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Van de bestuurstafel
Een nieuwe jaargang van Pretpraat ligt voor u.
Dat wil zeggen dat we weer gestart zijn met een nieuw verenigingsjaar, waarin 
weer de gebruikelijke zaken op de agenda staan. U hebt dit al kunnen lezen op 
de website. 

De eerste activiteiten zijn zelfs al achter 
de rug; teweten het diplomarijden en 
de toiletteercursus. 
Van beiden activiteiten vind u elders in 
deze Pretpraat artikelen.
Wel moeten we nog voor een paar 
kinderen een inhaalsessie voor het 
diplomarijden organiseren, daar zij niet 
konden in de vakantie. Dit moet nog 
gaan plaatsvinden vóór de eerste wedstrijd gaat plaatsvinden.....

Verder is er op de manege gewerkt aan een hele nieuwe bodem voor de buiten-
bak. Een heel kostbare aangelegenheid, die Ria niet zo maar kan bekostigen, en 
waarvoor we dus een actie op poten hebben gezet. Gelukkig een redelijk succes-
volle actie.
Aan het einde van februari zullen we de totale opbrengst bekend maken. Voor-
lopig zitten we (tijdens het schrijven van dit artikel) op een kleine 3100 euro. 
Ongeveer 15% van de totale kosten.
Vanaf heden is het dus de plicht van iedereen, om de bak netjes te houden. Er 
mag na afloop van de lessen dan ook geen mest op de grond blijven liggen.
We hopen op de medewerking van iedereen!

Op zondag 23 maart organiseren we de eerste wedstrijd van dit jaar. 
Een caprilli, waar iedereen weer aan kan deelnemen en die ook meetelt voor het 
verenigingskampioenschap.
De dag daarna, is er weer de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
Er treden bestuursleden af en we hopen nieuwe bestuursleden te kunnen vinden 
om hun plaatsen in te nemen. 
Deze aankondiging kunt u vast zien als uitnodiging om de vergadering bij te wo-
nen op maandag 24 maart om 20.00 uur.
Meer informatie hierover volgt nog.

Op de voorzijde van deze Pretpraat ziet u staan “40e jaargang”.
Dat doet vermoeden dat de vereniging 40 jaar bestaat, maar dat is niet hele-
maal waar. Zo’n 40 jaar geleden werd er weliswaar een begin gemaakt met het 
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oprichten van een vereniging, maar de officiële oprichting, via de notaris, liet nog 
even op zich wachten. Dat werd einde 1975.
In die tussentijd werd echter wel gestart met een clubblad. In eerste instantie 
een los A4tje, maar al na korte tijd werd het een Pretpraat die er ongeveer zo uit 
zag als momenteel.
Dat krantje werd gestencilt op een school en grotendeels gemaakt door me-
vrouw Bakkes, de moeder van twee kinderen die op de manege reden.
Ondergetekende ging al kort na het begin van het blad een bijdrage hieraan 
leveren. Een Pretfort Top Tien en Tipparade.
Na enkele jaren, stopte mevrouw Bakkes, omdat haar kinderen stopte met rij-
den. Ik heb toen de eindredaktie op me genomen.
Het jubileum van de vereniging laat dus nog even op zich wachten.

We hopen dat het weer een sportief jaar zal worden en dat we weer veel deel-
nemers kunnen inschrijven bij de wedstrijden.

