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Van de bestuurstafel
Na de wintermaanden waarin Ria en vele anderen  heel hard aan de buitenbak 
hebben gewerkt, is nu de lente weer aangebroken. De buitenbak is nu helemaal 
in gebruik genomen. De eigen paarden ruiters reden al een tijdje in de buitenbak, 
maar halverwege maart mochten dan ook de manege pony’s eindelijk de eerste 
stappen zetten in de nieuwe buitenbak. 
Dit was voor de meeste ruiters 
spannender dan voor de paarden en 
gelukkig is alles dan ook goed gegaan. 

Ook hebben we inmiddels de eerste 
wedstrijd gehad. Er deden zo’n 50 
kinderen mee aan de Caprilli. Iedereen 
was enthousiast en we hebben er van 
genoten. Via deze weg willen we dan 
ook alle vrijwilligers en helpers bedanken om deze dag een succes te maken. 
Nu we het toch even over de wedstrijden hebben, willen we  iedereen vragen 
om de inschrijflijsten voor de wedstrijden netjes te houden. Dit betekend geen 
tekeningen er op maken, niet onnodig krassen op de lijst en zeker geen pony’s 
veranderen voor een ander. Dit is misschien grappig  bedoelt, maar het maakt 
het voor degene die de startlijsten maakt erg lastig. Ze kunnen dan namelijk 
niet goed lezen wie er mee wil doen en op welke pony’s. Als je een fout hebt 
gemaakt met inschrijven mag je wel je naam wegkrassen, maar schrijf hem dan 
even op een lege nieuwe regel. Dan kan iedereen het goed lezen en zo hoeven 
we de startlijst minder vaak te veranderen. Dat veranderen heeft namelijk vaak 
meer gevolgen dan je denkt. We zorgen er namelijk altijd voor dat de pony’s 
tussen de proefjes even rust hebben. Dit om er voor te zorgen dat iedereen 
rustig aan zijn/haar proefje kan beginnen, maar ook de tijd heeft om de beugels 
op maat te maken, eventueel aan te singelen en even los te rijden. Als we steeds 
moeten veranderen, moet de volgorde ook steeds veranderd worden en dat is 
niet prettig voor jezelf maar ook niet voor de makers van de startlijst. We willen 
jullie dan ook bij voorbaat danken voor jullie medewerking. 

In mei zit de cross er weer aan te komen. We hopen dat we daar ook weer 
veel inschrijvingen op zullen hebben, zodat het weer een top dag kan worden. 
Ook kan je je alweer inschrijven voor het kamp. Dit is in de eerste week van de 
schoolvakantie. Indien er voldoende tieners zijn, zal er een apart tienerkamp 
gehouden worden in de tweede week van de schoolvakantie, maar voorlopig 
wordt alles nog samen georganiseerd. Of er een tienerkamp komt hangt dus 
af van de inschrijvingen en daarom is fijn als je je al snel inschrijft. Hoe eerder 
we het aantal deelnemers weten, hoe sneller het bekend is of er een apart 
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tienerkamp komt. De inschrijfformulieren voor het kamp zitten verder op in 
deze pretpraat, maar zijn ook verkrijgbaar op de manege. Ook hopen we naast 
het tentenkamp en het ponykamp nog extra activiteiten te organiseren op de 
manege, dus houdt de inschrijflijsten en de website goed in de gaten. 

Naast de gereden en aankomende wedstrijden, hebben wij in de afgelopen 
periode ook afscheid moeten nemen. Iedereen wist dat het er een keertje aan 
zat te komen, maar de vraag was altijd wanneer. Helaas heeft Ria de beslissing 
moeten maken om Sandor en Valda in te laten slapen. Niet alleen voor haar één 
van de moeilijkste keuzes, maar voor alle leden en oud leden van de manege ook 
een behoorlijke klap in het gezicht. Wie de manege kende, die kende Sandor. 
Via deze weg willen wij nogmaals iedereen sterkte wensen.

