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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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Nieuws van de manege!
Dit bericht is ook al aan alle ruiters gestuurd via de mail, 
maar het is zó belangrijk, dat we het ook hier plaatsen.

Binnenkort gaan er dingen veranderen op Manege Pretfort 
en we willen u hiervan op de hoogte stellen, zodat u dit 
niet via andere wegen hoeft te horen.

Al een paar jaar heeft Ria problemen met haar luchtwegen.
In 2017 heeft ze hiervoor ook in het ziekenhuis gelegen, zoals de meeste mensen 
nog wel weten.

Door al het zware werk en het werken met zaken die veel stof bevatten, worden 
haar klachten helaas alsmaar erger en heeft haar arts haar aangeraden om niet 
op deze voet door te gaan met haar werk.

In overleg met haar vader, waar Ria de manege en het woonhuis van huurt, is 
daarom een heel moeilijk besluit genomen. De manege wordt te koop gezet en 
Ria gaat een andere woning zoeken.

Uiteraard gaat de voorkeur uit naar een koper die de manege wil voortzetten, 
maar die garantie is er natuurlijk niet. Al hoopt iedereen dat.

Op dit moment worden woningen in de meeste gevallen vrij snel verkocht, maar 
een manegebedrijf zal nog wel wat meer tijd vergen en daarom denken we dat 
er de komende maanden nog weinig zal veranderen op de manege. 
We versturen daarom in september ook weer gewoon de nota’s voor de 
kwartaallessen voor het volgende kwartaal.

Tot slot nog een verzoekje: 
Ria heeft het hier heel moeilijk mee, dus probeer daar een beetje rekening mee 
te houden. 
Helemaal geen belangstelling tonen is uiteraard ook niet leuk, maar u begrijpt 
waarschijnlijk wel wat ik bedoel…..
Zodra er belangrijk nieuws is over de veranderingen, laten we u dat weten.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met ondergetekende; via mailadres 
adkoster@deziende.nl.
Hopende u hier voorlopig voldoende mee te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Ad Koster, namens Ria van Schaik
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Van de bestuurstafel
De vakanties zijn weer achter de rug en de 
activiteiten op Pretfort zijn weer begonnen.
In eerste instantie natuurlijk de lessen, maar 
binnenkort wil de vereniging natuurlijk ook 
weer activiteiten gaan organiseren.

Kort voor de vakantie, hebben we 
aangekondigd dat wedstrijden voortaan op 
een heel andere manier gaan gebeuren, maar 
in overleg met Ria hebben we besloten om daar nog even mee te wachten.
De proefjes die bij de nieuwe wedstrijden horen, zijn namelijk niet geschikt 
voor kinderen die slechts één keer per week aan de lessen op manegepaarden 
deelnemen.
Er zitten te veel onderdelen in die niet bij manegelessen passen, maar bedoeld 
zijn voor ruiters met eigen paarden, die vaker rijden dan 1x per week.

We gaan het geheel daarom nog eens grondig bekijken en zetten onze planning 
even op een laag pitje, vanwege de verkoop van de manege.
Daarom zullen er de komende tijd even geen wedstrijden plaatsvinden, maar wel 
andere activiteiten. Zoals bv de Schriktraining op 22 september en uiteraard het 
Sinterklaasfeest, dat gepland staat voor 24 november.
Hou hiervoor de lijsten in de gaten die in de kantine (komen te) hangen.

Als vereniging hebben we het plan om in de toekomst (als de nieuwe eigenaar 
daar ook mee accoord gaat) het aantal dressuurwedstrijden uit te breiden en de 
crosses te laten vervallen. We denken dan aan 6 dressuurwedstrijden.
Te weten 3 op zaterdag en 3 op zondag.
Op die manier hopen we degene die op één van de dagen niet kunnen, toch in de 
gelegenheid te stellen om wedstrijden te rijden.

