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Van de bestuurstafel
We zitten inmiddels alweer half 
oktober en de dagen worden korter, 
het word kouder en de lessen ‘s avonds 
worden alweer met de lamp aan 
gereden. De winter staat weer voor 
de deur. Vaak een periode waarbij het  
rustig is op de manege. De wedstrijden 
zijn weer gereden en we kunnen 
terug zien op een leuk en sportief 
najaar. Voor de komende maand hebben we nog een activiteit gepland namelijk 
het sinterklaasfeest. Een feestavond voor de kinderen van de basisschool die 
natuurlijk niet overgeslagen mag worden.
Verderop in deze Pretpraat leest u er meer over.
Jammer genoeg wordt er voor de grotere kinderen geen Halloween gevierd 
dit jaar, maar er staat voor het begin van het nieuwe jaar iets nieuws op het 
progamma. Wat echt in het teken staat van de winter..!!

We nemen je even mee terug naar de najaarscross. Deze stond gepland op 10 
september, helaas door de vele regen die daarvoor gevallen was moesten we 
besluiten dit een week uit te stellen.
Het blijft een gok, toch waren de weergoden ons goed gezind op zaterdag 17 
september en werd er op een mooi droog terrein weer hevig gestreden voor een 
plaatsje op het ere podium.
Voor de allerkleinste was het één en ander veranderd. De puzzelrit werd 
Bixieproef maar ook dit is een spannende aangelegenheid en iedereen deed zijn 
best, ze werden beloond met een rozet en certificaat.

Terwijl ik dit nu schrijf hebben we net de najaarsdressuur van 8 oktober achter 
de rug, en ligt het nog vers in mijn geheugen.
De dag begon niet al te goed, toch kon er door de eigenpaarden ruiters droog los 
gereden worden.
Dit is erg fijn, zeker als je paard en jij in de nette rijkleding er keurig verzorgd 
uitziet.
Jammer genoeg was dit niet voor alle ruiters het geval, zo halverwege de 
ochtend kwam de regen met bakken uit de hemel en ja als je dan midden in een 
proef zit kan je niet zomaar stoppen.
Voor de jury betekende dit dat de ruiterwisser op volle toeren moesten vegen 
om nog enigszins de proef te kunnen beoordelen, ook voor de commandeur 
(voorlezer) in dit geval Vivian was dit niet erg prettig.
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Gelukkig waren het maar zeer korte hevige buien en op een enkele bui na is er 
toch keurig en met veel plezier gereden.

Nu alle wedstrijden van dit jaar erop zitten worden alle punten van iedere 
deelnemer die aan wedstrijden heb meegedaan (minimaal 3) bij elkaar opgeteld 
om te bepalen wie er clubkampioen geworden is van hun eigen ring. Later zal 
dit bekend gemaakt worden en met de opendag zullen de kampioensbekers 
uitgereikt worden.
Wil je meer weten wat betreft het kampioensschap kijk dan op de site onder het 
wedstrijd reglement.
Denk je bij jezelf “hé dat zou ik ook wel eens willen zijn”, doe dan mee met de 
grote wedstrijden,  want pas dan kan je in aanmerking komen om kampioen te 
worden.

Het Bestuur

Adverteerders gezocht!
Voor de 2012 editie van Pretpraat

zoeken we weer enkele nieuwe adverteerders.

U kunt al adverteren voor slechts € 40,- per jaar.

Voor info kunt u bellen of mailen met Ad Koster
Telefoon (0172) 57 43 53 - adkoster@deziende.nl
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Activiteiten Nieuws
Inmiddels is het oktober, nog enkele weken en dan is het weer zover.
Het jaarlijkse gebeuren waar iedereen weer naar verlangt komt eraan..
Je weet vast wel waar ik het over heb… juist Sinterklaas  !!
Nog niet zo heel lang geleden hebben wij een keurige brief met natuurlijk alleen 
maar goede verhalen naar Sinterklaas gestuurd, met de vraag of hij ook dit jaar 
weer tijd heeft om een bezoekje aan manege Pretfort te brengen .
Enige tijd hebben we in spanning zitten wachten.
Maar eindelijk ,  daar was dan de lang verwachte brief van Sinterklaas,
Willen jullie weten wat er in stond !!!!
Lezen jullie mee !!!

