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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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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 uiterlijk 20 oktober
aanleveren via pretpraat@deziende.nl
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Van de bestuurstafel
De vakanties zijn voorbij, scholen weer 
begonnen en ook de lessen zijn opgestart.  
Allemaal weer even in het gareel 😊.
Wij zijn in volle gang met het organiseren van 
de twee laatste dressuurwedstrijden van het 
seizoen.
Staan jullie al op de startlijst? Anders in 
oktober nog een kans!!! 
Ook borrelen er al ideetjes naar boven over 
‘het heerlijk avondje’. (of middagje)  …….…….
Kortom er staat nog van alles te gebeuren.

Ondertussen wordt er hard gewerkt 
op de manege aan paddock’s voor de 
paarden, een nieuwe longeercirkel 
en een extra buitenbak om in 
te rijden als er in de andere bak 
manegelessen zijn.
Ieder vrij uurtje zien we Leen 
in de weer met gereedschap en 
benodigdheden, soms met een 
lange ‘verplichte 😉’ koffiepauze 
tussendoor, omdat er paarden 
in de bak zijn, die het toch wel 
erg spannend vinden al die 

werkgeluiden.
Denise verzorgt nu alle dagen de manegelessen, maar gelukkig zien we Ria nog 
regelmatig te paard en met het geven van privélessen.
Met al deze veranderingen wordt het voor ‘Ruitersportvereniging de Ziende’ ook 
tijd om een andere weg in te 
slaan. De vereniging is ontstaan 
om de familie van Schaik 
te ondersteunen met het 
organiseren van wedstrijden 
en andere evenementen op 
manege Pretfort.  Na al die 
jaren verweven te zijn geweest 
met manege Pretfort en met 
name Ria gaan wij stoppen 
met de ruitersportvereniging. 
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Het is in deze huidige tijd niet 
meer nodig om naast het draaien 
van een manege nog een aparte 
vereniging erbij te houden. Dit 
kan allemaal in één. Dit wordt 
allemaal nog uitgewerkt en 
daarover later meer.  

Namens mijn medebestuurders 
een paardengroet aan allen,
Cindy Slappendel, voorzitter

Hallo allemaal
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie cadeaus. Een grote klok voor in mijn 

woonkamer. Een nieuw dekbed met kussen en 
hoeslaken. En een staande lamp.
Dit allemaal voor mijn nieuwe huisje.
Het huisje waar ik me nu al aardig thuis voel.
Waar nu ook Petronella en Hendrik wonen, die 
een paar weken bij Yvonne hebben gelogeerd.
Waar Petronella op een kip is gaan zitten, 
waarvan Cliff, toen we een keer op visite waren, 
het kuiken al had opgegeten……
In die logeertijd, kon ik het hek bij de manege 
weghalen en in Bodegraven weer plaatsen.
Hendrik en Petronella hebben het ook prima naar 
hun zin op hun nieuwe plek met alle aandacht die 
ze krijgen 

van de mensen die langs lopen.

Ik heb nu wel heel veel tijd voor mezelf, 
wat ik nooit gehad heb. Daarom geniet ik 
er wel dubbel van.
We wandelen veel (Cliff en ik) in 
Bodegraven en we gaan ook wel eens 
ergens anders heen om te wandelen.
Fietsen doe ik nu ook veel vaker; zoals de 
boodschappen.
Ik heb een elektrische fiets van mijn vader 
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gekregen en rij overal heen. Vaak weet ik 
niet waar ik ben, maar dan komt er vanzelf 
wel weer een wegwijsbordje.
Soms ben ik een beetje ver van huis, maar 
dat maakt niet uit, want ik heb nu toch 
tijd genoeg.