Dit alles is uiteraard geheel afhankelijk van hetgeen er precies gaat gebeuren na 
de verkoop van de manege. Misschien heeft de nieuwe eigenaar wel heel andere 
plannen. 

Prachtige boeken in de verkoop
De vereniging had van wege de nieuwe wedstrijdvorm een stapel boeken 
ingeslagen, die we in combinatie met een Ruiterpaspoort, wilden aanbieden aan 
degene die aan de wedstrijden gingen meedoen. In dat paspoort wilden we dan 
de resultaten van de ruiter bijhouden.
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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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De paspoorten zijn niet gemaakt, maar de boeken willen we nu tegen kostprijs 
aanbieden aan onze ruiters.
Het is werkelijk een zeer mooi boek van de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie.
De titel is “Leer Paardrijden met plezier” en de prijs is € 16,00. 

U kunt het boek bestellen door een mailtje te sturen naar: 
penningmeester@deziende.nl

en gelijktijdig het bedrag van € 16,00
over te maken op IBAN NL51 INGB 0003 5438 70

tnv RSV De Ziende.

Als het bedrag bij ons binnen is, zorgen we dat uw boek op de manege klaarligt.
Er is een beperkt aantal boeken beschikbaar.

Alle plannen die we in deze Pretpraat noemen, zijn uiteraard afhankelijk van 
hetgeen er met de manege gaat gebeuren. 
Wij gaan er voorzichtig vanuit dat de nieuwe eigenaar alles voortzet op de oude 
voet. Uiteraard met een eigen stempel, maar in grote lijnen gelijk aan hetgeen 
er al meer dan 40 jaar heeft plaatsgevonden onder de familie van Schaik.
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17 tm 28 september zomer uitverkoop 
Woensdag en donderdag geopend 

van 14.00 tot 17.30 
zaterdag 22 september van 13.00 tot 17.00 

 
WWW.GORUITESPORT.NL 

TRANSPORWEG 36 NIEUWKOOP 0646756272
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Schriktraining voor paarden
Zaterdag 22 september organiseren wij 
weer een schriktraining. 
Geen eigen paard? Geen probleem, want 
met een manegepaard mag je ook mee 
doen! 
Kijk op de inschrijflijst welke paarden/
pony’s nog beschikbaar zijn.

Vol = vol! Bij voldoende animo organiseren 
we binnenkort nog een training.

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 eenhoorn
In het Westen werd voor het eerst van de 
Eenhoorn melding gemaakt rond het jaar 
398 voor Christus door een Griekse arts. Een 
gedeelte uit deze eerste beschrijving is: ‘Er 
bestaan in India wilde ezels die zo groot zijn 
als paarden, zelfs nog groter. Hun lichamen 
zijn wit, hun koppen donkerrood en hun ogen 

Rebus (oplossing onder verjaardagen)
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Woensdag 26 september vanaf 17.45 uur

Culinair genieten en een goed doel steunen!

We heten u welkom met een g
las Prosecco   

en mini plateau Tapenades me
t brood!

Tapasbar |  Restaurant

Tapasbar & Restaurant Proto | Rijnkade 5 | Alphen aan den Rijn | Tel (0172) 47 65 66

info@proto.nl | www.proto.nl | Lunch en diner dagelijks van 12.00 uur - 22.00 uur

PROTO MENÚ4LIFE

€15,-
PER COUVERT

GAAT NAAR 

PROJECTEN! 39,50
p.p

Met live 
muziek van

Rick 
Meijer

VOORGERECHT PLATEAU VAN DIVERSE TAPAS: 

Rundercarpaccio buideltjes
Courgette | zongedroogde tomaat | rucola | Parmezaan | truffelmayonaise  
Quesadilla’s
Seizoensgroenten | geitenkaas | huisgemaakte pesto
Vitello tonnato
Dungesneden kalfslende | zalf van tonijn | kappertjes | rucola
Gerookte zalm
Avocado | sinaasappeldressing | wasabicrème | wrap

