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Van de Bestuurstafel
Wat begonnen we het nieuwe jaar toch goed. 
Lekker zonnetje en ach zo nu en dan wat regen. 
Het was heerlijk toeven op de manege.
Paarden stonden lekker met dek op en staken 
gemoedelijk de hoofden naar buiten om een 
glimp van het zonnetje op te vangen. Sommige 
ruiters hadden alweer buiten gereden.
Zo hoopte we naar het voorjaar toe te 
kabbelen.
Helaas sloeg de stemming om toen we hoorden dat Chica ziek was. In een week 
tijd ging ze zo achteruit dat, ondanks alle goede zorgen van Ria en de veearts, 
toch besloten is om Chica in te laten slapen.
Ook het weer sloeg om, van boven de +10 ging het ver onder de -10 graden, iets 
waar vele op hoopte om nog even de schaatsen onder te binden. Een prachtig 
gezicht hoor, hier in de polder, maar de lage temperaturen geven ook veel 
overlast op de manege.
Na een goede nachtvorst was alles bevroren en konden de paarden buiten hun 
waterbakken niet meer gebruiken. Wat voor Ria extra werk betekent. Alle 
paarden moeten apart van water worden voorzien. Dit gebeurt met emmers. 
Jullie hebben ze vast wel zien staan in het halletje of de keuken..
De tempraturen lopen inmiddels al weer op en we gaan richting maart, de 
maand van het diploma rijden. De brieven zijn inmiddels terug en de startlijst 
staat op de site.
Zondag 4 maart wordt het druk, maandag 5 maart rustig maar iedereen mag op 
de dag en pony die ze zelf hebben opgegeven.
Nu maar hopen op een beetje mooi weer.
Op 18 maart wordt de eerste Caprilli proef gereden dit is een proef waarbij 
dressuur en springen aan bod komen.
Aan deze wedstrijd mag iedereen meedoen, zowel beginners als gevorderden.
Op 19 maart houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering.
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor de open dag weer in gang gezet.
Ook dit jaar worden er weer lootjes verkocht waarmee u mooie prijzen kunt 
winnen.
Binnen korte tijd zullen de lootjes klaar zijn en schroomt u niet om een paar 
boekjes te vragen, het zal toch mooi zijn als we nog meer verkopen dan vorig 
jaar. Ook toen bleek het een groot succes.

Het bestuur.
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van 

Ruitersportvereniging 
“De Ziende”

op maandag 19 maart 2012 om 20.00 uur
in de kantine van manege Pretfort

1 Opening en mededelingen
 2 Ingekomen stukken
 3 Vaststellen van notulen
 4 Uitreiking verslag van de secretaris
 5 Financieel verslag van de penningmeester

 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Corrie Smittenaar en Vera Vossenberg 
  (reservelid Corian Messing)
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: 
  Adrie Vianen en Femke Severrien
  
 9 Plannen voor het komende jaar
 10 Rondvraag
 11 Sluiting
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Oproep aan de ouders..!!
Wat is het toch fijn dat u kind heerlijk een hele middag op de manege kan zijn. 
Lekker de paarden poetsen, gezellig met vriendjes en vriendinnetjes kletsen en 
vervolgens een uurtje van de les genieten.
Kinderen worden al vroeg aan de dam afgezet om vervolgens laat in de middag 
te worden opgehaald.
Zo kan het gebeuren dat er vele kinderen rondlopen zonder toezicht, omdat de 
instructrice bezig is met les geven en er geen enkele ouder aanwezig is die de 
verrichtingen van haar/zijn kind wil bijwonen. Dit vaak omdat ze in de tussentijd 
wel even een boodschap kunnen doen. 
Dit tot grote stress van de instructrice..!!
Stel je voor er gebeurd wat !! Moet de instructrice de lessende kinderen verlaten 
met alle gevolgen van dien..??
Maar er kan ook wat in de lessen gebeuren, dan sta je daar met 7 kinderen en 
7 pony’s en een brullend kindje die in het ergste geval naar een dokter moet. Je 
moet er niet aan denken dat het toevallig wel jouw kindje kan zijn. 
Daarom willen wij u vragen om dit met elkaar op te lossen zodat er tijdens de 
les altijd een ouder aanwezig is om eventuele calamiteiten op te lossen als het 
nodig mocht zijn.
Want ook wij als instructrices kunnen niet overal te gelijk zijn..!!

