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

Let op het juiste adresWij zijn verhuisd!

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
Op het moment dat ik dit voorwoord zit te schrijven, is Ria nog de eigenaar van 
de manege. Op het moment dat u dit zit te lezen, waarschijnlijk ook nog net, 
maar dat zal dan niet lang meer duren.
De overname door de familie Mulder is rond 
en per 1 april zullen zij de sceptor zwaaien op 
de manege.
Deze Pretpraat is erg laat, omdat de familie 
Mulder zich in deze editie zou voorstellen, 
maar helaas is dat niet gelukt.

Uit gesprekken die we inmiddels met de 
familie hebben gehad, blijkt dat ze de 
samenwerking met de vereniging, ongeveer 
gelijk willen houden.
Er zullen op het terrein in de komende maanden echter veel bouwkundige 
aanpassingen gaan plaatsvinden. In 2020 zal er een nieuwe dubbele woning 
komen te staan op de plaats waar nu het huis van Ria en de ponystal zijn.

Ria heeft inmiddels een mooi eigen stekkie gevonden in Bodegraven en zal daar 
tzt naar toe verhuizen, maar wel les blijven geven op Pretfort.

Zoals we vorig jaar al aankondigden, willen we als vereniging de wedstrijden 
aanpassen, maar vooralsnog is daar niet voldoende draagvlak voor.
Daarom hebben we besloten om dit jaar nog op de oude voet door te gaan. 
Vandaar dat er op 30 maart toch weer een groep van ongeveer 20 kinderen 
opgaat voor één van de Diploma’s van de vereniging.
Daarnaast zullen er dit jaar geen springwedstrijden worden gehouden, maar 4 
dressuurwedstrijden.

Achterin deze Pretpraat staat de Agenda met de activiteiten voor 2019.
Bijna alle wedstrijden zullen dit jaar plaatsvinden in de middag.
Twee op zaterdag na de lessen en 1 op zondagmiddag.
De zondag is voor velen een uitslaapdag, dus vandaar dat we ook hier voor de 
middag hebben gekozen.
De 4e wedstrijd willen we weer combineren met een Open Dag.

Het eerste wat momenteel op de rol staat, is de Ledenvergadering, die al in 
januari is aangekondigd in de agenda op de website.
Hopelijk ontvangt u deze Pretpraat nog net voor die vergadering op 26 maart.
De agenda vind u in deze Pretpraat.
Namens het bestuur van RSV De Ziende, Ad Koster
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van

Ruitersportvereniging  “De Ziende”

op dinsdag 26 maart 2019 om 20.00 uur
in de kantine van manege Pretfort

1 Opening en mededelingen
 2 Ingekomen stukken
 3 Vaststellen van notulen van vorig jaar
 4 Verslag van de secretaris
 5 Financieel verslag van de penningmeester
 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Janneke van der Vis en Gerda Bruggeman
  (was reserve voor Els Smit)
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en niet herkiesbaar: 
	 	 Yvonne	Op	‘t	Land,	Silvia	den	Daas	en	Dyonne	Vergunst
	 	 Bij	de	jeugd:	Bradley	Vonk	en	Maartje	Op	‘t	Land
  
  Aftredend en herkiesbaar: 
	 	 Ad	Koster	(voor	max.	1	jaar)	en	Cindy	Slappendel
  
  Nieuw verkiesbaar voor het bestuur:
	 	 Esther	Edelenbosch,	Isabel	de	Ruiter	en	Carlijn	Bijsterveld
  
	 	 Melissa	Kempen	was	jeugdbestuurslid	en	treedt	toe	tot	het	bestuur,	
  omdat ze inmiddels 18 jaar is.
   
 9 Plannen voor het komende jaar
	 10	 Rondvraag
 11 Sluiting
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Pony versieren in de kerstsfeer
Op de vrijdagavond 14 december was het zover…We kwamen op de manege om 
onze pony’s helemaal in kerstsferen te versieren.

We gingen als eerst verzamelen in 
de kantine om 19.00u.
Daar stond zelfs een kerstboom met 
pakjes er onder. Ieder kreeg een 
cadeautje.
We kregen een kerstmuts die over 
onze cap past. Dezelfde kerstmuts 
die we eerder voor de pony’s kregen 
met Sinterklaas.
Daar kregen we een pony of paard 
toegewezen die we mochten 
versieren en daarna mochten we 
beginnen.