Beste kinderen van Pretfort,
Ik ben met mijn pieten alweer druk bezig. De voorbereidingen voor de reis naar 
Nederland zijn in volle gang.
Ja  we komen weer naar Nederland ,
en we schudden jullie graag de hand.
Komen jullie naar ons feest ?
vorig jaar ben je vast ook geweest.
Op 19  november wordt je verwacht,
en aan alles is gedacht.
Het feest word in de binnenbak gehouden,
kunnen jullie dat onthouden
De limonade en pepernoten staan al klaar,
en ook cadeautjes reken maar.
We gaan weer leuke dingen doen en zingen,
en nog een heleboel andere dingen.
Dus kom maar met zijn allen lieve kinderen.
laat je door niets en niemand verhinderen.
Tot ziens dan maar tot gauw,
Sint en Piet verwachten jou.

Nou is dit niet fijn om te horen ….!! Sinterklaas en zijn pieten zijn blij met de 
uitnodiging en hebben er weer zin in.
Maar dan moeten jullie ook wel komen hoor..!!
Het sinterklaasfeest is voor kinderen die op de basisschool zitten..!!
Je kunt je inmiddels inschrijven op de lijst in de kantine.

Het jeugd bestuur,
Vivian, Marit en Femke
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Uitslagen Najaarscross 

Na een week uitstel vanwege het natte terrein, vond op zaterdag 17 september 
dan toch de najaarscross plaats bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging 
“De Ziende”.
Het was dan ook al vroeg druk op Manege Pretfort, want de eerste deelnemers 
werden om 9 uur verwacht, om om 09.30 uur te kunnen starten.
Dit keer mochten we niet mopperen over het weer, want het was bijna de hele 
dag droog en zelfs af en toe zonnig.

Als eerste gingen de ruiters met eigen paarden en de meest ervaren manege-
ruiters het parcours op. Daarna volgden de ruiters met wat minder ervaring, 
maar toch voldoende om redelijke hindernissen te springen. Ze sprongen 
hindernissen in de binnenbak, in de buitenbak en op de springwei.
Om het wedstrijd element te vergroten, werd in de buitenbak ook de tijd nog 
genoteerd. Deze werd echter alleen gebruikt om gelijke uitslagen tegen te gaan. 

Goed springen was de belangrijkste factor bij deze wedstrijd.

Voor het eerst was de cross voor de jongeren een beetje gewijzigd. Geen 
puzzelcross en puzzelrit meer, maar een minicross voor de wat meer ervaren 
jonge ruitertjes en een bixiecross voor de kinderen die nog niet zo heel lang 
rijden. Die minicross was 
eigenlijk gewoon een 
cross, maar dan met lagere 
hindernissen. De bixiecross 
was echt iets heel anders.
Dit was eigenlijk meer een 
dressuurwedstrijd met kleine 
hindernissen er in geplaatst. 
De beoordeling was dan ook 
vooral gericht op dressuur 
en een beetje op de lage 
sprongetjes.
Ook was het 
wedstrijdelement hier een 
beetje verstopt, want alle 
deelnemers ontvingen een mooi Certificaat en een rozet.
Op het protocol dat de kinderen kregen, had de jury uiteraard wel punten 
ingevuld, maar daarnaast ook tips ter verbetering. 
Een winnaar was hier dus niet.
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De uitslagen 
Eigen Paarden:
1 Vivian de Kort op Flair met 144 punten
2 Marit v. Leeuwen op Flair met  142 punten
3 Louisa Klootwijk op Sunny met 141 punten
4 Suzan v.d. Burgh op Sunny met 135 punten

Junioren 1:
1 Esther v. Gaalen op Selly met 145 punten
2 Marieke Oudenes op Sunny met 144 punten
3 Mirjam de Vries op Selly met 143 punten
4 Irene Weerheim op Selly met 141 punten
5 Esther Heikoop op Bonnie met 139 punten

Junioren 2:
1 Melissa Kempen op Borah met 143 punten
2 Kim Harting op Bonnie met 143 punten
3 Francisca Schutter op Sunny met 142 punten
4 Danique van Stigt op Borah met 142 punten
5 Joy Luijben op Borah met 140 punten

MiniCross:
1 Romy Lankhaar op Vosje met 145 punten
2 Lianne Gordijn op Vosje met 145 punten
3 Nadine Shaban op Sunny met 143 punten
4 Shannon Hoogervorst op Vosje met 143 pt
5 Gaby v.’t Hart op Vosje met 143 punten

BixieCross: 
1 Fleur Broer op Bonnie met 117 punten
2 Roosmarijn Kuijf op Maybe met 114 pt 
3 Fleur Tuls op Vosje met 113 punten
4 Brendan Collins op Vosje met 112 punten
5 Jessica Henry op Denate met 108 punten