Ad Koster

Toiletteer cursus
Op 9 februari jl. hebben we een toiletteer cursus voor de jeugd gehouden.
Dit was het vervolg op de vele poets cursussen die we de afgelopen jaren hebben 
gehouden.
Dat hier behoefte aan was bleek al gauw aan de vele inschrijvingen, het waren 
er maar liefs 31. Voor ons betekende dit dat er 15 Manege pony’s en paarden 
heerlijk opgetut werden en zich een middag in een beauty salon waande.
En ik moet zeggen dat ze dit toch echt wel eens verdienen na al het werk dat ze 
voor ons verrichten..!! en dan doel ik op het feit dat ze altijd maar braaf met de 
kinderen hun rondjes lopen in de bak..
Maar ook is het de bedoeling dat de jeugd er wat van op steekt. Niet alleen het 
mooi maken van hun edele viervoeter voor wedstrijden maar ook het doen en 
vrijer worden bij je paard/pony in de box is heel belangrijk.
Sommige beginnen altijd ietwat gespannen maar na een poosje bezig te zijn 
staan ze vrolijk hun pony te poetsen of te vlechten zonder dat ze in de gaten 
hebben hoever ze in hun stal staan.
Deze middag kwam het vlechten van manen en staart aanbod met verschillende 
mogelijkheden zoals het maken van knotjes, de hengstenvlecht en matje ( dit is 
het bij elkaar pakken van de manen zonder te vlechten. ) 
Ook werd ervoor gedaan hoe je het beste de ogen en neus schoon kan maken 
met een spons en een beetje water.
Tevens werd er aandacht geschonken aan de hoeven door het uit te krabben en 
in te vetten.
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Ook het uitpluizen van de staart 
werd niet vergeten en daar waar 
nodig werd er een stukje afge-
knipt omdat het te lang of te 
piekerig was.
Aan het einde van de middag 
werd er een show gelopen waar-
bij alle 15 pony’s en paarden te 
zien waren voor de ouders in de 
binnenbak.
Tijdens deze show werden de 
paarden en pony’s bekeken door 
een heuse jury bestaande uit 
Mirjam en Melissa die 5 viervoe-
ters selecteerde uit de groep van 
15.
Na deze 5 nog eens goed beoordeeld te hebben bleven er nog 2 over dit waren 
Izy en Maybe. Uiteindelijk kwam maybe het beste uit de bus en kregen Joyce 
Baak en Ilona v/d Hoek onder luid applaus de eer om zich een maand lang de 
beste poetsers van de Manege te noemen.

En zo ook kwam er weer een einde aan deze leuke middag waarin we weer het 
één en ander geleerd hebben en andere kinderen hebben leren kennen die niet 
in jou les rijden maar die je bij wedstrijden wel tegen komt.

Wij zouden zeggen…. Tot de volgende keer maar weer..!!

Wilma, Marit, Louisa, Mirjam, Melissa, Eva, Demi, Famke, Marielle
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Zitles op Manege Pretfort,
Op 1 december 2013 was er een zitles 
geweest op de manege, waaraan Vera, 
Yvonne, Suzanne Kranenburg, Marit en 
Suzan van der Burgh aan mee deden.  
Carmen Schalk van zitenhouding.nl was 
met haar simulator in de kantine, zodat 
iedereen eerst op de simulator kon gaan 
‘paardrijden’. Carmen keek of je recht in het 
zadel zat, maar jammer genoeg was dit bij 
niemand het geval! De een zat te ver naar 
rechts gezakt en een ander zat weer met 
haar schouders scheef. Allemaal werden we 
recht in het zadel gezet, wat heel anders 
aanvoelt dan dat je normaal in het zadel 
zit. De beugels moesten bijvoorbeeld langer 
worden gemaakt, omdat je je benen nu netjes ontspannen langs het zadel had. 
Ook werd de teugeldruk gemeten, Carmen maakte een compliment aan onze 
Ria, omdat niemand hard aan de teugels trok wat vaak wel voor komt!
De simulator zorgde 
voor grappige dingen, 
omdat je bijvoorbeeld 
het ‘paard’ in 
beweging moest laten 
komen met alleen je 
zit en niet met het 
aansporen met je 
benen. 
Hierna kregen we 
op het paard les, om 
zo de dingen die op 
de simulator geleerd 
waren ook op het 
paard te voelen. Op 
een echt paard was 
het weer een stukje 
moeilijker, omdat je natuurlijk ook op je paard moest letten. 
Zoals jullie konden lezen was het een hele leerzame en leuke dag!