Ook in het bestuur is er afscheid genomen van enkele bestuursleden. Zo hebben 
Wilma en Femke het bestuur verlaten en kunnen wij Els welkom heten voor het 
komende jaar. Wij hopen dat ook dat zij een leuke tijd zal krijgen bij ons.
Naast de wisseling in het bestuur is sinds kort de start van de lotenverkoop weer 
begonnen. Zoals voorgaande jaren verkopen we ook nu van te voren de loten. 
Tijdens de Caprilli heeft u al de kans gekregen om enkele lotenboekjes te kopen, 
maar wij hopen natuurlijk dat hier nog vele bij gaan komen!

We wensen je veel leesplezier verder in dit blad en tot ziens op de manege.
Namens het bestuur,
Marit van Leeuwen

Pretpraat bezorging
Vanaf deze editie, wordt de Pretpraat niet meer bij iedereen bezorgd door 
PostNL, maar door vrijwilligers van de vereniging zelf.
Oorzaak is de belachelijk grote stijgingvan de kosten 
van de bezorging door PostNL.
De tarieven van PostNL zijn namelijk in een periode 
van een jaar, gestegen met zo’n 225%. Betaalden we in 
maart 2013 nog ongeveer 45 euro voor de verzending 
van de bladen, dit was in december gestegen naar 120 
euro. Terwijl het aantal bladen niet is verhoogd.
Een deel van de bladen wordt nog wel per post bezorgd, omdat we niet voor elk 
gebied een bezorger hebben.
Omdat de vrijwilligers de bladen meenemen van de manege op de dag dat ze 
daar lessen, kan het gebeuren dat u de Pretpraat later krijgt dan anderen. We 
vragen u daarvoor begrip.
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Opbrengst actie “Adopteer de bak”
Ruitersportvereniging De Ziende, is in december een actie gestart voor de verbe-
tering van de buitenbak van manege Pretfort. Dit omdat alle activiteiten van de 
vereniging in die bak plaatsvinden en de bodem dringend aan vernieuwing toe 
was.

De actie ging in eerste instantie wat stroef van start, maar in januari en februari 
werden gelukkig aantrekkelijke bedragen binnengehaald. 
Het resultaat van de actie is nu bekend en we kunnen u zeggen dat we het niet 
voor niets hebben gedaan.
We konden Ria (die toch voor de uitvoering moest zorgen) een heel mooi bedrag 
overhandigen.

Te weten € 3185,00.

Mocht u nog aan de actie willen bijdragen, dan is dat nog steeds mogelijk.
Uw giften zijn nog steeds welkom op het rekeningnummer van de vereniging:
IBAN NL51 INGB 0003 5438 70 t.n.v. RSV De Ziende.
Of natuurlijk gewoon kontant aan Ria of een bestuurder van de vereniging.

Inhalers diplomarijden
Tijdens de voorjaarsvakantie werden bij onze vereniging examens afgelegd voor 
de ABCD diploma’s van de vereniging.
Een drietal uitgenodigde kandidaten was toen niet in de gelegenheid om aan het 
examen deel te nemen.
Op vrijdag 21 maart, na afloop van 
de lessen, hebben we daarom een 
inhaalsessie weten te organiseren.
Jury Janneke van der Vis, is speciaal 
naar de manege gekomen om dit 
drietal te beoordelen en gelukkig 
konden we na afloop zeggen dat ze 
geslaagd waren.
Fleur Tuls ging op voor haar B-diplo-
ma en behaalde op Blue-Eyes 214 pt.
Suzan vd Burgh reed voor haar 
D-diploma en behaalde 198 pt op 
Zeromada.
Marit vd Helder reed op Vosje voor haar A-diploma en behaalde 209 pt.
Iedereen gefeliciteerd!
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Grote verloting
Neem een lotenboekje
mee om te verkopen

Trekkingslijst verschijnt vóórafgaand aan
de Open Dag op de site

Op zaterdag 21 juni organiseert
Ruitersportvereniging De Ziende weer een Open Dag.

