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Wij hebben altijd leuke aanbiedingen!
Kom naar de winkel voor ons aanbod.

Let op het juiste adresWij zijn verhuisd!

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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Ruitersportvereniging De Ziende stopt!
Dit is de allerlaatste editie van Pretpraat, na ± 45 jaar.

Dank aan alle adverteerders en andere sponsors!
Dank ook aan onze leden, voor het in ons gestelde vertrouwen.
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Van de bestuurstafel
Na ruim 44 jaar mag ik namens het huidige (ex)bestuur nog een woordje tot 
jullie richten.
In al die jaren zijn er heel wat bestuursleden 
en helpende handen de revue gepasseerd!
Wij willen allen hiervoor heel hartelijk 
bedanken!!!!

Wie herinnert zich niet Corry, Els en Margot 
achter de bar, foto’s op de website door 
Gerda, ponykampen met Wilma. 
Vaste ochtendmanegemesthulp Valda; onvermoeibaar. 
Zoveel vaste gezichten van Pretfort waaronder onze penningmeester Ad, van de 
44 was hij er 42 jaar bij!!!!! Steun en toeverlaat van velen, als het om regelen van 
verenigingszaken ging.

Ook de meiden die jong bij Pretfort zijn begonnen en inmiddels wat jeugdwerk 
op zich hebben genomen.  O.a. Marit, Marloes, Isabel, Mirjam.
Vera, ook jong begonnen, inmiddels Z-dressuurruiter en ons jurylid voor de 
pubers en jong 😊volwassenen. 
Saskia als jury voor de jeugd en het geven van de minilesjes. 
Wist u dat, de wist u datjes van haar hand kwamen????

Bert Marsman, die in 2002 zorgde dat de vereniging, als één van de eerste 
verenigingen, een website kreeg en die daarvoor nog steeds het onderhoud 
doet.

Bram, Joyce, Yvonne, etc…..Te veel om op te noemen….. 
Het is ondoenlijk om alle ca 110 mensen op te noemen die ooit in het bestuur 
zaten en de vele tientallen andere helpers. Ik heb slechts een paar namen 
genoemd in dit voorwoord, maar weet dus, als jij niet genoemd bent, dat dat 
komt omdat de lijst anders veel te lang werd…...

Bedankt ook alle sponsoren, zonder jullie geen Pretpraat of wedstrijdbekers. 

Het was vaak makkelijk en soms een hele kluif om alles rond te krijgen, maar 
altijd hadden we een goed en leuk wisselend team om te klus te klaren.

Geniet nog even van deze laatste Pretpraat en een hartelijke groet namens ons,
Cindy Slappendel 
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Hiernaast een beetje slechte afdruk van het omslag van 
het allereerste clubblad. Toen nog zonder naam.

Laatste clubblad
Dit is de laatste Pretpraat die u van ons ontvangt. 
Hij heeft het nummer 6 van de 45e jaargang 
gekregen, maar dat is alleen omdat onze 
adverteerders in 2019 hadden betaald voor 6 
edities en er maar 5 hadden gekregen.
We zijn altijd heel blij geweest met al die zeer 
trouwe adverteerders, want zonder hun bijdragen, 
was het uitgeven van dit blad een te grote aanslag 
op ons budget geweest.
We willen hen daarom heel hartelijk bedanken 

voor de vele jaren dat de meeste bedrijven ons hebben gesteund met hun 
advertentie.

Afscheid in Zwammerdam
Op zaterdag 15 februari 2020, vond de laatste Ledenvergadering plaats van 
Ruitersportvereniging De Ziende. 
Na 44 jaar en 4 maanden, stoppen 
de activiteiten van de vereniging.
Deze laatste Ledenvergadering 
was dan ook bedoeld om de 
laatste handelingen te verrichten 
die nog op de agenda stonden.
Zo konden de leden hun stem 
uitbrengen op de Goede Doelen 
waar, als alle nog lopende zaken 

zijn geregeld, het resterende saldo 
aan kan worden overgemaakt.
Gekozen werd voor 4 doelen; 
Paard in Nood, Stichting De 
Paardenkamp, Pippi’s Opvang 
en Manege De Tijd van Ipse de 
Bruggen. 

Omdat hij maar liefst 42 jaar 
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penningmeester van de vereniging is geweest, en ook al die jaren het clubblad 
heeft verzorgt, kreeg Ad Koster een cadeau van de vereniging aangeboden, waar 
hij, samen met zijn vrouw, van kan gaan genieten.

Ook werden de laatste 
Kampioensbekers uitgereikt 
en een trofee die voor het 
eerst (en dus het laatst) werd 
uitgereikt.....

