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Van de bestuurstafel
Beste ruiters en ouders

Zaterdag 21 juni was onze jaarlijkse Open Dag. Een dag waar ik persoonlijk 
ondanks de drukte eromheen, echt 
naar uit heb gekeken. ‘s Morgens vroeg 
scheen de zon al heerlijk en was er een 
strakblauwe lucht te zien.

De dag begon zoals ieder jaar met de 
voorjaars-dressuurwedstrijd. Binnen en 
buiten werd om 9 uur gestart. Op de 
parkeerplaats kon je de commandeurs 
die de proefjes voorlazen al goed 
horen… We hebben het de hele dag 
ontzettend getroffen wat het weer betreft. Je kon lekker op het terras zitten 
om de dressuurwedstrijd te volgen. De ochtend verliep zonder problemen en 
alle ruiters hebben een mooi en keurig proefje gereden. Goed gedaan hoor !! Ga 
zo door. Er was een heerlijke snack kraam waar van alles te verkrijgen  was dus 
ook aan de inwendige mens werd gedacht. Dit jaar was Claudia de Graaf van 
G & O Ruitersport van de partij met een kraam waar je leuke paardenspulletjes 
kon kopen. Aan het eind van de ochtend was er de mogelijkheid voor de kleine 
bezoekertjes van de Open Dag om eventjes te stappen op een pony, uiteraard 
met iemand van de manege ernaast om het allemaal te begeleiden. Zo konden 
zij al eventjes proeven van wat het is om op een pony te zitten. Al met al een 
drukke bedoening op het erf wat een gezellige drukte gaf. Rond de klok van 
13.00 begon het showprogramma. Dit jaar begon dat met het rassendefile. 
Georganiseerd en bedacht door Marit en Vivian. Heel veel verschillende 
paardenrassen kwamen tegelijk de buitenbak in en om de beurt kwam er 
een ras uit de groep naar voren om vervolgens een aantal voltes te draven, 
en ondertussen vertelde Femke dan alle verschillende eigenschappen van dit 
paard. Daarna kwam er een groep kinderen van de vrijdagmiddagles van Ria 
om te laten zien wat zij allemaal al konden. Het was erg leuk om te zien en ze 
deden het erg goed. Het volgende onderdeel was een proefje op muziek door de 
huismoeders (joyriders) van de vrijdagochtend, Met z’n zessen hadden ze ook een 
ongeveer 10 minuten durend stukje ingestudeerd.

En als laatste was er een drietal, gedaan door Bram, Vera en Aag. Ook zij hadden 
op muziek een heel proefje in elkaar gezet en het was prachtig om te zien, heel 
knap gedaan.

Toen was het tijd voor de parade. Bram leidde de hele stoet van paarden en 
ruiters prachtig op de middellijn van de bak en toen kon de prijsuitreiking 
beginnen.
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De meeste kinderen zien dit als het hoogtepunt van de dag want als je in de 
prijzen zit mag je op je paard een ererondje galopperen en dat vinden de meeste 
kinderen “vetgaaaaaf !!!!!!”

Zo kwam er een eind aan de Open Dag die naar mijn idee ZEER geslaagd was.

De volgende ochtend waren er een aantal bestuursleden alweer vroeg 
aanwezig want de Rabosponsorfietstocht zou dit jaar voor het eerst ook onze 
manege aandoen als stempelpost. Om deze reden hebben we de snacktent 
van de dag ervoor opnieuw gebruikt om alle fietsers van koffie/thee en andere 
versnaperingen te voorzien. Ook nu was het een gezellige drukte op het terras 
en onder het koffiedrinken konden de fietsers nog wat paarden bewonderen die 
ondertussen bereden werden in de buitenbak. Rond 13.00 kwam het blaasorkest 
“De Fuikenlichters” op de parkeerplaats hun repertoire ten gehore brengen. En 
kwam er rond de klok van vijf ook weer een eind aan deze happening.

Inmiddels hebben we ook de kampweek achter de rug.

Het is een leuke gezellige week geweest waarin wij Marit, Eva, Wilma en ik 
(Suus) met de 17 kampkinderen een reis om de wereld hebben gemaakt.  
Wij hebben verschillende landen aangedaan waaronder Italië, Marokko, Africa, 
Hawaii en Amerika. 
Iedere dag aten we het eten wat gebruikelijk was voor dat land en deden we 
een activiteit die bij het land paste. 
Dinsdag hebben we in verband met het land Marokko een moskee bezocht en 
woensdag zijn we een hele dag weggeweest naar Dierenpark Amersfoort… 
(Africa).

Natuurlijk hebben de kinderen ook iedere dag paardrijles gehad en vrijdag is het 
rijden afgesloten met een leuke springles.

We hebben er van genoten en hadden de hele week prachtig weer.

In de week van 1 september zullen de lessen weer starten !!

De eerst volgende activiteit zal de najaarscross zijn op 13 september, de 
inschrijflijst hangt alweer in de kantine.

Ik zou zeggen: Schrijf je snel in en doe lekker mee, want hoe meer personen er 
mee doen hoe leuker het wedstrijdelement !!!!

Heb je nog vakantie, dan wens ik je een Prettige Vakantie en tot ziens…

Groetjes van Suus
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J.M. Fransen
Rijks gediplomeerd hoefsmid

Voor het aan huis beslaan van
uw paard, pony.

Warm en koud beslag.

Oosteinde 26, Waarder, tel. (0348) 50 21 77
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Geslaagd weekend
Het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 juni, was erg druk op manege 
Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg. 

Zaterdag 21 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende”  een open dag 
op de manege en de zondag daarna, was de vereniging door de RABO-bank 
geselecteerd als stempelpost voor de RABO-Fietssponsortocht.

De open dag werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de eigen 
leden.
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 dressuurwedstrijd hebben deelgenomen. Zij worden niet streng beoordeeld, 
maar 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.

