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Van de bestuurstafel
Om te beginnen kan ik jullie vertellen dat het bestuur weer compleet is. Shila 
Huisman komt ons versterken en zij zal zich in deze Pretpraat voorstellen. 
Dat het bestuur compleet is wil niet zeggen dat er geen ruimte meer is voor 
anderen. Mocht u interesse hebben in een plaats in het bestuur kunt u dit 
altijd aangeven bij Ria of een van de 
bestuursleden. 

Na een redelijk warme winter hadden 
we ook een best warme herfst. 
Dit heeft tot gevolg gehad dat de 
paarden nu al weer een aantal weken 
in het land staan. Ze kunnen we 
dartelen en spelen. Sommige nieuwe 
pensionpaarden hebben nog wat 
moeite met de huisregels wat betreft het terugkomen naar je box, maar dat 
mag de pret niet drukken. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van een aantal trouwe 
manegepaarden en is Flair inmiddels verkocht aan familie van den Heuvel. We 
zullen al deze lieverds enorm missen, maar kunnen gelukkig nog wel bij Flair 
kijken en af en toe een knuffel geven. We wensen Saskia, Mariëlle en de rest van 
hun familie heel veel plezier met Flair. Doordat we afscheid moesten nemen van 
een aantal manegepaarden heeft Ria een lange zoektocht achter de rug voor 
nieuwe paarden. En ja het zal jullie niet ontgaan zijn dat ze deze heeft gevonden. 
Vier prachtige lieve paarden is Ria rijker. Drie van hen, Queen, Mevrouw Raven 
en Marie hebben zelfs al op “het podium” gestaan na de cross. Wings heeft niet 
meegedaan met de cross, maar ik heb begrepen dat zijn huurders, Suzanne en 
Julia, blij met hem zijn en hij ook erg braaf is. Hopelijk kunnen we nog lang van 
deze brave paardjes blijven genieten. Maar via deze weg willen we ook vragen 
om die andere “oude” brave manege paarden niet te vergeten. Zij lopen al jaren 
braaf mee in de lessen en verdienen het niet om vergeten te worden, maar ik 
weet zeker dat dit goed gaat komen.  

En ja het woord cross is al gevallen. Zaterdag 17 mei was het zover De 
voorjaarscross op manege Pretfort. Deze is super verlopen. We hadden sinds 
lange tijd weer eens mooi weer voor een wedstrijd. De Pretfot T-shirts konden 
eindelijk weer eens gedragen worden. Er deden dit jaar een kleine 50 deelnemers 
mee in alle categorieën, junioren 1, junioren 2, minicross en de bixiecross. 
Sommige categorieën hebben we zelfs opgedeeld naar 2 groepen, zodat de 
ringen anders wel heel erg groot waren. En wat werd er goed gesprongen 
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door de paarden en kinderen. Ook had iedereen zijn/haar best gedaan om het 
parcours uit het hoofd te leren. Hiermee zijn we erg blij. De kinderen in de 
bixiecross deden mee voor de ervaring, maar hierin werd ook zeer knap gereden. 
Op de protocollen stond wat advies voor de toekomst en alle 5 de deelnemers 
ontvingen na afloop een prachtig certificaat. Gelukkig hadden we ook veel hulp. 
Daarvoor willen we iedereen ook via deze weg nog even bedanken. Zonder jullie 
hulp kunnen we de wedstrijden niet meer organiseren. In deze Pretpraat kun je 
een uitgebreider verslag lezen van de cross. 
Het enige smetpuntje op de cross was dat er toch kinderen waren die het niet 
konden laten om de namen van de paarden en pony’s op de inschrijflijsten te 
veranderen. Dit is erg onsportief en jammer. We willen jullie daarom dringend 
verzoeken dit niet meer te doen. Dit is niet leuk voor de deelnemers. Ook willen 
we jullie hulp vragen. Mocht je zien wie dit doet vertel dit dan aan Ria of 1 van 
de bestuursleden. Wij kunnen dan aan degene vragen waarom die het toch doet. 

Een week na de cross werd manege Pretfort omgetoverd tot camping 
Goed Fout. En bezetten de kinderen de binnenbak met hun tenten voor het 
tentenkamp. Er deden weer veel kinderen mee aan dit tentenkamp wat 
zoals gebruikelijk een zeer gezellig en geslaagd weekend. Er werd uitgebreid 
meegedaan aan de spelletjes en activiteiten. Dat ondanks het feit dat de 
kinderen zoals altijd erg laat gingen slapen en zoals altijd weer heerlijk vroeg 
uit de veren waren. De leiding was ietsje minder blij dat de kinderen zo weinig 
sliepen, maar hierop waren ze voorbereid en hebben dit dan ook weer geweldig 
opgelost. We willen dan ook de leiding enorm bedanken voor jullie inzet en 
creativiteit. Zonder jullie hulp zullen deze leuke activiteiten niet meer mogelijk 
zijn. Er staat wat verderop in deze Pretpraat een uitgebreidere verslag van dit 
leuke weekend.

In de eerste week van de grote vakantie wordt de “wereldreis” bij manege 
Pretfort georganiseerd. Er zijn nog plaatsen voor dit superleuke kamp wat je 
eigenlijk niet mag missen. De reis wordt goed voorbereid, zodat iedereen een 
week kan genieten van spelletjes, paardrijlessen, paardenspelletjes en nog veel 
meer. Het is de bedoeling dat de grote legertent weer wordt opgezet, zodat 
iedereen heerlijk kan blijven slapen. Het wordt zeker weten een geweldige week. 
Je kunt meer informatie hierover lezen op onze website. Hier kun je ook het 
inschrijfformulier downloaden. Lever deze snel ingevuld in bij Ria zodat zeker 
bent van een ticket voor deze fantastische “wereldreis” bij Pretfort. 

Tot ziens op de manege.

