het begin van het seizoen een aantal 
races waardoor het extra gewicht 
wat hij mee moest nemen groter 
werd (dit is een manier om de sport 
eerlijker te maken voor alle paarden, 
de winnaars van eerdere wedstrijden 
moeten extra gewicht mee dragen). 
Voor de Grand National race droeg hij 
het op 1 na zwaarste gewicht van alle 
deelnemende paarden (en dan waren 

er wel 39). Van te voren leek de kans op een overwinning maar klein. Maar een 
kleine kans bleek voor Many Clouds voldoende, hij won! En niet zomaar, hij won 
met de op een na snelste tijd ooit. En dat niet alleen, hij was met acht jaar jong 
ook nog het jongste paard ooit dat de Grand National wist te winnen. Deze 
prestatie leverde hem dat zelfde jaar ook de titel: British Jump Racing Horse of 
the Year op.
Het seizoen wat erop volgde was minder succesvol, hij won slechts een keer. 
In zijn zesde seizoen ging het weer beter en leek hij zijn oude vorm weer op 
te pakken door zijn eerste race te winnen. Zijn tweede race was een zeer 
spannende. Op de laatste meters werd hij nog bijna ingehaald, maar dat liet 
Many Clouds niet zomaar gebeuren, hij zette alles in om te kunnen winnen en 
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wist uiteindelijk net zijn neus als eerste over de 
finish te drukken. De carrière van Many Clouds 
mocht helaas niet langer duren, vlak na zijn 
ongelofelijke overwinning zakte de ruin door zijn 
benen en overleed ter plekke aan een hartaanval. 
Wat Sherwood ooit had gezegd over de 
ongelofelijke winnaarsmentaliteit van deze Gentle 
Giant bleek dus waar. Op 28 januari 2017 had de 
negen jarige ruin zichzelf letterlijk dood gerend om 
te kunnen winnen. Met deze prestatie en om zijn 
gedrevenheid om te winnen zal Many Clouds voor 
altijd in de herinnering blijven.
En wie weet kijkt Many Clouds wel vanaf de vele 
wolken waar hij naar vernoemd is naar beneden, 
en geniet hij toch stiekem wel een beetje van alle aandacht voor hem.

Een onderonsje met…
Een bekend gezicht op Pretfort

Deze keer… Carlijn!
Hallo, stel jezelf eens voor aan onze lezers!
Ik zal mij even voorstellen en het mysterie rond 
mijn naam oplossen! Mijn naam is Charlotte Sophie 
Bijsterveld, maar mijn roepnaam is Carlijn. Mijn 
moeder wou mij de roepnaam Lotte geven maar een 
aantal ouders uit haar omgeving deden dit eerder. Ze 
vond het niet leuk om mij dus ook Lotte te noemen en 
daarom heb ik de roepnaam Carlijn gekregen (Carlijn 
is afgeleid van Charlotte). Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je mij noemt, ik 
reageer op beide namen. Ik ben 24 jaar oud en woon samen met mijn moeder, 
vader, broer en hond Joy in Alphen aan den Rijn. Sinds 2010 werk ik bij de 
Hoogvliet in Kerk & Zanen als caissière. Afgelopen week heb ik ontslag genomen 
omdat ik het niet meer kan combineren met mijn opleiding, tweede baan en het 
paardrijden.

Vertel is iets meer over je opleiding en je tweede baan?
Ik ben bijna 4 jaar geleden begonnen aan de opleiding tot docent geschiedenis 
op de Hogeschool Utrecht. Nadat ik in mijn eerste jaar mijn propedeuse heb 
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gehaald voor deze opleiding heb ik de mogelijkheid gehad om een tweede vak er 
bij te gaan studeren. Ik heb toen gekozen om ook wiskunde docent te worden. 
Aankomend jaar zal ik mijn laatste jaar in gaan en zal ik hopelijk in augustus 
2019 afstuderen voor beide opleidingen. 

Dit schooljaar en ook aankomende schooljaar zal ik op het Groene Hart Lyceum 3 
dagen in de week wiskunde en geschiedenis les geven. Het lesgeven aan pubers 
vind ik ontzettend leuk. De interactie met 30 van die pubers vind ik erg gaaf. 
Helaas merk ik dat de taken die je als docent naast het lesgeven hebt niet echt 
bij mij passen. Het eindeloos noteren en vergaderen kan ik niet echt waarderen. 
Ik heb daarom eigenlijk besloten dat ik waarschijnlijk niet in het onderwijs (in 
Nederland) ga blijven. 

