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Van de Bestuurstafel
Het is weer genieten op de manege, zowel 
voor, tijdens als na de lessen.
Heerlijk in het zonnetje nog even kletsen 
over van alles en nog wat.
In de stallen is het leeg en stil, de paarden 
lopen weer heerlijk in de wei en ook daar 
zullen ze het vast over ons (baasjes) hebben. 
Alleen maar veel goeds mogen we hopen. 
Want als je op de Achtermiddenweg staat 
heb je immers niets te klagen, buiten het feit 
dat ze het eten nu zelf moeten zoeken en Ria 
niet om de paar uur komt voeren.
Lekker rustig voor Ria zou je denken.. maar niets is minder waar. 
De paarden worden ‘avonds weer naar binnen gehaald om vervolgens ’s 
morgens weer naar buiten te mogen.
Het mesten en voeren gaat dus gewoon door.
Ook nu is het de tijd om de dekens die ze de hele winter opgehad hebben te 
wassen, hetzij met de hoge drukspuit of de wasserette.
Ook voor de opendag moet het één en ander nog gedaan worden, dus heb je 
een middagje vrij en wil je op de manege bezig zijn met iets nuttigs, vraag wat je 
kan en mag doen. Er is altijd wel iets te doen..!!

Laten we even terug gaan in de tijd, de voorjaarscross op 12 mei was weer een 
leuke en spannende race. Ondanks de regen die de week vooraf parten speelde, 
hebben we het toch voor elkaar gekregen om de springwei droog te krijgen voor 
gebruik. Het aantal hindernissen was iets terug gebracht en de lijnen tussen de 
hindernissen door iets langer gemaakt. Zo bleef het voor de paarden en pony’s 
die veel moesten lopen ook een beetje te doen.
Het blijft toch zwaar als je vele malen het parcours moet springen met iemand 
op je rug, maar de paarden en pony’s hadden er zin in en de resultaten waren 
weer goed voor zowel groot als klein.

Wat ons nu te wachten staat voor de grote vakantie is de OPENDAG.
Er wordt al druk geoefend voor de demonstraties in de lessen, maar ook daar 
buiten, door de vergevorderde ruiters.
Het betuur is druk doende met kostuums en de aankleding voor het thema 
middeleeuwen, Mocht u in het bezit zijn van iets wat met dit thema te maken 
heeft, laat het ons dan even weten..!!
Laten we hopen op een stralende dag met veel zon en veel plubliek want aan 



Jaargang 38, nummer 3  -  juni 2012  -  pagina  5

ons zal het niet liggen..!!

P.S  Er zijn nog plaatsen vrij voor het kamp, voor zowel het eerste als 
tienerkamp, veel heb ik er over gehoord  maar er zijn nog maar weinig 
definitieve briefjes binnen.
Dus weet u zeker dat u kind op kamp gaat, lever dan de inschrijvings briefje in 
met 25,00 euro Zodat wij weten om hoeveel kindjes het gaat..

Het bestuur

Ad krijgt zijn 
eigen lintje.
Op vrijdag 27 April 2012 is Ad Koster geridderd als 
lid in de orde van Oranje Nassau.

De Orde van Oranje Nassau is een Nederlandse 
Ridder orde die zes ridderlijke graden kent.
Een benoeming in de orde wordt verleend wegens 
bijzondere verdiensten jegens de samenleving. 
Het gaat bijvoorbeeld om maatschappelijk en 
cultureel vrijwilligerswerk. Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook 
om mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties 
toegankelijk maken voor de samenleving.

Wat begon als leuk uitje met het hele gezin, ter ere van hun 30 jarige huwelijk, 
georganiseerd door zijn kinderen Sonja en Lisette, werd Ad meegevoerd naar 
de RKK. H. Johannes Geboorte in Zevenhoven, waar hij niets vermoedend 
aankwam.
Eenmaal aangekomen kwam Ad tot de ontdekking dat tussen de vele 
aanwezigen ook familie en bekende van Manege Pretfort waren. Nog niets 
vermoedend voegde Ad zich tussen de bekende aanwezige, maar werd er al 
snel tussen uitgehaald om zich samen met zijn vrouw bij de andere 7 gelukkige 
te voegen. Tijdens dit samenzijn met de burgemeester werd het Ad pas echt 
duidelijk wat er aan de hand was. Ondertussen werden wij opgevangen in een 
andere zaal waar we ontvangen werden met koffie en wat lekkers.
Rond 10.00 uur gingen we de RKK. binnen waar de ceremonie plaats zou 
hebben.
Hier kreeg Ad zijn lintje als lid in de orde van Oranje Nassau onder luid applaus 
voor het leven opgespeld. Even na 11.15 keerden we weer terug naar de zaal 
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waaronder het genot van een Oranje Bitter gefeliciteerd kon worden. Na enkele 
foto’s keerden we terug naar Manege Pretfort waar we gezamenlijk tijdens een 
broodmaaltijd nog even konden napraten.

Ad langs deze weg willen we je nogmaals bedanken voor al het werk dat je 
belangeloos voor de Manege doet en gedaan heeft, en laten we hopen dat je dit 
nog vele jaren in goede gezondheid mag blijven doen, WE KUNNEN JE IMMERS 
NIET MISSEN ..!!!

Het Bestuur

Een complete verrassing!
Pap, willen jullie 27 april in de agenda zetten, want dan gaan we jullie verrassen 
met een uitje vanwege jullie 30 jarig huwelijk.
Het klonk allemaal heel geloofwaardig, want toen we op 17 maart 30 jaar 
waren getrouwd, was er iets helemaal misgegaan met het kado dat de kinderen 
ons zouden geven.
Ze hadden namelijk verzonnen om ons mee te nemen naar de musical “Soldaat 
van Oranje” en hadden daar (gelukkig) nog geen kaartjes voor gekocht.......
Wat was namelijk het geval; wij hadden aangegeven dat we op 25 maart iets 
zouden gaan doen vanwege dat huwelijk en dat bleek dus precies hetzelfde te 
zijn. En wij hadden de kaarten al wel gekocht. Dus moest er iets nieuws worden 
verzonnen.....
Naarmate de 27e april naderde, kreeg ik nog de opdracht om netjes gekleed en 
met dichte schoenen (die ik nooit draag) om 9.00 uur klaar te staan, want dan 
werden we opgehaald.
We zouden met z’n zevenen gaan, want mijn schoonmoeder en de beiden 
schoonzonen gingen ook mee. Beiden dochters kwamen met hun eigen auto en 
om even na 9 uur vertrokken we.
Dus ik maar denken dat we ergens heen gingen waar het vochtig was.......
Mijn sandalen had ik in een plastic tasje in m’n handen om in de auto te gooien, 
want zodra ik weer kon, gingen die zeker weer aan.
We reden richting Zevenhoven.
Ik dacht nog zoiets van; wat is daar nu toch te doen?
Bij de kerk met de Lourdesgrot gingen we het redelijk volle parkeerterrein op en 
daar zag ik de ouders van Ria van Schaik nog net naar binnen gaan.
Die zouden de dinsdag daarop 55 jaar getrouwd zijn, dus ik dacht iets in de 
richting die daar misschien mee te maken had. Misschien een programma dat 
we beiden mooi vonden.