Groetjes,
Hanneke Tielenburg 
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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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Voorjaarscross bij De Ziende
Zaterdag 17 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende een crosswedstrijd op Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Een kleine 50 deelnemers hadden zich voor dit evenement ingeschreven.
Ze varieerden van beginners tot gevorderden.
Gestart werd met de meest ervaren rijders; de eigen paarden bezitters.
Vervolgens gingen de junioren 1 van start. 
Ze waren dit keer opgedeeld in 2 groepen, daar er toch wel veel verschil in leef-
tijd en ervaring in deze groep zit tegenwoordig. Sommigen rijden een paar jaar, 
maar een groot deel rijdt al een jaar of tien en heeft dus inmiddels heel veel ken-
nis van het rijden.
Daarna gingen de junioren 2 van start, die over het algemeen wat jonger zijn en 
dus minder ervaren.
De grootste groep waren de deelnemers die tot ongeveer twee jaar rijden en 
de zelfde cross reden met wat lagere hindernissen. Deze cross kreeg daarom de 
naam Minicross. Deze groep is bij wedstrijden altijd het sterkst vertegenwoor-
digd.
Omdat de vereniging het liefst iedereen die op Pretfort rijdt bij de wedstrijden 
wil betrekken, is er tevens een aparte ring voor de jongste ruitertjes.
Deze rijden niet de echte cross, maar een zogenaamde Bixie-proef. Een mix van 
dressuur en lage hindernisjes. Deze kinderen kregen een protocol waarop stond 
aangegeven waar ze op moete letten. Deze groep kreeg weliswaar punten, maar 
een echte winnaar was er niet.
Alle deelnemers ontvingen echter een Certificaat en een rozet, ter herinnering 
aan deze wedstrijd.
Bij de overige ringen ontvingen de winnaars een fraaie medaille en een rozet.
Omdat de vereniging niemand met lege handen naar huis wil laten gaan, ont-
vingen de overige ruiters een troostprijs-rozet.
Er kan in het algemeen teruggekeken worden op een zeer geslaagde dag.
De wedstrijd verliep vlot en zonder enig probleem, zelfs het weer was prachtig.
Daardoor zat het terras van de manege bijna de hele dag vol met ouders die hun 
kinderen kwamen gadeslaan en tevens van het weer konden genieten.
Om circa 14.00 uur konden de winnaars in de volle zon hun prijzen in ontvangst 
nemen.
Bij enkele ringen moest de tijdwaarneming de uitslag bepalen, want het sprin-
gen van de hindernissen gaf veelal gelijke punten.

De winnaars waren:
Bij de Eigen Paarden:
1 Eva Kranenburg op Sunny met 80 pt.
2 Marit van Leeuwen op Queen met 79 pt.
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3 Shannon Hoogervorst op Bonnie met 75 pt. 
4 Mariëlle van der Heuvel op Flair met 74 pt.
5 Francisca Schutter op Brian met 66 pt.

Bij de Junioren 1a:
1 Mirjam de Vries op Sunny met 78 pt.
2 Rienke Boonstra op Sunny met 77 pt.
3 Irene Weerheim op Brian met 73 pt.
4 Maartje op 't Land op Izy met 72 pt.
5 Marloes Nulle op Marie met 53 pt.

Bij de Junioren 1b:
1 Famke Angenent op Izy met 80 pt.
2 Desirée van Wengerden op Izy met 79 pt.
3 Fay Beijeman op Mister met 68 pt.
4 Yvonne van der Heide op Piraat met 66 pt.
5 Louise van Lith op Brian met 46 pt.

FOTO
Bij de Junioren 2:
1 Michelle Gordijn 
op Mevrouw Raven met 
76 pt.
2 Bradley Vonk op Izy met 
73 pt. 
3 Luka Selhorst op Piraat 
met 73 pt.
4 Fabienne van der Kooy 
op Piraat met 72 pt.
5 Fleur Tuls op Marie met 
70 pt.

Bij de Minicross A:
1 Annemarije Ludwig op Jeroen met 80 pt.
2 Mira Pieterse op Vosje met 80 pt.
3 Anne Wils op Vosje met 80 pt.
4 Tess Dijkstra op Vosje met 79 pt.
5 Joyce Baak op Maybe met 78 pt.

Zie volgende pagina>>
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Bij de Minicross B:
1 Qingyi Zandbergen op Vosje met 80 pt.
2 Renske van der Voorst op Vosje met 80 pt.
3 Iris Versluis op Maybe met 80 pt.
4 Carmen Stigter op Jeroen met 79 pt.
5 Sylvana Borst op Borah met 78 pt.

De volgende kinderen ontvingen een Certificaat voor hun deelname aan de Bixie-
proef:
Cilla van der Wel op Maybe
Jasper Thiele op Sunny
Merel den Daas op Blue Eyes
Sabine Kolb op Maybe
Virpi Kraaijeveld op Vosje

De volledige uitslagen en heel veel foto's kunt u vinden op de site van Ruiter-
sportvereniging De Ziende: www.deziende.nl.

Ruimte in ponykampen
Ria vertelde dat er nog ruimte in het ponykamp is.
Er is dus nog ruimte om je in te schrijven, als je dast nog niet hebt gedaan.
Het kamp is direct in de eerste week van de schoolvakantie (basisschool).
Het start op maandag en stopt op zaterdag.
De kosten bedragen voor leden van de vereniging € 190,-. 
Ben je geen lid, dan betaal je € 10,- meer.

