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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
Beste ruiters van Manege Pretfort
 
Wij van het bestuur hebben 
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL belangrijk 
nieuws.........Er gaan dingen VERANDEREN.
 
Omdat er een terugloop is van deelnemers 
in onze wedstrijden, hebben wij, na veel 
overleg, besloten om op een andere manier wedstrijden te gaan rijden.

Er komt in september een informatie avond over, dus houdt uw email en de 
ramen op de manege in de gaten, want daar zullen wij melden wanneer dit is.
Op die avond zullen we u dan uitleggen hoe dit allemaal gaat verlopen.
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in om op een nieuwe manier voor u de 
wedstrijden te gaan regelen.
 
Mocht u toch al eerder vragen hebben, dan kunt u mij altijd aanspreken op de 
manege.........

We wensen u, als bestuur, tevens een hele fijne vakantie.
 
Yvonne op ‘t land    
Voorzitter RSV de Ziende

Zonovergoten Cross 
Zaterdag 26 mei organiseerde RSV De Ziende weer een cross op Manege Pretfort 
aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen.
Een cross is eigenlijk een springwedstrijd, verdeeld over de binnen- en buitenbak 
van de manege.
In beiden bakken staan hindernissen, die per categorie in hoogte verschilden.
Voor de jongste ruitertjes lagen de meeste balken nog op de grond, maar voor 
de andere categorieën werden ze een paar keer verhoogd.
Helaas is het aantal deelnemers aan de wedstrijden de laatste paar keren erg 
gedaald.
Dit keer deden slechts 20 deelnemers mee aan de cross, terwijl vroeger minimaal 
het dubbele aantal aan dit soort wedstrijden deelnam. De vereniging is dan ook 
driftig op zoek naar andere wedstrijdvormen en denkt daar na de grote vakantie 
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mee te kunnen starten.
Ondanks het lage aantal deelnemers, was het een zeer geslaagde wedstrijd; 
temeer door het prachtig mooie weer, waardoor de toeschouwers (meestal 
ouders en andere familie) heerlijk buiten konden genieten van de zon. Dit 
maakte het wachten op de uitslag een stuk aantrekkelijker.

De uitslagen per categorie: (bij gelijke punten, bepaalde de tijd de plaats)

Minicross voor de jongste ruiters:
1 Lisa Sidonio de Luz op Piraat 
 met 85 pt. (46 sec.)
2 Sanne Leertouwer op Vosje 
 met 85 pt. (59 sec.)
3 Sophie Leertouwer op Bonnie 
 met 85 pt. (119 sec.)
4 Fleur Verburg op Blue Eyes 
 met 83 pt.  (51 sec.)
5 Abigaël Dijkstra op Vosje 
 met 83 pt. (105 sec.)
6 Danitsha Sluiter op Queen 
 met 83 pt.  (108 sec.)
7 Maud Notenboom op Blue Eyes 
 met 83 pt.  (109 sec.)
8 Eline de Leeuw op Sassie met 83 pt. (115 sec.)
9 Aimée Vriens op Sassie met 83 pt. (133 sec.)
10 Norah Sabri op Bonnie met 81 pt. (103 sec.)
11 Demy Aurik op Marieke met 76 pt. (105 sec.)

Deelnemers met A-Diploma:
1 Tess Edelenbosch op Blue Eyes 
 met 82 pt. (57 sec.)

Deelnemers met 
B-Diploma:
1 Roxanne Sieger op Piraat 
 met 85 pt. (55 sec.)
2 Jip van Koert op Sunny 
 met 85 pt. (108 sec.)
3 Imke Liefting op Vosje 
 met 84 pt. (106 sec.)

Zie 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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Uitnodiging!
30 juni 2018 vieren wij ons 15 jarig bestaan graag samen met u in ons nieuw pand!