Het is wel heel dubbel, want ik mis ook 
de lessen wel, die ik altijd met veel plezier 
gegeven heb.
Het was altijd heel gezellig met de 
kinderen en de ouders, die veel steun 
gaven in de moelijke tijden.
Gelukkig geef ik nog wel les aan de lease- en eigen paarden mensen en mag ik 
ook op de paarden rijden. Ik ga gelukkig dus nog wel met de paarden om en zie 
nog wekelijks (of vaker) alle lieve mensen, waar we veel lief en leed mee hebben 
gedeeld.
Mensen die veel dingen hebben gedaan, voor mij en de vereniging, waar we 
altijd veel mee hebben samengewerkt.
Voor Ad, die mij met heel veel dingen regelen en uitzoeken heeft geholpen. 
En dat al heel veel jaren. Ad was er al toen ik nog op de lagere school zat.

Zo zijn er nog veel mensen die mij al die jaren hebben geholpen, met van alles en 
nog wat.
Ik wil daarbij nog 1 naam noemen en dat is uiteraard Valda! Zij was het die 
al ruim 11 jaar, iedere morgen om 06.15 uur op de manege was, om te 
helpen met het uitmesten!!

HEEL VEEL DANK daarvoor!!!

En iedereen die het leuk vind, is van harte welkom om langs te komen in mijn 
huisje. Wel even vooraf bellen, want ik ben niet altijd thuis.

Buitenkerk 43 
2411 PB Bodegraven   
Telefoon 06 54 98 24 77

Veel liefs van
Hendrik, Petronella, 
Cliff en Ria
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Ponykamp op Excellent Stables
Het kampverslag van de kids van ponykamp 2019!
(door Carlijn letterlijk overgetypt uit de handgeschreven verslagen)

Ponykamp dag 1 
 Wij aankwamen moesten we onze slaapspullen in het huis neerleggen. We 
werden naar de kantine geroepen. Er werd gezegd dat de paarden werden 
gegrabbeld, de T-shirts werden uitgedeeld met het logo van de stal. We 
mochten toen de paarden grabbelen. We hadden meerdere groepen, groep 1 en 
3 mochten als eerste rijden. Jumper en Maybe waren verliefd en Jumper wilde 
daarom ook de hele tijd naar Maybe rennen. Daarom moest jumper naar de 
springwei. Verder gingen de lessen erg goed. Toen zijn we bingo gaan doen met 
paardenspullen. 

Ponykamp dag 2
We werden wakker en toen gingen we ontbijten en daarna paardrijden. Het 
was erg warm en daarom dingen we naar de Aarweide. Daar was het heel erg 
druk. We kregen ook nog een verrassing: een zwembad van strobalen!!! We 
gingen meteen krijgen en erin. Het zwembad stond in de wei. Daarna gingen we 
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pannekoken eten en toen moesten we aan onze klusjes. 

Ponykamp dag 3
Om half 11 s’ ochtends gingen we naar de boerderij van Nienke. Daar konden 
we lekker zwemmen en hebben we middag gegeten. Toen we terug kwamen 
gingen we zwemmen in het zelfgemaakte zwembad in de wei. Toen gingen we 
avondeten. We aten wraps. Vanavond is de bonte avond en er zullen vast veel 
leuke acts komen. 