Op een Open Dag horen natuurlijk ook speciale dingen te gebeuren.
Zo was er een enveloppen verloting, waarbij iedereen een prijs won.
Een grote verloting was in de maanden vooraf gehouden en de prijzen (die 
2 dagen eerder waren getrokken en op de site waren gepubliceerd), konden 
worden opgehaald.

Aan eten en drinken hoefde ook niemand te kort te komen.
Een kraam met drankjes en hapjes was de gehele dag aanwezig.

Vanaf een uurtje of twaalf mochten kinderen van buiten de manege een ritje op 
een pony maken.
Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.

Rond de klok van 13.00 uur werd gestart met het showprogramma.
Verschillende lessen van de manege hadden “acts” ingestudeerd en toonden dit 
aan het publiek. 

Tot slot van de demonstraties leidde Bram Angenent de parade en werden alle 
paarden keurig in het midden van de bak opgesteld. Waarna het tijd was om de 
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prijzen uit te gaan reiken.

De winnaars werden per categorie naar voren geroepen. 
Zij ontvingen een fraaie bokaal, die gesponsord was door ST/Warmte.
Na ontvangst van hun prijs, mochten ze nog een ere rondje rijden.
Daarnaast werden de prijzen aan de verenigingskampioenen van 2013 uitgereikt.
Deze bokalen werden gesponsord door HKA-Nieuwkoop.

Zo rond de klok van 15.00 uur werd de dag afsloten en kon worden teruggezien 
op een zeer geslaagde dag. 

De Kampioenen die een beker ontvingen waren:
Renske van der Voorst  Kampioen categorie zonder A-diploma
Michelle Gordijn  Kampioen categorie met A-Diploma
Famke Angenent Kampioen categorie met B-Diploma
Eva Kranenburg Kampioen categorie met C-Diploma
Irene Weerheim Kampioen categorie met D-Diploma

De winnaars van de dressuurwedstrijd waren:
Zonder A-diploma
1 Valerie Ludwig op Vosje met 213 pt.
2 Quinty van Gulik op Blue Eyes met 211 pt.
3 Cilla van der Wel op Maybe met 207 pt.
4 Femke Wouters op Vosje met 202 pt.
5 Tess Dijkstra op Vosje met 199 pt.
5 Joyce Baak op Izy met 199 pt.

Met A-diploma
1 Marit van den Helder op Kim met 188 pt.
2 Sabine Baak op Izy met 187 pt.
3 Merel van der Hoff op Blue Eyes met 185 pt.
4 Iris Versluis op Vosje met 184 pt.
5 Fabiënne van der Kooij op Piraat met 183 pt.

Met B-diploma
1 Michelle Gordijn op Mevrouw Raven  met 196 pt.
2 Romy van der Laan op Brian Brian met 190,5 pt.
3 Bradley Vonk op Izy met 190 pt.
4 Esmée Hulscher op Queen met 183 pt.
5 Brendan Collins op Borah met 176 pt.
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Met C-diploma
1 Famke Angenent op Izy met 195 pt.
2 Fabiënne Oskam op Pasca met 194 pt.
3 Desirée van Wengerden op Borah met 193 pt.
4 Fay Beijeman op Mister met 189 pt.
5 Demi Termeer op Marie met 183 pt.

Met D-diploma
1 Laura Braam op Pasca met 222 pt.
2 Irene Weerheim op Queen met 220 pt.
3 Danique van Stigt op Mister met 216 pt.
4 Marloes Nulle op Marie met 208 pt.
5 Mirjam de Vries op Sunny met 207 pt.

Eigen Paarden
1 Lyanne Bardelmeijer op Mister met 221 pt.
2 Mariëlle van der Heuvel op Flair met 220 pt.
3 Eva Kranenburg op Frauke fan it Hiem met 208 pt.
4 Suzan van der Burgh  op Flying Without Wings met 206 pt.
4 Francisca Schutter op Brian met 206 pt.

De volgende 
kinderen 
ontvingen een 
Certificaat:
Savannah Vonk, 
Kimberly de 
Waal, Jasper 
Thiele, Merel 
den Daas, Anne 
Jonker, Carmen 
Stigter, Rüveyda 
Agraz, Celine 
Bardelmeijer, Jip 
van Koert, Lotte 
Rietveld, Vera 
Hijman en Sabine 
Kolb.

Kijk voor alle foto’s en de volledige uitslagen op de website van de vereniging: 
www.deziende.nl .
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Terugblik op ponykamp 2014
In de week van 21 tot 26 juli was het weer zover : Ponykamp op Pretfort
Dit keer was het thema: We gaan op Wereldreis
Het vliegtuig vertrok dit 
keer met 4 vluchtleiders 
en 17 passagiers.

De route van de reis was 
van tevoren goed gepland 
want er moest naar 
maar liefs 5 verschillende 
landen gevlogen worden 
in één week tijd... !!
 
Vanaf  “ Vliegveld 
Aarlanderveen “ vlogen 
we maandag middag 
naar Italië .
Eenmaal aangekomen 
bleek het weer daar 
minder goed dan in Nederland.
De geplande Gondeltocht met rubberboten kon vanwege het slechte weer niet 
doorgaan. 
Maar omdat we uiteindelijk toch in Venetië waren hebben we ons maar verdiept 
in de Venetiaanse maskers. Uiteraard waren we van mening dat we het zelf ook 