Loten verkoop en inleveren
De lotenverkoop voor de open dag, verloopt nog niet helemaal zoals we dat 
hadden gewild. Er zijn minder lotenboekjes meegenomen en dus ook nog maar 
weinig verkochte boekjes ingeleverd.
Jammer, want met de opbrengst van de loten, proberen we het inschrijfgeld van 
de activiteiten laag te houden.
Het inschrijfgeld voor wedstrijden is momenteel € 6,00 voor leden, terwijl 
de werkelijke kosten op ruim € 15,00 liggen. De rest betalen we uit andere 
inkomsten, zoals de lotenverkoop.
Daarom nog even een kleine noodoproep aan iedereen om nog boekjes mee te 
nemen, te verkopen en de boekjes (met het geld) UITERLIJK op 14 juni weer in te 
leveren. Kort daarop gaan we de loten namelijk trekken.
Bij voorbaat dank voor de medewerking!
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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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Even voorstellen...
Shila Huisman
Hierbij wil ik mezelf even voorstellen als nieuw bestuurslid. Ik heet Shila Huis-
man. Ik ben hier op woensdag, donderdag en vrijdag te vinden. Toen ik 13 jaar 
was begon ik met paardrijden op Avifauna, vond het toen zo leuk dat ik een 
verzorgpony ging zoeken en uiteindelijk kocht ik mijn eigen pony. Op mijn 19e 
jaar ben ik gestopt met paardrijden. Ik ben weer begonnen met paardrijden toen 
mijn dochter Savannah 4 jaar was. Bradley, mijn zoon rijdt op de woensdag en 
Savannah op de vrijdag.  En dan heb ik nog een zoontje van 4,5 maand.  Het lijkt 
me leuk om in het bestuur te zitten, omdat ik toch regelmatig op de manege 
ben en het dan leuk vindt om te helpen met alle activiteiten.
Groetjes Shila

Els Smit
Een paar maanden geleden werd mij gevraagd of ik bestuurslid wilde worden en 
ik heb natuurlijk ja gezegd.
Een aantal van jullie kennen mij al maar natuurlijk weet niet iedereen wie ik ben 
dus zal ik iets over mezelf vertellen.

Mijn naam is Els Smit en ik ben 56 jaar geleden in Amsterdam geboren.
Daar heb ik een klein jaartje af en toe op een lieve witte pony gereden en dat 
vond ik geweldig. Hij heette Harpon en hij leek een beetje op Kim.
Op mijn 10e jaar zijn we in Nieuwkoop gaan wonen.
Jarenlang had ik niet meer gereden totdat een vriendin 30 jaar geleden vroeg 
of niet een keertje met haar mee wilde naar Manege Pretfort. Dat leek me wel 
wat!
Ik vond het geweldig…..’s winters in de binnenbak maar zomers vaak het land in 
met Meneer van Schaik voorop.
Helemaal naar achteren het land in, lekker in galop, dan de dijk op, aan de 
andere kant er weer af, daar een rondje en (meestal) weer rustig in stap 
terug……...heel soms gingen we iets te hard terug en dan brulde Ria’s vader 
keihard: ZITTEN!!!! en ACHTEROVER!!!! Pffff……maar het liep altijd weer goed af!
Na afloop de kantine in, waar Ria’s moeder toen nog achter de bar stond, om 
even wat drinken en na te praten.
In een oude caravan op het erf kregen we theorielessen voor het koetsiers- en 
ruiterbewijs en in de bak natuurlijk de praktijklessen.
Toch ben ik na een paar jaar gestopt met rijden op wat buitenritten over het 
strand en door het bos na.
Ik had het druk met mijn werk en volgde een keramiekopleiding en had dus 
helaas geen tijd meer voor paardrijden.
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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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Mijn dochter Marieke ontdekte, toen ze nog klein was, op zolder mijn oude cap 
en zweep….en ja hoor….zij wilde ook leren paardrijden, zei ze.
Toen ze 8 jaar was, reed zij haar eerste rondjes op ouwe, trouwe Sandor en later 
heeft ze op Finia, een Fjord leren galopperen.
En tja…….toen begon het bij mij ook weer te kriebelen en binnen de kortste 
keren reed ik om de week op woensdagochtend in een manegeles met andere 
moeders van paardenmeisjes.
Al snel vond ik dit niet genoeg, ik wilde vaker rijden en ging Borah op zondag en 
maandag huren.
Toen Marieke ouder werd, huurde zij op zondag Sanne, die lieve Fjord en reden 
we gezellig samen (helaas is Sanne er niet meer).
Mijn dochter is door tijdgebrek jammer genoeg gestopt met rijden maar ik ben 
nog vaak op de manege te vinden.

Helaas heb ik in februari 2013 mijn enkel gebroken en heb sindsdien niet meer 
gereden. Ik mis het paardrijden vreselijk maar ik kom geregeld op woensdag en 
zondag langs en als het een beetje lukt, poets ik Borah en verwen haar met een 
wortel en een appeltje.

Natuurlijk hoop ik snel weer op Borah te stappen en mee te kunnen helpen met 
de leuke wedstrijden die worden georganiseerd door het bestuur waar ik nu zelf 
in zit.
De eerste volgende wedstrijden zijn de voorjaarscross op zaterdag 17 mei en de 
voorjaarsdressuur met de open dag op zaterdag 21 juni, tot dan!

Els Smit

RABO sponsorfietstocht
Groene Hart Noord op 22 juni 2014
Lekker fietsen en nog geld verdienen voor onze vereniging ook!
Als u voor ons fietst, ontvangen wij een leuke bijdrage van de bank.
Onze manege is dit jaar één van de startpunten van deze tocht.
Andere startpunten zijn o.a.  
Langeraar JC De Schakel
Ter Aar Surfclub Ter Aar
Nieuwkoop  Volleybalvereniging De Waterlanders
Nieuwveen  Kinderboerderij De Schaapskooi
Noorden SJN De Bun

Zie verder de advertentie in dit blad en de posters op de manege en onze site.
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Tapasrestaurant Proto |   Rijnkade 5   |   Alphen aan den Rijn   |   Tel (0172) 47 65 66   

info@tapasproto.nl | www.proto.nl | Lunch en diner dagelijks van 12.00 uur - 22.00 uur

SPONSOR DINER

€10,-
PER COUVERT

GAAT NAAR 

CIRCLE4LIFE

VOOR MAAR €39,50

2 JULI 2014 VANAF 18.00 UUR

MENU 
CIRCLE4LIFE

Bij ontvangst 1 glas rosé prosecco

VOORGERECHT TAPASPARADE
-  Carpacciorolletje met rucola, groene appel, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
-  Geitenkaastorentje met Serranoham en een chutney van appels en vijgen
-  Hollandse garnalen op een toast met wasabimayonaise
-  Rode bieten ravioli met geitenkaas mousseline en een dressing van walnoten