Paard in de spotlight: 
Comanche
Ergens rond het jaar 1862 werd 
er op wat ooit de grote woestijn 
van de wilde paarden in Texas een 
wild veulen geboren. Het was een 
bruin hengstenveulen met een 
aalstreep over zijn rug en een klein 
wit kolletje op zijn voorhoofd. Het 
ras van het veulen was niet zeker, een mix tussen de mustangs die over de 
woestenij zwierven en wat ontsnapte paarden. Het waren onder anderen de 
afstammelingen van de paarden die in de 17e eeuw door de Spanjaarden waren 
achtergelaten. Rond het jaar 1800 zwierven er naar schatting een miljoen 
paarden rond op deze woestenij, toen het veulen geboren was waren ze 
bijna allemaal gevangen of opgejaagd. Het veulen was dus een van de laatste 
overlevenden, maar ook hij werd na een paar jaar gevangen. 
In 1868 werd hij op 6 jarige leeftijd als ruin voor $90 gekocht door het leger 
van de Verenigde Staten en kwam bij in dienst te staan van Kapitein Myles 
Keogh. Myles was een ervaren en professionele soldaat die tijdens zich tijden 
de Amerikaanse burgeroorlog had bewezen aan het front. Myles gaf om zijn 
paarden, zo blijkt uit brieven die hij naar zijn familie stuurden, zo had hij vlak 
voor hij het bruine paard kreeg een paard verloren wat hem erg dierbaar was 
geweest. Hij schreef naar zijn familie dat hij het vreselijk vond dat zijn familie het 
oude dier nooit had gezien, en hoe hij zijn leven aan hem dankbaar was.
Myles trok niet lang nadat hij de bruine ruin had toegewezen gekregen ten 
strijden met hem. Tijdens een van zijn eerste veldslagen werd het bruine paard 
in zijn achterhand geraakt door een pijl. Ondanks dat het dier gewond was, bleef 
het naar Myles luisteren en bleef hij dapper en strijdlustig doorvechten. Myles 
had bewondering voor het doorzettingsvermogen en de moed van het bruine 
paard. Myles had de gewoonte om zijn paarden erg menselijke namen te geven, 
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zo had hij een Tom en een Mark gehad. Maar het bruine paard was anders. 
Het had nog nooit een naam gehad, maar verdiende iets wat bij zijn moed en 
strijdlust paste. De oorlog waarin Myles en het paard terecht kwamen was die 
van de VS tegen verschillende stammen Indianen. De stam waar Myles het het 
buine paard het tegenop namen was de Indiaanse Comanche stam van de grote 
vlakte, zij werden gevreesd en zij stonden bekent als strijdlustige, dappere en 
gevaarlijke strijders. Myles had, naast venijn en angst, respect voor zijn vijand, 
en zag de overeenkomsten tussen hen en zijn bruine rijdier en besloot het paard 
naar de stam te vernoemen: Comanche. 
Myles en Comanche vochten tegen de Indianen stammen uit het wel bekende 
wilde westen, ze waren gestationeerd in het noord oosten van de staat 
Kansas, ze maakten deel uit van wat de zevende cavalerie genoemd werd. Een 
cavalerie is een eenheid binnen het leger die zich te paard verplaatste en ook te 
paard vocht. De zevende cavalarie stond onder leiding van de jonge maar veel 
belovende George Armstrong Custer. Comanche raakte tijdens de jaren dat het 
tweetal samen vocht vaker gewond, maar altijd bleef hij stug doorvechten. Al 
snel stond hij bekent als een betrouwbare schakel in de oorlog, hij zou altijd 
klaar staan tijdens de zwaarste dagen. De verhalen gaan dat hij zelfs zonder een 
kik te geven pijlen en kogels uit zijn lijf liet halen zonder verdoving.
In de jaren die volgden liepen de spanningen tussen de Indiaanse stammen en 
de regering van de Verenigde Staten hoog op. Vanaf 1874 werden de veldslagen 
steeds heftiger en bloederiger. In 1876 bereikten de onderlinge spanningen een 
hoogtepunt. Op 25 juni 1876 bevond Myles en Comanche zich met de zevende 
cavalerie in een vallei van de rivier Little Bighorn in Monata vlak bij Crow Agency. 
Ze waren op dat moment met ongeveer 700 man. Custer, die aan de leiding van 
de zevende cavalerie stond zag het kampement van de Indianen al op afstand 
staan. Er stonden ongeveer 40 man op de uitkijk, Hij besloot de cavalerie te 
splitsen en drie groepen. De eerste zou de mannen op de uitkijk overvallen, 
de tweede zou aansluiten om het kampement aan te vallen en de derde 
zou als verassingselement als laatste aankomen. Er waren nog twee andere 
legergroepen in de buurt, maar Custer wilde deze aanval met alleen de zevende 
cavalerie uitvoeren. Hij wist dat de Indiaanse troepen de meerderheid hadden, 
aan de hand van de overblijfselen van de strijd worden de aantallen tussen de 
1500 en 2500 Indiaanse strijders geschat. Toch ging hij de strijd aan. Al snel 
werden de soldaten en hun paarden van de zevende cavalerie omsingeld. Paniek 
brak uit, de orde van de zevende cavalerie was verstoord. Het complete leger 
werd verslagen. 