Voor de volledige uitslag en heel veel foto’s, 
kunt u kijken op www.deziende.nl.
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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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Najaarsdressuurwedstrijd
Zaterdag 8 oktober werd, op het terrein van manege Pretfort aan de 
Aarlanderveense Achtermiddenweg, weer de najaarsdressuurwedstrijd van 
Ruitersportvereniging De Ziende georganiseerd.
Met zo’n kleine 60 deelnemers was het weer een geslaagd festein, waarbij alleen 
het weer af en toe wat veel regen over de deelnemers uitstrooide. Gelukkig was 
dat slechts bij enkele deelnemers, en bleef het voor het grootste deel van de dag 
redelijk droog.
Daardoor was het ook mogelijk om in zowel de binnen- als de buitenbak van de 
manege te rijden.
Om half tien ging de wedstrijd van start, zodat het al vanaf half negen behoorlijk 
druk begon te worden op de manege, want iedereen wilde de paarden er 
natuurlijk opperbest uit laten zien.
Borstelen en poetsen kost toch al gauw veel tijd, dus ouders werden verplicht 
om vroeg van huis te gaan. Vooral als men in Alphen woonde, want dat kost 
tegenwoordig wel veel extra reistijd.

Zoals gebruikelijk bij de vereniging, werd er gestart in verschillende categorieën.
Daardoor hadden zowel de 
beginners als de gevorderde ruiters 
kans op een bokaal.
De prijzen van de ochtendringen 
werden rond het middaguur 
uitgereikt en zo rond 3 uur 
konden ook de deelnemers van 
de middagringen hun prijzen in 
ontvangst nemen.
Jammer voor enkele kinderen dat 
hun ouders geen tijd hadden om 
de prijsuitreikingen af te wachten, 
maar de gewonnen prijzen liggen 
uiteraard wel op de winnaars te 
wachten.

De uitslagen zijn:
Deelnemers zonder diploma:
1 Lianne Gordijn op Vosje met 201 pt.
2 Fleur Tuls op Jeroen met 196 pt.
3 Brendan Collins op Jeroen met 192 pt.
4 Bradley Vonk op Maybe met 191 pt.
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5 Fleur Broer op Bonnie met 189 pt.

Deelnemers met A-diploma:
1 Desiree v. Wengerden op Vosje met 197,5 pt.
2 Maartje op’t Land op Izy met 197 pt.
3 Anniek Heemskerk op Vosje met 195 pt.
4 Eva Kranenburg op Borah met 194 pt.
4 Famke Angenent op Bonnie met 194 pt.
4 Sanne Nijkamp op Bonniemet 194 pt.

Deelnemers met B-diploma:
1 Yara Kleyweg op Vosje met 197 pt.
2 Marloes Nulle op Sunny met 196 pt.
3 Melissa Kempen op Bonnie met 192 pt.
4 Danique v. Stigt op Borah met 187 pt.
5 Yvonne v.d. Heide op Borah met 184 pt.

Deelnemers met C-diploma:
1 Marleen Heikoop op Borah met 204 pt.
2 Mirjam de Vries op Selly met 202 pt.
3 Ruth Walburg op Selly met 200 pt.
4 Esther Heikoop op Amber met 198 pt.
5 Esther v. Gaalen op Selly met 197,5 pt.

Deelnemers met D-diploma:
1 Irene Weerheim  op Selly met 207,5 pt.
2 Marieke Oudenes  op Sunny met 202 pt.
3 Esther v.d. Vlies op Mister met 200,5 pt.
4 Jessica Verkade op Zeromada met 197,5 pt.

Deelnemers met Eigen Paard:
1 Femke Severrien op Flair met 207,5 pt.
2 Julia Vianen op Ushi met 206 pt.
2 Louisa Klootwijk op Jet met 206 pt.
4 Suzan v.d. Burgh op Zeromada met 176 pt.

Joy-Riders:
1 Els Smit op Borah met 194 pt.
2 Mariëlle v. Ettinger op Maybe met 190 pt.
3 Wendy Richters op Borah met 182 pt.

De volledige uitslagen en heel veel foto’s vind u op www.deziende.nl.

Dit was de laatste
wedstrijd die

meetelde voor het

verenigings
kampioenschap.