HOOFDGERECHT
-  Kalfsribeye met aardappelen dofinois en een saus van Pedro-Ximenez cherry
of
-  Zeebaarsfilet met gearomatiseerde bulgur aangemaakt met olijfolie en limoen
of
-  Lasagne, ovenschotel van paprika’s, aubergines, courgettes, champignons, yoghurt bechamel

DESSERT
-  Cheesecake ‘Proto’ Style
of
-  Huisgemaakte nougat met vanille ijs en siroop van amarenekersen

-  En 2 drankjes per persoon (wijn, bier, fris)

€39.50 per persoon
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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

Open Dag
op  Manege Pretfort

aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 21 juni 2014
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

* Vanaf het begin van de middag demonstraties te paard,
door jeugd en volwassen leden van
Ruitersportvereniging “De Ziende”

 

Tussen circa 11.45 - 12.45 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
zodat u niet thuis hoeft te zijn om te eten

* Grote Verloting en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Schminken

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pretfort en neem iedereen mee die 
je kent, want het wordt een groot feest!

www.deziende.nl
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Paardenpraat
deze keer Borah
Hoi allemaal, deze Pretpraat ben ik eens aan 
de beurt om iets te vertellen, ik ben Borah, ik 
ben de schimmel die naast Brian staat, een 
prachtige plaats voor een stal. Ik sta namelijk 
op een heel overzichtelijk plekje, ik  zie alle 
paarden die naar de bak gaan. Ik ben geboren op: 13-04-1996, dat betekent dus 
dat ik 18 jaar ben! Ik heb me weleens laten vertellen dat dit een bijzondere leeftijd 
voor jullie mensen is. Waarin jullie volwassen worden. Dan lopen paarden toch 
flink voor, gheghe! Ik sta hier al een hele poos op de manege, al bijna mijn hele 
leven zelfs, ik ben ook hier ingereden. Wist je dat ik niet altijd zo wit ben geweest? 
Vroeger was ik bijna helemaal bruin, alleen mijn hoofd was wit. Nu ben ik zo goed 
als helemaal wit! Grappig hé? Ik heb me laten vertellen dat je mijn oude vachtje 
kan bewonderen als je op de site van pretfort kijkt en de oude activiteiten gaat 
bekijken, wel goed zoeken hoor, ik was vroeger echt bruin  Ook kan je , als je 
goed naar me kijkt een hele boel heel kleine vlekjes zien,  dat komt omdat ik niet 
zomaar een schimmel ben maar een vliegenschimmel. Dat is een soort schimmel 
die allemaal kleine stipjes krijgt als ze ouder worden.

Op stal ben ik altijd lief tegen iedereen, en poetsen vind ik best wel lekker. Poetsen 
moet ook best wel vaak want ik ben natuurlijk een schimmel. Alleen opzadelen 
vind ik niet altijd zo’n feest, maar als je rustig doet zal ik ook wel een beetje 
meewerken, en als alles eenmaal zit, is het ook prima. Bij het rijden ben ik meestal 
heel braaf en wil ik graag voor je werken. Alleen soms heb ik wel eens dagen dat 
ik iets anders wil proberen, een beetje eigenwijs ben ik dan. Maar als je duidelijk 
vertelt wat ik moet doen zal ik uiteindelijk wel goed luisteren hoor.

Een paar weekjes geleden werd het mooi weer, en ik voelde de bui alweer hangen! 
De voorjaarscross kwam dichtbij, dat vind ik altijd zo’n feest! Ik hou zelf namelijk 
ontzetten van springen(en ik kan het ook heel goed vind ik zelf!), maar ik krijg wel 
snel last van mijn benen als ik heel veel parcoursen loop. Dat is natuurlijk niet zo 
fijn voor me, daarom heeft mijn Ria gezegd dat ik niet zo vaak meer mag lopen 
tijdens een wedstrijd. Dat vind ik wel jammer, maar ik wil ook geen pijn in mijn 
benen. Vandaar dat ik niet meedeed met de cross. Maar ik heb jullie scherp in de 
gaten gehouden hoor! Ik wil niets missen van de wedstrijd. 
Het begon allemaal heel vroeg, de eerste ruitertjes kwamen al binnen druppelen 
om hun paardjes te verzorgen.  s’ Morgens waren eerst de eigen paarden aan de 
beurt, ook mijn buurman Brian liep mee met de eigen paarden, ik wenste hem 
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nog even snel succes voordat hij naar de springwei vertrok om in te rijden. Deze 
keer waren er 2 parcoursen en kon er ingereden worden op de springwei. Yvonne 
had daar de boel onder controle en zorgde ervoor dat alle ruiters en paarden goed 
konden inrijden.

Inmiddels waren alle andere ruitertjes ook aangekomen en werden alle paarden 
om mij heen klaar gemaakt voor de wedstrijd. Ook liepen er drie nieuwe paarden 
mee, Queen, Marie en Mevrouw Raven, ze waren wel allemaal een beetje 
zenuwachtig, maar dat ik niet zo gek natuurlijk want zo lang staan ze nog niet 
op de manege. Maar het is prima gegaan hoorde ik van ze. Queen had met Marit 
laten zien dat ze heel netjes kan springen en had in totaal maar een balkje eraf 
gegooid! Na de eigenpaarden waren de junioren 1a en toen de junioren 1b aan 
de beurt. De junioren gingen vrij vlot vond ik, maar een paar ritten duurden ietsje 
langer. Onder anderen Marie vond het heel lastig vertelde ze me later, ze vond het 
allemaal nog een beetje spannend, maar ze vond het best wel leuk om te doen. 
En Mevrouw Raven vond het springen ook hartstikke leuk, en deed het ook goed 
vond ik, als ervaren springpaard(haha). Wie ook wel een grote pluim verdiend, is 
Izy! Wat heeft ze braaf gesprongen! Waar ze een jaar geleden nog onwijs hoog en 
soms ongecontroleerd over de hindernissen sprong, gaat alles nu al een stuk meer 
beheerst. Ze heeft één 1e en twee 2e plekken in bezet genomen! Heel knap voor 
zo’n jonge vijfjarige pony. In juli wordt ze alweer 6 trouwens! 
Oja, waar waren we gebleven? Bij de junioren 2 geloof ik. Ook daar ging het 
allemaal best wel vlot voorbij. Leuk ook dat er kinderen op Piraat meededen! 
Daarna kwamen de minicross a en de minicross b, daarvoor moesten de 
sprongetjes nog een tikkeltje lager gezet worden. Ook de minicross was in tweeën 
gedeeld.  Als laatste kwam de bixicross, dat vind ik toch altijd wel weer leuk om 
te zien hoor, al die beginnende ruitertjes . Wij mochten toen lekker het land 
in, maar voor jullie was het wachten op de uitslag van de wedstrijd, dat is toch 
altijd weer een spannend moment. Toen alle prijzen verdeeld waren ging iedereen 
naar huis en konden we op de manege nog even 
nagenieten van de wedstrijd, en de laatste restje 
opruimen. Alles verliep prima, we hadden wel een 
beetje uitloop, maarja dat is niet zo heel erg. Het 
was een erg leuke dag.

