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Van de voorzitter
In het vorige voorwoord stond de open dag nog 
voor de deur. Inmiddels zijn wel al weer heel wat 
lessen en een wedstrijd verder! Wat hadden we 
trouwens een geluk met het weer op de open 
dag! Het blijft altijd een gok om een wedstrijd te 
verzetten, maar dit jaar moesten we wel, omdat 
we anders een open dag hadden gehad op een 
dag dat Nederland zou spelen in Zuid-Afrika. Ondertussen lijkt het WK alweer 
aardig lang geleden. Hoewel bij ons pas sinds kort de oranje bedrukte wc-rollen 
op zijn!
De open dag bracht ons niet alleen mooi weer, waardoor iedereen heerlijk op het 
terras kon zitten, maar ook een mooie wedstrijd en een prachtige demonstratie 
van Ria en van de westernrijders. Heel wat anders dan dressuur rijden, maar wel 
te begrijpen dat Anky hierop is overgestapt. Het zal wel bedrieglijk zijn, maar het 
ziet er veel vrolijker en eenvoudiger uit dan dressuur rijden.
Jammer genoeg liep het totale programma fors uit, met na het showgedeelte 
een prachtige slangevolte tijdens de parade en de prijsuitreiking, en hadden 
we daarna geen tijd meer om nog alle geplande rondjes op het ‘Rad van 
Ad’ te draaien. Maar al met al is de opbrengst van deze open dag niet erg 
achtergebleven bij andere jaren. En dus een woord van dank aan al onze 
bezoekers voor hun aanwezigheid, geduld en bijdragen! Wat dat laatste betreft, 
zijn we natuurlijk ook ieder jaar weer blij met alle sponsors die toch weer 
bijspringen. Ik hoop dat de prijswinnaars tevreden zijn met de gewonnen prijzen 
en iedereen een fijne dag heeft gehad!

Kort na de open dag hebben we op Eurosport naar de wereldruiterspelen in 
Kentucky gekeken en genoten van de prachtige verplichte kür van Totilas. 
Des te groter de schrik daarna, toen we ineens in de krant zagen staan dat 
Totilas verkocht is aan Paul Schockemöhle. En we waren nog wel van plan een 
hoofdstel van zijn merk te kopen. Nou, dat doen we nu dus mooi niet! Iedere 
ruiter, maar zelfs de niet-ruiters, zoals ik, kan zich er wel iets bij voor stellen, hoe 
vreselijk het moet zijn om opeens je meest geliefde paard niet meer te mogen 
rijden en te weten dat nu een ander misschien wel dezelfde wedstrijden gaat 
rijden met wat je toch als jouw paard beschouwt!

En opeens liep de zomer nogal plotseling op zijn end. De vele regen had de 
weidegrond doorweekt en dus konden de paarden niet meer naar buiten. 
Afgezien dan van de wat kalmere manegeponies, die hun energie volop in de 
lessen kwijt kunnen en dus minder geneigd zijn in de wei eens lekker op en neer 
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te galopperen. 

De regen speelt niet alleen de paarden parten, ook de najaarscross had er zwaar 
van te lijden. Tot het laatst bleef het spannend of de wedstrijd wel door zou 
kunnen gaan, maar het leek erop dat de bak wel begaanbaar zou zijn en het 
weer niet al te slecht. De start was dan ook veelbelovend: de eigen paarden, 
de diploma C/D ruiters en één joyrider reden bij een redelijk zonnetje door de 
bak. Dat beloofde een relaxte dag te worden. Al had Brian het toen al voor zijn 
ruiter aardig spannend gemaakt, door consequent te weigeren om ook maar 
één hindernis te springen. Gelukkig kreeg hij uiteindelijk medelijden met al die 
wachtende ruiters na hem, die hij nu extra lang liet wachten en besloot hij toch 
maar één hindernis te springen. Hadden wij even geluk!
Maar al in de ochtend begon het aardig te betrekken, te waaien en vooral koud 
te worden. Vooral de puzzelcross ruiters kregen de volle laag. Heel wat kinderen 
hebben buiten in de stromende regen hun parcours gereden, en geduldig vragen 
beantwoord. Pennen begaven het en scoringsformulieren scheurden spontaan in 
meerdere stukken. Wel heb ik geleerd dat we hier met de ware paardenfans te 
maken hebben: de pony’s reden redelijk onverstoorbaar hun rondjes, wat erop 
wijst dat de ruiters zich niet van slag lieten brengen door het slechte weer. Knap 
hoor! 
En ook Wilma bleef maar geduldig aanwijzingen schreeuwen: ‘nu naar de 
gele…!”, waarbij ze uiteindelijk met een deken om haar benen rondliep, om 
de kou en regen nog een beetje van het lijf te houden! Zo ook Gerda, die alle 
kinderen op de foto heeft gezet en aan het einde van de dag ruim 900 foto’s 
had om uit te sorteren, Adri die consequent de tijd bleef opnemen en alle 
vragenstellers die buiten geduldig alle vragen bleven stellen. En dan hadden we 
nog Franca als ringmeester, die voor de lastige taak stond pony en ruiter tijdig 
te combineren. Geen eenvoudige klus deze keer, bij al deze kleine Houdinis, die 
op de meest onverwachte momenten ineens niet bleken te zijn waar ze werden 
verwacht! Gelukkig hebben Femke en Petra haar nog even geholpen. Extra steun 
liep voor Yvonne en Jane in de binnenbak minder gunstig af: zij hebben vanaf 
de start om 09.15 tot ver in de middag alle deelnemers over de hindernissen 
geholpen. Dan ben je wel aan een ontspannend, warm bad toe! 
De puzzelrit hebben we noodgedwongen maar in de binnenbak gereden. En dat 
scheelde uiteindelijk zoveel tijd, dat we toch nog redelijk op tijd klaar waren. Bij 
een dag onder zulke bijzondere omstandigheden past dan ook wel veel dank aan 
alle vrijwilligers dappere ruiters en meewerkende pony´s die dit mogelijk hebben 
gemaakt! 
Trouwens: de verkoop van tweedehandskleding is succesvol verlopen, er is 
voor € 80,-- verkocht, wat de vereniging verder helpt met het organiseren van 
wedstrijden en activiteiten. De spullen die nog over zijn, komen op internet. 
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Hier kan, voor € 40,- per jaar, uw advertentie staan!

Voor 2011 zoeken we nog nieuwe adverteerders.