Dit doen we jaarlijks om aanstaande ruiters de manege te laten zien
en te vertellen over de activiteiten van de vereniging.

Daarnaast proberen we op die dag wat extra inkomsten binnen te halen
om de kosten van zo’n dag terug te verdienen en om de inschrijfgelden

voor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.voor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.
Momenteel kost een wedstrijd ruim 13 euro per persoon, terwijl

we hier voor onze leden slechts 6 euro voor rekenen.

Na het succes van vorig jaar, hebben we ook nu voor een verloting gekozen.
en ook nu met hele mooie prijzen, zoals:

Smartphone
Fiets

BoodschappenpakketBoodschappenpakket
De loten gaan vanaf 23 maart in de verkoop.

Prijs per lot € 1,00



Jaargang 40, nummer 2  - april 2014  -  pagina  9

Ieder kind heeft recht
op een toekomst,

heeft recht op onderwijs,
op medische voorzieningen

en een “warm” huis..

Circle4life zet zich in voor
kansarme kinderen en gezinnenkansarme kinderen en gezinnen

in afgelegen gebieden in Kenia en helpt
hen bouwen aan een toekomst.

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



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  10

Geslaagde Caprilli-wedstrijd
Op zondag 23 maart organiseerde Ruitersportvereniging De Ziende een Caprilli 
wedstrijd op het terrein van Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achter-
middenweg.
Een kleine 50 deelnemers hadden zich voor dit evenement aangemeld.
Er werd gestart in 6 verschillende categorieën; van beginners tot ruiters met 
eigen paarden.
De deelnemers zijn ingedeeld op basis 
van de behaalde diploma’s en strijden 
altijd tegen ruiters op het zelfde nivo. 
Dus de kansen op prijzen zijn voor 
iedereen gelijk.
De deelnemers die op een manege-
pony rijden, kunnen deze zelf uit-
kiezen, zodat niemand achteraf kan 
zeggen dat de pony iets fout deed en 
dat de organisatie hem of haar daar 
op heeft laten rijden.
Sommige deelnemers kozen voor 
pony’s die makkelijk zijn en anderen kozen bewust voor de wat moeilijkere 
pony’s. Een uitdaging om een prijs te behalen.
Sommige juryleden gaven daar dan ook extra punten voor, of gaven een aante-
kening op het protocol.

De uitslagen waren:
Deelnemers Zonder A-diploma:
1 Merel den Daas Blue Eyes 113,5
2 Sabine Kolb Maybe 113
3 Anne Wils Blue Eyes 112
4 Jasper Thiele Sunny 111
5 Tess Dijkstra Maybe 110
6 Joyce Baak Maybe 108
7 Anne Jonker Maybe 108

Deelnemers Met A-diploma:
1 Sabine Baak Borah 177
2 Marit van der Helder Vosje 171,5
3 Renske van der Voorst Vosje 171
4 Fabiënne van der Kooy Borah 169
4 Iris Versluis Vosje 169
6 Britt Look Bonnie 167
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Vloeren zijn de specialiteit van De Kiezel Kunststofvloeren. Als leverancier van een breed 
palet komen we over de vloer bij particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Projecten 
verschillen, maar de redenen van een opdrachtgever om te kiezen voor een kunststofvloer 
komen opvallend vaak overeen: uitstraling, gemak en minimaal onderhoud.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. grindvloeren, marmerkorrelvloeren, mortelvloeren, 
coatingvloeren, gietvloeren en decoratieve gietvloeren. Per type kunt u weer kiezen uit tal 
van kleuren. Kom eens kijken in onze showroom