Om 10:00 uur vindt de opening plaats de dag duurt tot 16:00 uur

Wat valt er allemaal te doen

	 Koffie of thee met wat lekkers

	 Goodiebag bij besteding van minimaal €10,00 (op is op)

	 Tapasbar voor de hond

	 Hondentrimster aanwezig waar al u vragen over de honden en kattenvacht  
 kwijt kunt verder is zij gediplomeerd in etherische olie voor u huisdier

	 Koekjes bakken voor u hond

	 Dierenfotograaf is aanwezig

	 Het bedrijf Happy pets verzorgd de gehele dag vanaf 10:30 uur een educatief  
 programma met diverse diersoorten o.a. een Poolvos, Amerikaanse nerts,        
 wit buik egels, slangen enz. 

	 Bellenblazen met u huisdier

	 Heeft u vragen over voeding er zijn diverse  punten in de winkel waarbij   
 vertegenwoordigers van veel merken u de nodige informatie kunnen geven.

	 Heel veel superleuke maar vooral aantrekkelijke acties (zolang de voorraad         
 strekt) Houd onze facebookpagina in de gaten!

U vindt ons vanaf 30 juni op

Kalkovenweg 2  -  Alphen aan den Rijn
www.facebook.com/AVHalphen/
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Deelnemers met C-Diploma:
1 Freija AlstrØm op Sunny 
 met 84 pt. (46 sec.)
2 Naomi Slappendel op Piraat 
 met 84 pt. (50 sec.)
3 Ellen den Daas op Ready 
 met 81 pt. (111 sec.)

Deelnemers 
met D-Diploma:
1 Marloes Nulle op Mevr Raven 
 met 85 pt. (44 sec.)
2 Joyce Baak op Mister met 79 pt. (121 sec.)

Laatste dressuur in huidige vorm
Zaterdag 16 juni organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende een dressuurwedstrijd op Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Helaas trok deze wedstrijd ook weer vrij weinig deelnemers en daarom gaat na 
de grote vakantie het roer volledig om bij de vereniging.
Na de vakantie gaat de vereniging de wedstrijden in een andere vorm gieten, 
waardoor de deelnemers meer voor zichzelf rijden en minder per groep.

Begin september zal hier een informatie-avond over worden georganiseerd op 
de manege. We hopen dan weer veel meer deelnemers te mogen begroeten bij 
de activiteiten. Het blijven wel uitsluitend ruiters van Pretfort.

Deze keer dus nog op de oude manier en met mooi weer, dus alles kon worden 
verreden in de buitenbak.
De eerste ring die van start ging was de ring met 21-plussers.
De ring werd gejureerd door Vera Vossenberg, die de protocollen voorzag van 
nuttige tips voor de ruiters.
De andere ringen, gesplitst op het bij de vereniging behaalde diploma, werden 
gejureerd door Saskia van der Heuvel, die meer ervaring met de jeugdige ruiters 
heeft. Na de wedstrijd volgen nog een parade en de uitreiking van de bekers aan 
de Kampioen van 2017, maar eerst de uitslagen van de wedstrijd:
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Ring 21 +
1 Marit van Leeuwen (B) op Flair met 186,5 pt.
2 Marloes Nulle (D) op Mevrouw Raven met 182 pt.
3 Cindy Slappendel (ZA) op Vabe met 180 pt.
  
Met C-Diploma 
1 Naomi Slappendel op Piraat met 201 pt.
2 Ellen den Daas op Mister met 195 pt.
3 Freija AlstrØm op Sunny met 187 pt.
 
Met B-Diploma
1 Jip van Koert op Marieke met 195 pt.
2 Roxanne Siegers op Piraat met 192 pt.
3 Imke Liefting op Vosje met 189 pt.
 
Met A-Diploma
1 Noël Koot op Vosje / Bonnie met 198 pt.
2 Tess Edelenbosch op Blue Eyes met 196 pt.
 
Zonder A-Diploma
1 Norah Sabri op Bonnie met 201 pt.
2 Lisa Sidonio da Luz op Piraat met 199 pt.
3 Eline de Leeuw op Sassie met 198 pt.
4 Danitsha Sluiter op Queen met 192 pt.
5 Abigaël Dijkstra op Vosje met 191 pt.