Toen ik vervolgens uit de auto stapte en richting de ingang liep, zag ik plots het 
hele bestuur staan en een bode van de gemeente kwam op ons af om ons de 
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koffie te wijzen.
Men zei later tegen me dat ze me nog nooit zo raar hadden zien kijken.
En toen begon er iets te dagen. Het was bijna Koninginnedag..... Lintjesregen.......

Samen met mijn vrouw Marleen, werd ik eerst naar een kamertje geloodst waar 
alle mensen die geridderd zouden worden, een kop koffie kregen en een korte 
inleiding over de rest van de ochtend door de burgemeester kregen te horen.
Om 10 uur gingen we vervolgens de bomvolle kerk in. En daar gebeurde het dus 
dat ik geridderd werd als lid in de orde van Oranje Nassau.
Een hele eer en een hele grote blijk van waardering van al die gene die daar 
heel veel moeite voor hebben gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Want ik heb 
inmiddels begrepen dat het voltallige bestuur daar heel veel voor heeft moeten 
doen, want je krijgt dat lintje niet zo maar.

Na afloop van het officiële deel, werden er nog foto’s gemaakt voor de site van 
de gemeente Nieuwkoop en voor de verschillende nieuwsmedia. Waaronder ook 
voor onze site.

Toen was het tijd om alle felicitaties in ontvangst te nemen en een glas 
Oranjebitter ter hand te nemen. Iets dat ik nooit eerder gedronken had, maar op 
dat moment best lekker vond.

Om 12 uur vertrokken we vervolgens richting de manege, waar mijn kinderen in 
samenwerking met Ria voor een broodmaaltijd hadden gezorgd.
Daar kreeg ik nog een verrassing aangeboden namens het bestuur en de 
manege. Ik mag met het hele gezin gaan genieten van een varende Brunch op 
een Avifauna boot. Binnenkort gaan we daar een afspraak over maken.

De rest van de dag is eigenlijk een beetje zwevend langs me heen gegaan. 
Thuis werd de kamer versierd, er kwam gebak, er kwamen veel kaarten door de 
brievenbus en er kwamen mensen feliciteren. 
Tot slot stond om half negen ook nog muziekvereniging Eensgezind op de stoep 
om een serenade te brengen. Al weer een hele mooie verrassing.

Inmiddels sta ik weer met beide benen op de vloer en wil ik iedereen die zich 
heeft ingezet om deze dag mogelijk te maken en te doen slagen, heel erg 
bedanken.

IK WAS DE ENIGE DIE ECHT NIET WIST WAT DE DAG GING BRENGEN!

Ad Koster
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Uitleg nota manegelessen
Deze week valt de nota voor de betaling van de manegelessen weer op de 
deurmap. Normaal is deze bedoeld voor een kwartaal met 13 lessen, maar 
doordat de manege tijdens de vakantie is gesloten, brengen we natuurlijk ook 
minder lessen in rekening.
We hebben berekend dat er van de 13 lessen 6 lessen vervallen, dus dat er 7 
gewoon worden gegeven. Dus 7/13 van uw kwartaalbedrag brengen we deze 
keer in rekening.
Voor de kinderen wil dat zeggen dat ze dus 7/13 x € 123,- betalen en voor 
degene die ouder zijn dan 12 jaar is dat 7/13 x € 135,-.
We komen dan uit op bedragen van € 66,25 en € 72,70.
De korting bij betaling binnen 2 weken is deze keer € 2,50.
Daar de kosten op de manege ook in de vakantie doorgaan, verzoeken we u om 
vooral op tijd te betalen.

 Tentenkamp 19 / 20 Mei 2012

Op zaterdag 19 mei rond 19.00 
uur spoelde 20 Piraten aan op het 
eiland van Woeste Willem. 
Woeste Willem die al vele jaren 
alleen op een onbewoond eiland 
woonde, wist niet wat hij zag?? 
Na een flinke vloedgolf spoelde 
er ook nog eens tenten en 
kledingsstukken en het één en 
ander aan voedsel aan.
Woeste Willem zag het leuke 
er wel van in en ving de piraten 
op, met zijn allen werden in rap 
tempo de tenten opgezet en besloot iedereen op het eiland te blijven.
Om alle Piraten bekent te maken met het eiland werd er  buskruid gespeeld 
zodat als er gevaar dreigde iedereen wist waar hij/zij zich kon verstoppen.
De Piraten hadden al enige tijd geen eten gehad en de eerste magen begonnen 
al te knorren. Woeste Willem zag de ernst van de zaak in en dacht meteen aan 
de drenkelinge van enige jaren geleden, de ziekte scheurbuik wilde hij niet nog 
eens meemaken. Al zijn vrienden keerde nooit weer terug naar het vaste land???
Het altijd brandende vuurtje van Woeste Willem werd nog eens flink opgestookt, 
Veel te eten was er niet, toch haalde Woeste Willem een zakje brooddeeg te 
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voorschijn en in de loop van de tijd waren er ook nog blikjes aangespoeld, bij het 
openen van de blikjes bleken er knakworsten in te zitten. Dit moest voldoende 
zijn om het een of ander te maken.
Met een flinke stok kon er brood gebakken worden om het vervolgens te vullen 
met een heerlijk knakworstje of een lik chocolade pasta.
Woeste Willem was nog meer van plan, zo nu en dan smokkelde hij wat 
aangespoelde dingen het eiland af, hierbij kon hij best wat hulp gebruiken. Toen 
de zon onder was en de wereld sliep gingen de Piraten aan het werk veel werd 
er die nacht gesmokkeld, wat het was daar werd niet over gepraat dat hield 
iedereen voor zich zelf.
Moe maar voldaan keerde de Piraten terug naar hun tenten,er werd nog veel 
en lang nagepraat. De nacht was onstuimig de lucht rommelde en de regen 
overschaduwde het eiland.
Nog voor het opkomen van de zon waren de Piraten al weer wakker. Woeste 
Willem die nog in dromenland was ???  werd door een vriendelijke GOEIE 
MORGEN WILLEM ( A ) wreed wakker geschud maar moest er stiekem wel om 
lachen. Binnen korte tijd was er weer volop leven op het eiland.
Na een stevige ontbijtje  begon Woeste Willem over een schatkist die ergens op 
een eiland moest liggen, na al die jaren was het hem nog niet gelukt om het te 
vinden !!
Nu ze met zo velen waren moest het toch 
mogelijk zijn om de schatkist te vinden.
Woeste Willem zag het al helemaal voor 
hem, voor altijd rijk, hij zag het goud al 
blinken er lag als ze het zouden vinden een 
goede toekomst voor hem, dan verliet ook 
Woeste Willem het eiland.
Ooit was er eens een flesje aangespoeld 
met een tip… waarop stond : Hoge bomen 
vangen veel wind…. Tja wat moest hij 
ermee het eiland stond vol met hoge 
bomen ??
De Piraten waren zo slim om werkelijk 
alle bomen langs te gaan en ja hoor bij 
de goede boom hing het volgende flesje 
ook daar stond een tip op zo volgde ze het 
spoor van wel 18 flesjes naar de vindplek van de schatkist. Woeste Willem begon 
te stralen ze hadden hem gevonden.
Hij kon niet wachten om het te openen wat zou de kist hem te bieden hebben 
??? Was hij echt voor altijd rijk en kon hij echt het eiland verlaten??
Bij het openen van de kist bleek het vol te liggen met schatkist ijsjes… woeste 
Willem keek beteuterd naar de inhoud moest hij het hier mee doen !! Toch was 
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hij zo sportief om de inhoud te delen met alle Piraten op het eiland,zij hadden 
immers Woeste Willem op het juiste spoor gezet en kon ook hij zijn gedachten 
over rijk zijn laten varen.
Wederom begon menig maag te knorren en moest er weer gegeten worden.
Woeste Willem besloot het die middag rustig aan te doen, hij wist wel een leuke 
plek waar heerlijk gezwommen kon worden, de zon stond vel aan de hemel 
en de tempratuur liep hoog op, het subtropische zwembad in Bodegraven zou 
uitkomst bieden, hier hebben alle Piraten zich zowel binnen als buiten prima 
vermaakt en waren meteen schoon gespoeld en ontdaan van overtollig zand. Bij 
thuiskomst zo rond half zes werden er patatjes en snacks uitgedeeld om de lege 
magen opnieuw te vullen. Jammer genoeg zat het avontuur er weer op, een 
voorbij varend schip heeft alle Piraten van het eiland gehaald en naar het vaste 
land gebracht, rond 7 uur meerden we weer aan en stond onze familie ons weer 
op te wachten…
Wat waren ze blij dat hun kinderen ongedeerd weer aan vaste wal waren…!!
Ook Woeste Willem (A) keerde terug naar het vaste land… nooit en te nimmer is 
er iets van hem vernomen..!!!