Curieweg 18 • 2408 BZ Alphen aan den Rijn • Tel: 0172 - 604501 • info@dekiezel.nl 

www.dek iezel .n l
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7 Joyce van der Vis Bonnie 166
8 Arne Enderman Bonnie 165
9 Mira Pieterse Vosje 164
10 Merel van der Hoff Maybe 163
11 Sylvana Borst Borah 160
12 Ilona van den Hoek Maybe 156
13 Freija AlstrØm Maybe 151

Deelnemers Met B-diploma:
1 Brendan Collins Denate 180,5
2 Bradley Vonk Denate 180
3 Roosmarijn Kuijf Sunny 177,5
4 Michelle Gordijn Borah 177
5 Fleur Tuls Blue Eyes 174
6 Sam de Rooy Izy 172
7 Esmée Hulscher Flair 169
8 Luka Selhorst Piraat 167
9 Romy van der Laan Borah 156

Deelnemers met C-diploma:
1 Demi Termeer Flair 188
2 Desirée van Wengerden Borah 183
3 Maartje op ‘t Land Izy 182
4 Mariëlle van der Heuvel Flair 181
5 Hannah Grissel Sunny 179
6 Naomi Hesseling Izy 178
7 Yvonne van der Heide Piraat 177
8 Famke Angenent Sunny 176
9 Fay Beijeman Mister 175

Deelnemers Met D-diploma:
1 Danique van Stight Mister 187
2 Marloes Nulle Izy 186
3 Rienke Boonstra Sunny 183
4 Isabel de Ruiter Flair 173
5 Mirjam de Vries Sunny 172

Deelnemers met Eigen Paard:
1 Marit van Leeuwen Jerez 188
2 Francisca Schutter Brian 176
3 Eva Kranenburg Sunny 169
4 Shannon Hoogervorst Ready 167
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl

Hier had voor slechts
40 euro - het hele jaar 

uw advertentie kunnen staan!
informatie: adkoster@deziende.nl of (0172) 574353
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Activiteiten Nieuws   
Tentenkamp
Hallo allemaal,
Dit keer zijn we uitgenodigd om 24 uur bij oom Sjonnie op de camping te komen 
staan.
Oom Sjonnie runt een GOET/FOUD camping aan de rand van Aarlanderveen.
Om oom Sjonnie niet teleur te stellen heb ik het aanbod aangenomen en met 
hem afgesproken dat we op 24 en 25 mei met ons hele hebben en houwen naar 
hem toe te komen.
Mijn Ome Sjonnie is niet zo’n slimme 
maar wel een toffe vent, hij bedoeld 
het altijd goed maar het loopt altijd 
fout.
Om niet uit de toom te vallen lijkt 
het me beter om ons een beetje aan 
te passen in de sfeer van Camping 
GOET/FOUD dus maken we er ge-
woon ons eigen foute feestje van.

Natuurlijk mag het echte camping 
gevoel niet ontbreken op dit foute feestje.
Trek je goed foute camping smoking aan en banjer lekker met witte sokken in je 
teenslippers en uiteraard met een wc rol onder je arm over het erf opzoek naar 
een toilet.
Gezellig met z’n allen bij elkaar….. Mijn tentje en luchtbed staan al klaar..
Ja je moet er één keer zijn geweest, op de camping van oom Sjonnie is het elk 
weekend feest..??

Voor caravans en campers heeft oom Sjonnie geen plek dus zoek je tent, lucht-
bed en tuinstoel op en ga samen met ons naar Camping GOET/FOUD in Aarlan-
derveen. Wij gaan met z’n allen heerlijk genieten op oom Sjonnie’s camping….. 
holadiejeeeee ..!!!

Vind je dit ook een briljant idee… kom op 
schrijf je in en doe gezellig met ons mee.

Verdere info volgt t.z.t op de site en in de 
kantine.

Wilma
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Ponykamp 2014
Ook dit jaar is er voor jullie weer een onvergetelijke, dolgezellige, zeer vermoei-
ende, avontuurlijke en erg actieve ponykamp.
Deze zal gehouden worden in de eerste week van de zomervakantie ( 21 t/m 26 
Juli )
Tevens bestaat er een grote kans dat ook de tieners weer in dit kamp samenge-
voegd gaan worden.
Tuurlijk word er weer gewerkt rondom een thema.