In de volgende
Pretpraat hopen we de 

winnaars
bekend te maken.
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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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In het Pretfort Vriendenboek
Deze keer: 
Wilma en 
Brendan 
(moeder
en zoon)

1 Naam: Wilma Collins en Brendan Collins.
2 Bijnaam: W: geen. B: Brennie of Bren.
3 Geboren op: W: 2 maart 1964. B: 28 januari 2000.
4 Broers en / of zussen: W: 2 broers en 1 zus. B:1 broer, Jonathan.
5 Woonplaats: Alphen aan den Rijn.
6 School: W: – B: de Tamboerijn, groep 8.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? W: ± 1,5 jaar. B: ± 2,5 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? W: Ria. B: Jacky.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? W: Chica. B: Sandor.
10 In welke les rij je nu? W: donderdag 9.30 uur (Joy-riders)
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? W: stap en galop. B: galopperen.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? 
 W: stelling vragen. B: voeten goed in de beugels houden.
13 Heb je nog andere hobby’s? 
 W: Ik hou heel erg van tuinieren. 
 B: Ik verzamel miniatuurbootjes en knuffels.
14 Wat is je lievelingskleur? W: Blauw. B: Roze.
15 Wat is je lievelingsboek? 
 W: Heb ik eigenlijk niet echt tijd voor. Aleen in de vakantie. B: -
16 Wat is je lievelingsfilm? 
 W: The Horse Whisperer en Black Beauty. B: -
17 Naar welke muziek luister je graag? 
 W: Country. B: Nee, daar geef ik niet om.
18 Wat eet je het liefst? 
 W: Ik vind alles lekker! B: Patat met ketchup en curry.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? 
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 W: Ik ben heel graag in Nederland en liefst op de Veluwe. 
 B: Landal Heideheuvel nabij Beekbergen.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? 
 W: Mensen die denken dat ze alles beter weten. 
 B: Mijn ambulant begeleider.
21 Wat wil je later graag worden? 
 W: Mijn huidige baan bij personeelszaken (bij een stickerbedrijf) vind ik heel  
 erg leuk. B: Bioloog bij Burgers Zoo.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? W: Chica. B: Jeroen.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? 
 W: Omdat ik daar op begonnen ben, voelt het heel vertrouwd. 
 B: Hij komt makkelijk in galop.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? 
 W: Dressuur. B: Dressuur en springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap  
 willen en wat zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 W: Dan zou ik met Chica naar de bossen willen gaan. 
 Heerlijk lekker stappen. Gewoon heerlijk genieten en wie weet kom ik 
 ooit nog met Chica op een rommelmarkt, want dat heb ik namelijk   
 gedroomd!!! 
 B: Met Jeroen (sowieso) door de Veluwe galopperen.

Nieuwe rubrieken!
Omdat er weer eens vernieuwing in Pretpraat moest komen, hebben we Jacky 
Windhorst gevraagd of zij iets voor ons kon betekenen.
Niet zonder resultaat, want Jacky is in deze Pretpraat gestart met twee nieuwe 
rubrieken die voor iedereen interessant kunnen zijn.
Iedere editie zal ze een tweetal mensen dezelfde vragen voorleggen, die dan in 
het Pretfort Vriendenboek komen te staan.
Daarnaast stelt ze een eenvoudige, korte vraag, aan een aantal toevallige 
aanwezigen. Hieronder ziet u daar het resultaat van.
We hopen dat u het (net als wij) een aanwinst voor Pretpraat vindt.

Pretpraat vraagt aan jou:
Wat doe jij het liefst op een zonnige dag?
Lekker op tijd m’n bed uit
Lekker naar m’n paardje
Genieten van de rust en de natuur
Extra dingen doen / klusjes; als ‘t maar buiten is
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Kekker keutelen, vooral lekker buiten genieten
Krijg ik energie van
 - Petra Gordijn 38 jaar –

  Liefst als het kon, rijden met een paard op de weide
  of een buitenrit ofzo maken
   - Nadine Shaban 12 jaar –

Ehh ….. buiten spelen en zwemmen
enne ….. geen idee
 - Laura Beckers 10 jaar –
Gezellig naar de manege
Lekker fietsen, ijs eten
Of gewoon lekker naar Reeuwijk gaan:
zonnen, eten, liggen met vriendinnen
en hopen dat je bruin wordt (wat je niet wordt...)
 - Irene Weerheim 15 jaar –

   Naar de paarden en buiten spelen
    - Lianne Gordijn 12 jaar –

Wat leuks met vriendinnen doen
bv naar het dorp, iets eten, naar Reeuwijk
 - Marit van Leeuwen 18 jaar –