Ik kan nog wel uren door kletsen met jullie over de 
cross en over allerlei andere dingentjes, maar we 
mogen zo meteen het weiland in. Kom een keertje 
bij me langs als ik lekker op stal sta, zou ik zeggen. 

Groetjes van Borah
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Informatie over lessen voor beginners

Kan ik meteen beginnen met de lessen als ik mij aanmeld? En op 
welke dag kan ik dan komen rijden?
Het is niet zeker dat iedereen die zich nu aanmeldt ook direct in een 
beginnerslesgroep kan starten. Er is een kleine wachtlijst ontstaan, die bij de 
start van het nieuwe schooljaar 2014 / 2015 weggewerkt wordt. Misschien kun 
je direct in die nieuwe groep starten. En anders moet je een tijdje wachten, tot 
er weer voldoende aanmeldingen zijn om weer een nieuwe groep te starten. 
Op welke dag je les zult krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt ervan af op 
welke dag er plaats is om een beginnersgroep te starten. Uiteraard houden we 
hierbij zo veel mogelijk rekening met schooltijden. De zondag en de maandag 
vallen af, want op die dagen wordt er nooit les gegeven. 

Wat kost het om les te krijgen? Hoe lang krijg ik dan les? Mag ik lessen 
inhalen?
Als beginnend ruiter weet je misschien nog niet zeker of paardrijden wel iets 
voor jou is. Of misschien vind je het toch minder leuk dan je dacht voor je met 
de lessen begon. Daarom mag je in het begin per les betalen. De eerste lessen 
kosten €10,- per keer. Als je zeker weet dat je graag les wilt hebben, spreek je 
met Ria af dat je doorgaat met de lessen. Dan is het handiger om daarna per 
kwartaal te gaan betalen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kosten de lessen 
€ 126,- per kwartaal. Voor kinderen vanaf 13 jaar kosten de lessen €138,- per 
kwartaal. (bij betaling binnen 2 weken mag u hier € 5,- aftrekken)
Als je wilt stoppen met paardrijden, maak je gewoon het kwartaal af en dan 
stop je. Denk er dan wel aan dat je Ria een maand tevoren laat weten dat je wilt 
stoppen met de lessen. En stuur ook even een mailtje naar adkoster@pretfort.nl.
Dan ben je er zeker van dat je geen nota ontvangt voor het volgende kwartaal.
Een lesuur duurt 60 minuten, reserveer daarnaast ook ongeveer een kwartier 
voor het poetsen van je pony voordat de les begint. 
Als je een week niet kunt, mag je die les inhalen. Dat moet je wel eerst met Ria 
of degene die dan lesgeeft overleggen, want het kan zijn dat de les waarin je 
graag wilt inhalen al vol zit. Spreek dus eerst samen een inhaaluur af voordat je 
naar Pretfort komt om een les in te halen. Voor het inhalen van een gemiste les 
gelden twee regels:
Inhalen kan alleen in het kwartaal van de gemiste les, anders vervalt de 
les (tenzij het kwartaal al bijna is afgelopen en inhalen niet meer lukt). De 
manegelessen gaan het hele jaar door, er is alleen geen les in de zomervakantie 
en soms valt in de kerstvakantie een les uit. 
Je moet jouw les waarin je niet kunt komen, minimaal 24 uur tevoren hebben 
afgebeld. 
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Hoe groot zijn de groepen? En heb ik altijd les van Ria?
In het begin heb je les in een groep met maximaal acht beginners. Bij het 
samenstellen van de lesgroepen letten we op vaardigheid en leeftijd. Want het is 
natuurlijk wel leuk wanneer je zoveel mogelijk met kinderen van je eigen leeftijd 
les krijgt. Een groep proberen we zo lang mogelijk bij elkaar te laten, zodat de 
kinderen elkaar onderling leren kennen en een band met elkaar krijgen. Wel 
kan het zijn dat de één in het begin sneller vorderingen maakt dan de ander. 
Als je eraan toe bent, kan Ria je vragen of je naar een volgende groep door wilt 
schuiven.  
Er zijn door de week veel lessen op Pretfort en daarom is het voor Ria niet 
mogelijk om alle lessen zelf te geven. Het kan dus zijn dat je les krijgt van een 
andere bevoegde instructeur.  

Moet ik meteen paardrijdkleren en laarzen kopen?
Nee, dat hoeft niet. Stel je voor dat je het niet leuk vindt, dan zit je met al die 
dure spullen! Je mag in je gewone kleren naar de les komen, als je met die kleren 
maar nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je 
met grote oorbellen, ringen of losse haren komt. Je moet wel een cap dragen, 
maar die kun je van de manege lenen, we hebben in de kantine een rek met caps 
die je voor de lessen gratis kunt lenen en dan weer teruglegt. 
Je hoeft ook niet direct paardrijlaarzen te kopen, je mag heel in het begin ook 
met rubber regenlaarzen rijden. Maar we zouden het wel heel fijn vinden als 
je zo snel mogelijk met echte laarzen gaat rijden, want dan kan degene die les 
geeft beter zien of je je been wel goed houdt. Het is ook veiliger, omdat je voet 
minder snel te ver door de stijgbeugel schiet. 
Misschien kun je paardrijlaarzen via Marktplaats vinden, of kun je ze van iemand 
overnemen: je kunt altijd een briefje ophangen op het prikbord naast de 
binnenbak of een vraag in de Pretpraat laten zetten. 