Piraten BEDANKT het was weer een gezellig tentenkamp waar we met veel 
plezier aan terug kunnen denken.

Wilma, Femke, Marlies, Louisa, Julia en Melissa

Uitslagen Voorjaarscross 
Na een nat begin van de week, was het zaterdag 12 mei gelukkig heerlijk 
weer voor de voorjaarscross die plaatsvond 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.
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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.
Dat die tijdmeting geen overbodige luxe is, bleek ook nu weer bij de uitslagen.

Voor de kinderen die minder ervaring hebben, is er tegenwoordig een minicross.
Eigenlijk een gewone cross, maar met minder hoge hindernissen. Echter wel het 
zelfde parcours als de anderen reden.
Tot slot was er de bixiecross voor de kinderen die nog niet zo heel lang rijden. 
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 echte winnaar was hier dus niet.

De uitslagen 
Eigen Paarden:
1 Marit van Leeuwen op Flair met 104 pt.
2 Femke Severrien op Flair  met 101 pt.
3 Julia Vianen op Marinda met 95 pt.

Junioren 1:
1 Marloes Nulle op Sunny met 105 pt.
2 Rienke Boonstra op Sunny met 105 pt.
3 Esther Heikoop op Sunny met 103 pt.
4 Kim Garthoff op Borah met 96 pt.
5 Eva Kranenburg op Borah met 95 pt.

Junioren 2:
1 Mariëlle v.d. Heuvel op Bonnie met 105 pt.
2 Pien Lemmers op Vosje met 104 pt.
3 Famke Angenent op Bonnie met 103 pt.
4 Anniek Heemskerk  op Bonnie met 103 pt.
5 Sabine Esveld op Vosje met 103 pt.
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MiniCross:
1 Shannon Hoogervorst op Vosje 110 pt.
2 Jessica Henry op Bonnie met 110 pt.
3 Romy v.d. Laan op Vosje met 110 pt.
4 Fleur Tuls op Jeroen met 109 pt.
5 Romy Lankhaar op Sunny met 109 pt.

BixieCross: 
Arne Enderman, Renske v.d. Voorst, Sam de 
Rooy, Sylvana Borst, Joyce v.d. Vis,
Mira Pieterse, Liza Gunst, Bradley Vonk, 
Ilona v.d. Hoek en Bo de Rooy namen voor 
het eerst deel aan een wedstrijd waarin 
sprongetjes voorkwamen en ontvingen 
daarvoor een Certificaat en een rozet. Een 
echte winnaar was er niet bij deze groep.

Voor de volledige uitslag en heel veel foto’s, 
kunt u kijken op  www.deziende.nl.

Uitreiking bekers aan 
Kampioenen
Op de Open Dag worden ook weer de bekers uitgereikt aan de Verenigings 
Kampioenen van vorig jaar. Dat is inmiddels een traditie geworden, want het is 
toch veel leuker om een beker uitgereikt te krijgen als er veel publiek is, als op 
een ledenvergadering, zoals dat vroeger gebeurde.
De bekers zijn dit jaar beschikbaargesteld door Inge Vos.
Daar zijn we heel erg blij mee, want mooie bekers hebben uiteraard ook een 
prijskaartje dat daar bij hoort..... Dus Inge, bedankt!

De Kampioenen voor 2011 zijn:
In de categorie Zonder A-diploma: Lianne Gordijn
In de categorie Met A-diploma: Francisca Schutter
In de categorie Met B-diploma: Marloes Nulle
In de categorie Met C-diploma: Mirjam de Vries
In de categorie Met D-diploma: Irene Weerheim
In de categorie Eigen Paarden: Louisa Klootwijk
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In het Pretfort
Vriendenboek
Deze keer:

Anniek Heemskerk
1 Naam: Anniek Heemskerk
2 Bijnaam: Niekie
3 Geboren op: 16-10-2000
4 Broers en / of zussen: 1 zus en 1 broertje
5 Woonplaats: Alphen a/d Rijn
6 School: Het Spinnewiel
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 4 jaar
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Ria
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Op Sandor of Valda
10 In welke les rij je nu? Donderdag van 16.00 – 17.00 uur, bij Ria
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Springen
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Stelling
13 Heb je nog andere hobby’s? Piano spelen
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw
15 Wat is je lievelingsboek? Heartland
16 Wat is je lievelingsfilm? Virginia’s run
17 Naar welke muziek luister je graag? Allerlei muziek op de radio
18 Wat eet je het liefst? Pizza
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Denemarken
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Mijn kamer opruimen
21 Wat wil je later graag worden? Arts
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Marinda
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? 
 Ze rijdt zo lekker, je kan zo lekker met haar galopperen
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Caprilli
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen 
 en wat zou je dan het állerliefst gaan doen?
 Met Marinda lekker over het strand galopperen en door de duinen rijden
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In het Pretfort
Vriendenboek
Deze keer:

Rienke Boonstra
1 Naam: Rienke Boonstra
2 Bijnaam: Rien of Rienk
3 Geboren op: 5 juni 1997
4 Broers en / of zussen: 1 broertje
5 Woonplaats: Nieuwkoop
6 School: Ashram College Alphen a/d Rijn
7 Hoe lang zit je op paardrijles? ± 4 jaar
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Wilma
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Op Jeroen
10 In welke les rij je nu? Vrijdag van 17.00 – 18.00 uur van Ria
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Springen en zonder zadel
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Stelling vragen en wijken
13 Heb je nog andere hobby’s? Schaatsen, tekenen, muziek luisteren
14 Wat is je lievelingskleur? 
 Paars denk ik, eigenlijk heb ik niet echt een lievelingskleur
15 Wat is je lievelingsboek? Heb ik niet
16 Wat is je lievelingsfilm? Ik wil heel graag naar de Hunger Games
17 Naar welke muziek luister je graag? Death-metal
18 Wat eet je het liefst? Sla en appelmoes
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Terschelling
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt?  Mensen die het altijd beter weten en  
 commentaar hebben op dingen die ze zelf ook doen
21 Wat wil je later graag worden? Ik heb geen idee
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Sunny
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Gewoon omdat het Sunny is!
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen en vrij rijden
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen en wat  
 zou je dan het állerliefst gaan doen?
 Met Sunny een rit maken door het bos of over het strand
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Hallo lieve, lieve, allerliefste lesruitertjes. Nee dat zeg ik niet om te slijmen hoor, 
maar omdat ik jullie echt lieve schatten vind.  
Het is jullie waarschijnlijk alweer opgevallen dat het weer zoveel mooier aan 
het worden is. Natuurlijk zitten er af en toe nog van die vervelende wolken 
tussen die regen of onweer meebrengen, maar over het algemeen mogen we 
niet klagen! De temperatuur stijgt af en toe tot in de 20 graden en dat zie je ook 
gelijk aan alle mensen en paarden. 
Sinds een tijdje heb ik mijn trouwe baan als “paarden-buiten-zetten-hond” weer 
terug, want zoals jullie vast wel gemerkt hebben is dat de paarden weer lekker 
op het land staan! Heerlijk als het lekker weer is als je het mij vraagt, maar ik 
zou er toch niet aan moeten denken dat ik buiten sta als het hard regent. Nee, 
dan verstop ik me wel lekker binnen hoor!  
Niet alleen de paarden zijn weer blij dat ze naar buiten kunnen maar ook de 
ruiters zijn daar blij om. De paarden zijn hartstikke braaf in de lessen en erg 
vrolijk.  
Veel verandering is er verder natuurlijk niet gebeurd, wel als het mooi weer is 
en de ruitertjes komen aan kunnen ze misschien gezelschap hebben van een 
papegaai. Jaaa, Jacco staat ook weer soms buiten als het mooi weer is. Erg 
gezellig hoor dat geklets tegen je aan al moet hij niet te veel aandacht krijgen, 
want jongens ik ben er ook nog hoor! 

Zoals altijd heb ik weer vragen, anders heet mijn stukje ook niet: Vraag het maar 
aan Flitsie. Anders konden we het beter zo noemen: Gezellig kletsen met Flitsie.
Genoeg gepraat dus weer, hier komen de vragen.

Hallo lieve Flitsie,
Ik heb een vraag waar ik al een tijdje mee zit. Altijd als we gaan opzadelen
voor de les dan vind ik het heel moeilijk om het bit in de mond van mijn pony
te doen. Meestal moet ik dan hulp vragen aan iemand anders, maar ik wil het
zelf ook graag kunnen. Zou je me alsjeblieft precies uit willen leggen hoe je
het bit in moet doen?
Liefs, een meisje wat het bit niet in krijgt.
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Hallo lieverd,
Natuurlijk wil ik jouw hier mee helpen. Zelf moet ik dan ook even hulp vragen 
hoor aangezien ik niet met mijn hondenpootjes een paard op kan zadelen. Dat 
zal er denk ik heel raar uit zien, dus laten we het maar niet proberen.
Sommige pony’s en paarden die wij op de manege hebben die doen niet zo al te
graag hun mond open. Sommige houden ze zelfs dicht, zoals Blue Eyes heb ik mij 
laten vertellen. Daarom heb ik even gevraagd hoe je het beste een hoofdstel, dus 
ook het bit in kan doen. Allereerst moet je natuurlijk aan de goede kant gaan 
staan anders kom je helemaal niet zo ver. Ga altijd aan de linkerkant van je pony 
staan.
Sta je links dan doe je de teugels over het hoofd heen en legt ze op de hals neer. 
Ga in dezelfde richting staan als dat je pony staat. Dus niet dat je naar zijn/haar 
rug kijkt. Je rechthand schuif je onder het hoofd door en daar houdt je het 
hoofdstel
ook in vast. Ja kan dan dus met je rechterhand het hoofd tegen houden als het 
paard zijn of haar hoofd omhoog doet. Je hebt je linkerhand nu vrij voor het bit. 
Vervolgens doe je het bit in je linkerhand en dan kan je met je vinger of duim in 
de mondhoek van je pony. Hierdoor doen ze hun mond open waardoor je niet 
met het bit tegen de tanden aanknalt. Dit gevoel kan je vergelijken als wanneer 
een tandarts met zijn haakje langs je tanden gaat, geen prettig gevoel dus! 
Vervolgens als het bit in de mond van je pony is kan je het kopstuk over de oren 
heen halen.
Haal de voorpluk onder de frontriem vandaan en maak de keelriem en neusriem
vast. Ik heb mij laten vertellen dat bij de keelriem je vuist er tussen moet kunnen 
en bij de neusriem je er 2 vingers tussen moet kunen doen.
Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt. Natuurlijk na een hond, zoals ik dat 
ben, het niet zo handig uitleggen als een mens dat kan, maar het is een begin, 
niet waar. Ik hoop dat het nu veel beter zal gaan. Lukt het niet, vraag gewoon 
om hulp. Er zijn altijd mensen die willen helpen, dat is het fijne aan hier. 

Hoi Flitsie!
Mijn vraag is: Waarom hebben sommige paarden van die soort kappen om
hun benen? Waar zijn die voor?
Want ik zag laatst een paard in de bak lopen met hele mooie. Maar zijn die
alleen maar voor de sier?
Liefs, een nieuwsgierig meisje.

Halloo lieve schat,
Ook dit is een hele goede vraag. Want je ziet deze peeskappen steeds vaker. 
Dus dan vraag ik deze vraag natuurlijk ook even aan iemand die er verstand van 
heeft en ze zelf dan ook bij haar paard om doet.
Veel mensen tegenwoordig hebben deze peesbeschermers. Sommige mensen
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Laat de wensen 
van onze club in 
vervulling gaan!