wel konden maken. 
En het resultaat was 
verbluffend ..!! Na 
een goede nachtrust 
en stevig ontbijtje op 
Dinsdagmorgen kregen 
we te horen dat ons 
vliegtuig richting een 
Arabisch land zou 
vliegen.
Om een beetje cultuur 
op te snuiven bezochten 
we in de middag een 
Moskee.
Zo leerde we dat het 
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geloof in Marokko het belangrijkste is. Zo ook word het dagelijkse leven hierop 
aangepast. Daarom hoor je 5 keer per dag de Moskee door de straten roepen dat 
er gebeden moet worden.
Die zelfde avond kregen we te horen dat ons vliegtuig midden in de nacht 
richting Afrika zou vliegen. Op Woensdag stond namelijk een Safari tocht 
gepland. Dit werd een onvergetelijke trip..!! Een konvooi van maar liefs 6 
voertuigen bracht ons naar Dierenpark Amersfoort waar we de meest vreemde 
en grappigste dieren tegen kwamen.
Om alle indrukken een beetje te verwerken werd besloten om de volgende dag 
pas in de middag weer verder te vliegen. Dit zou een lui lekker land moeten 
worden ..!!
Wie droomt er nou niet van om op een heerlijk relaxt wit strand in Hawaï te 
liggen.
Het idee alleen al..... Heerlijk met een cocktail in een hangmat onder een grote 
palmboom...??
Helaas bracht onze afspraak aan de ouders roet in het eten. Wij hadden namelijk 
beloofd om Donderdagavond een tussenlanding in Aarlanderveen te maken. 
We konden het juist deze week niet maken om dit over te slaan. Vandaar 
dat we wel Honolulu hebben gezien, maar de witte stranden en palmbomen 
deze middag aan ons voorbij hebben zien gaan. Omdat we nu toch enigszins 
vertraging hadden opgelopen leek het ons beter de nacht in onze eigen AIRPORT 
HOTEL door te brengen. Dit bleek een gouden vondst. Iedereen had een goede 
nachtrust gehad en was weer fris genoeg om verder te vliegen.
Deze laatste vlucht bracht ons in Amerika. Vanuit de lucht konden wij het 
Vrijheidsbeeld al zien staan.. Dit was een goed teken, deze dag mochten wij dus 
vrij invullen.
Hier werd gretig gebruik van gemaakt, zo had iedereen de tijd om iets te 
verzinnen om van deze laatste avond een feestje te maken. Maar voordat deze 
bonte avond begon konden we het niet nalaten om eens even lekker op zijn 
Amerikaans ongezond te eten..!!
Laat in de nacht bracht het vliegtuig ons terug naar Nederland waar we na vele 
uren vliegen rond 11.30 uur weer arriveerde op  “ Vliegveld Aarlanderveen “.

Vluchtleiding en passagiers hebben een onvergetelijke week achter de rug waar 
we met veel plezier op terug kunnen zien...!!

Wilma , Suzan , Marit en Eva
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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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Samen sterker

Kijk op www.rabobank.nl/rijnstreek en fiets mee!

Op zondag 21 september organiseert Rabobank Rijnstreek haar jaarlijkse Rabobank

Sponsorfietstocht. Samen geld bijelkaar fietsen voor onze clubkas. U fietst 20, 40 of

60 kilometer en verdient hiermee € 3, € 6 of €10 voor onze clubkas.

Fiets jij ook mee voor .........................................................................?

Zondag 
21 september
2014

Rabobank 
Sponsor

Fietstocht

RSV De Ziende
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Slippers en paarden en pony’s
Wij paarden en pony’s houden ook erg van de zomer, dan mogen we heerlijk 
buiten staan in het land en kunnen we lekker rennen. Het is ook het seizoen dat 
we zien dat iedereen lekker luchtig gekleed naar 
de manege komen. De ouders, broertjes en zusjes 
hebben dan zelfs geen schoenen aan. We hebben 
als paarden en pony’s even aan Flitsie gevraagd 
wat die dingen zijn die ze aan hun voeten hebben, 
maar dat schijnen slippers en sandalen te zijn. 
Wij vinden deze slippers en sandalen natuurlijk 
erg mooi, maar ook heel eng. We moeten dan 
zo voorzichtig zijn. Als we per ongeluk een stapje 
opzij zetten en er staat daar iemand met zo’n 
bloot voetje dan is dit voor jullie erg pijnlijk, maar 
wij schrikken daar ook erg van, want we willen 
jullie echt geen pijn doen. Om die reden willen 
wij als manegepaarden en manegepony’s jullie vragen om ten alle tijden stevige 
schoenen te dragen op de manege. Dit scheelt voor jullie een heleboel pijn en wij 
kunnen dan toch per ongeluk dat stapje opzij zetten. Alvast bedankt voor jullie 
medewerking.

Alle manegepaarden en manegepony’s.

Adverteren in Pretpraat kan 
voortaan ook in kleur!

U betaalt dit in 2014 per editie.
Vanaf 2015 bieden we ook prijzen per jaar.

Hele pagina slechts € 30,00
Halve pagina slechts € 20,00

Info bij Ad Koster
0172-574353 of adkoster@deziende.nl
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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 gezinnen in afgelegen gebieden in Kenia

en helpt hen bouwen aan een toekomst.

www.circle4life.nl  -  www.facebook.com/circle4lifewww.circle4life.nl  -  www.facebook.com/circle4life

Openingstijden: Donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Overige dagen en/of tijden op afspraak

www.destudiokeukensenbad.nl

Showroom: A. van Leeuwenhoekweg 38 D2
2408 AN  Alphen a/d Rijn
Telefoon 0172 233 238

info@destudiokeukensenbad.nl

Hebt u kleding die u niet meer draagt,
laat het dan op de manege achter!

Marcel heeft een goede vriend die een familie in Thailand 
steunt en daar is kleding zeer welkom.