Moet ik zelf mijn pony zadelen? En rijd ik altijd op dezelfde pony?
Nee, je hoeft niet zelf je pony of paard te zadelen, maar dat mag natuurlijk wel. 
Als je het zelf wilt doen, is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En als het je niet 
lukt om bijvoorbeeld het bit in te doen, is het beter hulp te vragen dan tegen je 
pony te schreeuwen, of het bit er gewoon in te duwen. Pony’s worden angstig 
van geschreeuw en een bit induwen doet je pony erg zeer, omdat zijn mond heel 
gevoelig is. Er lopen altijd andere ruiters of ouders rond, die je graag helpen en je 
kunt Ria altijd vragen om even te komen kijken.  
Wel vinden we het heel fijn dat je, voordat de les begint, genoeg tijd neemt om 
je pony even te borstelen, zelfs al is hij niet echt vuil. Zo merkt een pony dat je 
lief en geduldig met hem bent en krijgt hij vertrouwen in je. En je stimuleert 
alvast de bloedsomloop, zodat je pony sneller warmloopt en goed mee kan doen 
in de les. 
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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 14 en 28 juni 
  van 13.00 tot 17.00 uur                
 

 Dazenweg spray 500 ml      €  13,95 
 Hertshoorn olie       €    3,25 

Zebra vliegendekens      v.a.€  49,95 
Kinder starters en wedstrijdset per set €  90,00 

Vliegenmaskers  2 stuks     v.a.€  10,00

 Paardrij kousen 2 paar     v.a.€  10,00 

Dekens wassen        €  13,95 

Dekjes wassen       v.a. €   5,00 

 
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 Rolanda van Sharon Tijsterman 
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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Op zich zijn alle paarden en pony’s braaf in de les, maar het kan zijn dat je na 
een tijdje een bepaalde pony het aller- allerliefste vindt. Dan wil je natuurlijk 
het liefst iedere les op je lievelingspony rijden. Dat mag ook heel vaak, maar 
we vinden het ook belangrijk dat je leert hoe het is om op een andere pony te 
rijden en het kan ook zijn dat jij niet de enige bent die nou juist die pony als 
lievelingspony heeft uitgekozen. Soms spreken kinderen met elkaar voor de les 
af wie vandaag op de meest favoriete pony mag. Soms beslist degene die je 
lesgeeft. En soms wordt op het lesrooster een verdeling gemaakt wie in welke 
les op die pony mag rijden. Daardoor kan het gebeuren dat de een in de ene les 
veel vaker op haar lievelingspony kan rijden dan de ander in een andere les. 

Mogen mijn ouders meekomen?
Graag! We vinden het altijd erg leuk als ouders blijven kijken. We hebben bij de 
buitenbak een lekker terras, waar je heerlijk in de zon kunt zitten en in de winter 
kunnen ze in de kantine zitten en door het raam de les volgen. En misschien 
vinden ze het wel leuk om vrijwilligerswerk te doen. Er zijn vaak ouders nodig 
om bardiensten in de kantine te draaien, of te helpen met allerlei klussen. 
Als je een hond hebt, mag hij meekomen. Maar we willen dan wel graag dat 
je hem aan de lijn houdt. De paarden zijn wel gewend aan een hond, want ze 
kennen Flits, de hond van Ria. Maar zeker als je net begint met paardrijden, 
kun je je pony nog niet zo goed onder controle houden. En als je pony dan per 
ongeluk toch schrikt van je hond, zou je er zomaar af kunnen vallen!  

Doen ze op Pretfort ook nog andere dingen dan lesgeven?
Jazeker! Een paar keer per jaar houden we wedstrijden voor alle lesruiters. Dat 
is erg leuk, want dan ziet iedereen er heel mooi uit en zijn de pony’s extra mooi 
verzorgd. Als je net begint, mag je al heel snel meedoen met de Cross. Dat is een 
hele eenvoudige wedstrijd, die speciaal voor de jongste ruitertjes is aangepast.
Aan het begin van de zomervakantie zijn er twee ponykampen. Eén kamp is 
bedoeld voor lesruiters van de basisschool en één kamp is bedoeld voor lesruiters 
die op het VO zitten.  
Als je ongeveer een jaar les hebt, kun je meedoen voor een certificaat. Dat 
mag je ook nog in gewone (paardrij)kleren doen. Nadat je je certificaat hebt 
gehaald, kun je diploma’s gaan halen. Dan moet je wel eerst lid zijn geworden 
van de Ruitersportvereniging De Ziende en dan wordt van je verwacht dat je 
in wedstrijdkleding verschijnt. Dat wil zeggen: gepoetste laarzen, een witte of 
beige rijbroek, eventueel een zwart jasje, met daaronder een wit shirt of blouse. 
En je haar opgestoken in een netje. Op onze manege kun je vier diploma’s halen, 
van A t/m D. Voor ieder diploma moet je een steeds moeilijker proefje rijden: 
het A-diploma proefje is het eenvoudigst, het D-diploma proefje is het meest 
ingewikkeld. Als je een diploma hebt gehaald, bepaalt dat in welke categorie je 
bij een onderlinge wedstrijd mag starten. 
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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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Alle informatie over de vereniging, de activiteiten, de proefjes en de wedstrijden 
vind je op de website van RSV De Ziende: www.deziende.nl
En als je nog meer over de lessen wilt weten, kun je altijd met Ria praten of 
bellen. 

Veel rijplezier gewenst!

Samen sterker

www.rabobank.nl/groenehartnoord

Start bij één van de startpunten en fiets 20, 35, 50 of 100 kilometer voor de

clubkas. Kijk op www.rabobank.nl/groenehartnoord voor de startplaatsen bij de

vereniging of stichting bij u in de buurt.

Fietst u mee voor de clubkas?

Zondag
22 juni.