Welkom bij de Ten Brink Foodretail-Clubactie!
Dé Alphense supermarktspecialist Ten Brink Foodretail in 
de Herenhof verdeelt van maandag 4 juni t/m zaterdag 28 juli zijn 
lokale sponsorbudget Eur 10.000  in één keer.  Onze club doet ook mee, want met dat geld kunnen 
we extra wensen van onze club vervullen. Er doen dit jaar circa 30 Alphense clubs mee, we moeten 
dus strijden om het grootste deel uit de Sponsorpot van Ten Brink te halen. Dat kan door de klanten 
van Ten Brink Foodretail, want die kunnen voor ons sparen.  

Hoe doen wij en onze enthousiaste clubleden mee?
Het principe is simpel. Elke club, die zich heeft aangemeld krijgt een soort eigen “digitale piekenpijp”. 
Wij dus ook! Alle klanten krijgen in de periode van 4 juni mei t/m 28 juni voor elke € 10,- die bij 
Ten Brink Foodretail in de winkel wordt besteed een speciaal ticket/voucher met een streepjescode. 
Dit ticket is goed voor een digitale munt in de piekenpijp van de deelnemende club. In de winkel 
achter de kassa’s is deze streepjescode te activeren door de code te scannen op de speciale actie-
kast. De zogenaamde digitale munten zijn zo toe te wijzen aan “onze” eigen club.  De totale prijzen-
pot voor de clubs bedraagt € 10.000,-. Dit bedrag wordt, in de verhouding van de gespaarde 
digitale munten, doorlopend verdeeld over de clubs. Dat kan voor ons dus ook lekker oplopen!

En verder...
Doe mee, activeer de code, spek onze clubkas, maar nodig 
ook via mail, FaceBook, Google+ of Twitter al je vrienden 
uit om op onze club te stemmen!!

Tot ziens bij 
Ten Brink Foodretail!

Onze t
otale

prijzenp
ot is

!
€ 10.000,-

Volg ons Twitter: @TenBrinkFood  &      Like ons op Facebook: facebook/TenBrinkFood

Herenhof 183 • 2402 DK Alphen a/d Rijn • Tel. (0172) 418787 Fax. (0172) 418789
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hebben ze omdat ze er mooi uit zien. En het een leuk setje vormt met de 
sjrabrakken die ze voor onder het zadel hebben. Daarnaast zijn er meerdere 
mensen die deze beschermers gebruiken om de benen van hun paard te 
beschermen. Sommige paarden tikken namelijk hun andere benen aan. Daar
zijn deze beschermers bijvoorbeeld al heel handig voor. Daarnaast bied het steun 
voor bijvoorbeeld tijdens het springen. Dan geeft het iets meer steun bij de 
landing van een sprong. Zo zijn deze mooie beschermers dus niet alleen handig 
als sier maar ook als bescherming. Vaak kan je ook zien na gebruik van een tijdje 
dat deze beschermers ook beschadigd zijn door het aantikken van de benen. Voor 
hetzelfde geldt was dit met het been van je paard gebeurdt, moet je toch niet 
aan denken! 
Anders ik in ieder geval niet, ik houdt mijn pootjes liever heel zoals ze zijn hoor. 
De peeskappen die bestaan kan je in bijna alle kleuren van de regenboog krijgen. 
Vandaar ook dat je wel eens mooie voor bij ziet komen. 

Ik denk dat dit wel weer genoeg vragen waren voor deze keer. Ik moet me weer
mentaal voorbereiden op de lessen en alle kinderen. 
Daarnaast hoor ik het grint weer knerpen dus ik denk dat er iemand aan komt. 
Ik ga maar eens kijken wie dit is zodat ik mij als een ware “waakhond” kan laten
zien. Daarna laat ik me vervolgens maar lekker aaien.

Ik zie jullie op de manege wel weer rond dwalen en vergeet mij natuurlijk niet 
even aan te halen. Altijd lekker dat gekriebel!

Dikke zoen, van jullie “waakhond”  Flitsie!

Informatie over lessen voor 
beginners zomer 2012.

Kan ik meteen beginnen met de lessen als ik mij aanmeld? En op 
welke dag kan ik dan komen rijden?
Het is niet zeker dat iedereen die zich nu aanmeldt ook direct in een 
beginnerslesgroep kan starten. Er is een kleine wachtlijst ontstaan, die bij de 
start van het nieuwe schooljaar 2011 weggewerkt wordt. Misschien kun je direct 
in die nieuwe groep starten. En anders moet je een tijdje wachten, tot er weer 
voldoende aanmeldingen zijn om weer een nieuwe groep te starten. 
Op welke dag je les zult krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt ervan af op 
welke dag er plaats is om een beginnersgroep te starten. Uiteraard houden we 
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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)  
 
 

                                                                        U bent welkom 

         in onze Showroom en webwinkel 
 

    Open huis 
 

    Zaterdag 30 juni, 7,21 juli en 4 augustus 
               Woensdag 27 juni, 25 juli 

    van 13.00 tot 17.00 uur  
       

 
 
Wedstrijd jasjes HH  
blauw bruin en grijs van € 64.95 voor  € 37,50    
Harry’s Horse Beijing rijbroek      € 34,95 
Paardrijkousen 2 paar     € 10,00 
Wedstrijdset 5 delig (kind)       € 90,= 
Vliegenspray        v.a. € 14,95 
Hoofdstellen v.a.        € 24,95 
G&O Gloss (manenspray)      €   7,95 
Tick-key Tekentang      €   6,95 
Zomerjassen 50% korting  

Op de foto Wishing Well  van Annemarie Riezeweide 
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hierbij zo veel mogelijk rekening met schooltijden. De zondag en de maandag 
vallen af, want op die dagen wordt er nooit les gegeven. 

Wat kost het om les te krijgen? Hoe lang krijg ik dan les? Mag ik lessen 
inhalen?
Als beginnend ruiter weet je misschien nog niet zeker of paardrijden wel iets 
voor jou is. Of misschien vind je het toch minder leuk dan je dacht voor je met 
de lessen begon. Daarom mag je in het begin per les betalen. De eerste lessen 
kosten €10,- per keer. Als je zeker weet dat je graag les wilt hebben, spreek je 
met Ria af dat je doorgaat met de lessen. Dan is het handiger om daarna per 
kwartaal te gaan betalen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kosten de lessen 
€ 123,- per kwartaal. Voor kinderen vanaf 13 jaar kosten de lessen €135,- per 
kwartaal. (bij betaling binnen 2 weken mag u hier € 5,- aftrekken)
Als je wilt stoppen met paardrijden, maak je gewoon het kwartaal af en dan 
stop je. Denk er dan wel aan dat je Ria een maand tevoren laat weten dat je wilt 
stoppen met de lessen. 
Een lesuur duurt 60 minuten, reserveer daarnaast ook ongeveer een kwartier 
voor het poetsen van je pony voordat de les begint. 
Als je een week niet kunt, mag je die les inhalen. Dat moet je wel eerst met Ria 
of degene die dan lesgeeft overleggen, want het kan zijn dat de les waarin je 
graag wilt inhalen al vol zit. Spreek dus eerst samen een inhaaluur af voordat je 
naar Pretfort komt om een les in te halen. Voor het inhalen van een gemiste les 
gelden twee regels:
- Inhalen kan alleen in het kwartaal van de gemiste les, anders vervalt de 
  les (tenzij het kwartaal al bijna is afgelopen en inhalen niet meer lukt). 
  De manegelessen gaan het hele jaar door, er is alleen geen les in de  
  zomervakantie en soms valt in de kerstvakantie een les uit. 
- Je moet jouw les waarin je niet kunt komen, minimaal 24 uur tevoren  
  hebben afgebeld. 
 