Bij voorbaat dank, namens de familie in Thailand
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Paardenpraat

deze keer Brian
Hallo lieve mensen! Dit keer is het mijn 
beurt om een beetje over mezelf te 
vertellen. Ik ben Brian, een mooie bruine 
ruin van 13 jaar. Jullie zullen me allemaal 
wel kennen, want mijn stalletje is op een 
heel gezellig en centraal plekje. Ik sta 
namelijk precies op het hoekje van de 
stallenrij tegenover de grote stal, naast mijn 
buurvrouw Borah. Een heerlijk plekje waar 
je een prachtig overzicht hebt over wat er allemaal gebeurt op de manege. Ik 
kan zo de grote stal in kijken en als ik mijn best doe, kan ik zelfs nog een stukje 
van de deur van Sunny’s stal zien.  Zo kan ik dus mooi altijd zien  wat er allemaal 
gebeurt op de manege en wie er allemaal aankomen op de manege, haha. Het 
is ook een prachtige plek waar je lekker een beetje in de verte kan kijken en 
wegdromen over prachtige groene weilanden en bomen waar appels, wortels, 
snoepjes en al het lekkers van de wereld aanhangen. Oh wacht, ik dwaal af, ik 
ben af en toe een beetje een dromertje hoor. Dat vind ik gewoon heerlijk, even 
lekker op rust gaan staan en een beetje wegdromen. Dat zal je me ook wel vaak 
zien doen, haha. Dan sta ik met mijn ogen halfdicht rustig weg te dromen J. 
Ik sta inmiddels alweer een poosje op de manege, ik ben op 22 september in 
2009 hier aangekomen. Dat betekent dat ik hier alweer bijna 5 jaar sta. Dat 
is best wel lang als je er zo over nadenkt. Voor mijn gevoel zijn die jaren echt 
voorbij gevlogen! Toen ik hier nog maar net stond had ik een veel kortere en 
dunnere staart. Dat kwam namelijk omdat ik bij kalfjes stond voordat ik hier 
kwam. Ze waren heel erg lief hoor, maar ze hebben wel mijn staart toen kort 
gekauwd. Maar nu heb ik weer een prachtige lange en volle staart. Toen ik 
hier kwam liep ik niet helemaal goed. Ik liep namelijk een beetje te erg op mijn 
voorhand, en zeker in de galop dook ik heel erg naar voren. Gelukkig is dat 
weer mooi opgelost. Ook ging ik volgens jullie altijd veel te hard in de galop, 
dat kwam vooral omdat ik het allemaal een beetje lastig vond. Daarom ging ik 
zo hard lopen. Ik dacht, als het hard gaat, zal het wel goed zijn, maar ja dat is 
natuurlijk niet zo. Inmiddels gaat het allemaal veel beter en galoppeer ik bijna 
altijd wel in een normaal tempo. Bijna altijd, niet altijd want soms vind ik het 
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gewoon leuk om ietsje harder te gaan dan de bedoeling is J. Ja, ik heb in de tijd 
dat ik hier sta al een heleboel geleerd. Ook springen bijvoorbeeld. Toen ik hier 
net stond vond ik het maar een vreemd idee om over die felgekleurde balken te 
springen. Ook was ik toen een beetje onhandig, dat maakte het springen ook 
niet makkelijker. En omdat ik het zo moeilijk vond, vond ik het ook niet altijd leuk 
om te doen. Maar… oefening baart kunst, en nu kan ik toch al aardig springen, 
al zeg ik het zelf. Ook gaat dressuur hartstikke goed als je ‘t mij vraagt. Ik kan af 
en toe toch wel prachtig mooi lopen, al zeg ik het zelf, en ik leer steeds mooier 
lopen. Francisca (een hele lieve meid die mijn altijd huurt) heeft me de afgelopen 
tijd een hoop bij geleerd. Dus nu gaat het mooi lopen ook steeds beter en 
makkelijker. 
Ik weet nog de eerste keer dat ik het land in ging hier. Toen ben ik namelijk in 
de sloot gevallen! Zelf vond ik het niet zo heel erg, want ik hou wel van water 
namelijk. En de sloot hier is heerlijk zwemwater voor een paard als ik, dacht ik 
toen. Maar jullie vonden het niet zo’n feest als ik weer in de sloot lag. Ik ben 
daarom maar gestopt met zwemmen. En nu ik eraan terug denk bedenk ik pas 
dat de sloot helemaal geen lekker zwemwater is. Veel te ondiep en modderig.  
Bij het rijden ben ik altijd wel braaf, zeker in stap en draf luister ik naar je hulpen. 
In de galop vind ik het altijd wat lastiger. Maar als je goed duidelijk bent loop ik 
de sterren van de hemel.  
Ehhm even denken hoor, 
wat kan ik nog meer 
vertellen over mezelf. 
Oja, iets over poetsen! 
Heerlijk vind ik dat! Als je 
een beetje tijd hebt, kom 
dan een keertje met je 
borstels bij mij langs. Al 
dat gepoets en geknuffel 
vind ik echt heerlijk. Ik 
ben op stal ook altijd heel 
rustig en als je me lekker 
gaat poetsen blijf ik altijd 
heel braaf stilstaan. Enuhh 
als jullie toch langs komen, mogen jullie ook best wel een snoepje voor me 
meenemen, hoor. Dat vind ik namelijk altijd heel erg lekker J. 
Ik zie jullie snel op de manege!
Brian
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Voordelig in
dupliceren

van clubbladen

Nu 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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Hallo lieve kinders
(en ouderen natuurlijk) !

Goedendag! Ik sta te popelen om tegen jullie te 
praten. Ik denk dat als ik een mens geweest was, 
ik een hele gezellige babbelkous zou zijn. Dus 
ik ben maar wat blij dat ik hier nu mijn ei kwijt 
kan! Oké, hoe ik mijzelf zou beschrijven: een hele 
gezellige 13 jaar jonge bonte shetlander. Iedereen 
vind mij wel leuk geloof ik, ik maak gewoon snel 
vrienden. Dat zit in mijn karakter. Verder ben ik de 
knapste shetlander van stal. Na Odette natuurlijk. 
Niemand kan evenaren aan haar. En eigenlijk zijn 
wij de enige twee shetlanders op stal.. wat mij 
dan ook wel de lelijkste shetlander maakt. Nou 
zeg, ik kan maar beter mijn mond houden geloof 
ik. { Rocky }

Haha, ik 
neem het wel even over. Tsja, Rocky heeft 
mij zojuist de knapste shetlander geno-
emd, en daar ben ik het eigenlijk wel 
mee eens. Ik heb een prachtige oranje 
vacht met wilde blonde manen, die vooral 
majestueus (dat betekent koninklijk, af en 
toe gebruik ik graag dure woorden) wap-
peren in de wind. Je zou dan bijna zeggen 
dat ik van adel ben! Waar Rocky echt een 
allemansvriend is, ben ik soms een beetje 
een tutje.  Ik moet natuurlijk wel oppas-
sen dat mijn goddelijke lichaam onbesch-
adigd blijft, haha! Je zou mij ook wel kun-
nen beschrijven als een hele betrouwbare 
pony, die, als je mijn vertrouwen hebt 
gewonnen, echt voor je door het vuur 
gaat. Maar hoeveel weten jullie verder 

eigenlijk van mijn verleden? Ik zal mijzelf toch iets meer bloot moeten geven nu, 
vrees ik! 