Vanaf jongs af aan heb ik altijd heel graag militair willen. Ik wil aankomend jaar 
dan ook proberen om mij aan te melden bij defensie als apache piloot bij de 
Nederlandse Luchtmacht. Dit is iets heel anders en vervolgend heb ik wel weer 
een lange opleiding voor de boeg maar ik denk dat defensie beter bij mij past.

Hoe ben je überhaupt met het paardenvirus besmet geraakt en 
uiteindelijk terecht gekomen bij Manege Pretfort?
Sinds afgelopen zomer rij ik op Manege Pretfort. Ik heb als jong meisje zo’n 
8 jaar op de Ripse Ruiters in Rijpwetering gereden. Ik heb pony’s en paarden 
gereden, met wedstrijden meegedaan en ponykampen overleeft. Nadat ik heb 
leren rijden heb ik jarenlang op Martijn gereden. Dit was een super lieve bruine 
ruin. Helaas had hij een vergroeiing in zijn hals en kon hij niet nageven en kon ik 
nauwelijks om stelling vragen. Op een gegeven moment zat ik in een fase dat ik 
op vrijdag en zaterdag liever ging stappen dan elke weekend heel vroeg mij bed 
uit moeten voor de paarden. Toen helaas mijn lievelingspaard Martijn overleed 
heb ik besloten om te stoppen. Maar éénmaal een paardenmeisje… 
Het paardrijden is altijd blijven kriebelen, ik ben zo’n persoon die bij het zien 
van elk paard keihard roept: ‘’KIJK horsies!’’. Alleen de stap zetten om weer 
te gaan rijden durfde ik niet te zetten. Ik wou niet meer terug naar de Ripse 
Ruiters (is toch best wel ver weg) en de andere maneges in Alphen aan den 
Rijn en omgeving, die ik ken, passen niet echt bij mij. Hierdoor heb ik het jaren 
uitgesteld. Tot dat Isabel in mijn leven kwam. Zo’n 1.5 jaar geleden kreeg zij 
verkering met mijn broer. Nadat zij ontdekte dat ik ook gek ben op paarden, 
heeft zij mij een keertje meegevraagd om te komen kijken. 
Ik wist eigenlijk meteen al dat dit het soort manege is dat bij mij paste: niet zo 
groot, goed gevoerde paarden en een laagdrempelige sfeer. Ik kan mij tijdens 
die eerste keer kijken Mirjam nog heel goed herinneren! Zij kwam meteen lekker 
kletsen en maakte een aantal geniale Mirjam opmerkingen (wie kent ze niet?). 
Hierdoor wist ik dat dit het soort ‘paardenmeisjes’ zijn die bij mij passen! Na het 
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OPEN HUIS 

G&O Ruitersport 

Transportweg 36 

2421LS Nieuwkoop 

www.goruitersport.nl 

open woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.30 

Open huis zaterdag 

5  en 19 mei 

Van 13.00 tot 17.00 
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kijken heb ik een lesje meegereden en sindsdien rij ik elke zaterdagochtend mee 
in de les. 
Op zaterdagochtend rij ik het liefst op Queen. Ik ben ten eerste gek op bonte 
paarden, dus het uiterlijk heeft ze al mee. Daarnaast is ze ook gewoon een 
ontzettend braaf en lief paardje. Omdat ik jaren niet had gereden moet ik echt 
weer even inkomen en samen met Queen lukt dit aardig! En nu ik al een aantal 
maanden op haar rij is de verliefdheid alleen maar gaan groeien en vind ik 
lessen met haar heel erg leuk! Naast het rijden in de les op Queen, rijd ik sinds 
een aantal weken Ushi. Ushi is ook een heel lief en braaf paardje alleen wel 
een pittige dame om te rijden. Maar ze is voor mij een heel leerzaam paard en 
daarom ga ik haar dan ook elke zondag huren! Samen kunnen Ushi en ik nog 
heel veel leren en ik heb er zin in om ons elke week weer te kunnen verbeteren.