Hoe groot zijn de groepen? En heb ik altijd les van Ria?
In het begin heb je les in een groep met maximaal acht beginners. Bij het 
samenstellen van de lesgroepen letten we op vaardigheid en leeftijd. Want het is 
natuurlijk wel leuk wanneer je zoveel mogelijk met kinderen van je eigen leeftijd 
les krijgt. Een groep proberen we zo lang mogelijk bij elkaar te laten, zodat de 
kinderen elkaar onderling leren kennen en een band met elkaar krijgen. Wel 
kan het zijn dat de één in het begin sneller vorderingen maakt dan de ander. 
Als je eraan toe bent, kan Ria je vragen of je naar een volgende groep door wilt 
schuiven.  
Er zijn door de week veel lessen op Pretfort en daarom is het voor Ria niet 
mogelijk om alle lessen zelf te geven. Het kan dus zijn dat je les krijgt van een 
andere bevoegde instructeur.  
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Moet ik meteen paardrijdkleren en laarzen kopen?
Nee, dat hoeft niet. Stel je voor dat je het niet leuk vindt, dan zit je met al die 
dure spullen! Je mag in je gewone kleren naar de les komen, als je met die kleren 
maar nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je 
met grote oorbellen, ringen of losse haren komt. Je moet wel een cap dragen, 
maar die kun je van de manege lenen, we hebben in de kantine een rek met caps 
die je voor de lessen gratis kunt lenen en dan weer teruglegt. 
Je hoeft ook niet direct paardrijlaarzen te kopen, je mag heel in het begin ook 
met rubber regenlaarzen rijden. Maar we zouden het wel heel fijn vinden als 
je zo snel mogelijk met echte laarzen gaat rijden, want dan kan degene die les 
geeft beter zien of je je been wel goed houdt. Het is ook veiliger, omdat je voet 
minder snel te ver door de stijgbeugel schiet. 
Misschien kun je paardrijlaarzen via Marktplaats vinden, of kun je ze van iemand 
overnemen: je kunt altijd een briefje ophangen op het prikbord naast de 
binnenbak of een vraag in de Pretpraat laten zetten. 

Moet ik zelf mijn pony zadelen? En rijd ik altijd op dezelfde pony?
Nee, je hoeft niet zelf je pony of paard te zadelen, maar dat mag natuurlijk wel. 
Als je het zelf wilt doen, is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En als het je niet 
lukt om bijvoorbeeld het bit in te doen, is het beter hulp te vragen dan tegen je 
pony te schreeuwen, of het bit er gewoon in te duwen. Pony’s worden angstig 
van geschreeuw en een bit induwen doet je pony erg zeer, omdat zijn mond heel 
gevoelig is. Er lopen altijd andere ruiters of ouders rond, die je graag helpen en je 
kunt Ria altijd vragen om even te komen kijken.  
Wel vinden we het heel fijn dat je, voordat de les begint, genoeg tijd neemt om 
je pony even te borstelen, zelfs al is hij niet echt vuil. Zo merkt een pony dat je 
lief en geduldig met hem bent en krijgt hij vertrouwen in je. En je stimuleert 
alvast de bloedsomloop, zodat je pony sneller warmloopt en goed mee kan doen 
in de les. 
Op zich zijn alle paarden en pony’s braaf in de les, maar het kan zijn dat je na 
een tijdje een bepaalde pony het aller- allerliefste vindt. Dan wil je natuurlijk 
het liefst iedere les op je lievelingspony rijden. Dat mag ook heel vaak, maar 
we vinden het ook belangrijk dat je leert hoe het is om op een andere pony te 
rijden en het kan ook zijn dat jij niet de enige bent die nou juist die pony als 
lievelingspony heeft uitgekozen. Soms spreken kinderen met elkaar voor de les 
af wie vandaag op de meest favoriete pony mag. Soms beslist degene die je 
lesgeeft. En soms wordt op het lesrooster een verdeling gemaakt wie in welke 
les op die pony mag rijden. Daardoor kan het gebeuren dat de een in de ene les 
veel vaker op haar lievelingspony kan rijden dan de ander in een andere les. 

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

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

Veel rijplezier gewenst!
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Ad Koster Printing

www.adkoster.nl                           (0172) 574353

Flyer of (feest)gids nodig?
Bel de maker van Pretpraat
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“Paarden” praat
Deze keer stelt

BiFi
zich aan jullie voor.
 
Hallo allemaal! 
Jullie zullen wel opkijken, wat doe ik hier 
nou weer in de pretpraat. Maar omdat 
de meeste manegepony’s al zijn geweest 
ben ik gevraagd om wat in het blad te 
schrijven. Ook is hier nog een andere 