Suzan v/d Burgh
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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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Diplomarijden iedereen geslaagd
Op maandag 17 februari en dinsdag 18 februari, organiseerde de 
Aarlanderveense Ruitersportvereniging De Ziende examens voor de door de 
vereniging zelf uitgegeven dressuur-diploma’s.
Totaal namen 40 kinderen deel aan de examens. Van beginners tot gevorderden.
De vereniging kent vier diploma’s; A-, B-, C en D.
Op maandag waren het vooral beginners (A-diploma) die hun proefje aan jury 
Janneke van der Vis toonden. Op dinsdag kwamen de andere deelnemers aan 
bod.
Omdat de vereniging de deelnemers zelf uitnodigt, is de kans op slagen eigenlijk 
bijna 100%. Een vergelijk met het zwemdiploma is daarbij te trekken. Waar de 
deelnemers eigenlijk ook bijna zeker zijn van slagen.
Uiteraard kan er altijd iets mis gaan, maar gelukkig gebeurde dat ook deze keer 
weer niet.
De diploma’s zijn vooral van belang bij de indeling van de wedstrijden.
Daarbij worden ringen gemaakt voor iedere categorie deelnemers apart.
Dus een ring voor de deelnemers met A-diploma, met B-diploma enzovoort.

Op de site staan weer heel veel foto’s van deze twee middagen.

De geslaagden deelnemers zijn (in startnummer volgorde):
17 februari:
Naam Pony Diploma Punten
Sylvana Borst Denate A 204
Joyce vd Vis Bonny A 201
Renske vd Voorst Vosje A 208
Liza Gunst Maybe A 197
Iris Versluis Bonny A 204
Naomi Slappendel Vosje A 204
Ilona van den Hoek Maybe A 202
Donna Veenekamp Maybe A 202
Freija Alstrom Vosje A 208
Arne Enderman Maybe A 202
Sabine Baak Flair A 204
Mira Pieterse Sunny A 211
Merel van den Hoff Blue-Eyes A 213
Fabiénne vd Kooy Flair A 208
Emma Vos Borah A 201
Desirée van Wengerden Sunny C 199
Fabiënne Oskam Flair C 196
Isabel de Ruiter Flair D 199
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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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Famke Angenent Sunny C 211
Francisca Schutter Brian D 196
 
 
 
 
 
 

18 februari
Naam Pony Diploma Punten
Michelle Gordijn Borah B 206
Corrianne Nieuwenhuis Sunny B 198
Britt Look Vosje A 202
Romy van der Laan Borah B 207
Luka Selhorst Sunny B 205
Brendan Collins Denate B 214
Louise van Lith Borah C 203
Laura Beckers Izy C 198
Shannon Hoogervorst Vosje B 203
Fay Beijeman Borah C 205
Mariëlle vd Heuvel Sunny C 202
Gaby van ‘t Hart Vosje B 208
Esmée Hulscher Flair B 198
Romy Lankhaar Flair C 203
Naomi Hesseling Izy C 205
Roosmarijn Kuijf Denate B 217
Sam de Rooy Izy B 209
Hannah Grisel Sunny C 203
Bradley Vonk Denate B 213
Emrije Isaku Flair C 199

foto op volgende pagina

De geslaagden van 17 februari
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Van de jury
Enkele maanden geleden vroeg Ad mij of ik wilde jureren bij het diplomarijden. 
Ik heb dat nooit eerder gedaan, maar het leek me wel leuk.
Een heel klein beetje zenuwachtig was ik toch wel, dus jullie waren niet de 
enigen! Maar het liep allemaal goed en toen vroeg Ad of ik ook de diploma’s uit 
wilde reiken. Ach waarom niet, dacht ik. Maar toen vertelde Ad tegen iedereen 
dat ik ook nog wat zou vertellen. Oeps. Daar had ik niet op gerekend. Ik wist 
even niets te bedenken, behalve dat iedereen er erg mooi uitzag in zijn/haar rij-
jasje en overige paardrijkleren.
 