Volgens mij heeft Rocky zijn leeftijd al genoemd, maar hoe oud zouden jullie 
mij schatten? Jong, kan ik beter zeggen, ik ben namelijk nog maar 7 jaar jong! 
Mooie leeftijd hè. Toch heb ik al heel wat meegemaakt hoor in mijn leventje. 
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Rocky en ik staan hier nog niet zolang. Zoals jullie vast wel weten is ons baasje 
de enige echte leukste Mirjam de Vries! Zij heeft ons hier afgelopen winter heen 
gehaald. Hiervoor woonden we bij Mirjam thuis. Daar was ook altijd een hele-
boel te beleven! We stonden bij Mirjam thuis in de achtertuin. We hadden een 
eigen uitloopstal, speciaal voor ons gebouwd, een paddock en een weide. Ja, dat 
hadden we goed geregeld! Maar vooral in de winter was de weide erg drassig en 
modderig, en doordat het zo snel donker was had het baasje uit werk of school 
weinig tijd meer om nog met ons op stap te gaan. Daardoor heeft ze de keuze 
gemaakt om ons te verplaatsen naar pretfort! Niet dat wij daar eerst wat van af 
wisten hoor. Opeens nam ze een paardenvriendinnetje mee, plukte ze ons uit de 
wei en begonnen we aan onze wereldreis. ( wij woonden hélemaal aan de ande-
re kant van Aarlanderveen, haha ) Eventjes een beetje spannend natuurlijk, maar 
wij trotse shetlandpony´s deinzen natuurlijk niet aan de kant voor avontuur, en 
na een uurtje lopen kwamen we dan op onze bestemming aan, en daar zijn we 
tot vandaag de dag niet meer weg te slaan! { Odette }

We hebben het hier onwijs naar ons zin. Aan het begin was alles een nieuwe uit-
daging. We keken onze ogen uit hier! Super veel soortgenootjes, heel veel grote 
groene weides, een zandpaddock, een buiten & binnenbak! In de winter hadden 
wij de eer om ook buiten te mogen staan, we stonden op het weilandje langs 
de bak. In het begin renden we vrolijk mee wanneer we ruiter& paard in de bak 
rondjes zagen rijden. We deden in feite niet zoveel anders als hun, dachten we, 
maar dat werd niet zo gewaardeerd, haha! Toen de pony’s van het voorjaar naar 
buiten mochten zijn Odette en ik bij de manegepony’s gezet. Sommige pony’s 
deden vooral even lelijk tegen Odette, maar we zijn goed geaccepteerd door 
de groep en hebben ons plekje in de kudde ingenomen. We komen niks tekort 
hier, en daar moet ik dan altijd maar aan denken als ik soms even een dipje heb. 
Niet dat ik vaak dipjes heb. Eigenlijk nooit. Maar al zou ik een dipje hebben,  zou 
ik denken aan hoe goed we het hier hebben en met hoeveel liefde er voor ons 
gezorgd wordt, en dat zou dan een glimlach op mijn gezicht toveren. Eigenlijk 
glimlach ik altijd trouwens. Ik trek nooit een pruillipje, want dat kan ik volgens 
mij niet eens. Dus al zou ik verdrietig willen kijken met mijn mond kan ik dat 
geeneens. Wij paarden staan gewoon heel positief in het leven! { Rocky }

 Ja,ja, ja.. Ik zal wel even verder vertellen, want anders zitten we hier 
morgenochtend nog. We kregen in het begin een mooie grote stal voor met 
zijn tweetjes en daar werd een mooi hekje ingezet, in plaats van de normale 
staldeur, zodat we er goed overheen konden kijken. Ons baasje komt bijna elke 
dag langs om onze stal persoonlijk uit te mesten en ons  te verzorgen. Op een 
gegeven moment zijn we verhuist naar de ponystal. Daar hebben we een super 
grote loopstal voor ons tweetjes. Echt een mooi plekje! 
Verder zijn we heel goed verkeersmak. We hebben veel buitenritten gemaakt. 
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Vooral vroeger, toen Mirjam nog op mij kon rijden. Dat waren nog eens tijden! 
Mirjam heeft mij op haar 14e verjaardag gekregen, een mooier verjaardags-
cadeau kan je je natuurlijk niet wensen! Toen Mirjam en ik elkaar zagen was het 
als liefde op het eerste gezicht. Vanuit Mirjam gezien iig wel, ze zag me, en ze 
wist gelijk; dit wordt haar. Dit wordt mijn pony, mijn steun en toeverlaat, mijn 
oogappel.{Odette}

