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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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Ruitersportvereniging:
voorzitter
Cindy Slappendel
Lindenhovestraat 17
2471 XJ  Zwammerdam
Tel. 06 - 12 122 712 

sekretaris
Margot Reijnders
St. Janstraat 15
2435 WX  Zevenhoven
Tel. (0172) 53 47 46

penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
Ad Koster
Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 43 53

Bestuursleden /Wedstrijdcommissie:
Marit v Leeuwen 06-17 521 739
Annemiek Kleuver 57 01 77
Isabel de Ruiter 06-43 418 846
Carlijn Bijsterveld 06-51 426 481
Melissa Kempen 60 04 25

BEHEER WEBSITE:  Bert Marsman

BANKREKENING (IBAN):
NL51 INGB 0003 5438 70 t.n.v.
Ruitersportvereniging  “De Ziende”

CONTRIBUTIE
EUR 27,50 per jaar; 2e lid uit het zelfde 
gezin betaalt EUR 13,75 per jaar.

PRETPRAAT
Pretpraat verschijnt max. 6x per jaar.
Oplage per nummer ca. 155.

Al vanaf € 45,00 per jaar kunt u in ons 
blad adverteren. Informeer er eens naar 
bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl

VASTE MEDEWERKERS PRETPRAAT
Rienke Boonstra, Margot Reijnders
Saskia vd Heuvel, Ad Koster

DRUKWERK
Ad Koster Printing
www.adkoster.nl
Telefoon (0172) 57 43 53
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Contactgegevens Excellent Stables:
Excellent Stables is telefonisch bereikbaar onder nummer (0172) 57 63 75.
Het mailadres is excellentstables@gmail.com.
Betalingen van lesgelden doet u op IBAN NL46 RABO 0345 2016 63 
tnv Excellent Stables. Dus niet via het rekeningnummer van de vereniging.

Kopij voor de volgende Pretpraat graag direct na het kamp
aanleveren via pretpraat@deziende.nl
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Van de 
voorzitter
Lieve Pretpraatlezers,

De zomer is begonnen!!! 
Lekker rijden in T-shirt 
en genieten op je pony of 
paard.
Ik vind het altijd zo’n vrolijk 
gezicht, als ik alle paardjes in 
de wei zie lopen.  
Afgelopen zondag was de tweede dressuurwedstrijd. We waren vroeg begonnen 
met de 18+ ring. Daarna de B, C, D-proefjes en in de binnenbak ook direct gestart 
met de ZA-ruitertjes.
Buiten werd er even gewisseld van jury en konden we door met de A proeven.
We hebben weer keurige proefjes voorbij zien komen. Weer eens een ander 
gezicht, allemaal in zomertenue.  De echte bikkels onder ons gewoon met jasje.
Ik moet zeggen: het liep lekker op schema en we konden vlot door naar de 
prijsuitreiking.
Alle vrijwilligers weer super bedankt voor jullie hulp!!! 

Van de bestuurstafel is niet heel veel nieuws te melden. Wel dat we samen met 
Denise druk bezig zijn voor het pony en tienerkamp. 

Ik wil iedereen alvast een fijne zomer(vakantie) wensen en in het najaar gaan we 
er weer tegenaan.

Groeten, Cindy Slappendel
Voorzitter RSV de Ziende

Privacy Verklaring opnieuw invullen
Door de wisseling van eigenaar en de naamswijziging van de manege, zijn we 
helaas verplicht om u een nieuwe Privacy Verklaring te laten ondertekenen.
Binnenkort wordt u gevraagd om deze te tekenen. Helaas is de reeds 
getekende verklaring niet meer geldig.
Wij vragen u begrip hiervoor.
Familie Mulder
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2e voorjaarsdressuur
Bij het mooist denkbare weer, werd op zondag 30 juni een dressuurwedstrijd 
gehouden op Excellent Stables in Aarlanderveen.
Er werd gereden in 4 categorieën en voor elke groep waren ook prijzen 
beschikbaar.
Om 9 uur werd gestart met een ring van ruiters die deze wedstrijd echt niet 
reden om een beker, maar puur voor hun plezier. De 18+ers van de manege.
Dit waren ook de mensen die daarna allemaal hielpen bij de organisatie van de 
rest van de ochtend. Om hen toch te kunnen laten deelnemen, was een pauze 
ingelast vóór de andere ringen van start gingen.
Om 10 uur gingen daarom de overigen ringen pas van start.
De dag verliep vlekkeloos en rond de klok van 12.30, konden de prijzen worden 
uitgereikt aan de winnaars.