Maar later dacht ik: misschien moet ik iets meer over het jureren vertellen. 
Waar let de jury nu op. Nou, in de eerste plaats natuurlijk of je de oefeningen 
uitvoert. Lukt iets helemaal niet, bijv. je staat niet stil, terwijl dat gevraagd 
wordt, dan krijg je een 5. Lukt iets een beetje, dan gaf ik een 6. Gaat het net-
jes op de letter, dan krijg je een 7, etc. Maar niet alleen hoe je de oefening 
uitvoert is belangrijk. Ook of het tempo een beetje actief is. Naarmate je pony 
actiever loopt bij een oefening, geef ik een hoger cijfer. Is je gebroken lijn heel 
netjes, maar valt je pony bijna in slaap, dan kan ik daar toch geen 8 voor geven. 
En andersom ook. Heeft je pony er zoveel zin in dat hij per ongeluk in de galop 
springt, maar doe je de oefening verder netjes en krijg je hem weer snel terug 
in draf, dan kan je toch nog een 7 halen. Hoe hoger het diploma, hoe strenger ik 
natuurlijk word.
Wat mij wel is opgevallen, is dat heel veel kinderen een grote volte te klein 
maken, vooral bij de E of de B. Vraag nog eens in de les hoe groot die moet zijn, 
zodat je daar de volgende keer wel een 7 of hoger voor kunt halen.
De gebroken lijn werd door bijna iedereen weer netjes gedaan.
 
Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je rustig met je handen stuurt. Dus niet 
opeens je pony omtrekken of rukken. Dat 
doet pijn in zijn mond. Maar: goed voorbe-
reiden door te kijken waar je heen moet 

De geslaagden van 18 februari

Dit artikel gaat verder ná het 
kampinschrijfformulier!!
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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 8 en 29 maart 
      

                
     van 13.00 tot 17.00 uur                

      
Nieuwste zomer Halsters     v.a.€   19,95 
G&O gloss spray en gel samen    €    22,50 
Op=op Harry’s horse cap pro-lite  

van €99.95 voor     €   49,95 
Kinder starters en wedstrijdset per set €   90,00 

Harry’s Horse leren beenbeschermers  €    49,95

 Halster touw van 4meter     €      9,95 

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 Bibi en Sanne 

 
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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KAMPPRAAT 2014
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer een ponykamp.
In principe zal er 1 kamp worden gehouden, maar indien er voldoende 
deelnemers voor een tienerkamp zijn, kijken we of we dat ook nog kunnen 
organiseren.

De kampweek staat gepland van maandag 21 juli t/m zaterdag 26 juli.
De kosten bedragen (net als vorig jaar) voor leden van “De Ziende” € 190,-
Als er een tienerkamp komt, dan zal dat plaatsvinden van maandag 28 juli t/m 
donderdag 31 juli. De kosten hiervan zijn (net als vorig jaar) € 135,00
Niet-leden  betalen in beide gevallen € 10,00 meer!!

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet € 25,00 vooruit worden betaald 
om de eerste kosten van de organisatie op te vangen.
De rest zien we gaarne voor 30 juni in ons bezit.
Bank betaling t.n.v. Manege Pretfort te Aarlanderveen, IBAN NL80 INGB 0001 9415 87.
Voor dit bedrag ben je een week helemaal verzorgt op de manege. Je rijdt paard en doet 
spelletjes, zowel met als zonder je edele viervoeter. Je hebt echter ook plichten. We 
drukken hieronder het kampreglement af.

Kampregels en wetenswaardigheden.
Alle deelnemers zijn verplicht om bij toerbeurt, volgens een op te stellen rooster, corvee 
werkzaamheden te verrichten. Iedere deelnemer is verplicht zijn/haar slaapplaats na het 
opstaan netjes in orde te brengen.
Rijden geschiedt alleen in groepsverband en onder leiding.
Verlaten van het kamp mag alleen met toestemming van de leiding.