Interesse? Bel of mail Ad Koster
Telefoon: 574353 - Email: adkoster@deziende.nl
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Waarschijnlijk was de cross niet het meest inspirerende voorbeeld, maar helpen 
is gewoonlijk minder heftig dan deze keer, vandaar dat ik toch zou willen 
vragen of er ouders of jongeren zijn die het wel zien zitten om een keer bij een 
wedstrijd, of een andere activiteit te helpen? Als je dat leuk lijkt, bel mij of Ad 
dan even. 
Om te beginnen: wie heeft er zin in om bij het aanstaande 
Halloweenfeest* te helpen? Wie er vorig jaar bij was, weet 
dat Wilma een fantastisch spektakel kan organiseren, dus 
grijp je kans! Misschien word jij dit jaar dan wel met een 
kettingzaag achterna gezeten!
 Goede Halloween gewenst!
 Corian Messing

* deze Pretpraat komt uit in de week van Halloween. Hopelijk heeft iedereen 
hem al op de deurmat. Zoniet, dan staan er natuurlijk nog veel meer dingen op 
stapel, waarbij we hulp kunnen gebruiken. Zo is Wilma bezig met een avond aan 
het einde van november. Dat moet een kaartavond worden, of misschien ook 
een sjoelavond. Hou de site in de gaten en de publicaties in de kantine, want 
momenteel kunnen we er nog weinig concreets over melden.

Open dag “De Ziende”
Zaterdag 18 september organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende”  een 
open dag op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg. 
Om half negen uur werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de 
eigen leden.
Dat al zo vroeg werd begonnen had alles te maken met het slechte weer in de 
dagen voorafgaand aan de wedstrijd. Normaal zou in drie ringen kunnen worden 
gereden, maar door de vele regen, was de springwei, waar de derde ring zou 
worden uitgezet,  veel te glad voor de paarden.

Dat slechte weer zorgde er ook voor dat er dit jaar niet kon worden geparkeerd 
in het weiland naast de manege, maar gelukkig mochten de bezoekers 
gebruikmaken van het parkeerterrein van de familie Verduyn (van de kano-
verhuur). De heer Verduyn heeft zelfs enkele keren voor taxi gefungeerd door 
bezoekers met trekker en platte wagen naar de manege te brengen. 

Zoals in onderstaand overzicht van de uitslagen is te zien, werd gereden in 
verschillende klasses.
De Certificaat-ring was daarbij bedoeld voor de kinderen die nog niet eerder aan 
een wedstrijd hebben deelgenomen. Zij worden niet streng beoordeeld, maar 
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hun protocollen worden vooral voorzien van allerlei opmerkingen waarmee ze 
hun rijstijl kunnen verbeteren. Opbouwende kritiek dus vooral.
Omdat er nu eenmaal  punten bij een wedstrijd horen, werden die natuurlijk 
toch ook gegeven.
De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, voorzien van hun 
naam.
De Joyriders-ring bestaat vooral uit mensen die een soort tweede “paardrij-
jeugd” zijn begonnen.
Sommigen reden in hun “eerste jeugd” paard en zijn daar nu opnieuw mee 
begonnen.
Lekker een uurtje lol met paardrijden en verder eigenlijk helemaal geen ambitie 
om een prijs te winnen.
Omdat de vereniging toch graag wil dat ook deze groep er echt bij hoort, is hier 
een aparte ring voor opgestart. 
Vanaf een uurtje of half twaalf mochten kinderen van buiten de manege een 
ritje op een pony maken.
Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.
Daarnaast kon gebruik worden gemaakt van het opgestelde springkussen.
Doordat (zoals gezegd) een ring minder kon worden gebruikt, schoof het 
showprogramma ongeveer een uur naar achteren, zodat dit pas tegen twee uur 
begon.
Verschillende lessen van de manege zelf hadden “acts” ingestudeerd en toonden 
dit aan het publiek. Zowel de dressuursport als het springen kwamen hierbij op 
een aantrekkelijke wijze in beeld.
Omdat het programma in het teken stond van Western, ging het meeste op die 
stijl muziek.

Een totaal andere dicipline van paardrijden als op Pretfort wordt gereden, 
werd gedemonstreerd door de eveneens in Aarlanderveen gevestigde Western 
Training 11J.
Drie ruiters van deze manege gaven een wervelende show, waarin verschillende 
takken van het Western rijden werden getoond. Frank van Eijmeren, de eigenaar 
van deze stal, verzorgde hierbij het voortreffelijke commentaar, zodat iedereen 
ook een goede indruk kreeg van deze vorm van de sport.
Zijn 9 jarige dochter Jesse, die dressuurlessen volgt op Pretfort, maar daarnaast 
natuurlijk ook les van haar vader krijgt, liet daarna nog een korte demonstratie 
zien van o.a. het “rondspinnen” met een paard.

Het laatste onderdeel werd gereden door de eigenaresse van Manege 
Pretfort, Ria van Schaik. Ze reed een geweldige kür op Z2-niveau, de hoogste 
dressuurklasse binnen de ruitersport. Dit alles op muziek van Boudewijn de 
Groot.
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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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Daarna leidde Ria nog de parade en werden alle paarden keurig in het midden 
van de bak opgesteld. Nu was het tijd om de prijzen uit te gaan reiken aan de 
winnaars van de dressuurwedstrijd.
De winnaars werden per categorie naar voren geroepen. 
Na ontvangst van hun prijs, mochten ze nog een ere rondje rijden.
Daarnaast werden de prijzen aan de verenigingskampioenen van 2009 uitgereikt.
Deze mensen wisten al heel lang dat ze kampioen waren, maar het is leuker om 
een beker in ontvangst te nemen terwijl er publiek bij aanwezig is.

Tot slot werd de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.
Dit keer was van Wilma Klootwijk, die heel veel aktiviteiten voor de jeugd 
organiseert op de manege. Binnenkort gaat ze zich weer helemaal inzetten voor 
een Halloween avond. Ze kreeg een kadobon aangeboden van de vereniging.

De dag werd afgesloten met enkele rondjes op het Rad van Avontuur.
Omdat het al een behoorlijk lange dag was geworden, gingen veel bezoekers 
toen inmiddels naar huis.