(tss, slijmbal ) {Rocky} Haha, hij is gewoon jaloers! Nou goed, zo ben ik dus bij 
Mirjam thuis beland. Toen was ze nog een klein lief meisje, en kon ze nog op 
mijn rug zitten. Ze nam me vaak mee op buitenrit, zo hebben we hele avonturen 
beleefd! Toen was Rocky trouwens nog helemaal buiten beeld, gheghe. Ik was de 
eerste trots van Mirjam. Wisten jullie trouwens dat ik heel mooi voor de kar kan 
lopen? Mirjam heeft thuis een hele mooie sulky staan, waar we ook heel wat 
ritjes mee hebben gemaakt! En by the way, ik kan ook goed springen trouwens. 
Wat ben ik toch een enorm ervaren veelzijdige pony. Maargoed, waar was ik 
gebleven….. Oja, eerste en enige trots! Omdat Mirjam en haar moeder toch wel 
graag een maatje voor mij wilde, hadden ze Wies gekocht. Wies was een witte 
geit. Opzich niks mis mee, maar dat was toch niet helemaal mijn type. Het klikte 
niet zo goed tussen Wies en mij. Ik vond haar een beetje een raar, echt zo’n 
typische geit. Geef mij maar gewoon een paard. Zo gezegd, zo gedaan.. De zoek-
tocht ging verder naar een paardenmaatje, en zo zijn ze uiteindelijk bij Rocky uit-
gekomen. Rocky was hier aangekomen als een best wel dikke pony, maar door 
goede zorg van Mirjam en natuurlijk mij, is hij onwijs opgeknapt. En Rocky is 
sinds dat hij bij mij gekomen is nooit meer van mijn zijde geweken. We zijn echt 
maatjes! Al kan ik ook wel zonder hem hoor. Ik sta mijn vrouwtje wel. Rocky kan 
zich soms een beetje aanstellen als de baas mij bijvoorbeeld meeneemt.  Een 
beetje een aansteller he, hihi. {Odette}

Nou ehhh, zo kan het wel weer. Laat mij maar weer praten. Dat gaat tegen-
woordig heel goed hoor, Odet! We maken van alles mee hier en zo leer ik goed 
om onafhankelijk te zijn! Over leren gesproken, ik ben wel een stuk braver 
geworden, heb ik horen zeggen. Vooral vroeger had ik echt van die shetland-
streken. Het zit in een karakter van een shetlander om eigenwijs te zijn, zegt 
men wel eens. Dus dan moet ik dat wel waar maken, dacht ik altijd. Zo kon ik 
bijvoorbeeld losbreken of wegrennen als ik aan het werk moest. Dat had er ook 
wel mee te maken dat ik een beetje lui was, moet ik eerlijk toegeven. Liever lui 
dan moe. ( wat ben ik toch een goudeerlijke pony, dat ik dat dan wel weer toe-
geef). Maar sinds ik van Mirjam ben, ben ik goed her-opgevoed en voel ik me ook 
een stuk fitter. Ik zie nu wel in dat het niet nodig is om vervelend te zijn. En dat 
shetlanders altijd vervelend zijn, is niet waar hoor. Trouwens, over shetlanders 
gesproken, weten jullie eigenlijk waar deze naam vandaan komt? Waarschijnlijk 
is de shetlander een oud ras. De shetlander komt oorspronkelijk uit de shetland-
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eilanden, dit zijn eilandjes in de zee vlakbij Schotland. Doordat het daar vrij koud 
was en er niet al teveel voedsel te vinden was, ontstond er een kleine taaie pony 
die alle kenmerken had van een koudbloedpaard en zijn lichaamswarmte goed 
kon bewaren. De boeren op de shetlandeilanden gebruikte de shetlanders vooral 
om zeewier in grote manden naar hun land te brengen, waar het als mest werd 
verspreid. Turf voor de vuren in de keukens werd op dezelfde manier vervoerd. 
Toen de industrie toenam, werd ook de shetlandpony steeds bekender. De pony’s 
zijn naar vele landen over de hele wereld gebracht en doorgefokt. Wij shetland-
pony’s worden ( in verhouding tot onze grootte ) gezien als een van de sterkste 
pony’s en paarden van de wereld. De shetlandpony is goed aangepast aan het 
klimaat op de Shetlandeilanden, zoals ik net al zei. Aan zijn bewegingen is dit 
goed merkbaar, hij tilt zijn benen op een specifieke manier op, dit komt doordat 
ze oorspronkelijk uit een rotsachtige omgeving komen. Onze oren zijn meestal 
klein, zodat er niet teveel warmte verloren gaat in de winter. We hebben vaak 
een dikke staart en dikke manen. Onze benen zijn kort en sterk. En de hals is 
kort, zwaar en sterk. Omdat we gezien worden als een van de sterkste pony’s 
en paarden ter wereld, denken veel mensen dat een shetlander ook grote lasten 
kan dragen. In werkelijkheid kan een shetlander slechts twintig procent van zijn 
eigen gewicht dragen omdat de pony anders last krijgt van de gewrichten in zijn 
rug en hij vrijwel onbruikbaar wordt om op te rijden, hoe jong of oud hij ook is. 
Niet alleen het gewicht van de ruiter is trouwens belangrijk, maar ook zijn leng-
te; als de ruiter te lang is, brengt de ruiter zijn pony uit zijn balans. 

Omdat ons baasje dus niet op ons kan rijden, verzint ze andere leuke dingen om 
met ons te doen. Zo moeten we soms hard aan het werk in het longeerbakje, of 
laat ze ons losrennen in de springwei/ binnenbak. Van de zomer ging ons baasje 
soms expres met ons onder de sproeiers heenlopen. Als ze ons vind stinken en 
vind dat we een douche nodig hebben, mag ze dat ook gewoon zeggen hoor. 
Haha nee grapje, het heeft wel wat. Verder heeft ons baasje ons allemaal kun-
stjes geleerd, dat heb je misschien wel gezien op de open dag! We kunnen onder 
andere voetjes geven, kusjes geven, flemen en ik kan zelfs, als een echte hengst, 
stijgeren op commando! { Rocky }

Ja kinders, ik zal jullie daar wat over uitleggen. Wat ons baasje dan allemaal voor 
kunstjes met ons oefent heet met een mooi woord vrijheidsdressuur. Het gaat 
er dan om dat je spelenderwijs allerlei natuurlijke bewegingen aanleert aan een 
paard. Het is een leuke manier van samenwerking tussen paard en dier. Je paard 
een kunstje aanleren door het geven van voedsel wanneer hij iets goed doet is 
een handige manier. Want welk paard is nou niet gek op eten. Wanneer hij dan 
bijv. een kusje geeft wanneer hij het snoepje krijgt, snapt hij op een gegeven mo-
ment dat hij wanneer hij een kusje geeft, hij iets lekkers krijgt. Zo kan je je paard 
van alles aanleren. Maar ook belonen met je stem werkt hierbij ook goed. Bij 
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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 6 en 27 september 
  van 13.00 tot 17.00 uur                
 

 De nieuwe wintercollectie word deze maand 
uitgeleverd o.a. Harry’s Horse Horka HV Polo en meer. 
  