Bij voorbaat dank.

Adverteerders gezocht!
Voor deze jaargang van Pretpraat

zijn we dringend op zoek naar
adverteerders

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

Voor info kunt u bellen of mailen met Ad Koster
Telefoon (01720) 57 43 53 - adkoster@deziende.nl
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Grote verloting
bij Ruitersportvereniging De Ziende

De uitslagen komen vóór de Open Dag
op de site te staan.

Prijzen kunnen worden opgehaald op de Open Dag of daarna.

De verkoop van de loten start op 4 maart

We zouden het bijzonder op prijs stellen als alle ruiters minimaal 
een boekje loten willen verkopen. 

Het is in uw eigen voordeel als er veel loten worden verkocht, 
want met de opbrengst proberen wij de

inschrijfgelden voor de activiteiten laag te houden.

De bedoeling is dat je de loten verkoopt aan familie en kennissen.
Het is dus niet de bedoeling om huis-aan-huis te gaan verkopen.

Lotenboekjes met elk 10 loten, zijn verkrijgbaar
bij de bestuursleden van de vereniging.

Vaak is er wel iemand uit het bestuur op de manege aanwezig.
Mocht dat op de dag dat jij rijd niet zo zijn, stuur dan even
een mailtje naar onderstaand adres en we spreken iets af.

Informatie kunt u krijgen via: info@deziende.nl
en uiteraard op de manege.

Zie ook de andere advertentie in deze Pretpraat
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Hoi Flitsie,
 Hoe kan het nu gebeuren dat onze lieve Chica zo ineens dood is,
ze was niet oud en je zag ook niets aan haar ??

Tja dat is voor mij ook nog steeds een raadsel !!
Wel weet ik dat het vrouwtje er maar druk mee was.
Vele dagen en nachten zijn wij (Ria en Ik) bezig geweest met wandelen in de 
hoop dat het beter zou gaan. Even leek het erop met de goede zorg van de vee 
arts en ria zou het wel goed komen dacht ik.
Toch na enkele dagen bleek dat alles wat ze probeerde niet aansloeg. Chica zat 
zo verstopt en was zo ziek dat ze niet meer beter zou worden, Na ruim een week 
heeft de vee arts besloten er een einde aan te maken. Dit om verder lijden voor 
Chica te besparen. Helaas en tot vele verdriet van alle volwassenen en kinderen 
die op Chica hadden gereden.
Zij was een leuk paard voor zowel beginners als gevorderden
Tja zulke dingen kunnen nou eenmaal gebeuren al is het nooit leuk om zoiets 
mee te maken!!
Laten we Chica niet vergeten ook al was ze soms een beetje zuur op stal zij was 
een lief en braaf paard om op te rijden.
Wel heb ik voor jullie opgezocht wat het nauw precies was, de mensen noemen 
het koliek ofzo verdere uitleg over deze ziekte staat hieronder.

Koliek bij Paarden
Koliek is buikpijn bij paarden. Er bestaan verschillende soorten koliek zoals, 
zandkoliek, gaskoliek of krampkoliek. Koliek kent verschillende oorzaken. 
Wanneer u vermoed dat u paard koliek heeft, raadpleeg dan altijd een vee arts.
Hier leest u alles over koliek bij paarden: de symptomen, de oorzaak en de 
behandeling.

Symptomen en diagnose van koliek bij paarden
Het gedrag dat een paard laat zien wanneer hij koliek heeft kan variéren van 
overduidelijk tot zeer moeilijk te herkennen.
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WIJ GAAN ALTIJD VOOR 
HET BESTE RESULTAAT!

U TOCH OOK?

SCAN DE QR-CODE EN 
LAAT U VERRASSEN!

Dorpsstraat 125a
2421 AX Nieuwkoop
Tel.: 0172 - 52 10 10
Fax: 0172 - 52 10 12

Prins Hendrikstraat 90
2405 AL Alphen a/d Rijn
Tel.: 0172 - 47 26 51
Fax: 0172 - 49 59 59

WWW.DEERENBERG.NL
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Sommige paarden rollen continu, en kijken verwonderd naar hun buik of worden 
wild van ellende, andere eten minder of zijn ongeduldig en dan is het moeilijk te 
herkennen dat het veroorzaakt word door koliek.