Op onze website www.deziende.nl staan nog veel meer foto’s!

De uitslagen staan op de volgende pagina’s.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  6



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  7

De 
winnaars 
in de 
categorie
met B, C of 
D-diploma

De 
winnaars 
in  de 
categorie
18+ en EP
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De uitslagen van de dressuurwedstrijd.

Eigen paarden en 18+
1  Charlotte Bijsterveld op Ushi (ZA) met 191 pt.
2 Fabiënne Oskam op Luna (D) met 188 pt.
3 Joyce Baak op Renske (ZA) met 180 pt.
4 Cindy Slappendel op Vabe (A) met 176 pt.
5 Margot Reijnders op Pasca (A) met 170 pt.

Met B & C& D-Diploma    
1 Virpi Kraaijeveld op Jumper (B) met 187 pt.
2 Jip van Koert op Marieke (C) met 184 pt.
3 Freija AlstrØm op Wings  (D) met 183 pt.
4 Roxanne Siegers op Wings (C) met 174 pt.
    
Met A-Diploma        
1 Evy van Klink op Odette met 190 pt.
2 Eline de Leeuw op Sassie met 188 pt.
3 Lisa Sidonio da Luz op Piraat met 186 pt.
4 Sanne Leertouwer op Vosje met 185 pt.
5 Sophie Leertouwer op Vosje met 183 pt.
6 Danitsha Sluiter op Queen met 172 pt.
    

De 
winnaars 
in de 
categorie
met 
A-diploma
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Zonder A-Diploma    
1 Rachel Smale op Maybe met 199,5 pt.
2 Maud Notenboom op Blue Eyes met 198 pt.
3 Manouk Hoogendoorn op Dionne met 194 pt.
4 Stijn Vriens op Vosje met 193,5 pt.
4 Aimée Vriens op Sassie met 193,5 pt.
4 Sanne Sidonio da Luz op Maybe met 193,5 pt.
7 Inez van Dorp op Queen met 192,5 pt.
8 Sara Wijman op Sassie met 188 pt.
9 Fenne van Dam op Vosje met 187,5 pt.

 

De 
winnaars 
in de 
categorie
zonder 
diploma

EXTRA editie van de wist je datjes !!!!

Wist u dat, de redacteur van de wist je datjes ook wel eens in de bonen is…….
Zij een veulen zag bewegen in een ponybuik…….
Nog een keer in de ponystal stond te kijken en toen niets meer zag bewegen …
Zij voor de stal van Oscar stond …..
Het toch echt Vlekje is die drachtig is……
Wij hier heel veel lol om hebben gehad……
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Wegafsluiting 26 juli t/m 18 augustus
Gelukkig is het in de vakantie, maar voor 
veel mensen zal het toch hinderlijk zijn, want 
in bovengenoemde periode is de weg van 
Alphen naar Nieuwkoop geheel afgesloten. 
De N231 is dit.
De provincie heeft i.s.m. de uitvoerende aan-
nemer een app geïntroduceert, waarmee 

men kan proberen de beste route te vinden om plaatsen in het gebied te berei-
ken. We raden u dan ook aan om deze te downloaden.

Het gaat om de KWS app. Te vinden in de beiden appstores.

In principe komt het er op neer, dat zowel vanuit Nieuwkoop als vanuit Alphen 
en Bodegraven, moet worden (om)gereden over wegen die uitsluitend toegan-
kelijk zijn voor aanwonende.

In de app staat echter dat mensen die met een doel in het gebied moeten zijn, 
dit tegen de verkeersbegeleiders kunnen zeggen en dat men dan mag doorrijden.

Omdat er op het moment dat we dit schrijven, nog zaken wijzigen, raden we 

aan de app te downloaden en de updates daarin in de gaten te houden.

Paardenpuzzel
Doolhof

De “puzzel” van deze maand, 
sluit mooi aan bij de 
wegsituatie zoals boven 
beschreven.

Houdt rekening met extra 
reistijd in deze periode.
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Contactgegevens 
Excellent Stables:

Let op!
De manege heeft een

nieuw telefoonnummer
en is nu ook rechtstreeks

per mail te bereiken.