HOOFDGERECHT

Varkenshaas medaillons
In een pannetje a la crème
of
Kip teriyaki
Langzaam gegaard | sesamzaad | truffelteriyakisaus | aardappelmousseline
of
Gebakken zalmfilet
Mousseline van knolselderij | geblancheerde spinazie | Hollandaise saus
of
Lasagne rols
Seizoensgroenten | gerookte mozzarella | Napoli saus

DESSERT

Yoghurt mousse
Griekse yoghurt | huisgemaakte jam van pruimen | pistachenoten
of
Crème Brûlée
Vanille crème brûlée op traditionele wijze
of
Tiramisu
Klassiek Italiaans dessert

Circle4life sponsordiner
Genieten, gezelligheid, lekker eten en live muziek. En ondertussen een goed doel 
steunen en kansarme kindjes in Afrika helpen. Het leven kan eenvoudig zijn.

Op 26 september organiseert Stichting Circle4life in samenwerking met Tapasbar en 
Restaurant Proto alweer de zesde editie van Proto4life. Beetje fris om buiten te zitten 
in september? Welnee, daar hebben we geen last van. Een prachtige overkapping 
en terrasheaters zorgen altijd voor een zonnig tintje. Samen met het speciaal voor 
Circle4life opgestelde viergangenmenu vormt dit de basis voor een super gezellige 
en lekkere avond. Ook dit jaar verwelkomen we je met een gratis koel glas Prosecco, 
gesponsord door Albert Heijn Aarhof. Als kers op de slagroom hebben we er nog een 
heerlijk live muziekje bij kunnen regelen!
Zien we u ook 26 september? Reserveren kan via info@proto.nl of info@circle4life.nl. 
Bellen met Proto op 0172 476566 mag uiteraard ook.

WIE ZIJN WIJ?
Stichting Circle4Life
Lisdodde 133 - 2408 LE
Alphen aan den Rijn

0172 439833 
of 06 21255603
Email: info@circle4life.nl
Website: www.circle4life.nl

KvK nr: 54062217
IBAN: NL12INGB0005368172
BIC: INGBNL2A
RSIN: 851141043
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donkerblauw. Ze hebben een hoorn op hun voorhoofd die ongeveer een halve 
meter lang is.’ Ook in de bijbel wordt de eenhoorn vermeld, onder andere als 
beeld van Christus. Hierdoor is hij verbonden met een middeleeuwse sage, 
waarbij een Eenhoorn door zijn hoorn in een bron met vergiftigd water te 
steken, het water weer drinkbaar maakte. De hoorn staat hier symbool voor het 
kruis en het water als de poel der zonden. Zoals de hoorn het water zuiverde, 
zuiverde het kruis van alle zonden. In de Middeleeuwen veranderde het beeld van 
de Eenhoorn naar een sterk, woest beest. Toch werd hij ook geassocieerd met 
kuisheid en maagdelijkheid. Het dier kon namelijk alleen in bedwang gehouden 
worden door een maagd. Ook in onze tijd zien we nog steeds Eenhoorns 
verschijnen, denk maar aan my little pony, maar ook in de boeken van Harry 
Potter komen Eenhoorns voor.

Paard in de spotlight, 
Beautiful Jim Key
Beautiful Jim Key was beroemd, niet omdat 
hij snel was, of omdat hij mooi kon lopen, 
of hoog sprong. Nee, Beautiful Jim Key was 
een slim paard, hij ging op tournee door de 
hele Verenigde Staten waar hij shows gaf 
waarin hij verschillende trucs uithaalde. 
Tussen 1897 en 1907 toerde hij en zijn 
eigenaar Bill Key door het land. Jim Key 
kende heel veel verschillende trucs, zo kon 
hij spellen, stukken in de bijbel aanwijzen, simpele rekensommen oplossen en 
nog een heel scala aan andere trucs. In tegenstelling tot wat Kluger Hans later 
zou doen, reageerde hij niet op het publiek, hij was heel goed getraind en kon 
echt heel veel verschillende dingen. 