Het thema dit jaar is : REIS ROND DE WERELD..

Wij nemen jullie dit jaar mee op een grote reis.
Maandag 21 juli verzamelen we alle moed en ont-
moeten we elkaar op :

        “VLIEGVELD AARLANDERVEEN“

Daar ontmoeten jullie Wilma, Ria v Gulik, Suzanne en Eva Kranenburg.
Na je paspoort opgehaald te hebben mag je inchecken, dan nemen we jou mee 
op avontuur door de vele landen waar je ooit van droomde.
Zorg dat je erbij bent want zonder jou kan deze reis rond de wereld niet begin-
nen..!!

Denk je nu.. daar wil ik ook wel bij 
zijn, vul dan snel het inschrijfformu-
lier in..!! 
Bij inlevering van het inschrijffor-
mulier moet 25,00 euro vooruit 
worden betaald, om de eerste kos-
ten voor de organisatie op te van-
gen. De rest zien we gaarne voor 
30 juni in ons bezit. 

De totale kosten bedragen (net als vorig jaar) voor leden van “De Ziende “ 
€190,00. 
Bij inschrijving zal je naam op de inschrijflijst in de kantine gezet worden zodat je 
van tevoren al kan zien wie er allemaal op het kamp komen..!! 
Wij hopen op een vol vliegtuig..!!

Groetjes,
De grondstewardess

Inschrijfformulieren vind u op de site en in de kantine
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Na diverse jaargangen weer eens een nieuwe rubriek, dit als vervanging op 
“Vraag het aan Flitsie“
Ook nu zullen alle vragen die binnen komen beantwoord worden en wellicht valt 
er meer te melden in deze rubriek. Dus eigenlijk een soort vraag en aanbod.

Dit keer wil ik graag inhaken op het jury commentaar dat Janneke v/d Vis ( jury 
bij het diploma rijden) schreef in de vorige Pretpraat.
Zal haar woorden herhalen... Wat mij is opgevallen, is dat heel veel kinderen een 
grote volte te klein maken, vooral bij de B en de E.

Correct een grote volte rijden
Een volte is een cirkel waarbij de doorsnee word aangegeven. Uitzondering is de 
grote volte, die de hele rijbaan beslaat en dus een vaste doorsnee van 20 meter 
heeft.

Een grote volte van 20 meter rijd je altijd AXA, CXC, BEB, EBE.
Je paard moet gesteld zijn (hoofd iets naar binnen  in de richting waarheen je 
rijd. Je paard moet dus net zoveel gebogen zijn als de cirkel rond is.
Rijd voor je de volte inzet eerst de hoeken goed door, rijd dan de volte netjes 
rond en denk daarbij aan de denkbeeldige 4 punten en raak daar de hoefslag.
Rijd na de volte weer netjes de hoeken in. Er moet duidelijk verschil te zien zijn 
tussen het rijden van hoeken en het rijden van een volte.

Hulpen:
Binnen been ligt op de singel en zorgt ervoor dat je paard om je binnenbeen kan 
buigen.
Buitenbeen ligt iets achter de singel en zorgt ervoor dat de achterhand niet uit-
zwaait.
Binnenhand is iets naar voren of iets van de hals en regelt de stelling en buiging.
Buitenhand geeft zoveel na als de stelling van de binnenhand vraagt.
Je schouders volgen de schouders van het paard, op het moment dat je de volte 
inzet maak je je binnenbeen lang vanuit je knie, waardoor je zit licht naar binnen 
schuift om daarna je gewicht weer recht boven het zwaarte punt van je paard te 
brengen als je op de volte bent.
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Hieronder zie je 2 plaatjes waarbij plaatje 1 met puntjes aangeeft waar de raak-
vlakken op de hoefslag staan. Je weet dat een normale bak 40 x 20 meter is en 
een grote volte zoals boven vermeld een doorsnee heeft van 20 meter is. Het 
raakvlak op de lange zijde is dus 10 meter vanuit de hoeken.