De kampioenen 2009:
Categorie zonder A-diploma: Eva Kranenburg
Categorie met A-diploma: Bas Kranenburg
Categorie met B-diploma: Irene Weerheim
Categorie met C-diploma: Marieke Oudenes
Categorie met D-diploma: Marit van Leeuwen
Categorie Eigen Paarden: Bo van Vliet
Ring Eigen Paarden:
1 Samantha Stienstra op Hugo met 209 pt.
2 Ester van Doorne op Pasca met 207 pt.
3 Femke Severrien op Sunny met 198 pt.
4 Marlies Bruggeman op Humpey met 197 pt.
4 Louisa Klootwijk op Jet met 197 pt.
Ring Joyriders: 
1 Els Smit op Borah met 205 pt.
2 Wendy Richters op Ralph met 203 pt.
3 Sylvia Tijsterman op Borah met 201 pt.
4 Lise v. Dieijen op Ralph met 198 pt.
Ring  met C/D-diploma:   
1 Julia Vianen (C) op Sunny met 210 pt.
2 Lyanne Bardelmeijer (D) op Sanne met 205 pt.
3 Marieke Oudenes (D) op Sanne met 203 pt.
4 Esther v.d. Vlies (D) op Chica met 199 pt.
5 Jessica Verkade (D) op Ralph met 197 pt.
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Industrieweg 8 | 3481 MD  Harmelen
T. (0348) 44 54 24 | F. (0348) 43 13 39

KOOPZONDAG 
elke eerste zondag van de maand van 11.00 - 17.00 uur

WWW.RUITERSHOP.COM

• GRATIS zadelpasservice

• Meer dan 300 zadels op voorraad

• Eigen zadelmakerij

• Alles voor mennen

• Rijkleding van ALLE TOPMERKEN

• Meer dan 2000 rijbroeken op voorraad

• Uitgebreid assortiment rijlaarzen

• Deken wasservice

• Borduurservice

• Sportprijzen voor alle sporten

Elke maand spectaculair ACTIEVOORDEEL!
Meld U aan voor onze maandelijkse speciale aktie nieuwsbrief op onze website.

DE GROOTSTE RUITERSPORT SPECIAALZAAK VAN MIDDEN-NEDERLAND:
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Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl
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Ring met B-diploma:
1 Marleen Heikoop op Borah met 205 pt.
2 Esther Heikoop op Bonnie met 204 pt.
3 Michelle van Diemen op Zep met 203 pt.
4 Suzan v. d. Burgh op Ralph met 202 pt.
5 Ruth Walburg op Borah met 200 pt.
5 Esther van Gaalen op Maybe met 200 pt. 
Ring met A-diploma:    
1 Melissa Dorrestein op Denate met 201 pt. 
2 Jesse v. Eijmeren op Bonnie met 199 pt.
3 Demi Termeer  op Bonnie met 198 pt.
4 Eva Kranenburg op Vosje met 194 pt.
4 Melissa Kempen op Zep met 194 pt.
Ring 1 zonder A-diploma: 
1 Chantal Dekker op Sanne met 208 pt.
2 Steffy Lemkes op Sanne met 204 pt.
3 Tessa Groenendijk op Sanne met 202 pt.
4 Iris Kranenburg op Bonnie met 201 pt.
4 Famke Angenent op Bonnie met 201 pt.
Ring 2 zonder A-diploma:
1 Jet op ‘t Land op Blue Eyes met 209 pt.
2 Isabel de Ruiter op Maybe met 203 pt.
3 Desiree v. Wengerden op Sanne met 201 pt.
4 Sanne Nijkamp op Sanne met 200 pt.
4 Pien Lemmers op Vosje met 200 pt.

De volgende deelnemertjes ontvingen een Certificaat:
Romy Lankhaar, Michelle Gordijn, Michelle v.d. Weijden, Fleur Broer, Romy 
v.d. Laan, Brendon Collins, Chayenne v.d. Hoorn, Kim Hogenes, Shannon 
Hoogervorst, Diana Hoti en Niek Leliveld.

Om deze dag te bekostigen, werden de gehele dag lootjes verkocht en draaide 
aan het einde van de dag het rad van avontuur een aantal ronden. Hoofdprijzen  
hierbij waren een prachtig gevulde boodschappenwagen  en een dinerbon van 
eetcafe ‘t Vliegend Paard.
Daarnaast droegen nog heel veel andere sponsors hun steentje bij aan deze 
zeer geslaagde dag. Zo werden de prijzen die op deze dag werden uitgereikt 
gesponsord door onze vaste adverteerder Keukentrend en door Marc 
Huisman Autobedrijf BV. En daarvoor zijn we hen natuurlijk heel erg 
dankbaar.

Kijk voor de foto’s op de website van de vereniging: www.deziende.nl .
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Schoonmaken Hoofdstel!
Helaas treffen wij na het rijden nog geregeld Hoofstellen aan, waarvan de 
riempjes nog vast zitten en het bit niet schoon gemaakt is..!!
 
DIT IS NIET DE BEDOELING..!!!!!!
 
Hoofdstel af doen is niet 
ingewikkeld,
Keelriem, neusriem en 
eventueel sperriem los 
gespen.
Teugels en kopstuk over zijn 
oren halen en voorzichtig het 
bit uit de mond laten glijden. 
Dit is de meest makkelijke en 
prettige manier voor paard en 
pony.
Daarna neem je even de 
moeite om het bit schoon te 
spoelen, zodat bij de volgende 
les het paard/pony een 
schoon bit in zijn mond krijgt.
Dit voorkomt irritatie en 
wondjes bij de mond.
 
Weet je niet hoe het moet ....  Haal er dan iemand bij die het je voor kan doen..!!!
Onze manege pony’s vinden het niet fijn als het hoofdstel afgerukt wordt.
Hierdoor krijg je steeds meer moeite met op/af zadelen.
 
Dank je wel,
Ria, Vera, Jane en Wilma

Drie artikeltjes van ruiters over de open dag:

Hooooooi, mijn naam is Jesse van Eijmeren
Ik rij ongeveer 3 jaar bij manege Pretfort en vind dat heel leuk omdat ik daar in 
de les rij met andere kinderen. Ik krijg op donderdag dressuurles van Ria maar 
thuis krijg ik van mijn ouders les in western rijden. 

Zaterdag 18 september was de open dag op manege Pretfort en ik vond het een 
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Bel of loop bij ons 

binnen voor een 

Gratis Waardebepaling

van uw woning!

”De meest actieve 
makelaar

in uw regio”

Prins Hendrikstraat 90 | Alphen a/d Rijn | Tel. 0172-472651
Dorpsstraat 125a | Nieuwkoop | Tel. 0172-521010

www.deerenberg.nl

Deerenberg A6 Advertentie liggend:DA 6052  10-06-2009  08:38  Pagina 1
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Arte Crema
• Hoogglans keuken

• Tijdloos

• Alle opstellingen mogelijk

vanaf 3995,-
inbouwmerken als: AEG, Zanussi, Bosch, Neff, 

Fagor Itho. etc

en nieuw Duits top keukenmerk: Hofemeier.