Iedereen had allemaal mooie 
versierspullen meegenomen. De 
pony’s kregen kerstslingers om, 
kerstballen in de manen, sterren 
op hun kont met krijt, strikken en 
sommige zelfs lichtjes om. 
Ook Roxanne was helemaal verkleed 
als kerstvrouw. En Jip als rendier. 
Tijdens het versieren maakten Marit, 
Esmee, Isa en Mirjam een echte vlog 
en dat was super leuk.
Toen iedereen klaar was en de 
pony’s opgezadeld gingen we naar 
de bak en ik zag alleen maar mooie 
versierde paarden.
We deden spelletjes
We gingen Anne Maria koekoek doen. Dat was nog best moeilijk op je pony 
helemaal stil te laten staan. De jury was niet heel erg streng, maar toch 
moesten er steeds wel een paar weer opnieuw beginnen.
Daarna deden we stoelendans, maar dan met pions en het was super spannend 
want er waren twee kinderen over en die moesten bij de A en bij C  staan en dan 
moesten ze van het paard af springen en rennen naar de pion, maar wel als de 
muziek stopt. Volgens mij hadden Imke (volgens mij op mevr Raven) en Joyce (op 
Zepp) allebei tegelijk gewonnen.

In de binnenbak fotograferen is niet 
makkelijk, maar toch een paar foto’s.
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Daarna gingen we de pony’s afzadelen en de versiersels af doen en daarna naar 
de kantine want daar gingen we eten en drinken, er waren heeeele lekkere 
koekjes en lekkere chocolademelk.
De leiding had nog een verrassing want na een tijdje maakten ze bekend dat er 
nog een prijs was voor de mooist versierde pony…

En de mooist versierde pony 
was……………SASSIE!!!

En ik (Eline) kreeg de prijs. Een 
mooie tas vol paardenspulletjes (oa 
snoepjes, borstel, spons, soort vet)

Ik was zo blij dat ik met een tas vol 
paarden spullen naar huis ging.

Het was een superleuke avond!!!
Groetjes Eline. 
       

Paard in de spotlight:
Stroller
Stroller kon heel goed springen, 
zijn beste prestatie was 
een zilveren medaille op de 
Olympische Spelen in 1968 in 
Mexico. Wat het bijzonderste 
was aan deze prestatie, was dat 
Stroller met een stokmaat van 
1,45m de enige pony was tussen 
de grote paarden die daar startte, 
en dat niet alleen, Stroller is 
tot op de dag van vandaag de enige pony die ooit heeft deelgenomen aan het 
springen bij de Olympische Spelen en de enige pony ooit die een Olympische 
medaille heeft gewonnen.

In 1950 werd er een bruin veulen geboren, het was een kruising tussen een 
Connemara pony en een Engelse volbloed en kreeg de naam Stroller. Over zijn 
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jonge jeugd is niet zo veel bekend, hij is uit Ierland gehaald en gekocht door een 
slager met de naam Ted Cripps. Niet om het dier te slachten, maar voor zijn 
dochter Sally. Ted zag al snel dat de pony geweldig goed kon springen, en op 10 
jarige leeftijd verkocht hij de bruine ruin aan Ralph Coakes.
Ralph was een bekende naam binnen de springsport en hij leidde zijn kinderen 
op tot heel goede ruiters. Zijn twee zonen,  John en Douglas, hadden zich al 
bewezen, en zaten in het Britse junioren team. Ralph was voor zijn laatste 
dochter opzoek naar een iets grotere pony dan haar huidige paardje, Magic. 
Magic was namelijk een beetje uitgeleerd, en Ralph wilde graag een betere 
springpony voor zijn dochter Marion, zodat zij ook kon laten zien dat ze goed 
genoeg was voor het Britse junioren team. Toen Ralph Stroller tegen kwam, 
was hij er van overtuigd dat het een goede springpony zou worden, hij was 
niet heel groot, maar zijn bouw beviel hem wel. Marion kon geen nee zeggen 
tegen de bruine pony, in haar eigen woorden was het een vriendelijk, moedig en 
buitengewone pony, en hij had het uiterlijk van een winnaar. Marion en Stroller 
bleken fantastisch bij elkaar te passen. Onder Marion weigerde Stroller nooit een 
sprong, en won wedstrijd na wedstrijd. De twee behaalden samen het Britse 
junioren team. 