Ieder kind moet WA-verzekerd zijn
Ouders die het kamp willen bezoeken, zijn van harte welkom, maar alleen op woensdag-
avond van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Maandagmorgen tussen 9.30 uur en 10.30 uur verwachten we je op de manege. Zaterdag 
tussen 12.00 uur en 13.00 uur kan je weer worden opgehaald.

Persoonlijke benodigdheden.
Slaapzak of iets wat deze kan vervangen. We slapen op stro. Toiletartikelen zoals zeep 
en tandpasta. Extra onderkleding. Truien en extra lange broeken en uiteraard je rijbroek. 
(Rij)laarzen, schoenen, (rubber)laarzen en eventueel gymschoenen. Regenkleding. 
CAP........ uiteraard. Lektuur voor als je niets te doen denkt te hebben. (Komt zelden voor). 
Zaklamp. Zwemkleding.
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Inschrijfformulier kamp 2014
Dit formulier inleveren aan de bar, samen met € 25,00.

1e kamp   /  (2e kamp, indien dit door gaat)   (doorhalen wat niet gewenst is)

Naam..........................................................................................................................

Straat.........................................................................................................................

Postcode en plaats....................................................................................................

Telefoonnummer thuis..............................................................................................

Telefoonnummer mobiel ..........................................................................................

Attentie ouders!!!! Als u tijdens de kampweek niet thuis bent, vul dan 
hieronder in waar u bereikbaar bent, of waar de leiding in noodgevallen 
naartoe moet bellen.

Te bellen bij nood. Naam..........................................................................................

Telefoonnummer voor noodsituaties......................................................................

Bij inlevering van deze bon moet EUR 25,00 vooruit worden betaald om de eerste 
kosten van de organisatie op te vangen. 
De rest zien we gaarne tegemoet  vóór 30 juni. 
Bank betaling t.n.v. Manege Pretfort, IBAN NL80 INGB 0001 9415 87.

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

ATTENTIE !!!!!! 
EEN WA VERZEKERING IS VERPLICHT.......
De leiding acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de kampperioden, 
tevens behoud zij zich het recht, diegene die zich wanordelijk gedraagt, naar huis 
te brengen...........
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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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en rustig te sturen. Gelukkig hebben de meesten van jullie dat goed gedaan. En 
voor wie dat nog moeilijk is: goed oefenen in de les want dit is héél belangrijk. 
Ook al is je pony zo braaf dat hij ondanks een ruk doet wat je vraagt, je zal er 
nooit een hoog cijfer voor krijgen.
 
Trouwens, waren alle pony’s niet ontzettend braaf? Daar boffen we toch wel 
mee. Jammer dat Marinda en Zep kreupel waren, maar gelukkig kon iedereen 
die daar op ingeschreven had, op een andere pony rijden en dat ging prima, 
toch? De instructeurs weten echt wel wat jij kan, en dus ook op welke pony je 
kunt rijden. En dat ging dus ook bij iedereen goed.
Zelf ken ik de pony’s niet zo goed, maar de schrijfster, die naast mij zit, en alles 
opschrijft wat ik zeg, kent ze wel. Zo hoor ik van haar dat sommige pony’s iets 
heel moeilijk vinden of heel goed kunnen. Natuurlijk probeer ik daar dan ook wat 
rekening mee te houden. Zo dat als jij op een hele moeilijke pony rijdt, je voor 
sommige onderdelen een puntje meer krijgt.
 
Als je een B of C proefje rijdt, zijn er vaak meerdere oefeningen per onderdeel. 
Dus bijv. voor afwenden, halthouden, achterwaarts en voorwaarts krijg je maar 
1 cijfer. Dus al doe je alles goed, maar je houdt geen halt, wordt je cijfer toch iets 
lager.
Natuurlijk is het vaak zo dat iemand tussen een 6 en een 7 in zit. Maar we geven 
alleen hele cijfers. Dan kan het gebeuren dat ik het de ene keer naar beneden en 
bij een volgende oefening naar boven afrond, zodat het per saldo precies goed 
zit. Dit maakt jureren soms best lastig, maar ik heb geprobeerd het zo eerlijk 
mogelijk te doen.
 