Rabobank
Fietssponsor-

tocht.
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Wist je dat;
- De afgelopen cross een geslaagde dag was?
- Er verschillende kinderen meededen op een misschien wat moeilijkere pony?
- Maar dit juist positief is, omdat je hiervan kunt leren?
- Mevrouw Raven bij haar eerste wedstrijd met Michelle gelijk een 1e plek 
 heeft gehaald?
- De paarden weer heerlijk op het land staan?
- Odette & Rocky in het land van de manege pony’s staan?
- Maybe in het begin duidelijk liet zien wie de baas was? 
- Ze verder gelukkig goed geaccepteerd zijn?
- Ria erg gecharmeerd is van Rocky?
- Zij hem liever Bobbie noemt?
- Hij nu dus ook naar die naam luistert?
- Odette & Rocky hun buurman Quindo in de steek hebben gelaten?
- Zij nu in de luxe loopstal in de ponystal staan?
- Dit omdat de stoere Sander nu zijn plaats inneemt naast Quindo?
- Jet sinds een tijdje ook weer een buurvrouw heeft, genaamd Fire?
- Dimphia van beide paarden de trotse eigenaar is?
- Er een heleboel nieuwe paarden zijn gekomen de afgelopen tijd?
- We blij zijn met deze lieve paarden?
- Dit Queen, Mevrouw Raven, Marie en Wings zijn?
- Mevrouw Raven en Marie vroeger voor de kar hebben gelopen?
- Zij in het begin dus even moesten wennen aan de lessen in een bak?
- Zij dit toch super goed oppikken!?
- Queen het bonte gehalte van onze manege wat omhoog brengt?
- Dit een heel lief en veelzijdig paard?
- Wings eigenlijk Flying without Wings heet?
- Hij in plaats is gekomen van Zeromada, die nu niet meer bij ons staat?
- Hij wordt gehuurd door Julia & Suzan?
- Jerez weer helemaal is opgeknapt?
- Blue-Eyes een lieve onschuldige pony lijkt?
- Maar zij toch aardig gemeen kon doen tegen Mevrouw Raven?
- Er daarom nu een schotje tussen de stallen hangt?
- Het belangrijk is dat je na elke les het bit van je paard goed schoonmaakt?
- Wij het idee hebben dat dit nog wel eens gelaten wordt?
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- Er daarom een briefje hangt op de deur van de zadelkamer?
- Dat als iedereen goed poep blijft scheppen in de buitenbak het dan 
 goed gaat  !?
- Wij ook iedereen willen oproepen om de poetsplaats na gebruik schoon 
 te maken?
- En dus niet de haren in het putje te vegen?
- Het putje hierdoor namelijk verstopt kan raken?
- De Open Dag al heel dichtbij is?
- Dit een geweldige dag beloofd te worden?
- Je vrienden en familie mag uitnodigen om gezellig te komen kijken?
- Het heel belangrijk is dat we genoeg sponsors hebben?
- We iedereen oproepen om nog zijn best te doen lootjes te verkopen?
- En deze ook uiterlijk 14 juni in te leveren?

In memoriam, Sandor & Valda 4-03-‘14
Het is nu alweer een tijdje geleden. De tijd gaat door en het leven gaat verder 
maar we willen in deze Pretpraat Sandor & Valda voor de laatste keer een 
plekje geven. De leuke altijd energieke Sandor en de lieve Valda, ze hebben Ria 
en de hele manege zoveel goeds gebracht. We zullen deze gouden pony’s nooit 
vergeten!
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Kampioenen 2013
Tijdens de Open Dag op 21 juni, worden ook de bekers uitgereikt aan de 
kampioenen van 2013.  
Ze zijn al vermeld in de Pretpraat van december 2013, maar toch nog maar even 
hun namen.

Renske van der Voorst Kampioen Zonder A
Michelle Gordijn Kampioen A Diploma
Famke Angenent Kampioen B Diploma
Eva Kranenburg Kampioen C Diploma
Irene Weerheim Kampioen D Diploma

Zonnig Tentenkamp 2014
Voor de 4de maal werd op 24 en 25 Mei weer ons jaarlijkse tentenkamp
gehouden.