Op haar 16e stelde Ralph 
voor om nu een paard aan 
te schaffen voor Marion, 
Stroller zou dan naar een 
andere talentvolle en jonge 
springruiter gaan en Marion 
kon een stap verder zetten 
in haar carrière, aangezien 
paarden over het algemeen 
toch veel hoger springen 
dan pony’s, al is het maar 
doordat ze een stuk groter 
zijn. Dit zou de normale gang 

van zaken zijn geweest, als Marion niet had gezegd dat ze geen paard wilde, en 
eigenlijk verder wilde met haar pony Stroller. Haar vader liet haar haar gang 
gaan, en dat bleek de goede keuze, Stroller kon makkelijk mee met alle grote 
paarden om zich heen en ontwikkelde zich steeds beter.
In 1965 won Marion met Stroller de wereldkampioenschappen voor dames, 
dit was voor de combinatie de eerste echt grote overwinning tussen alleen 
maar paarden. Dat zelfde jaar won hij de  Queen Elizabeth Cup, een zwaar en 
ontzagwekkend toernooi over 3 dagen. In 1967 was Stroller de enige van 44 
paarden die foutloos het parkoers sprong en won daarmee de prestigieuze 
Hickstead Derby, en dat zelfde jaar werd hij gedeeld eerste bij een puissance 
wedstrijd in Antwerpen door over een muur van 2,03m te springen. Een 
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puissance is een hoogspringwedstrijd voor paarden (of pony’s in dit geval). 
Er staat dan maar 1 hindernis. In dit geval was het een muur, die steeds een 
stukje hoger gemaakt werd. Bij de meeste van dat soort wedstrijden hebben de 
paarden bij iedere hoogte twee of drie kansen om foutloos over de hindernis te 
gaan, lukt het niet, dan ligt de combinatie uit de wedstrijd. Inmiddels kon men 
niet meer om Stroller heen, langzaamaan werd het paardje steeds populairder, 
het was een sensatie dat een ‘kinderpony’ over enorme hindernissen heen zeilde 
en de paarden versloeg. Onder andere via de media kreeg de bruine springpony 
de bijnaam: de wonderpony.
1968 was het jaar van hun bekendste prestatie, het was het jaar van de 
Olympische spelen, en Marion en Stoller hadden zich geplaatst voor deze 
bijzondere wedstrijd. De Spelen vonden dat jaar plaats in Mexico, het parkoers 
was op 2,3 km boven de zeespiegel, en veel paarden (ook Stroller) hadden daar 
moeite mee. Wat ook niet meehielp was dat één van de boventanden van 
Stroller ontstoken was. Hij kreeg medicatie, maar toch wilde het niet helemaal 
wegtrekken. Toch stond hij aan de start voor de individuele wedstrijd, één van 
de hindernissen was 1,70m hoog en wel 2,20m lang, deze enorme hindernis was 
voor veel paarden net iets te groot, maar de wonderpony liet weer eens zien 
dat pony’s ook goed kunnen springen en vloog over het enorme obstakel heen. 
Na een barrage nam de combinatie de zilveren medaille mee naar huis. Bij het 
teamonderdeel ging het minder. Vanwege de pijn aan zijn tand weigerde Stroller 
een sprong, en viel bij een tweede poging en werd uit de wedstrijd gehaald.
Stroller herstelde van zijn val en ging verder. Hij won van 1965 tot en met 1969 
de Wills Hickstead Gold Medal, won met als enige met een foutloze ronde de 
Hamburg Derb in 1970 en was in dat zelfde jaar leider bij de springpaarden bij de 
verkiezingen voor Horse of the Year en won het Britse kampioenschap in 1971.