Het hele verhaal van Beautiful Jim Key en zijn eigenaar en trainer Bill Key begint 
eigenlijk bij Bill Key. Hij was namelijk geboren als slaaf op de boerderij van zijn 
meester in Tennessee. Hij kreeg de naam William, maar kreeg de bijnaam Bill. 
Als kind stond al hij op de boerderij bekend als paardenfluisteraar, hij bleef altijd 
geduldig en kreeg zo alles voor elkaar bij de dieren. Ook had Bill een goede band 
met zijn meesters. Hij leerde zichzelf daar ook het vak van dierenarts aan. Tijdens 
de Amerikaanse burgeroorlog beschermde Bill de twee zonen van zijn meesters. 
Tegen de tijd dat de oorlog afgelopen was, hadden de vroegere meesters van Bill 
alles verloren, Bill had toen al naam gemaakt als een goede dierenarts en met 
het geld wat hij daarmee verdiende, ving hij de familie op en stuurde de twee 
zoons zelfs naar de universiteit. 

In 1889 kreeg een Arabische merrie van Bill met de naam Lauretta een bruin 
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hengsten veulen, de vader was een 
draver. Het veulen was alleen bijzonder 
onhandig en zwak. Bill had in eerste 
instantie het idee om het veulen een 
Bijbelse naam te geven, maar toen hij 
zag hoe onhandig de jonge hengst was, 
noemde hij hem Jim, naar de dronkaard 
van het dorp en gaf hij het dezelfde 
achternaam als hemzelf, Jim Key. De 
zwangerschap was voor Lauretta echter 
te zwaar, en al snel was het veulen een 
wees. Omdat Jim zo zwak was nam Bill 
hem in huis en voedde hem daar op. 

Jim en Bill kregen een heel sterke band, hij sliep zelfs in de kamer van Bill en zijn 
vrouw op een paar dekens. Jim bleek een slim en nieuwsgierig veulen te zijn, zo 
leerde hij zichzelf om appels te stelen uit een la, die hij eerst open trok, de appel 
pakte en vervolgens de la ook weer dicht deed. Bill zag dit ook en hij besloot 
het paard nog meer trucs te leren. Zo begon de training van Jim Key, hij leerde 
van alles, van het alfabet tot politiek en van rekenen tot bijbel passages. Hij 
leerde volgens de verhalen zelfs om een telefoon te gebruiken en om de post te 
sorteren.

In 1897 Bill nam Jim mee naar een beurs waar ze van de organisatie samen een 
podium kregen aan de rand van de beurs, ze werden gezien als een kleine show, 
niet iets waar veel mensen naartoe zouden komen, dat dacht de organisatie 
tenminste. Ze waren fout, het duo was meteen een groot succes. Tijdens zijn 
show beantwoorde Jim niet alleen vragen van Bill, maar ook het publiek kreeg 
de beurt om een vraag te stellen aan Jim. Hun bekendheid groeide vlot en al snel 
toerden de twee door heel de Verenigde  Staten. Ook trok het duo de aandacht 
van een promotor met de naam Albert Rogers, en hij wilde Jim hebben. Rogers 
zocht contact met Bill en bood hem een miljoen dollar aan voor het paard. Dat 
is in deze tijd al veel, maar toen was het helemaal een ongelofelijk bedrag. Bill 
Key wilde het paard echter niet kwijt, maar hij was zich er ook wel van bewust 
dat het wel handig was om een promotor aan zijn zij te hebben. Dus maakten 
ze samen de overeenkomst dat Jim nog steeds in het bezit van Bil bleef, maar 
Albert mocht een deel van de shows doen en deed de promotie. Als onderdeel 
van de promotie voegde Albert ‘Beautiful’ toe aan de naam van Jim Key, het 
paard ging nu door het leven als Beautiful Jim Key, en kreeg de bijnaam: het 
slimste paard ter wereld.