Oorzaak van koliek
Koliek kent verschillende oorzaken, denk aan verkeerd eten, wormen of zand 
eten. Het paard kan hierdoor last krijgen van kramp, gasvorming of verstopping 
in de darmen waardoor buikpijn ontstaat. Soms is het moeilijk de exacte oorzaak 
aan te wijzen.

Krampkoliek
Bij krampkoliek treed er een verkramping op bij een deel van de darmen wat de 
pijn veroorzaakt

Gaskoliek
Een verstopping kan op zijn beurt weer de afvoer van de kleine beetjes gas uit de 
darmen beklemmen, wat uit eindelijk kan resulteren in gaskoliek.

Behandeling van koliek
Koliek kan variëren van een lichte onschuldige kramp tot een levensbedreigende 
verdraaing of verstopping van de darmen, met het risico op het scheuren van 
de maag doordat voedsel zich ophoopt. Afwachten tot het misschien afzakt of 
aankijken om te zien of het vanzelf beter gaat is niet verstandig.
Bij vermoeden van koliek moet altijd een dierenarts geraadpleegd worden.
In enkele gevallen kunnen verkrampte darmen namelijk draaien in de buik en 
afsterven. Dit is een levensbedreigende situatie, snel ingrijpen is noodzakelijk 
anders overleeft het paard het zeker niet.
In de meeste gevallen  zal het paard bij een vermoeden worden gesondeerd.

Gelukkig loopt het in de meeste gevallen goed af en zijn we blij als de eerste 
poep weer is gevallen. Dus laat je paard maar lekker gaan als hij nodig moet, 
maar doet hij het in de binnenbak, prima maar ruim het wel even op als je klaar 
bent met rijden..!!

Flitsie

Hebben jullie speciale vragen aan Flitsie, mail ze dan naar pretpraat@deziende.nl.
We vragen Flitsie dan of hij tijd heeft om ze te beantwoorden.
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Vloeren zijn de specialiteit van De Kiezel Kunststofvloeren. Als leverancier van een breed 
palet komen we over de vloer bij particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Projecten 
verschillen, maar de redenen van een opdrachtgever om te kiezen voor een kunststofvloer 
komen opvallend vaak overeen: uitstraling, gemak en minimaal onderhoud.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. grindvloeren, marmerkorrelvloeren, mortelvloeren, 
coatingvloeren, gietvloeren en decoratieve gietvloeren. Per type kunt u weer kiezen uit tal 
van kleuren. Kom eens kijken in onze showroom

Curieweg 18 • 2408 BZ Alphen aan den Rijn • Tel: 0172 - 604501 • info@dekiezel.nl 

www.dek iezel .n l
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In het Pretfort 
Vriendenboek
Deze keer: 

Evi de Groot
1 Naam: Evi de Groot.
2 Bijnaam: -
3 Geboren op: 7 – 11 – 2004 (7 jaar).
4 Broers en / of zussen: 
 3 broers en 1 zus.
5 Woonplaats: Zwammerdam.
6 School: Oranje Nassauschool Groep 4.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 
 Weet ik eigenlijk niet.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Vera.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? 
 Op Zep.
10 In welke les rij je nu? Woensdag van 16.30 – 17.30 uur.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Alles.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? De 8 rijden.
13 Heb je nog andere hobby’s? Jazzdance en tekenen.
14 Wat is je lievelingskleur? Donker-roze.
15 Wat is je lievelingsboek? Pony Puk.
16 Wat is je lievelingsfilm? Black Beauty.
17 Naar welke muziek luister je graag? Vioolmuziek.
18 Wat eet je het liefst? Spaghetti.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Gran Canaria.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Voetbal.
21 Wat wil je later graag worden? Springruiter.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Mouse.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Dat ie wit is.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op 
 stap willen en wat zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Met Mouse naar het strand, lekker crossen.
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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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                  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 3, 31 en woensdag 28 maart 
   van 13.00 tot 17.00 uur  

       
 
     
 