Hallo lieve grote en kleine mensen, inmiddels is het gewone leven weer 
begonnen en is het weer een drukte van jewelste, zowel tijdens de lessen als 
met de wedstrijden..
Ik zelf vind het altijd erg gezellig al die mensen om mij heen, maar wel heb ik 
gehoord dat zo na de vakantie er altijd dingen veranderen helaas. Is het niet in 
de lessen dan is het wel mijn rechter mensen hand.. Ja je moet begrijpen dat 
ik wel al die lieve vragen van jullie beantwoord maar het op papier zetten valt 
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voor mij echt niet mee..!! Ik mag dan wel 4 pootjes hebben maar een pen vast 
houden is me nog steeds niet gelukt.
Marit van Leeuwen…. Ja je kent haar wel, dat lange meisje van Flair, ze is heel 
vaak op de manege zij was zo lief om enkele jaren voor mij alle vragen op papier 
te zetten en het vervolgens via een computer of zoiets naar het clubblad te 
sturen. Hoe ze dat precies deed weet ik ook niet maar in ieder geval kwam het 
goed terecht. Maar goed Marit zit inmiddels ook op een andere school en moet 
geregeld werken zodat zij niet zoveel tijd meer heeft om met mij de vragen door 
te nemen. Iets wat ik heeeeeeeel jammer vind. Want al kwam ik niet zo goed uit 
mijn woorden zij wist precies waar ik het overhad. Je moet begrijpen dat ik de 
mensentaal goed verstaat maar uitspreken blijft moeilijk en waag ik me er maar 
niet aan..!!
Dus ja, nu zit ik met een probleem……?? Wie o Wie durft het met mij aan om 
verder te gaan met deze rubriek..!! Want vragen zullen er altijd blijven.
Het liefst ben ik natuurlijk opzoek naar iemand die  zowel de hondentaal spreekt 
als ook verstand van paarden en alles daarom heen heeft want ja ik ben ook 
maar een hond natuurlijk wel een slimme zoals jullie weten, maar echt alles 
weten nee … ik mag dan wel geen blonde Labrador zijn, toch komen er vragen 
op mijn pad waar ik dus echt geen antwoord op weet en ik het aan andere moet 
vragen.
Deze keer heb ik het aan Wilma gevraagd. Misschien kan zij mij verder helpen zo 
goed als Marit word ze natuurlijk nooit.. Maar vertel het haar maar niet, ze doet 
immers haar best en om nu te zeggen dat we vlot klaar waren…… Nee..!! ‘k ben 
er nog moe van.
Geef niets ben niet zo moeilijk en ik kon heerlijk in het zonnetje blijven liggen 
hopelijk gaat het de volgende keer wat sneller… of denkt ze dat ik niets te doen 
heb of zo..?? ik ben en blijf immers een waakhond al lijkt dat er niet altijd op.
Maar goed uit alle ingezonden vragen heb ik 1 vraag gekozen waar we antwoord 
op geven.
Ja ik hoor je denken 1 anders deden we er toch altijd 2…???
Dit omdat als ik er 2 moest doen, nu nog bezig was.. 
Dit deed ik met Wilma en niet met Marit weet je nog..???

Hallo lieve Flitsie,
Inmiddels heb ik een aantal wedstrijden gereden maar ontdekte bij de 
opendag dat je ook clubkampioen kan worden. Wat moet je doen om 
clubkampioen te worden en kan iedereen clubkampioen worden..??

Tja weer een moeilijke vraag waar ik hulp bij nodig had maar we zijn eruit 
gekomen, hier komt het antwoord….

Iedereen die lid is van Ruitersportvereniging “De Ziende” en deelneemt aan de 
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wedstrijden van de vereniging neemt automatisch deel aan het kampioenschap.
Voor het bepalen van de winnaar worden bij alle meetellende wedstrijden 
op basis van de behaalde resultaten per ring ( dus zonder A, met A enz ) 
wedstrijdpunten toegekend aan alle geklasseerde deelnemers.
Aan elk begin van het nieuwe kalenderjaar worden de wedstrijden die voor het 
kampioenschap meetellen in de Pretpraat en op de site gepubliceerd.
Als er 5 wedstrijden opstaan moet je er minimaal 4 meedoen.
Als er 4 wedstrijden opstaan moet je er minimaal 3 meedoen enz.
Doe je aan alle wedstrijden mee, dan tellen de hoogste punten mee over het 
maximum van de 3 of 4 wedstrijden.
Dus kortom mocht het een keer niet zo goed gaan, geef niets dan tellen die 
punten niet mee als je verder alle wedstrijden start.
Wil je meer weten en zien hoe het met de puntentelling gaat, kijk dan op de site 
onder wedstrijd reglement hier staat precies hoe de punten worden verdeeld bij 
de wedstrijd kandidaten.