Na zijn nationale titel ging hij in 1971 op zijn 21ste met pensioen, en met 
totaal 61 overwinningen in internationale wedstrijden, mag hij terecht een 
wonderpony genoemd worden. Hij mocht van zijn pensioen genieten tot hij in 
1989 op de mooie leeftijd van 36 
jaar overleed aan een hartaanval. Hij 
is begraven op de stal van Marion, 
later werd de stal overgekocht en 
omgebouwd tot een golfterrein, en 
nu ligt hij onder een golfveld met 
een platte steen erop om zijn graf te 
markeren. 
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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 vleesetende merries van Diomedes
Koning Diomedes had vier vleesetende merries: Podagros, haar naam 
betekent ‘de snelle’, Lampon (de stralende,) Xanthos (de blonde) en Deinos (de 
verschrikkelijke). Podagros en de andere merries van koning Diomedes worden 
beschreven in de sage van de held Herakles die 12 taken moet verrichten van 
het orakel van Delphi. Zo moest hij de vier merries van Diomedes stelen. Deze 
merries waren zo wild en onstuimig dat ze met ijzeren kettingen werden 
vastgeketend en iedereen die in hun buurt kwam aanvielen. De wrede 
koning van Thracië voerde de merries met het vlees van nietsvermoedende 
vreemdelingen die zijn hof bezochten. 
Toen Herakles bij het paleis van 
Diomedes aankwam nam hij de koning 
na een korte strijd gevangen. Om hem 
te straffen voor zijn wreedheid, voerde 
hij Diomedes aan zijn eigen paarden, 
die daardoor zo mak als lammetjes 
werden zodat Herakles ze mee kon 
voeren naar huis. Thuis worden de 
merries opgedragen aan godin Hera en vrijgelaten op de vlaktes van Argos.

Wie wil ons sponsoren of adverteren in Pretpraat?
Om Pretpraat volledig kostenneutraal te maken, zoeken we nog enkele adverteerders. 
Een advertentie in ons blad kan in elke editie wisselen, dus u kunt aanbiedingen plaatsen, zonder 
extra kosten. 

Al vanaf 45 euro per jaar staat uw advertentie in het blad. (1/4 pagina)

Maar ook de kosten van de wedstrijden willen we natuurlijk graag zo laag mogelijk houden.
Daarom zoeken we ook sponsors voor de verschillende wedstrijden.
Sponsoren kan door de kosten van de bekers te dragen, waar uw naam dan op kan worden ge-
graveerd, maar ook door een wedstrijd naar uw bedrijf te vernoemen. Zoals banken dat ook wel 
doen bij grote evenementen.

Informatie kunt u krijgen bij de penningmeester, (adkoster@deziende.nl) 
of via de andere bestuursleden.
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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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Paardenpuzzel Woordzoeker
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Wist-je-dat….

- er een aantal paarden ziek zijn geweest?
- ze gelukkig allemaal weer beter zijn?
- Queen nog kreupel is?
- Mentoz verhuisd is?
- hij een nieuw baasje heeft?
- we Sacha sterkte wensen met het gemis?
- de kalkoenen de kerst hebben overleefd?
- Jumper nieuw op de manege is?
- de oudste dame van stal weer een jaartje ouder is geworden?
- zij zichzelf nog steeds 26 voelt?
- dit komt omdat ze nog elke ochtend helpt met uitmesten?
- de ganzen het ruime sop gekozen hebben?
- ze wel elke dag bij Ria komen eten?
- Mirjam moeite heeft om een pook in de auto goed te zetten?
- je ook niet helemaal haar woord kan geloven, wat dat betreft?
- de auto van Ria niet meer te maken was?
- ze nu een andere heeft?
- een halster ook gevaarlijk kan zijn?
- je jezelf nu vast afvraagt hoe dat dan kan?
- als je een halster los laat hangen op de grond, er paarden in kunnen gaan  
 staan?
- de paarden hierdoor verwond kunnen raken?
- je dus beter het halster even weg kan leggen als je het niet gebruikt?
- er nog een nieuw paardje op de manege is?
- ze Snow-white heet?
- ze van Cheyenne en Sharona is?
- we hun veel geluk met haar toewensen?
- er een clubje mensen naar Jumping Amsterdam zijn geweest?
- hun paarden natuurlijk verzorgd/gereden moesten worden?
- dit voor 1 persoon niet heel goed uitpakte?
- diegene nooooooit meer op dat paard wil rijden?
- dat paard in de les werd gereden, maar de rem even kwijt was?
- dat het zo ernstig was dat Ria er op moest?
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- Ria dus te paard de les verder heeft gegeven?
- de manege verkocht is?
- de familie Mulder per 1 April de nieuwe eigenaars worden?
- dit geen 1 April grap is?
- we de familie Mulder van harte feliciteren met de manege en we ze veel  
 succes en geluk toewensen?
- er de komende tijd een hoop verbouwd gaat worden?
- we vol vertrouwen zijn dat het mooi gaat worden?