Hopelijk snappen jullie nu een beetje hoe je aan je cijfers bent gekomen. Veel 
plezier met je diploma en natuurlijk vooral met het nog beter leren rijden, waar-
door je op wedstrijden misschien in de prijzen kan vallen maar vooral veel plezier 
hebt met je pony.
 
Janneke van der Vis

Diplomarijden 18 Februari 2014
Dinsdag 18 februari was er weer Diplomarijden. Er waren 20 deelnemers. De 
ring begon om 2 uur. Er kwamen veranderingen in de pony’s. Marinda was 
bijvoorbeeld kreupel en mocht niet lopen. Dat was natuurlijk erg jammer omdat 
iedereen die op Marinda moest zich had voorbereid op Marinda! Uiteindelijk is 
het toch allemaal goed gekomen. Zoals gewoonlijk reden de eerste deelnemers 
hun pony in in de binnenbak. Daarna gingen ze even op het erf stappen. Bifi 
was in z’n stal erg knorrig, en dat is precies naast het erf. Gelukkig zijn er geen 
paarden geschrokken! 
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Iedereen heeft vlekkeloos en goed zijn proefje gereden. Iedereen wachtte vol 
spanning af, of ze geslaagd waren. We werden geroepen , om naar de binnenbak 
te komen. De diploma uitreiking was er. Dit is natuurlijk allemaal goed gekomen, 
en iedereen is geslaagd! Iedereen heeft het toppie gedaan. Er werd nog een 
groepsfoto gemaakt , met alle kinderen. Het was een geslaagde dag, en het was 
heel gezellig!
Naomi & Sam

Zep vertelt
over diplomarijden: 
Al heel vroeg waren er men-
sen op de manege. Ik was nog 
niet helemaal wakker en knip-
perde een paar keer met mijn 
ogen. Waarom zijn al die mensen 
hier? En toen wist ik het. Het is 
diplomarijden vandaag! Lang-
zaam druppelden er steeds meer 
zenuwachtige ruitertjes bin-
nen. De één nog nerveuzer dan 
de ander. De pony’s en paarden 
werden allemaal blinkend schoon gepoetst en ze kregen van die rare knopen in 
de manen. Ik snap niet waarom jullie mensen dat mooi vinden, doe mij maar 
lekker los. Het is dat ik het zelf zeg maar losse manen staan me voorbeeldig! 
Mijn gespierde nek komt er veel mooier in uit. Maar ik heb mensen horen zeggen 
dat zo’n hengstenvlecht (ik ben toch een merrie?) mij ook heel mooi staat. Maar 
oké, waar waren we gebleven. Denate, die tegenover mij staat moest als eerste 
beginnen, vertelde ze me. Ze zei dat ze totaal niet zenuwachtig was maar ik zag 
toch dat ze een beetje nerveus was. Ik genoot nog even van het ochtendzonnetje 
toen Hanneke binnen kwam lopen dat de eerste pony’s mochten gaan warmlo-
pen. Ik hoorde een paar verschrikte gilletjes omdat ze nog niet klaar waren met 
knopen. Hanneke stelde ze gerust dat ze daar straks nog alle tijd voor hadden. 
Denate kwam uit haar stal met een ruitertje ernaast in een witter dan witte 
rijbroek en een chique zwart jasje. Wat zagen ze er allebei mooi uit! Ik wenste 
Denate nog even geluk. Wat is dat toch altijd spannend. Ondertussen waren er 
nog meer ruiters aanwezig het was me een drukste van jewelste, overal om me 
heen werden pony’s en paarden gepoetst en ruiters in hun nette rijkleding gehe-
sen. En ik. Ik stond me een beetje te vervelen. Wat zou ik ook graag mee willen 
doen met een ruitertje op me rug. En dan een fantastische proef rijden. Maar 
helaas, baas Ria vind dat ik rust moet houden. En dat is nog niet zo erg want 
mijn been doet af en toe flink zeer. Opeens dacht ik weer aan Denate. Hoe zou 
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haar proef gegaan zijn? Was het mislukt of ging het juist heel goed? Ik keek om 
me heen, Maar geen Denate. Ik vroeg aan mijn buurvrouw Kim: “ Weet jij waar 
Denate heen gegaan is?” Kim vertelde me dat de pony’s achter op het erf moes-
ten wachten op het volgende ruitertje. In de loop van de middag had ik wel even 
zin om mijn benen te strekken en gelukkig, na een tijdje kwam Romy om me 
mee te nemen voor een rondje in de buitenbak. Dat wilde ik wel. Toen ik terug 
ik mijn stal kwam was het diplomarijden op z’n einde. De ruitertjes hadden het 
allemaal gehaald en kregen een diploma mee naar huis. Allemaal goed gedaan 
jongens! Het was weer een drukke maar leuke dag. 
Hoefjes Zep