Zoals gezegd volgde na de wedstrijd een mooie parade, onder leiding van Bram 
Angenent. Altijd een mooi gezicht om al die paarden tegelijk in de ring te zien.
Aan het einde van deze parade werden de door ST/Warmte gesponsorden 
bekers uitgereikt aan de Kampioenen van 2017.

Deze Kampioenen waren: 
Noël Koot, Zonder A-Diploma
Jip van Koert, Met A-Diploma
Sabine Kolb, Met B-Diploma
Naomi Slappendel, Met C-Diploma
Famke Angenent, Met D-Diploma
Mira Pieterse, Eigen Paarden
   
Omdat de prijsuitreiking plaatsvond tussen de paarden, zijn er niet echt foto’s 
van. Die zijn er wel van de parade en die staan op de volgende pagina’s.
Kijk voor veel meer foto’s op www.deziende.nl.
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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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Paarden en mythen
Paarden komen vaak voor in mythen en legenden. De reeks ‘paarden en mythen’ 
zal iedere keer één verhaal eruit pikken en in het kort iets vertellen over deze 
bijzondere paarden!

De centaur
De centaur of hippocentaur komt oorspronkelijk uit de Griekse mythologie. 
Dit wezen heeft een lichaam van een paard, met een bovenlichaam van een 
mens. Bij de Griekse mythologie worden ze vaak afgeschilderd als boosaardige 
en moordlustige wezens met pijl en boog. Ook worden ze vaak gezien als 
volgelingen van Dionysos (de god van de wijn), en worden ze dus vaak dronken 
afgebeeld. Er is echter ook één centaur die wel lief is, namelijk Cheiron, halfbroer 
van Zeus (oppergod) en zoon van de titaan (=reus) Kronos. Maar misschien 
ken je ook Firenze wel, uit Harry Potter? De andere centaurs willen niets met 
de mensen te maken hebben, maar Firenze gaat Harry wél helpen. Ook in de 
boeken van Rick Riordan over Percy Jackson komen centaurs voor. En in de 
kronieken van Narnia! Je bent ze dus misschien wel eens tegengekomen. Zelf zou 
ik ook best een centaur willen zijn, lekker meegalopperen met de paarden door 
de wei!
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De Parade
De paarden en ruiters waren er klaar voor.......op de springwei werd de volgorde 
van paarden aangewezen , de zweepjes werden ingeleverd tijd voor de PARADE.
 

Daar komen ze ze bak binnen rijden achter de parade commandant Bram aan, 
in slangevoltes  reden zij door de bak heen op de Parademuziek wat een mooi 
gezicht al die ruiters die straalde keurig in tenue het blijft een geweldig gezicht.
Toen werden zij opgesteld door de commandant in een lange rij netjes naast 
elkaar. dit is een spannend moment voor de ruiters en paarden want dan neemt 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  15

de commandant de parade af. Dit ging 
super en de paarden bleven netjes 
staan.

Tijd voor het Wilhelmus de groet werd 
gegeven en muziek werd gestart dit is 
toch echt een kippenvel moment.
 
Hierna worden de prijzen uitgereikt  
en de ere rondes gereden voor onze 
clubkampioenen.

Met dank aan de sponsor van deze prachtige bekers: 

ST/Warmte uit Nieuwkoop

Puzzel
Geef voor beide woorden een ander woord en zet ze achter elkaar. 

Dan vind je iets wat met paardrijden te maken heeft!

KOP
PAAR +

Oplossing achterin deze Pretpraat
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Ieder kind heeft recht op een toekomst, heeft recht op onderwijs,
op medische voorzieningen en op een “warm” huis...