    
  Shetlander/ pony zadel    € 74.95 

         Dekens wassen      € 13,95 
         Kent hoofdstel van mini t/m cob  € 29,95 
         Rijlaarzen         € 25,00 

       Wedstrijdset 5 delig (kind)      € 90,= 
   HKM dekjes met koort     € 24,95 
   Rijbroeken v.a.       € 25,95 
   Leren Jodhpurs       € 47,50 
   Cap        v.a. €  25,00 
   Snoepjes  1 kilo       €   2,50 

           
 
 

Op de foto Alvaro van Ylona de Leeuw 
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In het Pretfort 
Vriendenboek
Deze keer: 

Valda Smits
1 Naam: Valda Smits.
2 Bijnaam: Oma! (van Tigo).
3 Geboren op: 6 – 1- 1943 (69 jaar).
4 Broers en / of zussen: 1 broer en 1 zus † 
5 Woonplaats: Alphen aan den Rijn.
6 School: in Bristol in Engeland.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 
 Met tussenpozen alweer 59 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? In Nederland van Ria’s vader, 
 in Engeland was er toen nog geen manege en gingen we gelijk de weg op.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen? Fenna.
10 In welke les rij je nu? Tot voor kort op woensdagavond, 
 maar Wilma kan het niet meer aan. Zij wordt al 32.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? 
 Als de oefeningen lukken en galop.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Goed aan de teugel laten lopen.
13 Heb je nog andere hobby’s? Schilderen, golf, oppassen op mijn kleinzoon.
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw.
15 Wat is je lievelingsboek? Sophie’s Choice.
16 Wat is je lievelingsfilm? Pulp-fiction.
17 Naar welke muziek luister je graag? Heavy metal.
18 Wat eet je het liefst? Alles!
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Frankrijk.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? 
 Mensen die troep op de straat (of de manege) gooien.
21 Wat wil je later graag worden? Oud.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Wilma.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Ze is een lid van onze familie  
 geworden. Zij is al sinds 1992 bij ons.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap  
 willen en wat zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Met Wilma scheuren langs het strand.
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Pretfort
fanaat
Heei allemaal,
Nu is het eindelijk mijn beurt 
om iets over mezelf in de 
Pretpraat te schrijven. Voor de 
mensen die mij niet kennen; Ik 
ben Melissa, en ik ben 13 jaar 
oud. Ik woon samen met mijn 
ouders, een broer van 16 en 
onze 2 katten Sam & Minoes 
in Nieuwkoop. Ik zit op school op het Scala College in Alphen aan den Rijn. Mijn 
hobby’s zijn paardrijden bij Pretfort, zingen bij Marble en ik zit op volleybal. 
Paardrijden vindt ik eigenlijk wel het leukst. Ik rij nu ongeveer 2 en een half jaar 
op manege Pretfort. Ik heb het er erg naar me zin. Voor dat ik hier kwam rijden 
heb ik eerst 2 jaar bij de Alphense Ruiters gereden. Een manege in Alphen waar 
het ook heel leuk was. Toen ik daar 2 jaar paardreed vond ik de lessen steeds 
minder leuk worden. Ik kende toen iemand die op Pretfort reed en zo ben ik hier 
terechtgekomen. Ik was er nog nooit geweest, maar toen ik bij Pretfort kwam 
zag ik toch wel dat het een leuke, gezellige, goede manege is. Daarom ben ik 
hier gekomen. Mijn eerste les was op Chica. Ik heb één les op donderdagavond 
gereden en daarna ben ik naar de vrijdag gegaan. Ik heb ongeveer 1 jaar in de 
vrijdagles gereden. Mijn lievelingspaard is een hele lange tijd Chica geweest. 
Omdat ze altijd zo lief en braaf was, en ze lekker reed. Nu rij ik al een tijdje op 