De Kampioensbekers in de categorie Zonder Diploma, 
gingen naar Aimée Vriend 
en Manouk Hoogendoorn. 
Voor het eerst in alle jaren 
dat de bekers werden 
uitgereikt, was er een 
gelijke stand.
De beker voor de categorie 
met A-Diploma, ging naar 
Eline de Leeuw.
De beker in de categorie 
met BCD-Diploma ging naar Jip van Koert.
De beker in de categorie EP/18+ ging naar Carlijn 
Bijsterveld.
Evy van Klink ontving een beker omdat zij werd 
uitgeroepen tot TALENT 
van HET JAAR 2019! Dit 
omdat ze meedeed aan 3 
wedstrijden in verschillende 
categorien en daar steeds 
1e werd.

Na afloop van het officiële 
gedeelte, werd de middag 
afgesloten met een hapje 
en een drankje. Terwijl 
ondertussen gekeken kon 
worden naar een reeks 
foto’s uit de afgelopen 
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jaren.
De leden ontvangen 
in april nog een 
afsluitende editie 
van Pretpraat, het 
clubblad van de 
vereniging.

Daarnaast blijft het 
nog 7 jaar mogelijk 
om op de website de 
vele honderden foto’s te bekijken, die de afgelopen circa 17 jaar zijn gemaakt bij 
activiteiten. 

In 2002 heeft Bert Marsman (op 
de foto met zijn vrouw en dochter) 
namelijk de eerste website voor de 
vereniging gebouwd en sinds die 
tijd, worden bij alle wedstrijden / 
activiteiten veel foto’s gemaakt.
In deze Pretpraat een paar foto’s van 
de middag, maar kijk verder dus op 
onze site: www.deziende.nl.

Einde aan een tijdperk
Na bijna 45 jaar, komt er dan nu een einde aan het bestaan van 
Ruitersportvereniging De Ziende.
De vereniging heeft het besluit genomen om te stoppen, omdat Excellent Stables 
zich heeft aangesloten bij de Manege & Ruiterbond. 
Deze heeft een eigen opzet voor proefjes en wedstrijden. Waarbij een aparte 
vereniging niet meer nodig is.

Zo’n 45 jaar geleden, besloot de heer van Schaik (de vader van Ria) een manege 
te beginnen en de koeien geleidelijk te laten verdwijnen.

Al snel waren er mensen die dit wilden uitbreiden met een vereniging 
en zo ontstond (heel kort gezegd) in 1975 de ponyclub Pretfort en de 
Ruitersportvereniging De Ziende.
Beiden hadden als doel om te kunnen aansluiten bij landelijke organisaties, om 
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op die wijze bekwaamheidsproeven en wedstrijden te kunnen organiseren.
Zo waren we vele jaren aangesloten bij de Nederlandse Pony Club. De NPC.
We zijn hier in 1994 mee gestopt, omdat de kosten hiervan wel erg hoog werden 
en we eigenlijk geen enkele Pony Ruiter hadden die aan wedstrijden deelnam 
buiten de manege.
Het enige dat we van deze organisatie afnamen, waren de diploma’s voor het 
B-examen.

Omdat we natuurlijk wel examens wilden blijven organiseren, besloten we een 
eigen reeks diploma’s uit de grond te stampen. De zgn ABC-diploma’s.
Hiermee konden we de indeling bij de wedstrijden sturen en dat is altijd goed 
verlopen.
Net als bij de zwemdiploma’s, gaf de instructrice aan wie er mee mocht 
doen met een examen en daarmee voorkwamen we teleurstelling bij de 
examens. Eigenlijk zakte er niemand meer, omdat je anders gewoon niet werd 

geselecteerd om mee te 
doen.
Deze examens hebben 
we afgenomen tot het 
voorjaar van 2019.

Daarnaast is er nog 
een aantal jaren een 
aparte vereniging 
geweest voor de ruiters 
die deelnamen aan de 
landelijke wedstrijden. 
Dat was Landelijke 
Rijvereniging De Ziende.
Toen het aantal ruiters 
dat aan de landelijke 
wedstrijden deelnam, 
te laag werd, is deze 

vereniging opgeheven, omdat de kosten te hoog werden.