Circle4life zet zich in voor kansarme kinderen en gezinnen
in afgelegen gebieden in Kenia en helpt hen bouwen aan een toekomst.

www.circle4life.nl  -  www.facebook.com/circle4life

Terras & High-tea

Jaagpad 33

1424 PV De Kwakel

0172-530132

www.h-eerlijk.nl

corianne@h-eerlijk.nl

Open

1 april t/m 30 september

vrijdag

11.00-17.00 uur

zaterdag en zondag

10.00-17.00 uur

(1ste weekend vd maand gesloten)

[H]eerlijk!
Terras en High-tea

High-tea 
vanaf 

p.p. €14,50
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Paard in de spotlight:
Charisma
Charisma, het Engelse woord voor 
uitstraling, was een eventing paard 
uit Nieuw Zeeland. Het paardje wordt 
door sommigen gezien als het grootste 
eventing paard ooit. Alhoewel niet 
iedereen het daar natuurlijk mee eens 
is, kan er niet aan getwijfeld aan de 
fantastische prestaties van dit paard. 

Met een stokmaat van 160cm en een bruine vacht viel het paardje niet echt op, 
maar hij bewees zichzelf en werd een van de beste van de geschiedenis.
In 1972 werd Charisma geboren op de Williams’ stal in Wairarapa, Nieuw 
Zeeland. Zijn vader was een Engelse volbloed met de naam Tira Mink. Zijn 
moeder was een succesvol springpaard met de naam Planet, ze was de eerste 
merrie in Nieuw Zeeland die net zo hoog sprong als dat ze zelf was. Helaas 
eindigde haar carrière als sportpaard te vroeg na een blessure. Maar het 
opvallende eigenschappen Planet was wel haar ras, ze was grootste deel Engels 
volbloed, maar ook voor 1/16 Percheron, een beetje groot en zwaar trekpaard 
dus, niet echt wat je verwacht bij een springpaard.
Als jaarling werd Charisma gekocht door David Murdoch die hem in een stuk land 
zette met een omheining van 1.2 meter hoog. Dit maakte Charisma helemaal 
niets uit, hij sprong er geregeld over heen als hij zich verveelde in zijn eigen 
stukje land. Verder was het een heel rustig en geduldig paard dat zich makkelijk 
liet trainen. Verder was het paard gek op eten, wat hem de bijnaam: Podge 
(Engels voor dikzak) opleverde. In 1977 kocht Sharon Dearden het bruine paardje, 
zij wist hem in een paar jaar tijd tot een boven gemiddeld eventing paard op 
te leiden. Bij eventing wedstrijden worden er drie onderdelen afgewerkt: een 
dressuurproef, een spring parkoers en een cross. Het spring parkoers en de cross 
zijn minder zwaar dan de parkoersen van gewone spring of cross wedstrijden, 
maar omdat alle drie de onderdelen gedaan worden door het zelfde paard 
in een korte tijd, vaak binnen een dag, alhoewel er ook meerdaagse zijn met 
zwaardere parkoersen, is het een topprestatie. Ondanks Sharon met Charisma 
op de wachtlijst stond voor de Olympische spelen van 1984 stond, maakte ze 
de beslissing om hem te verkopen in 1983. Fran Clark kocht het paard over, zij 
besloot het paard door Jennifer Stobart te laten rijden en naar een dressuur 
niveau van zz zwaar te promoveren, gewoon omdat het kon. 

In het jaar van de Olympische spelen van Los Angeles (1984) raakte het paard 
van Mark Todd, een succesvolle eventing ruiter, geblesseerd. Fran Clark bood 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  18