zaterdag, in de les van 10.30 tot 
11.30. Het is een hele gezellige les. 
Zaterdag is de enigste dag dat ik 
paardrijd. Meestal rij ik op Amber, 
de ‘nieuwe pony’ van de manege. 
Ze staat hier alweer een tijdje 
en ik rij bijna elke week op haar. 
Soms is ze een beetje schrikachtig 
en druk, maar ze kan ook heel 
leuk lopen. Ik had al een beetje 
gehoopt dat er zo’n lieve pony 
op de manege zou komen. Het is 
natuurlijk niet de enige, paarden 
waar ik ook wel eens op rijd en 
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lief vind zijn: Borah, Selly en eerst 
dus ook Chica. Ik vind het altijd heel 
leuk op de manege. Op zaterdag is 
het altijd heel gezellig met Tessa, 
Marloes, Ruth, Kim, Francisca en 
Isabel.  Ik vind het jammer dat 
ik maar een keer per week kan 
paardrijden. Maar het gaat ook niet 
anders, want ik heb het best wel 
druk met school & huiswerk. Ik wil 
in ieder geval voor altijd bij Pretfort 
blijven rijden en ik hoop hier nog 
lang niet weg te gaan. Nou, zo 
heb ik denk ik wel genoeg verteld en je kan me altijd vragen stellen.Misschien 
zien jullie me nog wel een keer rondlopen op de manege, je kan me vinden op 
zaterdag. J
Liefs, Melissa

Paardenpraat
Deze keer hebben we geen verhaal over een pony of paard, maar willen we 
speciaal een plekje vrijmaken voor Chica & Hardy. 

In memoriam, Chiquita, 22-02-2012 

Chica, drie jaar een 
trouwe manegepony 
geweest. Ze heeft veel 
mensen op haar rug 
gedragen, en altijd 
deed ze haar best. 
Ongetwijfeld zullen 
veel mensen haar 
missen. 
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In memoriam, Heart Feelings, 8-12-2011

Hardy, de lieve trouwe ex-
manegepony die een hele 
tijd geleden is overgekocht 
door fam. Heikoop. Het is 
nu drie maanden geleden, 
maar we weten dat vooral 
de fam. Heikoop nog elke 
dag aan haar denkt en 
haar mist. 

Dreams. That’s where I have to go
To see your beautiful Face anymore

I stare at a picture of you   
And listen to the radio  

Hope, hope there’s a conversation 
We both admit we had it good 
But until then its alienation

I know that much is understood,  
And I realise..  

If you ask me how I’m doing 
I would say I’m doing just fine  

I would lie and say  
that you’re not on my mind 

But I go outside,
And finally  

I’m  forced to face the truth
No matter what I say I’m..  
Not over you, Not over you.
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Pretpraat vraagt aan Jou:
Wie zou jij voor één dag willen zijn? En waarom?

Een paard.
Om te kijken hoe het is om elke dag kinderen op je rug te hebben.
 -Gaby van ‘t Hart, 11 jaar.

 Minister President Rutte
 zegt er lachend achteraan: Dan worden er tenminste eens beslissingen  
 genomen!
 -Alex Hesseling (vader van Naomi), 43 jaar.

Mijn hond Nicky.
Dan kan ik lekker naar buiten en geaaid worden.
 -Michelle van der Weijden, 11 jaar.

 Mijn verzorgpony Lady.
 Om geborsteld en verzorgd te worden.
 -Tessel Kok, 9 jaar.

Koningin Beatrix.
Dan zou ik op bezoek gaan bij een andere koning of koningin, in een ver land.
 -Romy Lankhaar, 11 jaar.

 Een vlieg!
 Gewoon op afstand in m’n eigen gezin eens kijken wat ze aan het 
 doen zijn.
 -Jennie van Lith (moeder van Louise), 50 jaar.
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Wist je dat.. 