Mochten jullie hier nog vragen over hebben, loop gerust even naar je instructrice 
en wellicht kan er in de les extra aandacht aan besteed worden.

Als er vragen zijn over het één of ander, kom gerust even naar mij toe of depo-
neer je vraag in de witte brievenbus in de kantine ..!! Grote kans dat jou vraag de 
volgende keer behandeld word in de volgende Pretpraat.
Het mag over het rijden gaan, maar ook zeker over andere zaken waarvan je 
denkt: Hoe hoort ‘t eigenlijk ..??

Wilma
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Paardenpraat

Maybe
stelt zich voor

Hallo allemaal, dit keer aan mij de beurt om mezelf eventjes voor te stellen 
in de Pretpraat. Ik denk dat jullie me allemaal wel kennen want ik sta al een 
flinke poos op deze manege. Mijn naam is Maybe dat betekent misschien in het 
Engels leuk he? Ik ben de mooie bruine merrie die achterin de grote stal staat 
tegenover Jerez. Ik denk dat een heleboel van jullie pretpraat lezertjes wel eens 
een keertje een lesje op mij hebben gereden, want ik liep altijd heel erg veel 
lessen. Tegenwoordig wel een beetje minder… tja toch misschien wel omdat ik 
een beetje ouder aan het worden ben. Ik ben namelijk 23 jaar oud, dat klinkt in 
mensenjaren misschien niet zo oud, maar voor een paard is dat ik denk ongeveer 
een jaar of 53 in mensen jaren. Maar dat valt niet aan me te zien toch?  
Zoals ik net al zei sta ik hier dus al een flinke poos, het zal ergens in 2001 zijn 
geweest dat ik voor het eerst hier een hoef op de grond zette, dus sta ik hier al 
een jaar of, eventjes rekenen, 13! Das best wel lang he? 
Ik loop al aardig wat jaartjes mee in de lessen, maar voor dat ik in de lessen 
ging lopen hier ben ik nog een tijd lang gehuurd door Vera, samen hebben wij 
dressuur gedaan, daar ben ik (al zeg ik het zelf) best wel goed in, we zijn samen 
namelijk tot de L1+7 gekomen! Ik zal eventjes uitleggen hoe de dressuur klassen 
werken. Er zijn een heleboel verschillende klassen, je begint bij de makkelijkste 
en hoe beter je word hoe hoger de klasse is waar je in moet rijden en hoe 
moeilijker de proef is. Je begint dus in de B. Daarna ga je naar de L1 dan de L2. 
Dan schuif je door naar de M1 dan M2, daarna naar Z1 dan Z2 en als laatste ZZL. 
Je schuift door naar een volgende klasse als je 10 winstpunten hebt gehaald. Dan 
hebben Vera en ik het goed gedaan toch?  
Ik heb dus in mijn leven best wat wedstrijden gelopen. En nog steeds vind ik het 
super leuk om te laten zien waar ik goed in ben. Je ziet me dan ook af en toe 
door bak lopen alsof de les een dressuur wedstrijd is. Dan houd ik mijn hals mooi 
rond en zet mijn beste beentje voor. Helemaal leuk is het dan als ik de ouders 
allemaal complimentjes hoor geven over hoe mooi ik kan lopen. Bij deze wil ik 
eventjes bedankt zeggen tegen al die lieve mensen. Wat ik ook echt heel leuk 
vind is springen, daarom wil ik nog wel eens een beetje hard gaan als wel in 
de lessen gaan springen, maar ik blijf me wel gedragen hoor, ik let wel op jullie 
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als jullie op mijn rug zitten. ik vind springen gewoon heel erg leuk om te doen. 
Jammer genoeg word ik wel een beetje te oud om bij alle wedstrijden heel veel 
proefjes of spring parcours te lopen, daarom doe ik er altijd wat minder. Maar ik 
doe nog altijd mijn uiterste best bij die wedstrijden. 
Waar ik ietsje minder op gesteld ben is aansingelen, ik hou niet zo heel erg van 
die band om mijn buik. Maar als je rustig aan doet vind ik het niet zo heel erg 
en als alles eenmaal goed zit, vind ik het eigenlijk helemaal niet zo erg. Op stal 
vind ik het altijd wel eventjes gezellig als je bij me langs komt, helemaal als je 
iets lekkers voor me meeneemt natuurlijk, maar niet teveel hoor, ik moet wel 
een beetje aan mijn lijn blijven denken. Alhoewel ik vind dat ik best een mooi 
figuurtje heb, maar ik wil het wel zo houden. Maar af en toe een lekker snoepje 
of worteltje, daar zeg ik geen nee tegen. 
Dat was het wel zo’n beetje denk ik, ik vond het heel erg leuk dat ik me eventjes 
aan jullie mocht voorstellen via dit leuke blaadje, tot op de manege lieve 
ruitertjes!
Hoefjes van Maybe