Excellent Stables is telefonisch bereikbaar 
onder nummer (0172) 57 63 75.

Het mailadres is excellentstables@gmail.com.

Betalingen van lesgelden doet u op 
IBAN NL46 RABO 0345 2016 63 

tnv Excellent Stables. 

Dus niet via het rekeningnummer van de vereniging.
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Wist u dat:

- Excellent heel ziek is geweest?
- het gelukkig nu weer beter met hem gaat?
- toeval bestaat?
- er bij Saskia zomaar een zwaluw eitje in haar capuchon viel?
- het nest te hoog was om het ei terug te leggen?
- Valda het eitje toen maar in een ander nest heeft gelegd?
- Ria een huis in Bodegraven heeft gekocht?
- Carlijn op dinsdag nu ook Queen least?
- Alix op zaterdag Vabe er bij least?
- Wings 1 dag kreupel is geweest?
- hij waarschijnlijk op dat moment even een watje was?
- we alle examen kandidaten die geslaagd zijn van harte feliciteren met hun  
 diploma?
- we de mensen die nog een her-examen hebben succes wensen?
- Bram een hernia heeft?
- het gelukkig al weer wat beter met Bram gaat?
- we hopen dat hij gauw weer paard kan rijden?
- de voorbereidingen voor het ponykamp in volle gang zijn?
- er niemand meer bij kan omdat het kamp vol is?
- we alle kinderen een hele gezellige kamp tijd toewensen?
- de binnenbak mooi opgeknapt is?
- het een reden heeft dat er een aantal paarden kettinkjes aan de staldeur  
 heeft zitten?
- die paarden anders als een echte Houdini te werk gaan?
- de hooiberg dan niet meer veilig is?
- er weer een veulen op komst is? (Misschien nu al geboren is?)
- Vlekje drachtig blijkt te zijn?
- Venise dit niet wist?
- ze blij verrast is?
- Vera haar eerste Z-proef gereden heeft?
- we allemaal heel trots zijn op haar en Chirico?
- Mirjam een auto ongeluk heeft gehad?
- dit gelukkig met een sisser afgelopen is?
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- er met de warmte een hitte protocol is ingesteld?
- je tijdens die warme dagen tussen 12 en 17 uur niet kan rijden?
- dit beter is voor mens en dier?
- Slevin een wond op zijn bil heeft?
- dit in het weiland gebeurd is?
- hij nu door de dierenarts gehecht is met nietjes?
- Zeppie geschoren is?
- ze er nu heel anders uit ziet?
- Pasca gaskoliek heeft gehad?
- ze ook nog eens een dag bevangen door de warmte is geweest?
- het telefoonnummer van de manege veranderd is?
- er weer een wedstrijd geweest is?
- deze naar de ochtend verplaatst is ivm de warmte?
- we iedereen van harte feliciteren met de behaalde punten?
- de zomervakantie voor de deur staat?
- we iedereen een hele fijne vakantie wensen?

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

Paard in de spotlight: 
Super Guus 
Zijn bijnaam was ook wel super Guus, 
en super is hij zeker. Als Fjord tussen de 
paarden bleek deze vent meer in zijn 
mars te hebben dan menig ander paard. 
In nog in alle diciplines, maar al snel 
alleen in de dressuur schopte Guus en 
zijn amazone Jolanda Adelaar het tot de Z2 klasse tussen de paarden. Met een 
stokmaat van 1,49m en een rodblakk (licht rood-geel achtig) vachtkleur moet 
het een bijzondere verschijning zijn geweest op de wedstrijden waar het eigenlijk 
maar als vreemd werd gezien dat iemand met een Fjord wedstrijden deed.
Waar Guus precies vandaan komt is niet helemaal bekent, er is een brandmerk 
te zien op zijn rechterbil, maar dit is onduidelijk. Het lijkt het meest op een 
Duits brandmerk, hij is waarschijnlijk uit een reservaat uit Duitsland gehaald 
en in Nederland beland. Het is daardoor niet bekent wie precies zijn ouders 
zijn, en wanneer hij is geboren, maar aan de hand van zijn gebit is te zien dat 
hij waarschijnlijk in 1994 ongeveer geboren is. Waar hij ook vandaan komt, hij 
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kwam in ieder geval terecht op een manege die ook ponykampen organiseerden. 
Jolanda Adelaar ging als 12 jarig meisje daar toevallig op kamp, en viel meteen 
als een blok voor de pony. En na eindeloos praten over de bijzondere pony, kwam 
Guus dan rond 1997 eindelijk in bezit van Jolanda. Hij was op dat moment 3 jaar 
oud. Jolanda had geen geld om Guus op een manege of andere stal te stallen, 
dus stond Guus maar bij een boer tussen de koeien. Ook had ze geen geld voor 
een zadel of hoofdstel, dan maar zonder. Ze maakte een soort hoofdstel van een 
halster en een paar touwen. Guus vermaakte zich prima tussen de koeien en 
Jolanda leerde hem steeds beter reageren op haar hulpen. In de tussentijd had 
ze wel voor wat beter tuig weten te sparen en Guus ging steeds beter naar haar 
luisteren. Jolanda wilde nog wel eens een buitenrit maken, maar daar was Guus 
eigenlijk veel te druk voor. Dus bleef het bij dressuur. 
Na een jaar werd het duo lid van de plaatselijke ponyclub. Guus was toen 