- Dit de eerste Pretpraat van het nieuwe jaar is? 
- Wij ons afvragen of iedereen zich nog een beetje aan zijn goede 
 voornemens houdt? 
- De meeste mensen hun goede voornemens na de maand januari 
 zijn vergeten? 
- Er ook weer van alles gebeurd is op de manege? 
- Sanne nadat ze kreupel is geweest nu weer meerijdt in de lessen?
- Zep ook weer helemaal mee draait in de lessen?
- Hardy is ingeslapen? 
- Wij de familie Heikoop nog veel sterkte willen wensen?
- Chica hele erge koliek heeft gekregen?
- Ze helemaal verstopt van binnen zat? 
- Het niet meer te helpen viel, en ze dus ook is ingeslapen?
- Hardy & Chica daarom deze keer een speciaal plekje in pretpraat hebben? 
- Lucky nu in de stal van Chica staat?
- Yvonne een lichte hartaanval heeft gehad? 
- Zij daarna een hele tijd heeft moeten rusten, rusten en rusten?
- Het nu weer beter gaat? 
- Wij daar heeél erg blij mee zijn!? 
- Maar wij haar toch nog veel succes met alles wensen!? 
- De manege ook veel last heeft gehad van de koude weken?
- De paarden extra dekens op moesten?
- Dat iedereen ook moest uitkijken dat zijn paard niet te bezweet werd? 
- Ze anders snel ziek kunnen worden? 
- Er een lek was in de nieuwe stal? 
- Alle waterbakjes van de paarden bevroren waren? 
- Alle paarden dus water in hun voerbak kregen? 
- Dit veel werk is om telkens bij te vullen? 
- We dus daarom nu blij zijn dat het weer is gaan dooien?
- Zondag 4 maart en maandag 5 maart het weer Diploma Rijden is? 
- De startlijsten op internet zijn te vinden? 
- Wij de diplomarijders alvast succes wensen? 
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- De Caprilli-wedstrijd er ook weer aan komt? 
- Dit een gecombineerde proef met dressuur en springen is? 
- Deze op zondag 18 maart wordt gehouden? 
- Wij dus iedereen oproepen om mee te doen?
-	 De	inschrijflijst	binnenkort	in	de	kantine	komt	te	hangen?
-	 Deze	Pretpraat	mede	mogelijk	is	gemaakt	door	de	adverteerders?
-	 We	alle	adverteerders	daarom	willen	bedanken	voor	hun	bijdrage?
-	 We	nog	dringend	op	zoek	zijn	naar	nieuwe	adverteerders?
-	 Een	kwart	pagina	advertentie	slechts	€	40,-	per	jaar	kost?
-	 U	de	penningmeester	kunt	benaderen	voor	meer	informatie?
-	 Dat	per	mail	(adkoster@deziende.nl)	of	telefoon	(0172-574353)	kan?

 

Attentie Diplomarijders op 4 maart!!
Op zondag 4 maart wordt ook de 20 van Alphen gehouden.
Komt u uit Alphen, kijk dan vooraf even of u de manege op de normale 
manier kunt bereiken. 

Kijk voor de zekerheid even op de website: 20vanalphen.nl

www.rabobank.nl/GroeneHartNoord

Rabobank. Een bank met ideeën.

Zondag 10 juni verdient u fietsend geld.
Dat is het idee.

U fietst zondag 10 juni toch ook mee met de Rabobank Fietssponsortocht? Tijdens deze feestelijke

fietstocht verdient u geld voor uw club, vereniging of stichting. Kijk voor de dichtstbijzijnde stempelpost

en de voorwaarden op www.rabobank.nl/groenehartnoord. Vanaf 1 juni kunt u op deze website ook de

fietsroutes en de lijst met alle begunstigde verenigingen bekijken. 

Geld verdienen voor
de clubkas!
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KAMPPRAAT 2012
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer jeugd-kampen.
Dit keer splitsen we het in twee kampen.
De eerste is bedoeld voor de jeugd van de basisschool.
De tweede voor iedereen op het voortgezet onderwijs.
Zit je er net tussen in, dan mag je (in overleg met Ria) kiezen.
De 1e kampweek staat gepland van maandag 9 juli t/m 14 juli.
De kosten bedragen (net als vorig jaar) voor leden van “De Ziende” € 190,-
Het 2e kamp is nog onder voorbehoud!!!
van maandag 16 juli t/m donderdag 19 juli.
De kosten hiervan zijn (net als vorig jaar) € 135,00
Niet-leden  betalen in beide gevallen € 10,00 meer!!

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet € 25,00 vooruit worden betaald 
om de eerste kosten van de organisatie op te vangen.
De rest zien we gaarne voor 30 juni in ons bezit.
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort te Aarlanderveen, postgiro 1941.587.
Voor dit bedrag ben je een week helemaal verzorgt op de manege. Je rijdt paard en doet 
spelletjes, zowel met als zonder je edele viervoeter. Je hebt echter ook plichten. We 
drukken hieronder het kampreglement af.