 Regendekens     vanaf   €  49,95 
 Rijbroeken      vanaf  €  29,95 

Wedstrijdjasjes       v.a.€  37,50 
Kinder starters en wedstrijdset per set €  90,00 

Uitverkoophoek met extra kortingen 

Dekens wassen        €  13,95 

Dekjes wassen       v.a. €   5,0 
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 Nick en Simon 2 van de bemiddeling pony’s van  Ponyopvang Lisserbroek 
 
 Zoek je een leuke pony denk dan eens aan een pony van de opvang gun ze een 2e kans. 
 
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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vrijheidsdressuur is het belangrijk dat je een paard allerlei basisoefeningen aan-
leert. ( Zo krijgt hij respect voor je en kun je een band opbouwen. ) Hiermee kun 
je denken aan meelopen, meedraven, halt houden, achteruit lopen en andere 
kleine oefeningen. Dit noem je ook wel grondwerk. Werken met je paard vanaf 
de grond, in plaats van dat je op zijn rug zit. Mirjam laat ons ook wel eens los in 
de binnenbak lopen en dan moeten wij haar volgen en deze oefeningen doen. Dit 
is erg leuk om te doen. Respect, plezier & vooral geduld zijn trefwoorden bij vri-
jheidsdressuur. Onthoudt wel dat het onverstandig is om met grote oefeningen 
te beginnen als je geen ervaring hebt. Vrijheidsdressuur is niet zomaar iets wat 
je even doet.  { Odette }

 O, jongens! Er is nog iets wat ik nog niet genoemd heb, maar wat ik zeker nog 
even wil benoemen. We hebben namelijk een super lief persoon leren kennen 
sinds dat we hier staan, en dat is Ria. Nu zul je denken, ja logisch dat je haar 
lief vind als je eten van haar krijgt, maar ik heb vanaf het begin al een klik met 
haar gevoeld. Ria is heel lief voor mij, en ze heeft me zelfs een naam gegeven, 
namelijk: Bobbie! Ze zeggen toch altijd dat je je aan een dier gaat hechten wan-
neer je het een naam geeft? Nou, mijn bijnaam is dan vast een goed teken ge-
weest! Ik ben nu zo gewend aan de naam Bobbie dat ik daar ook wel naar luis-
ter. Heeft Ria dat toch mooi voor elkaar gekregen. En dan te bedenken dat Ria 
officieel helemaal niet van shetlanders houdt! Hebben wij dat taboe toch mooi 
verbroken!  Zelfs Marcel hebben we kunnen betoveren. Marcel mag ik erg graag 
trouwens. Die vind ons stiekem ook wel schattig, denk ik! { Rocky } 

We hebben we nog een belangrijk ding te melden en ik bedoel het niet boos, 
maar ik hoop wel dat iedereen dit goed in zijn oren knoopt:  wij zijn eigen 
paarden. Omdat we zo lief en knuffelbaar zijn, zijn er wel eens kindjes die 
zomaar onze stal inkomen en gaan poetsen en van alles met ons gaan doen. Dit 
is absoluut niet de bedoeling! Bij andere paarden gaan jullie ook niet zomaar de 
stal in, of wel? Zonder de toestemming van Mirjam mag er niks met ons gedaan 
worden. Dat betekent dus ook absoluut niet voeren! Wij doen namelijk onze uit-
erste best om strak in vorm te blijven,  en die verleiding van die snoepjes is toch 
telkens weer te groot. Als jullie dus een beetje meeleven, geven ons jullie geen 
snoepjes of andere lekkernijen zoals appels/brood etc. 

Nou volgens mij hebben wij zo wel heel veel over onszelf verteld! We vonden het 
een hele eer, en we hopen dat jullie het ook leuk vonden! Tot ziens!

Hoefjes van Odette & Rocky, beter bekend als Bobbie.
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Wist je dat?