ongeveer 5 en Jolanda 14. Toen Guus daar 
met Jolanda voor het eerst aankwam vielen 
alle monden open. Het was uniek dat iemand 
met een Fjord aankwam bij een ponyclub. Ze 
vroegen Jolanda daar of ze wel wist dat ze ook 
wedstrijden moest gaan rijden met haar Fjord, 
natuurlijk wist ze dat, maar dat kon ze toch 
ook gewoon met een Fjord doen? Ze werden 
een bijzondere verschijning, Fjorden deden 
eigenlijk nooit mee aan wedstrijden, en als ze 
wel meededen, eindigde ze over het algemeen 
niet echt hoog. Guus bleek echter een 
uitzondering, vooral in de dressuur floreerden 

ze en lieten de concurrentie met hun mond vol tanden achter zich. Keer op 
keer haalde ze met haar ‘karrepony’ winstpunten binnen en binnen twee jaar 
werkten ze zich op van de B naar de Z2. In 2000 werd de combinatie kampioen 
bij de pony’s in de klasse Z2. De op dat moment 16 jarige Jolanda bleef met Guus 
presteren, en toen ze in 2002 18 werd bleef ze lekker met Guus doortrainen. Het 
is de gewoonte om op je 18e over te stappen naar de paarden, maar Jolanda had 
daar geen boodschap aan en ging lekker verder met wat ze aan het doen was. 
Het is immers ook een FjordenPAARD en geen FjordenPONY 😉.
Het zogenaamde ‘trekpaard’ Guus liet ook zien dat hij het tussen de paarden 
makkelijk af kon, en reed naar de Z2+ 20 winstpunten. Guus was altijd heel 
actief en wilde graag hard werken en nieuwe dingen leren. Hij leerde alle 
bijzondere passen: de piaffe (vrijwel stilstaande verzamelde draf) en de passage 
(heel langzame en verzamelde draf). Maar ook de Spaanse pas (hoog optrekken 
uitstrekken van de voorbenen tijdens het stappen), Spaanse draf (zelfde als de 
Spaanse pas, maar dan in draf) en pesade (heel gecontroleerd en niet heel hoog 
steigeren). Omdat het zo een bijzondere prestatie was dat er een Fjord op zo 
een hoog niveau kon dressuren, werd de combinatie langzaam aan steeds vaker 
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gevraagd om shows op te voeren op evenementen. Guus was de eerste Fjord 
in Nederland die de subtop van de dressuur haalde, en Jolanda automatisch de 
eerste dressuurruiter die en Fjord naar de subtop dressuur reed.
Maar het was niet altijd feest voor de combinatie. Guus ontwikkelde een vreemd 
soort gezwel op zijn hoofd, dit leek in eerste instantie nog wel onschuldig, maar 
al snel bleek dat het een tumor was die zich vlak bij een belangrijke ader naar 
zijn hersenen was. Deze moest zo snel mogelijk verwijderd worden, anders 
kon het wel eens wat minder aflopen voor de inmiddels aardig bekende Fjord. 
Ondanks dat Guus misschien wel een beetje bekent was, had Jolanda nog steeds 
te weinig geld om de operatie te kunnen betalen. Op het juiste moment sprong 
haar oma echter in om haar geliefde Fjord te redden, ze hielp mee met betalen 
en redde daarmee Guus zijn leven. Dankzij oma en de goede zorgen van Jolanda 
kwam Guus weer op de been en pakten ze hun carrière weer op waar ze waren 
gebleven.
De combinatie verscheen op nationale en internationale wedstrijden om daar 
hun kür op muziek te showen aan het publiek. Jolanda ontwierp haar eigen 
jurken voor tijdens deze optredens, wat de combinatie nog opvallender maakte. 
Langzaamaan veranderde Guus in Super Guus. Het hoogtepunt was toch wel 
in 2005, waar de combinatie een show gaf op de FEI World Cup Dressage Final. 
Guus kreeg door zijn beroemdheid en bijzondere verschijning een fanclub, en 
Jolanda zetten een website op voor alle fans van haar en Guus: superguus.com. 
Ook schreef ze in 2006 haar eerste boek over haar geliefde en bijzondere Fjord en 
noemde het Guus, alle afbeeldingen tekende ze zelf. Op hun hoogte punt deden 
ze bijna iedere weekend wel een show. 
Omdat Guus en Jolanda uitkwamen op landelijk niveau konden ze in 2008 starten 
aan een speciale masterclass van de paardenopleidingen in Deurne. In 2010 
rondde ze deze opleiding succesvol af en werden dat jaar ook uitgeroepen tot 
student(-en, want Guus heeft er natuurlijk ook veel geleerd) van het jaar.
Inmiddels is Guus wel een beetje met pensioen, hij staat de hele dag in de wei 
waar hij lekker met zijn maatjes zichzelf kan zijn. Jolanda rijd nog steeds op hem 
en wisselt zijn ritjes af door veel verschillende dingen met hem te doen, hij is nog 
steeds een actieve fjord die graag wat wil leren. Maar hij mag nu vooral lekker 
paard zijn, en zijn dagen vullen met zijn 
favoriete tijdsbesteding: eten en dan het 
liefste bruine boterhammen eten, dat is 
namelijk zijn favoriete eten.
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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