Hofemeier levert alle denkbare kleuren en kasten 

en bied u zeer veel mogelijkheden. Kom dit zelf 

zien!

Badkamers vanaf 2500,-
inbouwmerken als: Sphinx, Duravit, Ucoscan, 

Villeroy & Boch, Detremmerie, Alke, Damixa, 

Grohe, etc.

• Géén aanbetaling vooraf

Nobilia
5 jaar garantie

Alle voordelen op een rij:
• eigen montagedienst
• ook leidingwerk, elektra, tegelwerk en

verbouwing door eigen dienst
• leveren van keuken en/of badkamer
• zeer snelle levering van keukens
• bijna alle merken inbouwapparatuur
• ook vervanging van inbouwapparatuur

van Nesstraat 15, 2404 AV Alphen a/d Rijn
0172 - 47 74 54, www.keukentrend.com

di. - do. 09.30 - 17.30 uur
vri. 09.30 - 17.30 uur

18.30 - 21.00 uur
zat. 10.00 - 16.00 uur
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hele leuke dag
Ik moest al vroeg op want ’s ochtends was de dressuur wedstrijd. Ik moest 
als eerste op Bonnie dus heb ik haar samen met mijn moeder gepoetst en 
opgezadeld. Het rijden ging best goed. Bonnie was heel braaf en deed goed 
haar best. Ik ben de hele dag op de manege gebleven want er was een heleboel 
te doen. Er was een springkussen en na de wedstrijd waren er allemaal 
verschillende demonstratie. 

Ook aan mijn ouders was gevraagd of zij een demonstratie konden geven. 
Dat wilde ze wel en daarom heeft Western Training 11J een aantal onderdelen 
laten zien van het western rijden.
Linda, Nathalie en Marloes kwamen in volle galop binnen en werden voorgesteld 
door mijn vader Frank.
Ze begonnen met het onderdeel Pleasure. Bij dit onderdeel is het belangrijk dat 
het paard rustig en ontspannen stapt, draaft en galoppeert.
Marloes heeft het onderdeel Trail laten zien. Het paard moet dan allerlei 
hindernissen nemen zoals een zeiltje wat op de grond ligt, door een hekje of 
achteruit tussen balken door. 
Linda en Nathalie hebben hierna de Reining laten zien. Je moet dan een proef 
rijden in galop. In deze proef komen ook spins, changementen en stops voor. Ze 
deden dit wel op een speciale manier. Ze reden de proef met z’n tweeën tegelijk 
en dat was best wel spannend.
Marloes heeft het laatste onderdeel, de Horsemanship laten zien. Bij dit 
onderdeel is het belangrijk dat het paard goed luistert naar je hulpen zodat hij 
precies op het goede moment (precies bij de pylon) de dingen doet die in de 
proef staan.
Zelf mocht ik ook western rijden. Ik had het paard van Nathalie gestolen. Mijn 
vader riep toen: hé jij rijd toch geen western. Nou echt wel. Ik heb zelfs laten 
zien dat ik kan spinnen. Leuk hé.            

Met Bonnie ben ik op de wedstrijd  2e geworden. Kan het nog leuker. Ik had 
helaas niets gewonnen met het Rad van Fortuin maar dat maakt niet uit 
want………..
HET WAS EEN SUPER LEUKE DAG.    Jesse.
En een stukje van Shannon:
Zaterdag 18 september was een erg spannende dag voor mij. Ten eerste mocht 
ik mijn certificaat gaan halen en ook nog een demo rijden. Dit is natuurlijk 
allemaal erg leuk, maar toch ook best een beetje eng. Al die mensen die naar je 
kijken. 
Voor mijn proefje had ik van mama mijn echte paardrij-jasje gekregen en 
natuurlijk een witte rijbroek. Bij het setje zat ook de stropdas (Pastron) en een 
speldje. Ik was dus helemaal netjes. Vrijdagavond mijn laarzen nog helemaal 
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedyplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl

VOORDELIG
IN DIGITAAL
DUPLICEREN

Voor uw clubblad of programmaboekje
Maar ook voor folders, bruiloftsboekjes of donateurskaarten

Raamposters tot A3 formaat
Eventueel inclusief (eenvoudig) opmaakwerk

Drukker van o.a. deze Pretpraat

www.adkoster.nl - info@adkoster.nl - telefoon (0172) 57 43 53
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schoon gemaakt en vroeg naar mijn bed. Ik moest als eerste het proefje rijden. 
Dit is natuurlijk extra spannend. Eerst heb ik samen met Michelle en Fleur Jeroen 
helemaal tip top gepoetst. Vlak voor ik moest rijden heeft de mama van Fleur, 
Jolanda, Jeroen gezadeld en mama mij geholpen met mijn nieuwe kleren. 
Mijn proefje ging op zich best goed. Er waren wat kleine puntjes waar ik op moet 
letten, maar ik vond het best knap. Van papa kreeg ik daarom ook bij de kraam 
een echte haarspeld met haarnetje. Een zwarte met diamantjes. Na het proefje 
moest ik me omkleden als Cowgirl. Spijkerbroek, geruite bloes, jasje, zakdoek 
en een cowbowhoed op mijn rug. Mama had hem met veiligheidsspelden vast 
gemaakt, zodat die niet zou gaan wapperen tijdens het rijden. Het was best 
lang wachten voor we mochten en we waren best druk. Dit kwam volgens 
mama door de zenuwen. Maar dan mochten we toch eindelijk naar de stallen 
de paarden halen. Ik mocht op mijn lievelingspony Vosje. Ze was al gezadeld, 
alleen moesten we nog even het hoofdstel doen en het zadel strakker maken. 
Daarna mochten we de pony’s meenemen naar de springwei. Gelukkig hoefden 
onze laarzen nu niet meer schoon te blijven, want dat is niet gelukt. Vosje was 
een beetje bang voor het springkussen en begon erg hard te lopen toen we er 
langs liepen. Gelukkig liep mama er naast zodat die snel kon helpen Vosje bij ons 
te houden. Nadat iedereen op de pony’s zat, mochten we achter Jolanda aan 
rijden. Op de springwei eerst een paar oefenrondjes en daarna voor alle mensen. 
Dit ging erg goed. Volgens mama ging het zelfs beter dan alle keren oefenen. 
Daarna nog wachten op het certificaat en ja hoor. Ik kreeg er ook 1. Het was een 
erg leuke dag en ik wil iedereen bedanken die geholpen heeft het zo leuk voor 
ons te maken. 