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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hem aan om Charisma te 
rijden, Mark probeerde het 
paard uit, besloot dat hij nog 
een poging zou doen om met 
Charisma zich te plaatsen 
voor de spelen, en nam hem 
mee naar zijn stal om het 
paard fit te krijgen. Het paard 
had namelijk de nijging om 
wat te dik te worden. Hij 
hield namelijk wel heel erg 
van eten, zo erg dat hij op 
oude kranten stond op stal in 
plaats van stro omdat hij al 
zijn stro opat. 
Charisma won de eerste twee eendaags wedstrijden met Mark, vervolgens 
won de combinatie ook de nationale eendaags wedstrijd en de nationale 
driedaags wedstrijd. Na deze prestaties werd de combinatie geselecteerd voor de 
Olympische spelen. Tijdens een reis naar Engeland voor een wedstijd daar werd 
Charisma en beetje ziek, deze ziekte bleef hem zijn hele carrière achtervolgen. 
Ondanks zijn ziekte wist hij daar wel weer een overwinning binnen te slepen. In 
de zomer van datzelfde jaar ging Charisma samen met Mark voor het eerst naar 
de Olympische spelen. Hier wist hij wederom iedereen te verbazen en de gouden 
medaille mee naar huis te nemen! Het was nog wel even spannend want bij het 
springen had Charisma altijd de gewoonte om precies hoog genoeg te springen 
om de hindernis net aan te halen, wat met enig regelmaat tot gevolg had dat 
er balken afvielen. Maar dit deed hij tijdens de spelen niet en met een foutloze 
ronde won hij! Daarmee haalde hij de voor het eerst in de geschiedenis van 
Nieuw Zeeland een gouden Olympische medaille in de paardensport voor het 
land.
Na de spelen wilde Mark heel graag door met Charisma, het probleem was 
echter dat de eigenaar van Charisma, Fran Clark, dit om onbekende reden niet 
zag zitten en het paard wilde verkopen. Mark vond dit natuurlijk vreselijk en 
probeerde van alles om dit tegen te houden. Uiteindelijk wist hij met zijn sponsor 
achter de rug van Fran toch wat te regelen. Fran verkocht het paard aan de 
Britse Lizzie Purbrick, die op haar beurt een deal had met de sponsor van Mark 
waardoor het paard uiteindelijk toch weer bij Mark terecht kwam. Dit bleek een 
goede beslissing want Mark behaalde het ene na het andere succes met de ruin. 
De twee hadden namelijk een ongelofelijke band, Charisma liep altijd als een 
hondje achter Mark aan. Hij noemde hem liefkozend: dikke harige pony, want hij 
was in vergelijking met de andere paarden op zijn niveau echt een kleintje. 
De combinatie bleef presteren en in 1988 kregen ze het weer voor elkaar om zich 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  20



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  21

te kwalificeren voor de Olympische spelen 
die dat jaar in Seoel gehouden werden. 
Dit keer was het niet een heel spannende 
wedstrijd, Charisma won alle drie de 
onderdelen en won zo weer een gouden 
medaille, hiermee is hij een van de twee 
paarden die het is gelukt om twee keer 
goud te behalen op de olympische spelen 
bij het onderdeel eventing.
Na deze spelen ging Charisma weer naar 
huis om van zijn pensioen te genieten. 
De op dat moment 16 jarige ruin kreeg 
zijn wel verdiende rust op de stal van 
Mark Todd, waar hij de rest van zijn leven 
verbleef. In 1999 werd hij nog uitgeroepen 
tot het beste eventing paard van de eeuw, 
en zijn ruiter Mark kreeg de: titel beste 
eventing ruiter van de eeuw. Op 7 Januari 2003 brak Charisma zijn schouder 
bij een ongeluk, hij is ingeslapen op 30 jarige leeftijd na een fantastische 
sportcarrière en een heerlijk pensioen.

Mogen we even uw aandacht!! mbt Privacy
De EU heeft verzonnen dat wij als vereniging aan Privacy voorwaarden 
moeten voldoen die ons verplichten om uw toestemming te vragen voor 
het opslaan van uw gegevens en voor het maken en publiceren van foto’s bij 
evenementen.
We hebben daarom al weer meer dan een maand geleden een mail naar 
iedereen gestuurd die op manege Pretfort rijdt.