wist je dat;
-  de winter officieel voorbij is?
-  we blij zijn dat we een zachte winter achter de rug hebben?
-  zowel wij als de paarden uitzien naar de zomer? 
-  de paarden allemaal onwijs in de rui zijn?
-  dat dus flink poetsen wordt? 
-  er op vrijdag 21 maart nog drie kinderen hun diploma hebben gehaald? 
-  de Caprilli-wedstrijd weer een geslaagde dag was?
-  er werd opgeroepen om de volgende keer je proefje iets beter voor 
 te bereiden?
-  zodat onnodige fouten niet gemaakt hoeven te worden?
-  Mister met Danique voor het eerst een eerste prijs in de wacht 
 heeft gesleept? 
-  Dit,als je weet hoe zijn eerste wedstrijd hier ging, een hele prestatie is?
-  Northan wilde laten zien wat voor stoere hengst hij was? 
-  Hij daarom over het hek in de springwei is gesprongen?
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Een creat ieve duizendpoot met passie voor vormgeven. Met 
z i jn brede ervar ing is hi j  de ideale partner voor uw graf ische 

vormgeving, DTP-werk,  f rontend-design of i l lustrat ies.

Meer weten, neem dan contact op via 06 - 24 63 22 02

 | VORMGEVER | ONTWERPER | CREATIEVELING |

PIETER DIRkzWAGER, VORMGEVER
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-  We van geluk mogen spreken dat hij geen verder ernstige verwondingen  
 heeft opgelopen?
-  Maar hij nog niet helemaal hersteld is?  
-  Een paar dagen later zijn halve lip was afgescheurd? 
-  Wat er als een draadje aanhing?
-  Ria hiervan echt ging gillen en nog net niet flauwviel?
-  Dit misschien een beetje overdreven is, maar het wel echt een heel 
 vies gezicht was?
-  Er gelukkig geen schaar aan te pas hoefde te komen?
-  Het namelijk uit zichzelf is afgescheurd en Northan nu dus met een gat 
 in zijn mond door het leven gaat?
-  Zeromada twee keer achter elkaar kreupel is geweest?
-  We hopen dat ze nu goed blijft lopen? 
-  Jerez ook pech heeft gehad?
-  Jerez een wond op zijn hoofd had en hierdoor dus met een bontje om zijn  
 hoofstel heeft gelopen?
-  Er sinds een tijdje twee hele leuke shetjes op de manege rondlopen?
-  Deze van Mirjam zijn?
-  Quindo en bifi ook erg gecharmeerd zijn van hun buren?
-  Je de shetjes niet zomaar mag voeren? 
-  iedereen goed moet opletten dat je ál het poep weghaald in de 
 binnen/buiten bak?
-  ook de poetsplaats schoon moet worden gemaakt na gebruik?
-  we er zo met zijn allen voor zorgen dat het netjes blijft? 
- iedereen zich weer in kan schrijven voor ponykamp!!?
-  het thema dit jaar ‘rond de wereld’ is en het weer een onwijs leuk 
 kamp belooft te worden?
-  we om alvast in te komen ook een tentenkamp hebben? 
-  deze van 24 op 25 mei gehouden zal worden?
-  deze dit keer op een bijzondere locatie, namelijk de goet/foud camping 
 van Sjonnie wordt gehouden?!
-  hier meer over te lezen is op de site/ in de kantine en in deze Pretpraat?
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                  G&O Ruitersport    
                  Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
                  Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport.nl 
                   