Twee dagen later op 27 juni 1876 liepen er soldaten van een andere legergroep 
over het slagveld, het was er stil. Er waren geen soldaten die het overleeft 
hadden. Maar, weggekropen in een hoekje gewond en nauwelijks op zijn benen 
staand, stond Comanche. Hij had de slag overleeft. Hij zou de geschiedenis in 
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gaan als de enige overlevende 
van de slag van Little Bighorn, 
maar dit is niet helemaal waar. 
De Indianen hadden een aantal 
paarden meegenomen en zelf in 
gebruik genomen. Ook waren er 
nog andere paarden op het slagveld 
nog in leven op het moment dat de 
andere legergroep over het slagveld 
trok, maar deze waren te verwond 
om nog te redden. Er was ook 
nog een blonde bulldog die de slag 

overleefde, maar hij zou niet zo bekend worden als Comanche.
Comanche werd weer opgelapt en kreeg een militaire titel. Hij had zeven 
schotwonden opgelopen, maar knapte weer op tot zijn stoere en krachtige zelf. 
Tot 1878 zou hij in dienst van het leger van de Verenigde Staten staan, daarna 
ging hij op 16 jarige leeftijd met pensioen. Van wegen zijn heroïsche rol in de slag 
bij Little Bighorn kreeg hij verschillende voordelen met zijn pensioen, zo zou het 
altijd alleen het beste van het beste krijgen en fantastisch behandeld worden. 
Hij kreeg een speciale eigen stal en zou onder geen enkele omstandigheid ooit 
nog bereden worden of te moeten werken. Bij speciale gelegenheden zou hij 
gezadeld worden, maar aan de hand begeleid worden. Tijdens de bijzondere 
gelegenheden waar hij bij was, waren er vaak interviewers om hem vragen 
te stellen, hij reageerde daar op zoals ieder paard zou doen, hij stampte met 
zijn hoef, gooide met zijn hoofd en brieste. Omdat dat natuurlijk geen echte 
antwoorden waren, was een oude vriend en mede soldaat van Myles aanwezig 
om het verhaal te vertellen.
Hij kwam te staan op een leger basis. Comanche mocht gaan en staan waar hij 
wilde op het terrein waar hij gestald was. Hij kreeg suikerklontjes aan de deur 
van de officieren en als hij bij de jonge soldaten langs kwam stond er regelmatig 
een emmer bier klaar. Normaal gesproken drinken paarden natuurlijk geen 
bier, maar vroeger leerden oorlogspaarden het vaak drinken. Soldaten raakten 
vaak erg gehecht aan hun trouwe dier, en gaven ze in mensenogen wat lekkers 
te drinken, de paarden leerden het vanzelf te waarderen. De soldaten stalen 
vroeger zelfs voor hun dier, of plukte gras overal waar ze het tegen kwamen, 
om hun trouwe vriend later wat lekkers toe te kunnen stoppen. Tijdens zijn 
pensioen kreeg hij een verzorger met de naam Gustave Korn, de twee werden 
onafscheidelijk. Comanche volgde Gustave als een hond. Een verhaal gaat rond 
dat Gustave op een avond een afspraakje had, en toen hij dus niet bij Comanche 
langskwam voor een avond poetsbeurt, ging het paard opzoek naar hem, net 
zo lang tot hij hem gevonden had en ze samen terug naar huis gingen. Gustave 
overleed echter tijdens een veldslag in 1890, en Comanche had het er maar 
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moeilijk mee. Zijn gezondheid ging hard achteruit, hij kreek in 1981 koliek en 
overleed daaraan. Er wordt gezegd dat hij uiteindelijk overleed aan een gebroken 
hart, maar hij was ook al ongeveer 29, dus leeftijd zal ook een rol gespeeld 
hebben.
Hij werd gepromoveerd tot tweede commandant en kreeg als eerste paard 
ooit een volledige militaire begrafenis. Slechts drie andere paarden hebben 
dat ook gekregen: Chief, Black Jack 
en Reckless. Hij is zelf echter niet 
begraven maar opgezet, het zadel, dek 
en hoofdstel wat hij draagt is hoogst 
waarschijnlijk zijn eigen originele tuig. 
Het museum waar hij staat is Natural 
History Museum, wat onderdeel is van 
de Universiteit van Kansas. Hij staat 
symbool voor de zware slag die hij 
overleeft heeft, en voor zijn dapperheid 

en strijdlust. 