-  het echte zomerse weer wel een beetje voorbij is?
-  we toch kunnen terugkijken op een fijne zomer?
-  en de paarden hopelijk nog wel even buiten kunnen staan?
-  we nog terug kunnen blikken op een onwijs geslaagde Open Dag?
-  dit toch wel het leukste evenement van het jaar blijft?
-  We een hoop zieken hebben gehad?
-  Dit onder andere Bonnie, Zep, Izy, Borah, Odette en Bobbie waren?
-  Veel andere paarden verkouden zijn geweest en hebben gehoest?
-  Wij dit echt heel naar voor onze paarden vinden?
-  En hopen dat dit virus onze manege verlaat en er niet nog meer paarden  
 worden aangestoken?
-  Northan een soort vies gat heeft onder zijn kin?
-  Ready ook aardig de pechvogel heeft gespeeld?
-  Hij een diepe snee had in zijn rug, en daardoor niet mee kon doen met de  
 open dag?
-  Hij daarna is gaan zwemmen, in de sloot?
-  Hij vervolgens een ontsteking in zijn been had waardoor deze helemaal dik  
 werd?
-  Jerez een peesblessure heeft?
-  Er hiervoor een dierenarts is langsgekomen die een scan heeft gemaakt?
-  Zijn been twee maanden lang elke dag 2 x gekoeld is, en er met hem 
 gelopen is?
-  We hopen dat dit resultaat heeft geboekt en hij snel opknapt?
-  Hera ook een peesblessure heeft? En daarbij nog een hoefzweer?
-  Quindo een allergie heeft, maar we nog niet weten waarvoor?
-  Dit wel heel veel nare feitjes op een rij waren?
-  Er ook veel leuke dingen zijn gebeurd?
-  We namelijk een onwijs leuk ponykamp achter de rug hebben?
-  Waar veel leuke dingen werden ondernomen?
-  De kids namelijk naar de dierentuin zijn geweest?
-  Maar ook naar een moskee?
-  Dit heel interessant was om een keertje mee te maken?
- Ria sinds kort ook oppas is van Roan?
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- Het eerst wel even wennen was?
-  Izy tijdens dit kamp zes jaar jong is geworden?
-  Haar stal heel mooi versierd was?
-  Ze hier dus echt mooi niet inging, toen ze dit 
 zag wanneer ze van het weiland afkwam?
-  Ze een overheerlijke verjaardagspaardentaart had  
 gekregen van Yvonne & Maartje?
-  We op een zomerse dinsdag Reveille hebben   
 gehad?
-  Reveille letterlijk betekend: weksignaal?
-  Dit een traditie is in Aarlanderveen, als begin 
 van drie dagen feest?
-  Wij met Marit op Pasca, Julia op Wings, Valda op  
 Queen, Maartje op Sunny, Marloes op Marie en  
 Irene op mevrouw Raven op pad zijn gegaan?
-  We werden begeleid door een kar met twee friezen ervoor?
-  Er twee trompetisten achterin de kar zaten?
-  Wij super trots zijn op alle paarden die enorm braaf waren?
-  Ze niet schrokken van vlaggetjes, kraampjes, kermisattracties en noem 
 maar op?
-  Vooral Marie en mevrouw Raven er echt schik in hadden?
-  Zij natuurlijk voor de kar hebben gestaan?
-  Er ook nieuwe paarden zijn die nog niet officieel zijn aangekondigd in 
 de Pretpraat?
-  Dit de knappe Aridon en mooie Isabel zijn?
-  Wij de eigenaren heel veel geluk wensen met hun paardjes?
-  Aridon heel goed blijkt te kunnen springen?
-  Marcel op 29 juli jarig is geweest?
-  We hem een goed en fijn nieuw jaar toewensen?
-  We bijna dachten dat Ria stiekem van een paar pony’s af wilde?
-  Blue-Eyes, Brian, Kim, Sunny en Piraat namelijk waren ontsnapt?
-  Hanneke deze op de Achtermiddenweg tegen kwam?
-  Ze een ander weiland in waren gelopen?
-  Het gras bij de buurman dus weer groener blijkt te zijn?
-  Ze gelukkig rustig bleven waardoor ze weer terug zijn gejaagd?
-  Yvonne wanneer ze een muis ziet, deze eerst netjes afwast voordat ze deze  
 aan Flits geeft, haha?
-  De najaarscross er alweer aankomt?
-  Deze 13 september hoopt plaats te vinden?
-  Iedereen van harte welkom is?
-  Iedereen goed in de gaten moet houden dat de najaarsdressuur hier kort op  
 volgt? Deze namelijk 11 oktober wordt gehouden?
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Zomers Pretportret

Michelle
&

Mevrouw Raven

Aag
&

Luna
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Bedankt !
Sponsors 
van Open Dag!
We willen alle sponsors van onze Open 
Dag in juni nog bedanken voor hun bijdrage aan deze zeer ge-
slaagden dag.
Ik hoop dat ik niemand vergeet, al is die kans natuurlijk erg 
groot, maar ik wil toch wat namen noemen:

ST/Warmte, Loonbedrijf HKA Nieuwkoop, 7days, 
Fouragehandel Van Keekem, G&O Ruitersport, 
van der Bijl Voeders, Zuivelland Herenhof, 
Massagezoldertje / Klassieke Massage Noorden, 
Installatiebedrijf Op ‘t Land, Alles Voor Dieren, 
Jumbo Supermarkt Nieuwkoop, Kidsweek, 
Bloemsierkunst Mariska, Theetuin (H)eerlijk, 
Inge Vos, Meester bakker van Maanen, 
Jachthaven Plaszicht, anonieme gevers 
en degene die ik vergeet om te noemen.

Nogmaals onze hartelijke dank!
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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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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

augustus

7 Vivian de Kort

10 Naomi Hesseling

17 Sam de Rooy

23 Naomi Slappendel

24 Mariëlle vd Heuvel

september

2 Suzanne Kranenburg

3 Qingyi Zandbergen

4 Marlies Bruggeman

8 Jolanda van Leeuwen

10 Eleonore Rijksen

15 Ilona van den Hoek

20 Yvonne Ernst-Verbiest

21 Els Smit

22 Wilma Klootwijk

28 Loraine Colijn

30 Mirjam de Vries

oktober
1 Celine Bardelmeijer
7 Merel den Daas
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
11 Lotte Rietveld
15 Renske vd Voorst
21 Liza Gunst
22 Sylvana Borst
23 Joyce Timmer
24 Cilla van der Wel
31 Vera Vossenberg

Wij feliciteren de 
jarigen!!

ATTENTIE !
Heb je je nog niet 

ingeschreven voor de 
cross van zaterdag

13 september,
doe het dan alsnog. 

Het kan nog 
t/m 5 september
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13 september Najaarscross
Als het goed is heb je deze Pretpraat nog net op tijd in de bus 
om je nog te kunnen inschrijven.
Kom je niet meer op de manege, stuur dan een mail 
naar marit@deziende.nl. 
Zet daar je naam in en geef TWEE pony’s op waarop je zou wil-
len rijden. Doe dit uiterlijk 5 september.

21 september RABO-fietssponsortocht
Dit keer wordt deze tocht gehouden rond Alphen. 
De organisatie is in handen van RABO bank Rijnstreek.
Kijk op onze site en link hier door naar de site van de RABO 
bank. Daar vindt u alle informatie. Zie tevens de advertentie in 
dit blad.

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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