Groetjes, Shannon Hoogervorst (maar mama heeft geholpen het op te schrijven) 

Tot slot een stukje van Melissa D.
Op 18 september was dit jaar de opendag, de dag waar sommigen het hele jaar 
naar uitkijken. Ook deze keer was het weer een zeer geslaagde dag. Gelukkig zat 
het weer ook mee. De zon scheen en het regende niet, er kon gewoon buiten 
gereden worden, maar niet op de springwei.
We begonnen de opendag met de najaarsdressuur in de ochtend. De eerste 
ruiters moesten al beginnen om half negen! In de stallen werden alle paarden 
klaar gemaakt en opgetut, en buiten zat iedereen voor de kantine naar de 
proefjes te kijken. 
Er waren ook nog wat kraampjes die paardenspullen verkochten. Natuurlijk de 
catering, daar kon je wat te eten of te drinken kopen. 
Tegen twee uur begonnen de demonstraties. We begonnen met een act van 
de zaterdag ochtend les van half tien tot half 11. Inmiddels waren de mensen 
en paarden van de westernstal in Aarlanderveen al aangekomen. Toen kwam 
de zaterdagles van half 11 tot half 12. (Die gingen springen) Daarna kwam de 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  20

demonstratie van de westerntraining. Dat vonden veel heel leuk om te zien, het 
is iets heel anders dan dressuur, en zoiets zie je niet vaak. De paarden liepen over 
verschillende dingen heen en lieten veel speciale dingen zien. 
Toen ging Ria rijden. Dat was heel mooi om te zien.
Als laatst was de parade! Leuk om te zien, ál die paarden in de bak.
Tot slot was de prijsuitreiking. Alle paarden werden opgesteld in het midden van 
de bak, de winnaars en verenigingskampioenen mochten een ererondje rijden. 
Sommigen bleven nog een beetje op de manege, anderen gingen naar huis.
Dat was alweer het einde van de opendag van 18 september ‘10
Het was wel een hele leuke & gezellige dag!

Melissa Dorrestein 

Natte en winderige Cross 
Op zaterdag 23 oktober werd bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De 
Ziende”, die gevestigd is op manege Pretfort aan de Achtermiddenweg (op de 
grens met Nieuwkoop) weer de jaarlijkse najaarscross georganiseerd. 
Door het slechte weer van de afgelopen week, moest het parcours helaas 
worden ingekort, vanwege de veiligheid. De springwei was veel te glad, zodat 
alleen in de binnen- en buitenbak een parcours was uitgezet. En ook zaterdag 
was het nat en winderig.
Petje af daarom vor alle helpers die de kinderen in weer en wind hebben 
geholpen.

Zo’n 65 deelnemers hadden ingeschreven voor dit evenement, waarvan het 
merendeel jeugd.
Zoals altijd bij de evenementen van “De Ziende” was er weer een indeling 
gemaakt naar de ervaring van de ruiters. Zo waren er verschillende parcoursen 
voor de jongste ruiters en de ervaren ruiters.
Om 09.30 uur werd gestart met een gecombineerde ring met de ruiters die een 
eigen paard bezitten, of er één op manege Pretfort leasen en dus ook (vrijwel) 
dagelijks kunnen rijden.
In deze ring ook de oudste groep junioren (junioren 1) en de enige Joy-Rider 
(deelneemster die puur voor de lol aan een wedstrijd meedoet) van deze dag.
De ochtend werd voortgezet met de wat jongere junioren. De junioren 2.

Na de middag was het de tijd voor de jongere, en dus minder ervaren ruitertjes.
Degene die al weer een poosje reden op Pretfort, waren ingedeeld in de 
Puzzelcross.
Ze gingen met een pony het parcours door en sprongen minder hoge 
hindernissen dan de ruiters uit de ochtendringen. Daarnaast moesten ze vragen 
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beantwoorden die met de ruitersport of de vereniging te maken hadden. Dit 
omdat de lage hindernissen door de meeste deelnemertjes wel goed werden 
gesprongen en er toch een wedstrijd uitslag moest komen.

Tot slot gingen de kinderen die nog maar kort op paardrijles zitten het parcours 
op. Sommige van hen rijden nog maar enkele weken, maar konden hier toch 
aan mee doen, omdat ze met z’n tweeën van start gingen, waarbij één de pony 
vasthield en de andere er op zat. Uiteraard werd halverwege gewisseld, zodat 
beiden kinderen op de pony hadden gereden.
Ze sprongen lage hindernisjes, waarbij degene die er naast liep, de pony vaak 
richting de balken moest sturen. Daarnaast kreeg ook deze groep vragen 
voorgelegd.
Rond de klok van vier uur werden de prijzen uitgereikt en kon iedereen terugzien 
op een zeer geslaagde dag.

De uitslagen: (bij gelijke punten, bepaalde de tijd de eindstand)
Eigen Paarden:
1 Marit van Leeuwen met 89 pt
2 Femke Severrien met 89 pt.
3 Louisa Klootwijk met 86 pt.
Junioren 1:
1 Julia Vianen met 88 pt.
2 Esther van der Vlies met 86 pt.
3 Irene Weerheim met 86 pt.
4 Mirjam de Vries met 85 pt.
5 Marleen Heikoop met 82 pt.
Joy-Riders:
1 Lise van Dieijen met 89 pt.
Junioren 2:
1 Danique van Stigt met 85 pt.
2 Esther van Gaalen met 84 pt.
3 Esther Heikoop met 82 pt.
4 Senta Kleijweg met 82 pt.
5 Melissa Dorrestein met 81 pt.
Puzzelcross 1:
1 Eva Kranenburg met 98 pt
2 Maartje op ‘t Land met 98 pt.
3 Yara Kleijweg met 97 pt.
4 Chantal Dekker met 97 pt.
5 Demi Termeer met 96 pt.
Puzzelcross 2:
1 Sanne Nijkamp met 117 pt.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  22

2 Lianne Gordijn met 116 pt.
3 Kim Harting met 115 pt.
4 Iris Kranenburg met 115 pt.
5 Desiree van Wengerden met 114 pt.
Puzzelrit:
1 Gaby van ‘t Hart en Romy Lankhaar met 43 pt.
2 Romy vd Laan en Fleur Broer met 42 pt.
3 Niek Leliveld en Diana Hoti met 42 pt.
4 Anne Rolf en Fleur Tuls met 42 pt.
5 Melissa en Denise Reinsma met 41 pt

Op de website van de vereniging (www.deziende.nl) staat een compleet 
beeldverslag van deze dag en tevens de volledige uitslagen van alle ringen.