Juli
2 Shanya Baltes

3 Linde Göddeke

4 Sarella de Vos

8 Bram Angenent

15 Marloes Nulle

18 Isabel de Ruiter

20 Sara Wijman 

Augustus

6 Marsha Smits

7 Vivian de Kort

7 Janouk Brouwer

12 Norah Sabri

23 Naomi Slappendel

24 Mariëlle van den Heuvel

September
2 Famke Angenent 
2 Fenne van Dam
4 Marlies Bruggeman
5 Aimée Vriens
7 Mandy Neuteboom
8 Jolanda van Leeuwen 
8 Esmée Wulff 
15 Mariska Boor
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Els Smit 
21 Faye de Hoog
30 Mirjam de Vries
30 Cindy Slappendel-Dankers
30 Roxanne Siegers

Oktober
7 Merel den Daas
19 Abigael Dijkstra
21 Margot Reijnders - Thiele 
23 Joyce Timmer
31 Vera Vossenberg

Wij feliciteren 
de jarigen .....

Onze felicitaties gaan dit 
keer ook naar iedereen die 

is geslaagd!

Wij wensen u een 
Hele 
Fijne 
vakantie!
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22 juli t/m 25 juli Ponykamp voor de jeugd
Dit kamp zit vol!

Donderdag 22 aug. t/m zondag 25 aug. Tienerweekend
LET OP!!!! Dit is eerder dan eerder gemeld!

De manege is voor lessen gesloten
in de periode van 22 juli tot 3 september

zaterdag 21 september Dressuurwedstrijd
aanvang 13.00 uur

zaterdag 26 oktober Dressuurwedstrijd
aanvang 13.00 uur

Let op! Inschrijfgeld voor wedstrijden is verhoogd!!!
Zie de kop van dit artikel.
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Excellent Stables
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij Excellent Stables.
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 € 146,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 158,00 per kwartaal.
Ben je beginner, dan krijg je eerst 3 privélessen. Deze kosten € 13,- als je niet ouder dan 12 jaar 
bent en € 15,- als je ouder bent.

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.

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Ondersteund Excellent Stables bij onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij assisteren bij het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten.
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.DEZIENDE.NL

of bel Excellent Stables: (0172) 57 63 75
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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