reden voor maar die zal ik jullie zo vertellen. (Snel doorlezen dus maar! J) 
Nou, ik ben geen pony dus mijn verhaal zal misschien wel iets anders worden 
maar ik hoop dat jullie dat voor een keertje niet erg vinden! Ik zal beginnen met 
mij voor te stellen. Mijn naam is BiFi. Ik ben vernoemd naar de BiFi-worstjes 
die jullie vast allemaal wel kennen. Maar ik ben gelukkig geen worst, ik ben 
een springlevend varken! Zoals jullie allemaal misschien wel weten was ik een 
verjaardagscadeautje voor  Ria! Ria wist eerst niet wat ze met me aanmoest, 
maar dat snap ik ook wel een beetje. Want wat moet een varken op een 
manege? Maar ik was zo’n lief klein schattig biggetje dat ik toch mocht blijven. 
Ik liep vrolijk rond op de manege tussen de paarden, kippen, konijnen en mensen 
en ik speelde met Flitsie. Erg leuk! En nu ik ouder en groter ben is Ria nog altijd 
lief voor me. En daar heb ik geluk mee. Ik hoor namelijk van veel mensen dat 
ik best wel vaak vervelend was.. Maar ik vond het gewoon zo heerlijk om een 
beetje in het gras te snuffelen. Dat het nou gelijk ‘het gras omploegen’ werd 
genoemd, tsja daar kan ik niks aan doen. Ook vond ik het af en toe wel eens 
fijn om wat voedsel te pikken, net als jullie mensen hou ik van zoetigheid en is 
de geur en smaak van voedsel belangrijk voor mijn eetlust. Maar omdat ik te 
veel stoute dingen uithaalde mocht ik niet meer altijd rondlopen op het erf. Ik 
heb toen een tijdje in een paardenstal gezeten met lekker veel stro. Later heb ik 
een speciaal hok achter de hooikap gekregen en daar heb ik het ook prima naar 
mijn zin. Vooral als het modderig is vind ik het fijn. Jullie zullen vast wel denken; 
iew.. modder. Maar ik zal jullie eens wat vertellen. Dat rollen in de modder doe ik 
zodat er geen kriebelbeestjes op mijn vacht gaan zitten. Als ik dan in de modder 
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heb gerold droogt de modder op en als ik daarna tegen een boom ga zitten 
wrijven gaan alle beestjes eraf en is mijn huid weer helemaal schoon J. Eigenlijk 
heel erg handig dus! (Moet je ook proberen, werkt goed! Haha. )  Er zijn nog veel 
meer vooroordelen. Daarom vind ik het fijn dat ik jullie hier iets mag vertellen. 
Er zijn heel veel bekende uitspraken over het varken. Ik heb ze ook allemaal al 
wel eens gehoord: ‘zo vies als een varken, zo dom als een varken, zo lui als een 
varken’.. noem maar op. Maar weten jullie wel dat wij varkens juist hele schone 
dieren zijn? Er zijn ook mensen die beweren dat varkens domme dieren zijn 
maar ook dat is niet waar, varkens zijn juist hele intelligente dieren. Mensen 
die beweren dat varkens dom zijn weten vast niet dat varkens wel twintig 
verschillende geluiden kunnen maken, die allemaal iets anders betekenen. 
Bovendien zijn varkens heel nieuwsgierige en leergierige dieren. Zo, laat dat 
duidelijk zijn!! Laten we het hebben over wat ik eet. Ik lust alles! Ook paardenbix 
vind ik geweldig lekker. Ze zeggen wel dat ik in tussentijd ‘ iets groter’ ben 
geworden. Maar ach, dat is toch normaal? Oke ik geef toe, als je kijkt naar mijn 
foto ben ik wel iets zwaarder geworden. Maar ja, dat hoort er gewoon bij zullen 
we maar zeggen. Een varken zet namelijk zo’n 35% van zijn voedsel om in vlees. 

Mijn lichaam is ook gebouwd om goed te kunnen eten. Mijn neus is plat zodat ik 
goed in de grond kan snuffelen of in mijn eten kan wroeten. Ik heb korte dikke 
pootjes zodat ik niet teveel hoef te bukken. Ik kan mijn nek namelijk niet goed 
bewegen. Mijn kleine hoeven hebben ook een functie, zo heb ik meer grip en glij 

ik niet zo snel uit. Zo zie je maar, dat alles zo zijn redenen heeft J

En wisten jullie ook dat er vroeger nog helemaal geen varkens zoals wij ze 
kennen bestonden?  Ik stam namelijk af van de wilde zwijn. Deze leefden in 
de bossen van Noord-Afrika, Azië en Europa. En die wilde je ook niet graag 
tegenkomen. Deze wilde zwijnen zijn later tot huisdieren gemaakt en zo is 
het varken ontstaan! Zo, wat een verhalen hé. Ik zou nog vertellen waarom ik 
eigenlijk een plekje heb gekregen in jullie blad. Dat ging dus zo: Het was een 
heerlijke dag in mei. Ria had me even los gelaten en ik zat heerlijk nog een 
beetje buiten rond te scharrelen. Totdat ik opeens een enorm kabaal hoor, 
hoefgetrappel op de grond. Nee he, daar kwamen de paarden aan. Het waren de 
manegepony’s. Ze kwamen steeds dichterbij. Ik aarzelde. Moest ik wegrennen 
of was het niet zo’n probleem? Het zijn de paarden maar, die heb ik heus wel 
vaker gezien. Ik probeerde zo zachtjes mogelijk in mijn hoekje te blijven zitten, 
ze zouden vanzelf wel voorbij komen. Als ze tenminste zo hongerig zijn als dat 

ik altijd ben J Maar nee hoor, ze kwamen recht op mij af. Nu werd ik toch een 
beetje bang.. Ze gingen me allemaal pesten. Ik werd steeds verder in een hoekje 
gedreven. En die grote bruine, Maybe, was het ergst. Ik heb alles bij elkaar 
gegild. Mijn baasje vertelde achteraf dat ze me nog nooit zo hard had horen 
gillen. Maarja, vind je het gek. Gelukkig lieten ze me uiteindelijk gaan en ben ik 
gered. Ik heb echt even moeten bijkomen van de schrik. Later vertelde een van 
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de paarden mij dat het heus niet zo kwaad bedoeld was. Om het goed te maken 
mocht ik een stukje schrijven in jullie blad en ik moet zeggen dat ik het erg leuk 
vond om te doen! Ik ben erg dankbaar met mijn leven hier op de manege en ik 
hoop hier nog lang te blijven. Zo, dit was wat ik jullie wilde vertellen! Ik hoop dat 
jullie het leuk vonden en tot de volgende keer maar weer! 
 

Knorr van BiFi. 

Pretpraat vraagt aan jou:
Welke angst zou je graag overwinnen?

Soms vind ik films héél erg verdrietig en dan is het gewoon nep.
 Mariëlle van den Heuvel, 11 jaar

 Ik denk dat ik bang ben voor haaien.
 Sabine Esveld, 10 jaar

  De angst dat ik niet weet wat er gebeurd na de dood.
  Isabel de Ruiter, 14 jaar

Mijn angst voor paarden.
 Marjon Beckers, 41 jaar

   De angst van het vallen.
   Yvonne op ‘t Land, 42 jaar

  Van een hele hoge berg afspringen en dan op de stenen 
  terechtkomen en een hooibaal op je hoofd krijgen.
  Arne Enderman, 8 jaar

Het is bijna vakantie
Nog een paar weekjes school of werken en dan is de grote vakantie er weer.
Ook op Pretfort houden we een beetje vakantie.
We beginnen die vakantie met de kampen en daarna gaan ook wij het wat 
rustiger aan doen.