Verrassingpraatjes 
 
Bij deze hebben we een nieuw artikel in de 
Pretpraat. 
Elke Pretpraat is het weer een verrassing wat er in 
kan komen. 
Dit artikel wordt door Irene en Marit geschreven en 
we hopen dat we jullie zoveel mogelijk informatie 
kunnen geven over alles wat wij bespreken. 
Zo gaan wij dingen ”beoordelen” wat met 
paarden te maken heeft. Dus niet alleen paardenwinkels maar ook merken, 
paardrijdboeken enz. Wie weet komt er wel eens een interview van een 
schrijfster of ruiter in! 
Ook zullen we kijken wat mensen ervan vinden. Dus neem bijvoorbeeld een 
paardenwinkel. Is het klantvriendelijk, veel te koop, acties en wat zijn de voor en 
nadelen ervan. Wil je dus weten wat er allemaal in komt, lees dan elke Pretpraat 
weer dit stukje.

Twee rubrieken missen
Helaas hebben we dit keer geen kopij gekregen voor de rubrieken 
“Pretfortfanaat” en “Licht op de les van...”
In de volgende Pretpraat hopen we die weer te kunnen plaatsen.
Wie van jullie wil iets voor deze rubrieken schrijven?
Lever tekst en foto’s uiterlijk 22 november in via pretpraat@deziende.nl.
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Halloo lieve lezertjes, 
Zo en dan is het weer aan mij de taak om zoals alle zes de keren in het jaar het 
ook deze keer weer goed te maken. Ik heb dan ook wel zoals gewoonlijk weer 
twee vragen voor jullie. En natuurlijk mijn vanzelfsprekende praatje. 
Want zo gebeurt er enorm veel hier op de manege. Niet alleen met de paarden 
maar ook met de mensen. En natuurlijk alle evenementen die wij hier hebben. 
Zo is de opendag ook weer geweest natuurlijk. Een gebeurtenis van jewelste. 
Ontzettend gezellig, leerzaam en super om mee te maken. Voor mens en dier. 
Dus ook voor mij. Ik heb het ’s avonds ook nog even met de paarden besproken 
en ook zij vonden dat het weer een groot succes was. Zo had iedereen weer 
enorm goed zijn best gedaan om deze dag tot een mooi einde te brengen. Wij 
viervoeters hebben jullie tweevoeters weer mooi de dag doorgeholpen. En dat 
doen we natuurlijk maar al te graag zoals jullie hoogstwaarschijnlijk wel weten. 
Niet alleen dat is er allemaal veranderd, ook is het weer wat drukker op stal. 
Niet vanwege de zovele mensen, er zijn er wel een paar bij gekomen hoor, maar 
ook omdat de paarden allemaal weer binnen staan. Erg gezellig als je word toe 
gehinnikt als je het stallengebouw binnenkomt lopen. Helaas denken de paarden 
daar zo af en toe wel anders over. Zij hadden graag nog buiten willen staan lijkt 
mij. Maar ja zoals het hier altijd in Nederland wordt, wordt het weer kouder. En 
niet alleen kouder maar ook natter. En dat is helemaal niet prettig. Want dat 
betekend dat de winter er ook weer aan komt. Korte dagen en lange donkere 
uren. Wel altijd erg gezellig met de familie zo. En het vele sneeuw gaf vorig jaar 
toch ook wel een klein beetje pret buiten het mokken om omdat het vervoer 
toen op het moment erg lastig kon gaan. 
Ik heb ook deze keer helaas weer één vragen voor jullie.. Dus lees alstublieft 
aandachtig mee, want het is belangrijk! Bij deze de vraag: 
 
Lieve Flitsie, 
Graag zou ik jouw willen vragen of je kan uitleggen waarom de 
poetsplaats nou schoon gemaakt moet worden. Regelmatig als ik mijn 
paard op de poetsplaats wil zetten is het helemaal vies en moet ik 
eerst zelf alles opruimen. 
Liefs, een eigenaar. 
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Hallo lieverd. Dit vind ik een hele belangrijke vraag. Op een manege hoeft het 
natuurlijk niet helemaal spik en span te zijn, maar een schone poetsplaats is 
altijd wel handig. Zo hoeft je paard niet in de mest van het vorige paard te 
staan.  
Regelmatig als er gebruik wordt gemaakt van de poetsplaats is het een enorme 
bende. Het mest ligt er nog van het andere paard of er ligt gewoon een hoop 
zand/stro op de poetsplaats. Natuurlijk denk je dan bij jezelf dat ga ik niet 
allemaal opruimen want het is niet eens allemaal van mij.  
Normaal gesproken als je gebruikt maakt van de poetsplaats ruim je deze ook 
gewoon weer op. Dit doe je natuurlijk ook met eigen spullen. Je hoofdstel en 
zadel laat je ook niet gewoon bij de stal liggen. Dit geeft rommel voor een 
andere en het is eigenlijk helemaal niet nodig.  
Gebruik je dus de poetsplaats, veeg hem dan even aan als je klaar bent en breng 
het vuil naar de mesthoop. 
Het kan een keertje zijn dat je het vergeten bent en dan ruimt uiteindelijk 
iemand anders het voor je op. Wees dan zelf ook niet te beroerd om het dan een 
keertje voor een andere op te ruimen. 
Daarnaast staat een schone poetsplaats toch net even wat verzorgder. Stel je 
voor er komen nieuwe mensen kijken en het is een hele troep. Staat niet zo 
netjes, toch? 
 
Nou dit was het dan weer voor deze keer. 
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Want de meeste gebruiken toch wel eens 
de poetsplaats. Is het niet voor de mensen met eigen paarden dan is het wel 
voor de kinderen die de manegepony’s gaan poetsen. 
Ruim je eigen spullen op dan ziet het er allemaal veel netter uit! 
Wat misschien ook wel handig is. Laat ook niet je poetskist, dekens etc op de 
poetsplaats liggen. Als er iemand anders na jouw erop wilt en al deze spullen 
staan er nog moet het eerst allemaal verplaatst worden, beetje onhandig dus! 
Zo ik ga nog even mijn rondje doen. Frisse neus halen en kijken hoe de paarden 
er bij staan. 
 
Kusjes, 
Flitsie.