Nou ik moet zeggen dat ik er weinig van snap maar ik rij ook geen wedstrijden.. 
zie je het al voor je, een hond zoals ik op een paard nee… ik jaag ze liever op als 
ze een keer niet willen luisteren..!! maar ik hoop dat het voor jullie duidelijk is en 
ben benieuwd wat de volgende vraag zal zijn ??

Flitsie

Paardenpraat  
Deze keer stelt 
Sunny 
zich aan jullie voor 
 
Hallo lieve allemaal, 

In deze uitgave van de Pretpraat 
mag ik dan eindelijk iets over mijzelf vertellen. Zoals vele andere paarden 
heb ook ik daar namelijk op zitten wachten. De pretpraat is natuurlijk 
voor manegepaarden, zoals ik ook ben, een hele makkelijke manier om de 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  21

        
                  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)  
 
 

                                                                        U bent welkom 

         in onze Showroom en webwinkel 

         Open huis 
 
Woensdag 19 en zaterdag 29 oktober 
Zaterdag 5, 26 en woensdag 30 november  

                     van 13.00 tot 17.00 uur      
    
 
 
 
   G&O GLOSS (staart manenspray)   €   7,95 
   Thermorijlaarzen          € 47.50 
   Winterdekens        v.a. € 44,95 
   Leren winter laarzen       € 74,95 
   Dekens wassen         € 13,50 
       Wedstrijdset 5 delig (kind)        € 90,= 
   Winterhandschoenen       € 14.95 
   Vitamine e met selenium 2 kilo     € 9.= 
   Thermo rijbroeken        € 67.50 
 
           
 