Helaas hebben we op het moment dat ik dit schrijf, zo’n 45% van deze verkla-
ringen nog niet mogen terug ontvangen.
Daarom een dringende oproep om dit zo snel mogelijk te doen, daar we als 
vereniging/bedrijf in overtreding zijn als we uw verklaring niet in ons bezit 
hebben.
Waarschijnlijk denkt u, net als ik, “wat een onzin, dit gooi ik gewoon weg” , 
maar helaas zijn we verplicht u toch te vragen om het formulier te tekenen 
en in te leveren op de manege, of te mailen naar adkoster@pretfort.nl

We rekenen op uw medewerking. 
Bij voorbaat onze dank. 
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Wist je dat: 
- we George welkom heten op de manege?
- George het paard is van Connie?
- hij op de manege kwam als hengst?
- hij ondertussen geen hengst meer is?
- Renske last van haar rug heeft gehad?
- dit gelukkig weer goed gaat?
- de paarden sinds eind mei weer heerlijk in de wei staan?
- er nu zoveel friezen paarden zijn dat ze best moeilijk uit elkaar te halen zijn?
- vooral Aafke en Heemst nauwelijks te onderscheiden zijn?
- Vabe nu ook zijn Pretfort- zwemdiploma heeft?
- hij gelukkig weer snel uit de sloot gehaald was?
- Joyce B een blindedarm ontsteking heeft gehad?
- zij geopereerd is en dus nooit meer een blindedarm ontsteking kan krijgen?
- we haar sterkte wensen met het herstel?
- Maybe geopereerd is aan haar oog?
- de operatie gelukkig goed is gegaan?
- Maybe goed hersteld?
- Chirico kreupel is?
- dit helaas nog wel een poosje gaat duren?
- hij nu niet in de wei kan staan?
- we hopen dat hij gauw hersteld van deze vervelende blessure?
- Ook Marie weer kreupel is?
- we natuurlijk ook voor Marie hopen dat ze snel hersteld?
- Bliksem de shetlander van Jet, Maartje en Yvonne helaas ingeslapen is?
- we de familie Op ’t Land sterkte wensen met dit verlies?
- Oscar, het maatje van Bliksem, heel erg verdrietig was?
- hij nu gelukkig op de manege mag logeren?
- het springweekend helaas niet door gegaan is?
- er nu waarschijnlijk een springdag georganiseerd gaat worden?
- Hendrik, het mannetjes varken, ziek is geweest?
- we hopen dat hij (als de pretpraat uit komt) opgeknapt is?
- we alle mensen die geslaagd zijn van harte feliciteren met het behalen van  
 hun diploma?
-  wij hun succes wensen met de opleiding die ze gaan doen?



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  24

- de voorbereidingen voor ponykamp in volle gang zijn?
- er heel wat cowboys en cowgirls zich opgegeven hebben?
- het vast een super leuk kamp gaat worden?
- de vakantie voor de deur staat?
- de manege voor 6 weken dicht is voor lessen in de zomer vakantie?
- je wel, in overleg met Ria, een pony/paard kan huren en lekker vrij kan rijden?
- we iedereen een hele fijne vakantie toewensen?

We afsluiten met een hinnik en een groet, tot de volgende keer
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

juni
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

augustus
7 Vivian de Kort
7 Janouk Brouwer
10 Naomi Hesseling 
12 Norah Sabri
23 Naomi Slappendel
24 Mariëlle van den Heuvel
24 Wendy van Leeuwen

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

Wij feliciteren 
de jarigen .....

Alle geslaagden

van harte
gefeliciteerd!

Oplossing puzzel: hoofdstel
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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.

De manege is voor lessen gesloten
in de periode

16 juli t/m 27 augustus

Je kunt in deze periode wel,
in overleg met Ria,

een paard of pony huren om lekker vrij te rijden.

Begin september 

volgt er een Informatieavond over de nieuwe vorm
van dressuurwedstrijden.
Let tegen die tijd op uw mailbox
en op de publicatie 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, € 20,-.
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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 2 emmertjes voor

slechts 6,95 euro

verschillende smaken
Ze zijn er weer 

De Paardensnoepjes van HippoStar

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