30 oktober

Halloween op 

Pretfort

Schrijf nog 

snel in
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Paardenpraat 
Deze keer stelt… 

Flair
zich aan jullie voor. 
 
Hallo lieve allemaal, 
Deze keer ben ik aan de beurt om iets 
over mezelf te vertellen. Ik had al gehoord 
dat er 6 keer in het jaar paarden worden 
gevraagd om zich voor te stellen en ik 
heb lang bedacht wat ik dan zoal moest 
vertellen. Natuurlijk wat ik ontzettend 
goed kan en wat ik allemaal leuk vind. 
Daarnaast natuurlijk ook hoe ik hier gekomen ben, dus bij deze begin ik daar 
mee. 
Ik sta nu al ruim een jaar op deze mooie stal, Manege Pretfort. Op 17 Augustus 
2009 ben ik hier gekomen. Een mooie zomerse dag. Vanaf het begin af aan vond 
ik het hier al ontzettend leuk. Aardige paarden, leuke mensen en een weiland 
om lekker in te dollen. Vooral de eerste keer in het land vond ik wel spannend 
hoor! Zo’n groot land en helemaal alleen, dan krijg je wel zin om een sprintje te 
trekken natuurlijk.  
In het begin wisten jullie nog helemaal niet veel van mij. Aangezien ik niet kan 
praten en mijn paspoort nog niet binnen was. Maar nu weten jullie genoeg van 
mij. Jullie hebben natuurlijk wel zelf een naam moeten bedenken en ik ben er 
reuze trots op om Flair te heten. De naam, Flair, past bij mij alsof het voor me 
gemaakt is. Daarnaast geeft het natuurlijk ook een beetje aan van wat voor 
klasse ik ben.  
Ik ben namelijk van een echt ras. Vele zullen dit ras nog nooit gehoord hebben 
omdat ze ook vrij weinig voorkomen in Nederland. Maar ik ben één van de 
gelukkige. Ik ben namelijk een Mecklenburger. Een Duits paard dus.  
Naast een ras van goede status is ook mijn papa wel bekend in de wereld van 
de Duitse paarden. Mijn papa heet namelijk: Lord Sinclair III. Ook mijn mama 
is een erg knap paardje: Dalila en zij is weer een dochter van D’Olympic. Dus ik 
heb een heuse stamboom kan je wel zeggen. Ik hoop dan ook dat ik later op me 
papa ga lijken. Ik heb namelijk nog tijd zat om door te trainen, ik ben afgelopen 
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Maart namelijk pas 5 jaar geworden. 1 Maart om precies te zijn. Dus als het 
zover is mogen jullie natuurlijk allemaal even langskomen om mij te feliciteren. 
Wat lekkers zou ook mogen, maar daar zijn mijn huurders nu niet zo blij mee, 
anders verdwijnt mijn strakke sportfiguur. Ik sta in de nieuwe stal, naast twee 
ruinen. Zelf had ik graag tussen wat merries gestaan, is toch wat gezelliger. En 
ja, ik spring er natuurlijk helemaal bovenuit met mijn mooie uitstraling dus jullie 
weten mij wel te vinden. Een mooi bruin paard, met zwarte manen, staart en 
benen en een lief kolletje. En ze zeggen dat mijn ogen boekdelen spreken, dus 
kom ze maar eens bewonderen. 
Nou eens even zien. Toen ik hier was gekomen in Augustus, was het nog 
vakantie. Ik werd toen eerst gereden door een paar meiden en toen de lessen 
begonnen mocht ik in de lessen meelopen. Vele gevorderde ruiters vonden mij 
wel een leuk paard. Ik was rustig, soms ietwat sloom, maarja je moet niet gelijk 
laten zien wat je in huis hebt natuurlijk. Naarmate het kouder werd veranderde 
dat wel en nu ben ik ook zeker niet meer het slome paard. Ook de maanden 
gingen allemaal snel voorbij en voor ik het wist was het Februari 2010 en reed ik 
niet meer in de lessen mee. 
Sinds Februari word ik namelijk gehuurd door 3 geweldige meiden: Vivian, 
Femke en Marit. En sinds die tijd heb ik al enorm veel geleerd. Ik kan nu namelijk 
ontzettend mooi lopen al zeg ik het zelf. Natuurlijk heb ik niet altijd even veel zin 
daarin, maar ik werk graag voor mijn meiden! Naast mijn vriendinnetjes vind ik 
het een eer dat ook een ander lief vriendinnetje nog geregeld op mij rond. Eerst 
vaak op de maandag maar nu soms op de donderdagochtend, lieve Jacky rijd 
namelijk nog wel eens op mij. Zo leuk vind ik dat altijd! Jacky is namelijk altijd 
heel lief voor mij. 
Naast dat ik in dressuur heel goed ben vind ik springen ook ontzettend leuk. 
Natuurlijk vind ik het nog steeds wel moeilijk hoor. Soms kan ik niet zien hoe 
we uit moeten komen en dan spring ik maar wat. Weigeren daar doe ik niet 
aan, springen is daar veelste leuk voor. Afgelopen cross heb ik namelijk nog mee 
gedaan met 2 van mijn lieve meiden, lieve Vivian die kon helaas niet, en toen 
heb ik mooi weer even laten zien dat ik er ontzettend goed in ben. 
Sinds de meiden mij huren ben ik ook wel wat spullen rijker geworden. Zo heb 
ik 2 halsters, beetje overdreven natuurlijk. Maar ik denk dat daarnaast elk paard 
jaloers zal zijn op mijn collectie zadeldekjes. Zoveel hebben jullie er namelijk nog 
nooit bij elkaar gezien. Ik ben zelf de tel kwijt hoeveel het er nou zijn, maar ik 
kan je zeggen, het zijn er veel. Ook bijna alle kleuren hebben we, blauw, roze, 
paars, groen, bruin, oranje alleen helaas hebben we geen geel. Naast mijn hele 
collectie dekjes heb ik ook een ontzettend mooi hoofdstel gekregen. Een mooi 
zwart hoofdstel met een glimmende frontriem. Allemaal mooie glimsteentjes 
zitten er in. Dat past ook wel bij de naam Flair natuurlijk! 
Naast dat ik dus enorm verwend wordt mag ik vaak ook leuke dingen doen en 
wordt ik lekker in de watten gelegd. Voor het rijden moet ik altijd gemasseerd 
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worden, ondanks dat het goed is om mijn spieren los te krijgen, werkt het ook 
lekker ontspannend. Heerlijk is dat als iemand masseert. Een ook het rekken 
voor het rijden heeft zo zijn voordelen. Dit rekken wordt namelijk gedaan met 
eten en er is 1 ding waar ik ontzettend veel van houdt: eten!  
Daarnaast vind ik het ook altijd erg leuk om lekker los te lopen en te rennen in 
de bak of in de springwei. Soms moet je toch echt even je ei kwijt en zo helpt 
het prima. En daarna lekker achter me baasjes aanlopen en knuffelen. Kortom 
ik heb een top leven. Zo nu en dan moet ik even hard aan het werk, maar dat 
maakt mij niet uit. Ik wordt goed verwend en krijg al de aandacht die ik maar 
wens. Helaas is er alleen geen onbeperkt eten. Maar zoals ik al eerder zei: dan 
ben ik straks mijn sportfiguur kwijt en dat willen we natuurlijk ook niet. 
De dingen waar ik niet zo van houd zijn gemene paarden. Vaak tijdens het 
voeren trapt Barok bijvoorbeeld tegen de tussenwand van onze stal aan. Nou 
een hekel krijg ik er aan. Zelf wordt je daar natuurlijk ook humeurig van. En 
denkt hij nou daadwerkelijk dat wij, andere, het eten van hem kunnen afpakken? 
Ook van regen ben ik niet zo’n grote fan. Je krijgt het daarna dan altijd zo koud 
en het duurt altijd even voor je opgedroogd bent. Maarja, het kan niet elke dag 
zonneschijn zijn. 
Nou kindertjes, dit was denk 
weer genoeg informatie over mij. 
Ik denk dat jullie mij inmiddels 
al wel beter kennen nu. En ik 
verwacht dan ook dat jullie mij 
zo af en toe een knuffel komen 
geven als mijn trotse huurders er 
niet zijn. Jullie weten me wel te 
vinden! 
 