Paarden in Sprookjes
Jolly Jumper
Jolly Jumper is het paard van de Belgische stripheld Lucky Luke. Het is een 

schimmel, maar niet zomaar één! Hij is erg 
slim, weet vaak al wat Lucky Luke gaat doen 
en zorgt dan dat hij klaar staat. Hij kan zelfs 
praten, waardoor Lucky Luke nogal eens wat 
commentaar van hem krijgt. Het paard is 
verzonnen door Morris, die samen met René 
Goscinny de strip heeft bedacht. In de loop der 
tijd is zijn uiterlijk wel een beetje aangepast en 
veranderd. Ook zijn karakter veranderde; zo kon 
hij in de latere strips ook vissen, schaken en zelf 
zijn zadel opdoen. Nou, zo’n paard zou ik ook 
wel willen!
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Nieuw in Pretpraat
MARKTPLAATS

voor gratis af te halen gebruikte rijkleding

Wil je rijkleding een nieuwe toekomst bieden, 
biedt het dan gratis aan via ons blad.

Stuur foto’s en tekst naar pretpraat@deziende.nl
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Wist-je-dat…
- de paarden tandarts is geweest?
- Brain een losse ontstoken tand had?
- hij nu door het leven gaat met een voortand minder?
- er een gezellige bbq is geweest?
- dit georganiseerd is door de fam Mulder?
- ponykamp erg leuk maar ook heel warm was?
- de buitenrit door de warmte helaas niet door kon gaan?
- dit voor mens en dier anders niet te doen was?
- er gelukkig bij de familie Steenwijk in Woubrugge gezwommen kon worden?
- we de leiding weer hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet?
- Alexandra na lange tijd weer te paard heeft gezeten?
- Thyra een maandagochtend momentje had?
- zij met Brain uit het land kwam ipv Maybe?
- zij er pas achter kwam toen ze de vliegenkap af deed?
- we dit erg grappig vonden?
- George nog wel eens met Queen verward wordt?
- Bobbie een afgescheurde spier in zijn achterbeen heeft?
- hij nu echt wel zielig is?
-  Bobbie alleen maar stil mag staan?
- hij dus ook echt niet zijn stal uit mag?
- je hem ook niks lekkers mag geven?
- we hem en Mirjam sterkte wensen met zijn herstel?
- we hopen dat iedereen een leuke vakantie heeft gehad?
- het tienerkamp naar één dag is verplaatst?
- deze dag ook erg geslaagd was?
- er op die ene dag heel veel leuks gedaan is?
- Bonnie en Marieke niet meer op de manege wonen?
- Marieke weer bij Melissa terug is?
- Sunday een nieuw manege paard is?
- Mylah ingereden word?
- Denise dit samen met Evy doet?
- Wings een grote wond heeft op zijn bil?
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- dit met nietjes en een hoop hechtingen gehecht is?
- hij daardoor op stal moet blijven staan?
- dit niet mee valt voor Wings?
- het veulentje van Vlekje nog steeds niet geboren is?
- heeeel misschien ondertussen wel?
- het voor Venise eventjes wel fijn was dat het wat langer duurde?
- zij niet terug van vakantie hoefde te komen?
- de vakantie voorbij is dus het nu wel geboren mag worden?
- op de springwei mooie paddocks en een buitenbak gemaakt zijn?
- Zep verkocht is?
- ze per 1 Oktober van de familie Baak is?
- Zep van haar pensioen gaat genieten?
-  ze niet op de manege blijft wonen?
- Vera mag startenop Z-2 niveau?
- Jumper nu ook zijn excellent stable-zwemdiploma heeft?
- hij wel geschrokken is van dit zwem avontuur?
- hij er gelukkig geen verwondingen aan over gehouden heeft?
- Mayflower 1e premie en een doorverwijzing heeft naar de centrale keuring?
- Carlijn Mayflower haar naam niet kan onthouden?
- ze haar elke keer Mayweather noemt?
- je alleen nog maar op het terras bij de picknick tafels mag roken?
- er nieuw zand in de buitenbak ligt?
- de pony van Manouk op de manege gelogeerd heeft?
- het dak van de kantine ingestort is?
- er gelukkig op dat moment niemand in de kantine was?
- Denise geslaagd is voor haar instructeurs diploma?
- we haar van harte feliciteren met dit diploma?
- ze begonnen is met het geven van de groepslessen?
- we haar succes wensen?
- Marie een flinke beenwond opgelopen heeft in de wei?
- ze daarvoor naar de kliniek moest?
- er een scheurtje zit in het griffelbeen?
- Marie nu rust moet houden en bij de andere geblesseerde op stal staat? 
- we ook Marie en Silvia sterkte wensen met het herstel?
- de verbazing groot was toen we hoorde dat Marie een ras paard blijkt te zijn?
- Marie een Rheinlander is?
- het een Duits ras is?
- het Rheinlander paard bekend staat als een vriendelijk en prestatiegericht  
 paard?
- de verbazing alleen maar groter werd? 