Met zijn drieën trokken ze door de Verenigde Staten. Beautiful Jim Key werd 
steeds bekender en trok zo zelfs aandacht van de president, deze kwam kijken 
en had naderhand alleen maar goede woorden over de voorstelling. Tijdens zo’n 
voorstelling kon Jim woorden spellen die het publiek aan hem vroeg, hij had een 
speciaal rek met allemaal cijfers en letters die Jim gebruikte om mee te spellen. 
Maar het hoogtepunt van de show was toch wel de laatste act, waarbij Jim zijn 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  14



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

hele hoofd onderwater stak om een muntje van de bodem te rapen, hierna gaf 
hij het muntje aan Bill of Albert en liep naar de kast, deed deze open, pakte een 
schone handdoek, en liep hiermee terug naar Bill of Albert die op hun beurt het 
hoofd van Jim droog wreven. Toen er een keer geen schone handdoek in de kast 
lag, pakte de vieze handdoek tussen zijn lippen en slingerde hem het publiek in. 
Jim hield wel een beetje van overdrijven en improviseren. 

Bill heeft altijd volgehouden dat hij Jim trainde met niets anders dan aardig 
zijn, tijdens het toeren kreeg Bill het voor elkaar dat ruim 2 miljoen kinderen 
een petitie tekenden: ik zal altijd aardig zijn voor dieren. Niemand kon er achter 
komen hoe het paard het deed, ook zonder Bill of Albert kon Jim alles uitvoeren 
wat gevraagd werd. Ook maakte hij wel eens foutjes, waardoor het inderdaad 
leek of hij alles wist en gewoon een foutje maakte, kan gebeuren. Toen een 
schrijver een keer 1 op 1 Jim wat vragen wou stellen, vonden de Bill en Albert 
dit prima. Het liep voor geen meter, Jim 
weigerde om vragen te beantwoorden. 
Toen Bill eraan kwam en aan Jim vroeg 
wat er aan de hand was, pakte Jim 
wat letters en schreef uit: fruitloos. 
De schrijver had geen lekkernij 
meegenomen, en Jim had absoluut 
geen zin om dan iets uit te voeren, wat 
een overdrijver.

Het duo toerde door tot 1907, Bill was 
tegen die tijd al in de 70, en Jim kreeg 
last van slijtage. Daarna was het tijd voor pensioen. In 1909 overleed Bill en Jim 
volgde hem in 1912. Het paard werd begraven in de tuin van het huis van Bill, en 
tot deze dag staat zijn graf er nog steeds. 

Parkeren op het terrein
Het parkeerterrein van de manege is groot genoeg om zeker 25 auto’s te 
parkeren, maar helaas passen er vaak maar hooguit 8 op.
De oorzaak is dat mensen hun auto niet altijd naar voren rijden, terwijl ze toch 
geruime tijd op de manege blijven rondlopen.
Daarom het verzoek om uw auto altijd zo te parkeren dat er nog meer mensen 
kunnen parkeren.
Mocht u er uit moeten en er staat een auto achter uw auto, dan is het vrijwel 
altijd mogelijk om die te verplaatsen. Dus daarvoor hoeft u niet bang te zijn.
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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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RAADSELS & MOPPEN 
 
Hieronder kun je verschillende raadsels en moppen vinden over pony’s en 
paarden. Als je ze goed onthoudt, kun je ze doorvertellen tegen je vriend, 
vriendinnetje, opa, oma of iemand anders! 
 

RAADSELS 
Vraag: Waarom krijgen paarden nooit een parkeerbon? 
Antwoord: Ze hebben geen ruitenwissers om de bon achter te plakken. 
 
Vraag: Het is zo’n 1.80 meter lang, draagt een leren voorschoot en 
hupt als een gek in de rondte? 
Antwoord: Een hoefsmid die per ongeluk ernaast geslagen heeft. 
 