Zou je later een eigen paard willen?
Ik zou heel graag een eigen paard hebben. Mirjam weet precies op wat voor 
paarden ik val, ik word dan ook wekelijks door haar geconfronteerd met 
geweldige paarden die een nieuwe baas zoeken. Op zulke momenten kriebelt 
het ontzettend. Maar op dit moment heb ik de tijd en het geld niet om een eigen 
paard te kunnen verzorgen. En als ik aan een paard begin wil ik het wel goed 
doen! Het ligt er dus aan wat voor werk ik ga doen of ik later een eigen paard 
neem (ik denk dat militair zijn en een paard hebben een lastige combinatie is). 
Maar een dag leasen of af en toe een paard verzorgen ga ik denk ik heel wat 
jaren doen! En ik ga er vanuit dat dit ook gewoon op Manege Pretfort gaat zijn. 

Wat vind jij zo speciaal aan Manege Pretfort en zou je iets willen 
veranderen aan de manege?
Zoals ik al zei vind ik de laagdrempeligheid om de manege erg fijn. Mensen zijn 
gezellig naar elkaar toe, helpen elkaar en maken zich niet druk om iemands 
uiterlijk na een lange vrijdagnacht! 
Ook zie je dat de paarden goed 
verzorgt worden en dat ze met 
veel liefde worden behandeld.
Daarom zou ik weinig aan manege 
Pretfort willen veranderen. 
Misschien iets toevoegen? Ik zou 
het heel erg leuk vinden om af en 
toe met een manege paard naar 
buiten te kunnen. Om met lekker 
weer een buitenrit te kunnen 
maken.
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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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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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Wist-je-dat;

* we afscheid hebben moeten nemen van Mickey?
* hij moest worden ingeslapen?
* we Marianne en alle verzorgsters van Mickey sterkte wensen met dit verlies?
* er hard gewerkt is voor een mooi verblijf voor de varkentjes?
* we iedereen die geholpen heeft dit te realiseren willen bedanken voor de  
 hulp?
* Ria de biggetjes voor haar verjaardag heeft gekregen?
* Ria vrijdag de 13e jarig was?
* de varkentjes de namen Petronella en Hendrik hebben gekregen?
* het rode varkentje Hendrik is en de wit met zwarte vlekjes Petronella is?
* ze niet gevoerd mogen worden?
* ze gezelschap hebben van de konijnen Waldo en Reusje?
* de vlaamse reuzen groter zijn dan  de biggetjes?
* de varkentjes onderwerp waren van een 1 april grap?
* iedereen er met open ogen ingetrapt is?
* Ria, Yvonne en Saskia de grap bedacht en uitgewerkt hadden?
* hun de grootste schik en voorpret hebben gehad?
* er ook op 1 april mouwen van jassen dicht geknoopt waren?
*  Mirjam haar cap en rijlaarzen hoog aan het plafon waren gehangen?
* Anton en Connie het hoger op hebben gezocht?
* Anton op Flair en Connie op Ushi gereden heeft?
* Piraat het allemaal niet zo goed ziet in het donker?
* de paarden flink in de rui zijn?
* de haren niet op de mesthoop gegooid mogen worden?
* dit is omdat de mest uitgestrooid word over het land?
* we hopen dat het gras nu snel gaat groeien?
* de paarden dan lekker snel de wei in mogen?
* het helaas nog niet zo ver is?
* Marie kreupel is?
* ze echt heel zielig is en pijn heeft?
* we hopen dat het gauw weer beter met Marie gaat?
* er met Marieke en Blue Eyes met de Pasen bij landwinkel Jan Nieuwenhuizen  



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  22

 gelopen is?
* die dag goed bezocht is door veel enthousiaste kinderen? 
* er best veel kinderen zich aangemeld hebben op de manege om te gaan leren  
 paardrijden?
* er nieuwe stoelen onder het afdakje staan?
* als iedereen ze na gebruik goed onder de tafel aanschuift de kippen er niet  
 zo’n rommeltje van kunnen maken?
* helaas de samengestelde wedstrijd afgelast moest worden?
* er te weinig inschrijvingen waren?
* we hopen dat er een volgende keer wel genoeg animo is zodat het wel door  
 kan gaan?
* Jeroen het heerlijk vind om gepoetst te worden?
* Als je het leuk vind, in overleg met Ria, altijd Jeroen mag borstelen?

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

PUZZELTOCHT 
 
 
 

Dit is een paardensprong. Je begint bij een letter en springt dan volgens de regels van het schaakspel 
naar de volgende letter. De sprong is één naar links (of rechts) en twee naar beneden (of boven). Of 

eerst twee naar links (of rechts) en dan één naar beneden (of boven).  
 