We weer afsluiten met een groet en een hinnik, tot de volgende keer
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Gratis af te halen:

-Zwart wedstrijdjasje van Harry’s Horse maat 38
-Witte strik met haarnetje 
-Bruine rijbroek van Mountain Horse maat 36

Mail voor een afspraak naar: de.oude.smidse@casema.nl

Els Smit         

In december willen we een Pretpraat maken met herinneringen aan (bijna) 45 jaar 
RSV De Ziende. Dat kunnen we eigenlijk niet zonder de hulp van onze leden.

Zowel leden van de laatste tijd (zelf al rijdt u nog maar een jaartje), als leden die al vele 
jaren bij ons zijn aangesloten, kunnen ongetwijfeld leuke herinneringen ophalen aan 
activiteiten van Ruitersportvereniging De Ziende.

Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:
- wedstrijden (dressuur / cross / caprilli / SW )
- Sinterklaas, Kerst en nieuwjaarsborrels
- poetscursussen, men-opleidingen, Ruiterbewijs-opleidingen 
- Kampen die we samen met de manege organiseerden
- Spelletjes-middagen
- en alles wat ik nu vergeet......
Allemaal dingen die we hebben gedaan in de afgelopen 45 jaar.

Weet u / jij hier iets over te schrijven of heb je leuke foto’s met een 
verhaaltje, mail ze dan naar pretpraat@deziende.nl.
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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  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 

november
5 Ad Koster
5 Tess Edelenbosch
13 Janneke van der Vis-Schouten
13 Alix Seegers
14 Jaimy Lynn van der Jagt
23 Mies de Koning
25 Annemieke van Rosendaal

Wij feliciteren de jarigen .....

Onze felicitaties gaan natuurlijk ook naar Denise Mulder,

want die mag zich nu officieel instructrice noemen,

na het behalen van haar diploma!

Denise, veel succes!
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zaterdag 21 september Dressuurwedstrijd
aanvang 13.00 uur

zaterdag 26 oktober Dressuurwedstrijd
aanvang 13.00 uur

Aankondigingen zonder definitieve datum:
Het is de bedoeling om ook dit jaar weer e.e.a. te organiseren rond 

Sinterklaas en Kerst.

Houdt daarom 23 november vast vrij, want dan gaan we iets doen 
wat met Sinterklaas te maken heeft.....

Vorig jaar hebben we voor het eerst ook iets gedaan in de week voor 
Kerst en dat sloeg bijzonder aan.

Daarom gaan we dat ook nu weer proberen te doen.
De datum staat nog niet vast, maar we denken aan 

vrijdag 20 december, zaterdag 21 december of zondag 22 december.

Nadere informatie in de volgende Pretpraat. 
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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

op Paardrijkleding en laarzen wat op voorraad is  30% korting.

Voor een goede start na de zomervakantie

geven wij in de maand september

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