Geopend na afspraak (ook ’s avonds en in het  weekend)  

             Woensdag en Donderdag van 14.00 tot 17.30 open  
                      

    Open huis 
       Zaterdag 5 en 19 april 
  van 13.00 tot 17.00 uur                
 

 Nieuwste zomer broeken     v.a.€   29,95 
G&O gloss clean spray droog shampoo €     8,95 
Kinder starters en wedstrijdset per set €   90,00 

Wedstrijd shirts met strass     €    34,95

 Halsters touw vanaf      €      4,95 

Huur scheermachine   per dag €    25,00 

 

Deze maand bestaan we 5 jaar daarom 19 april een  

bijzonder open huis met heel veel aktie’s 
Iedere woensdag en donderdag een nieuwe aanbieding zie onze website en facebook 

Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                        

       http://www.facebook.com/GORuitersport.nl                                       
 
 
                        Op de foto Mandy Lasker 
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.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

april
5 Merel Bakker

6 Michelle Gordijn

6 Freija Alstrøm

8 Petra Gordijn

8 Valerie Ludwig

10 Shannon Hoogervorst

13 Ria van Schaik

13 Marleen Heikoop

19 Renée van der Vis

20 Monique Beijeman

21 Arne Enderman

23 Fay Beijeman

25 Desirée van Wengerden

mei
2 Samantha Slotboom
3 Marit van den Helder
4 Alex Hesseling
6 Gerda Bruggeman
7 Fleur Tuls
9 Donna Veenekamp
11 Jane van der Ploeg
15 Iris Versluis
15 Anne Jonker
16 Suzan Vellekoop
20 Kimberly Bonapart
21 Romy Lankhaar
21 Merel van den  Hoff
27 Gaby van ‘t Hart
28 Marise Baak

Wij feliciteren de 
jarigen!!

Sta je niet in deze verjaardagskalender als 
je jarig bent, geef het dan even door aan 

adkoster@deziende.nl.
Krijg je nooit mail van de vereniging,

geef het dan eveneens door aan 
adkoster@deziende.nl.

Blijkbaar staat u dan niet goed in onze
administratie.
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17 mei Voorjaarscross
 Inschrijflijst hangt in de kantine

24 mei / 25 mei Tentenkamp
 Zie artikel in deze Pretpraat

21 juni Dressuur en Open Dag

22 juni RABO-fietssponsortocht

21 t/m 26 juli Ponykamp
 Zie artikel in deze Pretpraat
onder voorbehoud 28 t/m 31 juli Tienerkamp

13 september Najaarscross

11 oktober Najaarsdressuur

22 november Sinterklaas
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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 is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal in 2014
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 126,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 138,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan resp. € 10,- en € 14,-.

Pensionstalling voor paarden komt op € 280,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 235,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 305,00 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, € 17,-.
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 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

Gratis
Cadeau bon van

€ 7,50 euro
Deze kunt u verzilveren

bij aankoop
van minimaal 15,00 euro
aan ruitersport artikelenaan ruitersport artikelen

Deze actie is

wegens groot

succes verlengd

tot eind mei

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