Dit jaar hadden we een 
uitnodiging van oom Sjon-
nie en Tina Teenslipper 
gekregen om een weekend 
op hun  Goet / Foud cam-
ping in Aarlanderveen te 
komen staan.
Beide hadden hun best ge-
daan om het ons zo mak-
kelijk mogelijk te maken.
En ik moet zeggen dat het hun aardig gelukt is..!!
Hoewel oom Sjonnie niet zoveel heeft gedaan was Tina aardig op dreef, oom 
Sjonnie kwam niet verder dan zijn ligbed en heeft alleen met een scheef oog de 
boel een beetje in de gaten lopen houden.
Tina daarin tegen had haar zussen opgetrommeld om er een leuk weekend van 
te maken.
Geheel in stijl met hun nieuwste mode kleding zaten de dames te wachten op 
wat komen ging.
Zo rond 18.45 uur kwamen de eerste campinggasten binnen en een uur later 
stond de camping vol met tenten.
En ja wat doe je op de camping... Precies buiten spelen.
Tina en haar zussen hadden bedacht dat een verkleed estafette wel leuk zal zijn 
en zo belande we in de buitenbak waar het één en ander al klaar stond.
We vonden 2 grote dobbelstenen en 2 x 6 pionnen. De kinderen werden in 2 
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groepen verdeeld en de strijd kon beginnen. Nr 1 gooit de dobbelsteen zette de 
duikbril op en rende naar de pion waarvan het getal correspondeerde met de 
dobbelsteen en lag deze op zijn kant, rende terug gaf duikbril over een nr 2 enz. 
Gooide je een getal waarvan de dobbelsteen al om lag dan moest je hem weer 
overeind zetten. Wie o wie had zijn pionnen als eerste allemaal om.
Vervolgens gingen we naar de springwei daar hadden we een kruiwagenrace.
1 rijden de ander erin dit werd moeilijker gemaakt omdat de kinderen een duik-
bril en zwemflippers aan moesten. Je kan je voorstellen hoe hilarisch dit is want 
lopen,laat staan rennen met flippers aan valt echt niet mee.
Het derde spel werd wederom weer in de buitenbak gespeeld. Dit werd een skip-
pybalrace.
De kinderen moesten nu een baan afleggen waar caveletties stonden. Ben je 
onderweg dan wipte je over de hindernisjes maar zo gemakkelijk is het niet als je 
duikbril, zwemvliezen en een handdoek bij je hebt. Ook bij dit onderdeel werd er 
weer veel gelachen.
Ondertussen hadden we het er warm van gekregen en lusten we wel wat te 
drinken. Het 4de spel zaklopen en skilopen moest maar even wachten eerst pauze 
en dan verder.
De avond was al een heel eindje 
op weg en het begon al donker 
te worden, Tina en haar zusters 
besloten het laatste spel onderdeel 
te staken om ons op te maken 
voor het late avondspel. Natuurlijk 
werd het Belgisch verstoppertje 
want het blijft leuk al hebben we 
het nu al enkele malen gespeeld. 
Zo rond half 1 was ons derde potje 
klaar en zochten we de binnen-
bak weer op voor een bekertje 
limonade. Ja en dan komt het leukste, slapen met je vrienden/vriendinnen in je 
eigen tent. Zoals verwacht lag iedereen binnen 5 minuten te slapen...??? haha 
grapje was het maar waar... Nee ook dit keer hebben Tina en haar zusters het 
op de klok 5 uur zien worden...!! Het was Ria die ons om 7.45 weer vrolijk goeie 
morgen wenste in de hoop dat we weer uitgerust aan een nieuwe dag konden 
beginnen..!!
Aan het weer zou het niet liggen het zonnetje was al aanwezig en het voelde 
ook al behaaglijk warm. Voordat het ontbijt op tafel kwam moest er eerst ge-
sport worden. Natuurlijk... aerobics ik had niet anders verwacht...?? Met de ogen 
nog half dicht hees Tina en haar zus Jo zich in een leuk aerobic setje. Zus Suus 
blijkt verstand van aerobic te hebben en ja dan moet je net doen of je het leuk 
vind... Poe poe toen we klaar waren na 3 kwartier had ik het gevoel dat het al 
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weer bed tijd was. Dit viel tegen, het was pas 9 uur en het ontbijt moest nog 
genuttigd worden. Het liefs waren Jo en Tina met aerobicpak nog aan zo weer in 
bed gedoken.
Een sneetje brood met sterke koffie zou goed doen.
En ja hoor, rond half 11 liep ieder-
een weer hyper in de buitenbak 
om te volleyballen of om een paar 
potjes trefbal te spelen.
Inmiddels was Marcel al bezig om 
de vuurplaats in orde te maken. 
Want ja op de camping staat geen 
gasfornuis waar je op kan koken.. 
Als de campinggasten willen eten 
dan moet je dat op een zelf ge-
maakt vuurtje doen. Koekenpan-
nen werden tevoorschijn gehaald 
en als je honger had moest je je 
eigen pannenkoek bakken. Wat een gehannes.. natuurlijk belande de eerste in de 
vuilnisbak maar we kregen het al snel onder de knie en werd de ene pannenkoek  
na de andere gebakken.
Omdat Sjonnie en Tina niet echt van het platteland komen leek het hun leuk om 
eens een keertje boerengolf te spelen. In groepjes van 5 werd er door de cam-
pinggasten zelf een boerengolf uitgezet om het vervolgens te spelen. 
De middag vloog om en voor we het wisten liep de klok al naar 6 uur. Nog 1 uur-
tje en dit leuke weekend zat er al weer bijna op. Tina en haar zussen besloten de 
dag af te sluiten met een gezamelijke broodmaaltijd aan de picknicktafels buiten 
op het terras. Tjonge wat is zo’n weekendje camping toch heerlijk.....!!  

Sjonnie, Tina en haar zussen hebben genoten..!!
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Voordelig in
dupliceren

van clubbladen
Nu nog alleen in zwart gedrukt!

Binnenkort ook in kleur
(inclusief vergaren, vouwen en nieten)

maar ook voor rapporten
(huis-aan-huis) folders

programmaboekjes
donateurs-/lidmaatschapskaarten

Raam-affiches

Maximum formaat A3

Alleen dupliceren, of tevens
het verzorgen van eenvoudige opmaak

Voor informatie kunt u
mailen naar:

info@adkoster.nl

of bellen met:
(0172) 57 43 53

www.adkoster.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

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

16 Suzan Vellekoop

20 Kimberly Bonapart

21 Romy Lankhaar

27 Gaby van ‘t Hart

28 Marise Baak

juni
3 Yvonne van der Heide
5 Rienke Boonstra
6 Ellis de Jong
7 Sabine Baak
12 Mevrouw Burggraaff
13 Demi Termeer
19 Anna Louisa Klootwijk
22 Melissa Kempen
26 Emrije Isaku
27 Jacky Windhorst
28 Ester van Doorne
29 Jip van Koert

juli
4 Sarella de Vos
8 Bram Angenent
13 Bradley Vonk
15 Marloes Nulle
19 Moushami Hilders
20 Luka Selhorst
23 Rüveyda Agraz
29 Marcel Wetter

Wij feliciteren de 
jarigen!!

Ook  Alle 
Geslaagden

Van  Harte 
Gefeliciteerd!!
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21 juni Dressuur en Open Dag
Aanvang van de wedstrijd is om 9.00 uur

Verloting, demonstraties, gratis ponyrijden.
Zie de poster in deze Pretpraat voor alle info.

22 juni RABO-fietssponsortocht

21 t/m 26 juli Ponykamp
 Zie artikel in deze Pretpraat

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 heeft een prachtige stal en de buitenbak is pas voorzien van een heel 
mooie gedraineerde bodem.

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

Super Zomer Stunt
Veilig paardrijden

* Deze producten mogen niet duurder zijn als de cap.
Is dit wel het geval, dan kunt u de rest bijbetalen.

Bij inlevering van deze advertentie tot eind juni. 1 per persoon.

Bij Aankoop van een Cap

Gratis rijlaars* of rijbroek*

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