Vraag: Wat is de beste manier om je rijlaarzen schoon te houden? 
Antwoord: Door ze in de kast te laten staan. 
 
Vraag: Eén pony kan het niet doen, twéé pony’s wel 
Antwoord: Achter elkaar aanlopen! 
 
Vraag: Welk paard heeft maar één been? 
Antwoord: Een stokpaardje. 
 
Vraag: Wat is het verschil tussen ezels en paarden??? 
Antwoord: Paarden rijden niet op ezels, maar.... er rijden wel ezels op paarden. 
 
Vraag: Kan jouw paard hoger springen dan die hindernis? 
Antwoord: Ja natuurlijk, die hindernis kan niet springen! 
 

MOPPEN 
Gaat een Belg naar een paardenverhuur en vraagt: “Kan ik een paard huren?” 
Zegt de paardenverhuurder: “Hoe lang wilt u hem hebben?” 
Zegt de Belg: “De langste die u heeft want we zijn met z’n vijven.” 
 
2 paarden draven door de Sahara zegt de een tegen de ander 
“Grote buitenbak hé!” 
 
Twee ezels staan in de wei. Plotseling vliegt er een paard voorbij. 
Even later gaat er nog een door de lucht. 
“Volgens mij hebben ze hier een nest,” zegt de ene ezel. 
“Welnee,” zegt de ander,” ze vliegen naar het Zuiden. Het zijn trekpaarden.” 
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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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Man: “Dat paard dat ik vorige week huurde ...” 
Manegehouder: “Ja......?” 
Man: “Dat paard geeft mijn schoonmoeder gebeten!” 
Manegehouder: “O, wat spijt me dat, Hoe kan ik dit ooit nog goed maken?” 
Man: “Goedmaken?! Ik wil dat paard nóg een keer huren!” 

Mogen we NOGMAALS uw aandacht!! mbt Privacy
De EU heeft verzonnen dat wij als vereniging aan Privacy voorwaarden moeten vol-
doen 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 drie maanden geleden een mail naar iedereen 
gestuurd die op manege Pretfort rijdt. Inmiddels gevolgt door 2 herinneringen!

Helaas hebben we op het moment dat ik dit schrijf, zo’n 40% van deze verklaringen 
nog niet mogen terug ontvangen.
Daarom een dringende oproep om dit zo snel mogelijk te doen, daar we als vereni-
ging/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 he-
laas 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 beginnen met verdrietig nieuws?
- Ria door gezondheids redenen de manege moet verkopen?
- dit natuurlijk een hele moeilijke beslissing is, maar het helaas echt niet 
 anders kan?
- we meeleven met Ria en hopen dat de manege in de toekomst kan 
 blijven bestaan?