Kampregels en wetenswaardigheden.
Alle deelnemers zijn verplicht om bij toerbeurt, volgens een op te stellen rooster, corvee 
werkzaamheden te verrichten. Iedere deelnemer is verplicht zijn/haar slaapplaats na het 
opstaan netjes in orde te brengen.
Rijden geschiedt alleen in groepsverband en onder leiding.
Verlaten van het kamp mag alleen met toestemming van de leiding.

Ieder kind moet WA-verzekerd zijn
Ouders die het kamp willen bezoeken, zijn van harte welkom, maar alleen op woensdag-
avond van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Maandagmorgen tussen 9.30 uur en 10.30 uur verwachten we je op de manege. Zaterdag 
tussen 12.00 uur en 13.00 uur kan je weer worden opgehaald.

Persoonlijke benodigdheden.
Slaapzak of iets wat deze kan vervangen. We slapen op stro. Toiletartikelen zoals zeep 
en tandpasta. Extra onderkleding. Truien en extra lange broeken en uiteraard je rijbroek. 
(Rij)laarzen, schoenen, (rubber)laarzen en eventueel gymschoenen. Regenkleding. 
CAP........ uiteraard. Lektuur voor als je niets te doen denkt te hebben. (Komt zelden voor). 
Zaklamp. Zwemkleding.
Als je een oude cassetterecorder of CD-speler hebt is deze welkom. 
Ook CD’s  zijn welkom, maar zet wel duidelijk je naam er op. 
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Inschrijfformulier kamp 2012
Dit formulier inleveren aan de bar, samen met € 25,00.

1e kamp   /  2e kamp   (doorhalen wat niet gewenst is)

Naam..........................................................................................................................

Straat.........................................................................................................................

Postcode en plaats....................................................................................................

Telefoonnummer thuis..............................................................................................

Telefoonnummer mobiel ..........................................................................................

Attentie ouders!!!! Als u tijdens de kampweek niet thuis bent, vul dan 
hieronder in waar u bereikbaar bent, of waar de leiding in noodgevallen 
naartoe moet bellen.

Te bellen bij nood. Naam..........................................................................................

Telefoonnummer voor noodsituaties......................................................................

Bij inlevering van deze bon moet EUR 25,00 vooruit worden betaald om de 
eerste kosten van de organisatie op te vangen. 
De rest zien we gaarne tegemoet  voor 30 juni. 
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort  te Aarlanderveen, postgiro 1941.587.

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

ATTENTIE !!!!!! 
EEN WA VERZEKERING IS VERPLICHT.......
De leiding acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de kampperioden, 
tevens behoud zij zich het recht, diegene die zich wanordelijk gedraagt, naar huis 
te brengen...........
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de leden-

administratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

februari

2 Mariëlle van Ettinger

4 Kim Garthoff

5 Linda de Roos

7 Julia Vianen

10 Suzan vd Burgh

12 Zoë Spelt

14 Eva Kranenburg

22 Esther van der Vlies

23 Manouk Mensink

24 Sascha de Boer

25 Danique van Stigt

25 Chayenne van der Hoorn

25 Francisca Schutter

maart
5 Franca Brussee

5 Jet op ‘t Land

12 Noa Burmanje

12 Laura Beckers

13 Irene Weerheim

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

17 Femke Severrien

17 Patricia Kranenburg

19 Beau Schonewille

22 Sam Meijer

24 Maartje op ‘t Land

25 C. van Schaik

april
5 Merel Bakker
6 Michelle Gordijn
8 Petra Gordijn
10 Shannon Hoogervorst
12 Esther Heikoop
13 Ria van Schaik
13 Marleen Heikoop
21 Arne Enderman
23 Adrie Vianen
25 Desirée van Wengerden
27 Yara Kleijweg

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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 4 en 5 maart  Diplomarijden

 18 maart  Caprilliwedstrijd voor iedereen.
  Inschrijven zoals bij een dressuurwedstrijd.
  Dus gebaseerd op je diploma.

 19 maart  Ledenvergadering

 12 mei  Voorjaarscross

 16 juni  Open Dag en Dressuurwedstrijd

 
 9 juli t/m 14 juli  Eerste Kamp
 16 juli t/m 19 juli  Tweede Kamp

 15 september  Najaarscross

 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