 
 
 
 

Oplossing: longeren 

R L G

N ? E

N E O

PUZZELTOCHT
Dit is een paardensprong. 

Je begint bij een letter en springt dan
volgens de regels van het schaakspel naar de volgende letter.

De sprong is één naar links (of rechts) en twee naar beneden (of boven).
Of eerst twee naar links (of rechts) en dan één naar beneden (of boven). 

Oplossing onder de verjaardagskalender
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Ponykamp(en) 2018
Yiiiihaaaaa, het is lekker weer en dat kan maar één ding betekenen: 

ponykamp komt er aan!
 

Van maandag 16 tot donderdag 19 juli gaan we weer helemaal los! 

Dus trek je lasso’s uit de kast, poets je cowboylaarzen, kam je indianentooi 
even goed door en schrijf je zo snel mogelijk in!

Wij hebben er heel veel zin in! 

Howdee!

Voor deze midweek vragen 
wij een vergoeding van 
€ 145,00 als je lid van de 

vereniging bent. 
Ben je dat niet,

dan betaal je € 8,00 meer.

De leiding van het kamp is 
in handen van Isabel, Marit, Carlijn (die kennen jullie als Charlotte maar 

haar roepnaam is Carlijn) en Mirjam

Het zou mooi zijn als jullie wat kleding / versiering meenemen in het thema 
van dit kamp! Dus Cowboys en Indianen!

Je kunt je nu al inschrijven door de bon in de kantine in te vullen en in te 
leveren bij Ria. Bij inlevering, ontvangen wij ook graag een aanbetaling van 

€ 50,- voor het opvangen van de eerste kosten.

Voor degene die niet meer in de leeftijdsgroep vallen van dit kamp,
komt er in augustus een (tiener)kamp.
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Pretportretten....

Zeppie krijgt een heeeerlijke 
massage en Conny is onze 
oude Jeroen aan het poetsen 

En oh ja de twee shetjes staan 
lekker buiten deze hebben de 
naam Odette en Rockie
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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

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

juni
1 Kirsten de Jong 

1 Kiki de Geus 

5 Rienke Boonstra 

7 Sabine Baak 

12 Mevrouw Burggraaff 

19 Anna Louisa Klootwijk 

21 Maud Notenboom

22 Vincent Smits

22 Melissa Kempen

26 Emrije Isaku

27 Jacky Windhorst

29 Ben Epskamp

29 Jip van Koert

29 Sanne Leertouwer 

29 Sophie Leertouwer 

juli
2 Shanya Baltes
4 Sarella de Vos
8 Bram Angenent
12 Minke Zwanenburg 
13 Bradley Vonk
15 Marloes Nulle
18 Isabel de Ruiter
20 Sara Wijman
23 Rüveyda Agraz

Oplossing Paardensprong: longeren

Wij feliciteren 
de jarigen .....

Privacy
Via de mail heeft iedereen een

Privacy Verklaring toegezonden
gekregen.

Daarin staan de gegevens die we van 
jullie in ons systeem hebben staan.
Heb je die niet gekregen, stuur dan 

een mailtje naar
adkoster@deziende.nl

De bedoeling is dat deze verklaring, 
GETEKEND bij ons terug komt.

Dat kan via de mail,
of in de witte brievenbus,

of per post naar
Ad Koster

Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop

Doe het in ieder geval uiterlijk
17 mei 2018
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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.

12 mei versier je pony dag

26 mei Cross en Bixiecross 
Aanvang 13.00 uur

Inschrijfgeld voor leden: € 8,00

9/10 juni - springweekend vanaf 14 jaar

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

Inschrijfgeld voor leden: € 8,00

24 juni - schriktraining

Nadere informatie vind je in de kantine
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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

Vo
or

ja
ar

sa
an

bi
ed

in
g!

Kom naar de winkel als je nog vragen hebt
of mail ons www.rijnbeek-dier.nl

Welke artikelen doen er mee:
rijbroeken, laarzen, cap`s, zweepjes, kammen, borstels,
halsters  halstertouwen, hoofdstellen
en nog veel meer.

U KOOPT 1 ARTIKEL
op onze ruitersport afdeling

2e ARTIKEL naar keuze GRATIS
       Wees er snel bij geldt alleen op producten 

die op voorraad zijn. OP=OP.

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

Altijd 10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