Dikke kus en hoefjes, 

Flair.

Manege Pretfort en
Ruitersportvereniging “De Ziende”

zijn ook aktief op internet.
U kunt op www.deziende.nl alles over

onze aktiviteiten vinden, inclusief veel foto’s.
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Pretpraat ook in 2011
daarom zoeken we nu al adverteerders

Ook in 2011 willen we de papieren Pretpraat weer gewoon blijven uitbrengen. 
Ondanks de geweldige website die we hebben.
Het blad zal telkens weer heel veel aanvullende informatie over de manege en 
de paarden op de manege blijven geven.

We kunnen dit natuurlijk alleen als we voldoende adverteerders in het blad heb-
ben en daarom vragen we iedereen om zijn/haar best te doen om adverteerders 
voor ons blad binnen te halen.
De prijs van de advertenties is zeer redelijk. Namelijk:
 Een hele pagina  € 100,00 per jaar
 Een halve pagina € 60,00 per jaar
 Een kwart pagina € 40,00 per jaar
Weet je iemand of wilt u misschien zelf adverteren, neem dan kontakt op met 
Ad Koster, via telefoonnummer (0172) 574353 of E-mail adkoster@deziende.nl.

Wist u dat:
-  Irene nu ook deel uitmaakt van de redactie van de Pretpraat?
-  Zij samen met Marit aan het werk gaat met de stukjes?
-  Bella Donna sinds kort weg is?
-  Aag de trotse eigenaar is van een nieuw paard?
-  Wij haar hier ENORM veel plezier mee wensen?
-  De lijst voor het Sinterklaasfeest in de kantine hangt?
-  Er eind november nog iets nieuws wordt georganiseerd door Wilma?
-  De manege nu septic-tanks heeft liggen 
 voor de riolering?
-  Je nu echt niets meer in het toilet mag gooien 
 wat daar niet in hoort?
-  Maandverband en tampons de boel 
 vreselijk verstoppen?
-  Als we er achter komen dat jij dit in het toilet 
 hebt gegooid, je opdraait voor de hoge kosten?
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Wij danken o.a. de volgende sponsors 
voor het beschikbaar stellen van geld of goederen voor de Open Dag

SUPER DE BOER
Nieuwkoop

Landwinkel
Jan Nieuwenhuizen

Firma De Breuk

De Blijde Wereld
Rozenkwekerij

Fixit Ter Aar

van der Bijl Veevoeders

Corian Messing
Lucky Horse

Dierplezier
De Kaashoek

Bewust Anonieme Sponsors

Eetcafé ‘t Vliegend Paard

Fam. van SchaikInstallatiebedrijf op ‘t Land

Slagerij Rietveld

Iedereen die niet genoemd is

en toch iets heeft gegeven!!!

Zadelmakerij van Rijs

De brugspin
Meesterbakker van Maanen

Alles Voor
Hobbydieren

Uitgeverij Clavis
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de ledenad-

ministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

oktober

29 Chantal Dekker

30 Rosaline Lenting

31 Vera Vossenberg

november

2 Senta Kleijweg

2 Joyce Brands

5 Ad Koster

6 Michelle de Kreij

9 Louise van Lith

10 Carla van der Weyden

12 Denise Dortangs

12 Stefanie Felis

13 Janneke van der Vis-Schouten

13 Fleur Broer

17 Bo van Vliet

20 Melissa Dorrestein

25 Annemieke van Rosendaal

december
8 Michelle van Zijden
9 Lyanne Bardelmeijer
9 Marja Mourik
10 Lara Oostveen
12 Jessica Rietveld
12 Sylvia Tijsterman
14 Lise van Dieijnen
17 Fabiënne Oskam
25 Ageeth van Tol - Snel
28 Romy van der Laan
29 Niek Leliveld

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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30 oktober
Halloween op Pretfort

Als je snel bent, kun je misschien nog inschrijven.
Kom je niet meer op de manege deze week, stuur dan een mail 

naar:  wilma@pretfort.nl

20 november
De Sint bezoekt de manege.

De inschrijflijst hangt (op korte termijn) in de kantine.

22 november
Uiterste inleverdatum kopij voor Pretpraat.

Stuur kopij naar pretpraat@deziende.nl

27 november
Kerstklaverjassen en / of Sjoelen

Let op de website en de mededelingen in de kantine.
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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 2010
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 115,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 127,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

Pensionstalling voor paarden komt op € 270,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 225,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 295,00 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 deelnemen aan lessen, dan gelden de 
volgende tarieven:  Groepsles van 1 uur, € 5,00 - (* € 6,50) 
Privéles van 30 minuten, € 15,00 - (* € 17,-)
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende” (tarieven onder voorbehoud goedkeuring)
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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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