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

Wist u trouwens al 
dat Ria een nieuwe 
huisgenoot heeft.  

We kregen deze foto van 
Corianne Wils, die dit was 
opgevallen

Geld verdienen voor de vereniging is heel gemakkelijk....

In deze Pretpraat staat al meer dan een jaar een advertentie over 

Marktonderzoek van PanelWizard.
Weinig mensen weten hoe makkelijk het is om de vereniging middels dit soort 
onderzoeken te steunen, want de cijfers laten ons zien dat er slechts 
2 of 3 deelnemers, uit onze naam meedoen.
Al met al ontvingen we toch afgelopen jaar een bedrag van 36,40 euro van 

PanelWizard. Toch mooi meegenomen met slechts 2 of 3  deelnemers! 
Met 20 deelnemers kunnen we dus een behoorlijk bedrag binnenhalen.

Zullen we afspreken dat iedereen dit jaar meedoet?
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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

maart
5 Franca Brussee 

5 Jet op ‘t Land

14 Demy Aurik

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

15 Corianne Wils

22 Danitsha Sluiter

24 Maartje op ‘t Land

25 C. van Schaik

29 Sacha Vergunst

april
1 Imke Liefting

2 Lisa Sidonio da Luz 

3 Tess van Oosterom

6 Freija Alstrøm 

10 Shannon Hoogervorst 

13 Ria van Schaik

20 Monique Beijeman

24 Stijn Vriens

mei
5 Eline de Leeuw
6 Gerda Bruggeman
11 Jane van der Ploeg
21 Merel van den  Hoff
21 Inez van Dorp
28 Marise Baak

juni
1 Kirsten de Jong
5 Frouke Bruijnes
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

Wij feliciteren 
de jarigen .....

Herinnering betaling lidmaatschap
Waarschijnlijk hebben veel leden de ontwikkelingen op de manege afgewacht toen ze 
op 2 januari, via de mail, het verzoek kregen om hun lidmaatschap voor het jaar 2019 
te voldoen, want op dit moment heeft het merendeel van de leden nog niet aan dit 
verzoek voldaan.
Binnenkort starten we weer met wedstrijden en het diplomarijden, dus denk nog even 
aan de betaling, want anders zijn we genoodzaakt om het verhoogde bedrag in reke-
ning te brengen bij het inschrijven voor een activiteit.
Bent u de nota kwijt, mail dan even naar: adkoster@deziende.nl
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26 maart Ledenvergadering
aanvang 20.00 uur in de kantine

22 april staan we op de Lentedag bij
Landwinkel Jan Nieuwenhuizen

zaterdag 11 mei Dressuurwedstrijd
Aanvang 13.00 uur

zondag 30 juni Dressuurwedstrijd
Aanvang 13.00 uur

22 juli t/m 25 juli Ponykamp voor de jeugd

30 aug. t/m 1 sept. Tienerweekend
(onder voorbehoud)

zaterdag 21 september Dressuurwedstrijd
Tevens Open Dag

zaterdag 26 oktober Dressuurwedstrijd
aanvang 13.00 uur
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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 2019  (onder voorbehoud van wijzigingen)
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 € 310,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 265,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 335,00 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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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

Himalaya Liksteen

       G
ROOT 2,5 kilo

100% A Kwaliteit Himalaya zouten
Rijk aan mineralen & spoorelementen

Zuinig in gebruik vanwege de hardheid

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

2 voor 11,95 euro

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