De manege is dan ook voor lessen gesloten
in de periode van 9 juli t/m 20 augustus.
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Wist je dat?
- De paarden weer buiten in de wei staan?
- Ze de eerste keer al na twee uur weer bij het hek stonden te wachten totdat  
 ze naar binnen mochten? Dit omdat:
- Ze te lui waren om zelf voor hun eten te zorgen in plaats van dat het ze  
 geserveerd werd? Maar dat:
- ze het heus wel weer fijn vinden om buiten te staan?
- Lucas kreupel is?
- Er een nieuwe vloer in de kantine ligt?
- De kantine nu helemaal af is?
- En heel erg mooi is geworden?
- Dit te danken is aan het bedrijf De Kiezel?
- Kijk eens op www.dekiezel.nl, want misschien is zo’n mooie kunststofvloer  
 ook wel iets voor bij u thuis?
- U er ook alles over kunt vragen aan Linda de Roos?
- Er heel veel mogelijkheden zijn in deze vloeren?
- Zep in het land loopt?
- Dit voor Zep’s doen heel spectaculair is?
- Ze namelijk bij de manegepony’s loopt terwijl ze een beetje 
  ‘contactgestoord’ is?
- Ze nu zelfs bijna vrienden heeft gemaakt met amber?
- Vera weer wedstrijden gaat rijden in Juli?
- Wij dit heel erg leuk voor haar en Rabin vinden?
- Ria bezeerd is door Brian toen ze iemand hielp met opstappen?
- Ze Brian verder nog wel lief vind en ook vind dat hij steeds mooier gaat  
 lopen?
- Er bij Ten Brink Foodretail / C1000 Herenhof weer vouchers te  
 krijgen zijn die geld opleveren voor de vereniging?
- Wij dus iedereen oproepen om daar boodschappen te doen?!
- Je daarna je Voucher natuurlijk moet doneren aan De Ziende?
- Je de Vouchers ter plaatse mag scannen en doneren aan De Ziende?
- Je ze ook in de witte brievenbus in de kantine mag deponeren?
- De Open Dag er nu echt bijna aan komt?
- We hopen op een geslaagde dag met mooi weer?
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- Dit vast wel goed gaat komen?
- We ook hopen dat iedereen zijn best gaat doen om verkleed te gaan?
- Er op de site enkele tips voor verkleden staan?
- Er allemaal leuke dingen te doen zijn?
- Er een gezellige Clown loopt om mooie ballon-figuren te maken?
- Er weer een enveloppen-verloting is?
- Je daar weer altijd een prijs bij wint?
- De uitslag van de GROTE verloting vanaf 14 juni op de site staat?
- Gewonnen prijzen op de open dag kunnen worden opgehaald?
- Je uiteraard wel je lootje mee moet nemen?
- Je je vrienden/vriendinnen en familie gezellig mee mag nemen?
- De Open Dag alleen mogelijk is met hulp van sponsoren?
- We in de volgende Pretpraat alle sponsors zullen noemen?
- We nu vast de twee “hoofdsponsors” noemen?
- De bekers voor de wedstrijd gesponsord worden door ST/Warmte?
- De Kampioensbekers gesponsord worden door Inge Vos?
- We daar heel erg blij mee zijn, want bekers zijn een forse kostenpost.
- Er een rubriek mist in deze Pretpraat?
- Dit de ‘Pretfortfanaat’ is?
- Hier al veel kinderen iets over zichzelf hebben geschreven?
- Maar er ook vast heel veel kinderen zijn die dit nog niet hebben gedaan?
- Het leuk zou zijn als deze rubriek in de volgende Pretpraat weer aanwezig is?
- Als je het dus leuk vind om een stukje over jezelf te schrijven je dan contact  
 op kan nemen met Irene ( ireneweerheim@hotmail.com )

Verjaardagskadoo uitgevoerd!!

Zoals velen inmiddels wel hebben gezien, is onlangs het kadoo dat Ria voor haar 
verjaardag heeft gekregen gemonteerd aan de buitenwand van de manege.
Het is nu mogelijk om vanaf de Ziendeweg de naam van de manege te zien.
De laatste jaren was dat niet meer het geval, want door de vernieuwing van de 
wanden (al weer een paar jaar geleden) waren de oude letters in verval geraakt.
Nu staat alles er weer fris op en kunnen argeloze berijders van de Ziendeweg 
onze naam weer zien.
De klus is bijna geheel uitgevoerd door Cecile Intema en Gerda Bruggeman.
Het was een hele klus, maar het ziet er prima uit.
Overigens was dit niet mogelijk geweest zonder de hulp van het bedrijf 
waar Cecile werkt. (www.BLSRECLAME.nl) Zij zijn gespecialiseerd in dit soort 
beletteringen en gaven voor dit speciale doel een hoge korting.
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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

Open Dag
op  Manege Pretfort

aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 16 juni 2012
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

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

 Thema: Middeleeuwen

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

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

* Grote Verloting en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Er is een Clown aanwezig

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

www.deziende.nl
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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

juni
2 Iris Kranenburg

3 Yvonne van der Heide

3 Sanne Nijkamp

5 Rienke Boonstra

5 Marjon Beckers

6 Ellis de Jong

7 Bejulah van Haren

12 Mevrouw Burggraaff

13 Demi Termeer

19 Anna Louisa Klootwijk

22 Melissa Kempen

24 Nina de Graaf

26 Emrije Isaku

27 Jacky Windhorst

28 Ester van Doorne

28 Michelle vd Weijden

juli
4 Sarella de Vos

8 Bram Angenent

11 Tessa Groenendijk

13 Bradley Vonk

15 Margot Keizer

15 Marloes Nulle

17 Margo de Geus

19 Laura Braam

19 Isabel de Ruiter

26 7 Nina Lebesque

29 Marcel Wetter

augustus
7 Vivian de Kort
8 Corian Messing
10 Naomi Hesseling
12 Merel Duijker
15 Lee Kelters
17 Ruth Walburg
17 Sam de Rooy
23 Naomi Slappendel
24 Mariëlle vd Heuvel
24 Wendy Richters
29 Sanne Vreugdenhil
31 Pien Lemmers

september
2 Suzanne Kranenburg
2 Famke Angenent
4 Marlies Bruggeman
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
9 Romy Goedhart
13 L. van Schaik- vd Leden
13 Nora Koelewijn
15 Ilona van den Hoek
16 Emo Enderman
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Els Smit
21 Lianne Gordijn
22 Wilma Klootwijk
30 Mirjam de Vries

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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10 juni RABO-fietssponsortocht van RABO-bank Groenehart Noord

Fiets geld bijeen voor onze vereniging. 
Kijk op www.rabobank.nl/GroeneHartNoord voor de startplaatsen.

 14 juni Uitslagen grote verloting komen op de site
 16 juni  Open Dag en Dressuurwedstrijd

We beginnen met de gebruikelijke dressuurwedstrijd
De hele dag worden er loten verkocht, waarop je altijd een prijs wint.

Vanaf circa 11.30 uur is Clown Rangetje op het terrein aanwezig om mooie 
figuren te maken met ballonnen. 

Ook de eet- en drinkkraam is natuurlijk weer aanwezig, dus brood van huis 
meenemen is niet nodig die dag. Rond de klok van 13.00 / 13.30 beginnen de 

demonstraties van de verschillende lessen.

De manege is voor lessen gesloten van
9 juli t/m 20 augustus

 9 juli t/m 14 juli  Eerste Kamp
 16 juli t/m 19 juli  Tweede Kamp
 15 september  Najaarscross
 23 september RABO-fietssponsortocht regio Alphen
 13 oktober  Najaarsdressuur
 24 november  Sinterklaas
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de paardrijlessen in de 20 x 60 meter 
grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het africhten 
van jonge paarden. De manege is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal in 2012
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.
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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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