- we  toch maar de gewone wist-je-datjes gaan vermelden?
- Heemst verhuist is naar een andere stal?
- we Delphine en Manon succes wensen op hun nieuwe plek?
- in Ria soms een puber schuilt?
- ze er van geniet als ze iets “stouts”mag doen?
- Yvonne de klos was?
- Ria tijdens het besproeien van de tuin, ineens-zomaar-per ongeluk, expres  
 Yvonne helemaal nat spoot?
- Yvon een poging terug heeft gedaan?
- dit niet gelukt is want alleen Ria haar schoenen werden nat?
- er als start van de vakantie een bbq op de manege geweest is?
- dit heel gezellig was?
- alle lesgroepen de laatste les voor de vakantie een race om de pionnen-les  
 hadden?
- alleen de vrijdag ochtend les niet geracet heeft?
- ze proefjes gingen rijden?
- er een officiële jury aanwezig was?
- dit Janneke was?
- we Janneke nogmaals bedanken voor de inzet die ochtend?
- en we haar ook bedanken voor de prijsjes die ze mee genomen had?
-  het ponykamp een groot succes was?
- alle cowgirls en boy het super leuk hebben gehad?
- helaas de cowboy ziek naar huis moest gaan?
- we alle leiding bedanken voor hun inzet?
- er 4 nieuwe bewoners zijn op de manege?
- dit Bart en Attie de ganzen zijn?
- de kalkoenen Vera en J.P. heten?
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- de ganzen vernoemd zijn naar de ouders van Vera?
- de kalkoenen, zoals je waarschijnlijk wel verwacht, de namen van onze Veer  
 en haar vriend hebben gekregen?
- er tijdens het aanhoudende warme weer, een hitte protocol van kracht was?
-  je tussen 11 uur ‘smorgens en 4 uur  ‘smiddags niet kon rijden?
- de paarden op de dag op stal stonden in de schaduw?
- ze ‘snachts buiten in de wei stonden?
- het gras zo droog was dat Ria de paarden in de wei moest bij voeren met  
 kuilgras?
- dit voor Ria ook de eerste keer was dat ze dat moest doen?
- mevrouw Raven nu ook haar Pretfort zwemdiploma heeft?
- ze gelukkig wel weer snel uit de sloot was?
- Pretfort ook een Mac Donalds heeft?
- dit een Mac voor kikkers is?
- er zoveel vliegen waren dat de kikkers alleen maar hun tong uit hoefden  te  
 steken om een vlieg te vangen?
- Aafke haar oogkas had gebroken?
- dit waarschijnlijk door een trap van een ander paard is gebeurd?
- het gelukkig beter met haar gaat?
- de paardentandarts is geweest?
- inderdaad ook paarden op z’n tijd naar de tandarts moeten?
- er 2 uilen op de manege zijn?
- ze vaak op de nok van Ria haar huis zitten? 
- de varkens een mooi nieuw nachtverblijf hebben?
- Ria dit met behulp van Mel Op ’t Land gemaakt heeft?
- er op 22 september een schrik training is?
- je jezelf snel in moet schrijven want vol=vol?
- er bij voldoende animo er nog een schrik training komt?
- veel paarden ontstoken ogen hadden?
- Petronella en Hendrik af en toe los op het erf mogen lopen?
- Petronella een appel van Ushi gepikt had?
- ze vervolgens met de appel in haar bek ging rennen omdat Cliff die ook 
 wilde hebben?
- dit er komisch uit zag?
- ook Arianne verhuisd is?
- zij naar een ander baasje is gegaan?
- we Kimberly sterkte wensen met dit besluit?
- Chirico  weer helemaal beter is?
- we blij voor Vera zijn dat het weer goed gaat met hem?

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

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

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

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

december
7 Rachel Smale
9 Lyanne Bardelmeijer
9 Marja Mourik
11 Thyra Huizer
12 Sylvia Tijsterman
17 Fabiënne Oskam
18 Joyce Baak
24 Noël Koot
25 Ageeth van Tol - Snel
28 Amber van Lienden
30 Ellen den Daas

Oplossing rebus: spring-wed-strijd
Wij feliciteren 
de jarigen .....
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Zoals u vooraan in dit blad hebt kunnen lezen, hebben we de
planning van wedstrijden even op een laag pitje gezet.

Andere activiteiten gaan wel gewoon door en proberen we
zelfs iets uit te breiden.

Hou de inschrijflijsten in de kantine in de gaten en de website.

Wat al wel vaststaat:

12 sep tot 16 okt Jumbo Nieuwkoop sponsoractie

22 sept Schriktraining voor paarden

Vrijwel zeker komt er een 2e datum voor
Schriktraining voor paarden

24 november vieren we Sinterklaasfeest
Vrijwel zeker op de zelfde leuke, gezellige, spannende,

vrolijke manier als vorig jaar.
Dus met spelletjes met pony’s!
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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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Himalaya Liksteen GROOT
2,5 KILO 

100 % A Kwaliteit Himalaya zouten

Rijk aan mineralen & spoorelementen

Zuinig in gebruik vanwege de hardheid

Nu van 8,95 voor 6,95 euro per stuk
2 voor 11.95 euro

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