                           De foto is van endurance Katwijk welke in oktober word gehouden 
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manegeruiters iets te vertellen of bij te brengen. 
Zoals iedereen altijd doet, begin ook ik bij het begin. 18 Augustus 2003 ben ik als 
klein veulentje ter wereld gekomen. Dus als jullie goed kunnen tellen betekend 
dat, dat ik dit jaar 8 jaar jong ben geworden. Toen ik 2 jaar oud was (bijna 3) 
ben ik gekocht door Stal Koorn, een stal die ligt in Wieringen, Noord-Holland. Zij 
hebben mij gekocht omdat ze mij zo’n leuke pony vonden en me eigenlijk niet 
bij de handelaar konden laten staan. Want ik heb namelijk voor ik bij Stal Koorn 
kwam op een handelsstal gestaan in de buurt van Gouda. 
Zoals ik al zei, vonden ze mij een erg leuke pony. Ook nu hoor ik dit veel. 
Waarschijnlijk komt dat omdat ik een bonte pony ben. Dat wil zeggen dat ik 
vlekken heb. Ik ben namelijk wit met bruin gevlekt. Mijn hoofd is echter meer 
bruin dan wit. Wel heb ik een hele mooie bles op mijn hoofd. 
Nadat ik op Stal Koorn ben gekomen hebben ze mij daar ingereden. Vaak kreeg 
ik te horen dat ik een ontzettend brave pony was. Weliswaar ondeugend soms, 
maar wel erg braaf voor mijn leeftijd. Ik liep soms zelfs mee in de lessen met de 
kleinste kindertjes. Dan had ik wel een elastiekje om, omdat ik anders nog wel 
is de kinderen uit het zadel trok. In de tijd dat ik op Stal Koorn stond heb ik heel 
veel geleerd en ook veel plezier gemaakt met mijn vriendje, Yumyum. Zo zijn 
wij ’s nachts een keer losgebroken en hebben wij heel de stal verbouwd. Toen ’s 
ochtends het personeel aankwam lag alles om in de stallen, overal lag voer en 
niks lag meer op zijn plek. Maar ach, je moet het allemaal zelf leuk maken, niet 
waar? 
Nadat Stal Koorn is gestopt ben ik verkocht naar jullie stal, Manege Pretfort. 
Toen ik bij jullie op stal kwam, was ik ook nog niet zo oud. Ik moest namelijk 
nog 5 worden (al was ik dit wel al bijna hoor!). Ik ben niet alleen naar jullie toe 
gekomen, ik mocht namelijk samen met Yumyum naar jullie toe. Deze kleine 
witte spook zullen jullie je waarschijnlijk nog wel herinneren? Helaas staat 
hij niet meer bij ons en mis ik hem soms nog, maar gelukkig heb ik wel weer 
allemaal nieuwe paardenvrienden gemaakt. 
Sinds ik bij jullie op stal sta heb ik een hoop bij geleerd. Zo vind ik onder andere 
springen niet meer zo moeilijk en heb ik laatst zelfs een eerste plaats daarmee 
gehaald!! En ook voor dressuur draai ik mijn hoef niet meer om. Weliswaar ben 
ik niet de meest grootste pony om te dressuren, want met mijn 1.39 m ben 
ik niet erg groot. Maar lopen dat kan ik zeker weten wel! Af en toe is dat ook 
heerlijk moet ik eerlijk bekennen. Dan doe je mee aan een dressuurwedstrijd 
en ben je helemaal opgedoft. Iedereen die naar je kijkt hoe jij je best loopt te 
doen in een proefje. En dan uiteindelijk behaal je ook nog een goede score! 
Eens kijken wat ik jullie lieve kinderen nog meer kan vertellen over mijn leven! 
Ik heb, zoals jullie allemaal wel weten neem ik aan, een heel mooi plekje in de 
ponystal heel mooi plekje in de ponystal, samen met Jeroen! Een lekkere ruime 
stal, met ramen zodat ik goed in de gaten kan houden wie er allemaal op de 
manege komt! Soms sta ik lekker te kletsen met de twee dames tegenover me, 
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Blue Eyes en Loulou. Maar die giechelen wel veel hoor! Stelletje meiden! Ik ben 
blij dat ik Jeroen nog heb, samen met Jeroen voel ik me sterk! Het is altijd heel 
gezellig bij ons op stal, en nu de nieuwe pony Amber er ook bij is hebben we 
weer wat te praten. Het is altijd weer leuk als er een nieuw iemand bij komt, 
dan kan ik heerlijk praten over wat ik allemaal kan en wie er elke week op mij 
komen rijden. De anderen worden die verhalen van mij af en toe een beetje 
zat namelijk. Dat snap ik trouwens niet, maar ja.. Een bezoekje aan mij vind ik 
trouwens ook nooit verkeerd hoor! Ik hou heel erg veel van eten! Ik ben wel 
een beetje een droom pony, ik kan dan heerlijk wegdromen en dan zie ik groene 
weides voor me met heel veel gras en lekkere appelplanten, wortelplanten en 
paardensnoepjesplanten die nooit stoppen met groeien! Maar ik wil ook een 
beetje op mijn lijn letten, want ik wil natuurlijk wel een strak buikje! Ik ben nu 
al heel erg slank hoor vind ik zelf, maar dat wil ik wel zo houden. Dat wil niet 
zeggen dat ik niet meer droom van heerlijke groene weides met overvloed aan 
eten. Ik vind het heerlijk om lekkere dingen van kinderen te krijgen. Ik had niet 
gedacht dat ik dit ooit zou gaan zeggen, maar ik zeg het toch; geef niet teveel! Ik 
kan het namelijk moeilijk weerstaan en stel je voor dat ik kilos aankom! Nee, dat 
zou mijn prachtige lichaam niet veel goed doen. Waar ik erg van hou is heerlijk 
gepoetst worden, en dat is ook nog wel eens nodig met mijn deels witte vacht…  
En het is natuurlijk ook een lekkere massage voor ons paarden! Nu het herfst is 
beginnen de wintervachten alweer te komen bij ons pony’s, en dan worden we 
weer lekker zacht en wollig! Perfect om mee te knuffelen dus, en laat ik daar ook 
nou niet snel nee tegen zeggen!! 
 
Hoefjes van de knapste liefste bonte pony, Sunny!

wist je dat :