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
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Wist u dat:
- De toiletteercursus zeer geslaagd is geweest?
- Wilma en haar helpers deze middag weer perfect hadden opgezet?
- Dat Maybe het mooist is geworden?
- De buitenbak heel erg mooi is geworden?
- Er nu geen water in blijft staan?
- De bak-adopteer-actie officieel is afgelopen?
- Je echter nog steeds een stukje kunt adopteren?
- Het diplomarijden ook weer achter de rug is?
- Iedereen weer geslaagd is?
- Janneke van der Vis dit keer onze jury was?
- De startlijst ook nu weer op het laatste moment moest worden aangepast?
- Dat dit keer kwam door een kreupele Marinda?
- Het gelukkig allemaal goed is opgelost?
- Er binnenkort weer een ledenvergadering van RSV De Ziende is?
- We helaas afscheid nemen van twee bestuurders?
- We daarom twee nieuwe bestuurders zoeken?
- We voor Pretpraat heel blij zijn met meer ingezonden kopij?
- We daarom iedereen vragen om eens iets voor Pretpraat te schrijven?
- Dat ook een leuke foto van paard en ruiter welkom is?
- We de mooiste plaatsen?
- We nog steeds adverteerders zoeken voor Pretpraat?
- Je al voor 40 euro een heel jaar kunt adverteren?
- Aag oma is geworden?
- Ze daar uiteraard heel blij mee is?
- Wij dit jaar een stempelpost voor de RABO-fietssponsortocht huisvesten?
- Dit op 22 juni zal zijn, de dag na onze Open Dag?
- We uiteraard ook weer een grote verloting organiseren dit jaar?
- De loten binnenkort in de verkoop gaan?
- We nog zoeken naar een hele mooie hoofdprijs?
- De loten weer door jullie moeten worden verkocht?
- De loten verkrijgbaar zijn vanaf 23 maart? (bij de caprilli)
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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

februari

20 Jasper Thiele

25 Danique van Stigt

25 Francisca Schutter

maart
2 Wilma Collins

4 Annemarije Ludwig

5 Jet op ‘t Land

12 Laura Beckers

13 Irene Weerheim

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

17 Femke Severrien

17 Patricia Kranenburg

19 Beau Schonewille

23 Savannah Vonk

24 Maartje op ‘t Land

25 C. van Schaik

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!!
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23 maart Caprilliwedstrijd
 Je kunt nu inschrijven in de kantine!!
 Dit is de enige wedstrijd op zondag!

24 maart Algemene Ledenvergadering

17 mei Voorjaarscross

24 mei / 25 mei Tentenkamp

21 juni Dressuur en Open Dag

22 juni RABO-fietssponsortocht

21 t/m 26 juli Ponykamp

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

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