- na een week uitstel vanwege het natte terrein op zaterdag 17 september de  
 Najaarscross plaatsvond? 
- er geen puzzelcross en puzzelrit meer waren, maar een minicross en een  
 bixiecross? 
- het een geslaagde dag was met bijna de hele dag geen regen en af en toe  
 zelfs zon? 
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- er drie nieuwe pony’s en een veulen nieuw zijn? 
- deze Amber, Marinda, Summer Beauty en Lucky heten? 
- Marinda en Amber van Ria zelf zijn en gebruikt worden voor de lessen? 
- Marinda alleen momenteel last van haar rug heeft dus daarom even niet mee  
 kan lopen? 
- Chica kreupel is? 
- er rustig aan weer op Zep en op Rabin gestapt en gedraafd wordt? 
- Sam mok heeft en daarom zijn sokken er af zijn gehaald? 
- er laatst paarden rondliepen met allemaal kraaltjes in hun manen? 
- zelfs Northan eraan moest geloven? 
- Julia, Adrie en Carla met Lucas gestopt zijn? 
- Lucas nu op meerdere dagen in de lessen meeloopt? 
- Pasca alleen nog maar door Bram en Linda gedaan wordt? 
- Zeromada van stal is verplaatst omdat ze haar staldeur kapot gemaakt had? 
- Flitsie geopereerd is?  
- Ze een stuk dunner is geworden? 
- Utah weg is?  
- Izy haar eerste wedstrijd heeft gehad? 
- Ze met Maartje heeft meegedaan aan de najaarsdressuur? 
- Ze tweede zijn geworden!? 
- De najaarsdressuur ondanks enkele buien verder goed verlopen is? 
- De paarden met dit slechte weer bijna niet meer naar buiten kunnen? 
- 19 november Sinterklaas Pretfort zal bezoeken? 
- dit feest voor de kinderen van de basisschool is? 
-  jullie vanzelf een inschrijflijst in de kantine zullen zien verschijnen? 
- We weer volop op zoek zijn naar bedrijven die volgend jaar in dit blad willen  
 adverteren?
- Je al voor € 40,- per jaar bij ons kunt adverteren?
- Je informatie kunt krijgen bij de penningmeester, via adkoster@deziende.nl.
- Je ook kunt bellen met Ad via (0172) 57 43 53
- Er maar liefst 1 fietser voor ons de RABO-fietstocht heeft gefietst......
- We niet weten wie het was, maar we hem of haar bedanken?
- Dit toch weer 4 euro opbracht?
- We hopen dat er volgend jaar meer deelnemers voor ons fietsen?
- We in juni gelukkig meer deelnemers hadden bij dezelfde tocht rond   
 Nieuwkoop?
- De verenigingskampioenen in de volgende Pretpraat komen te staan?
- We volgend jaar waarschijnlijk meer wedstrijden laten tellen voor het   
 kampioenschap?
- We altijd kopij voor de PP kunnen gebruiken?
- Als je iets wilt schrijven, je het kunt mailen naar: kopij@pretpraat.nl.
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De bewezen stroomtherapie
voor (pees- en spier) blessures en (gewrichts) aandoeningen!!

Voor meer informatie kijk op de website: WWW.PAARDENKRACHT.INFO
Telefoon: 06 - 31 747 701
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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

oktober

3 Marissa vd Voorn

7 Nathalie Klaassen

8 Yara Langeveld

9 Debbie de Vos

10 Hannah Grisel

14 Sabine Esveld

15 Renske vd Voorst

16 Nadine Shaban

16 Anniek Heemskerk

21 Arja Heikoop

21 Liza Gunst

22 Sylvana Borst

23 Joyce Timmer

29 Samantha Stienstra

30 Rosaline Lenting

31 Vera Vossenberg

31 Joyce vd Vis

november
2 Senta Kleijweg
2 Joyce Brands
4 Kelly Hagénus
4 Elvira Hoosbeek
5 Ad Koster
7 Evi de Groot
9 Louise van Lith
10 Carla van der Weyden
11 Corrianne Nieuwenhuis
12 Denise Dortangs
13 Janneke van der Vis- 
 Schouten
13 Fleur Broer
20 Melissa Dorrestein
25 Annemieke van Rosendaal

december
8 12 Michelle van Zijden
8 12 Elise Luijben
9 12 Lyanne Bardelmeijer
9 12 Marja Mourik
10 12 Lara Oostveen
12 12 Jessica Rietveld
12 12 Sylvia Tijsterman
14 12 Lise van Dieijnen
17 12 Fabiënne Oskam
25 12 Ageeth van Tol - Snel
26 12 Jessica Henry
28 12 Romy van der Laan

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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Deze keer een korte agenda, want het
wedstrijdseizoen zit er weer op.

19 november brengt de Sint een bezoek
aan de manege.

Lees hier alles over op pagina 7

Binnenkort gaat de vereniging weer om de tafel met de
instructrices van de manege om te bekijken wie er

in aanmerking komen om begin volgend jaar deel te nemen 
aan het diplomarijden.

De examens zullen weer plaatsvinden in februari of maart.
Eén keer op zondagmiddag

en één keer op maandag, na schooltijd.
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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 2011
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 123,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 135,00* per kwartaal. * minus € 5,- 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”
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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Dus leden van “De Ziende”

ontvangen nu maar liefst 20% korting!!

Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