Vera, die als enige nog aan de wedstrijden deelneemt, heeft zich daarom 
aangesloten bij een andere vereniging. Heel erg jammer, maar dit is de beste 
oplossing gebleken. (lees haar artikel in deze Pretpraat)
In de 44 jaar en 4 maanden dat de Ruitersportvereniging heeft bestaan, hebben 
er heel wat zaken plaatsgevonden. Een deel daarvan willen we in deze speciale 
editie van Pretpraat belichten.
We hebben daar een stapel oude Pretpraten voor opgezocht en de fotoboeken 

Hiermee trad de vereniging naar buiten
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van de familie van Schaik.
We proberen om niet in herhaling te vallen met het boekje dat we uitgaven bij 
ons 40 jarig bestaan, maar enkele belangrijke feiten, moeten we ook nu weer 
noemen. 

We hopen dat u nog even kunt nagenieten van de historie van De Ziende.
En als u bent uitgekeken op deze Pretpraat, dan kunt u nog 7 jaar lang genieten 
van alle oude foto’s op de website www.deziende.nl. Deze blijft namelijk nog 
bestaan en bevat duizenden foto’s uit de periode van 2002 tot 2020.

We nemen afscheid met een lach en een traan; de traan omdat we het jammer 
vinden om te moeten stoppen, maar de lach toch vooral als we terugkijken op 
de achterons liggende mooie jaren.

Het gaat u allen goed! En misschien komen we elkaar nog eens ergens tegen.
Ad Koster

Afscheid RSV De Ziende, door Isabel 
Het afscheid van RSV De Ziende is voor mij de afsluiting van een hele bijzondere 
periode.  
Als klein meisje kwam ik op de manege in de dinsdagmiddagles en reed 
daar altijd met veel plezier. Toen ik wat ouder werd ging ik over naar de 
zaterdagochtend, eerst naar de tweede les en later naar de eerste, en daar 
begon het echte avontuur.  
Ik leerde de meiden van de les beter kennen en na een wat rommelig begin 
werden we dikke vriendinnen. Geleidelijk aan ging ik vaker helpen bij wedstrijden 
en andere evenementen en spendeerden we samen hele weekenden op de 
manege. Er zijn proefjes die ik nooit meer vergeet omdat ik ze zo vaak (soms 
met een klein foutje, oepsie) heb voorgelezen. De ponykampen als leiding waren 
altijd een hoogtepunt in het jaar, de helft van de lol zat altijd al in het samen 
bedenken van de activiteiten, thema’s en niet te vergeten de limmerikken voor 
de kinderen. Altijd met de welbekende (of beruchte) penny’s.  
De penny’s, daar wil ik graag wat langer bij stil staan. Want zonder de penny’s 
was ik waarschijnlijk nooit zo betrokken geweest bij alles wat we gedaan 
hebben. We konden hele zaterdagen op de manege hangen, praten over alles en 
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af en toe ook flink ruzie maken, maar dat kwam altijd goed. Nu zijn we allemaal 
ouder en beginnen onze levens veel meer uit elkaar te lopen. Ik ben in september 
2019 gestopt met paardrijden omdat het nu even niet in mijn schema past, wat 
ik nog steeds heel jammer vind. We zien elkaar daarom bijna niet meer, en dat 
steekt soms wel maar is ook goed, we zijn allemaal bezig om “volwassen” te 
worden en van die rebelse tieners van de zaterdagles is (bijna 😜) niks meer over. 
Als we dan wel bij elkaar zijn is het eigenlijk als vanouds. We maken dezelfde 
stomme grappen en kunnen nog steeds lekker zeiken om het zeiken.  
Dus, lieve RSV De Ziende, bedankt. Bedankt voor alle leuke wedstrijden, 
halloween avonden, Sinterklaas, kerst en alle dingen die ik vergeet om op te 
noemen, maar vooral bedankt dat ik mijn lieve penny’s heb leren kennen. Uit het 
oog, maar nooit uit het hart. ❤️ 

Isabel

Mijn tijd op manege Pretfort, door Margot
Toen mijn oudste zoon 12 jaar oud was, wilde hij graag gaan paardrijden. Dat 
klonk als muziek in mijn oren! Ik heb zelf namelijk 14 jaar lang gereden, maar 
ben destijds gestopt toen ik aan het afstuderen was. Maar dankzij mijn zoon 
dus de draad weer opgepakt, want ik ben zelf ook weer gaan rijden toen. We 
gingen kijken bij manege Pretfort en het viel ons meteen op dat de paarden er 
goed uitzagen. Toevallig was Ria net de paarden aan het binnen halen, en die 
kwamen met de oortjes naar voren aangerend, zo hup hun stalletjes in! Dat was 
voor mij een duidelijk teken dat de paarden en ponies het hier prima naar hun 
zin hadden. Dat het geen hele chique manege was, vond ik ook heel fijn, wij zijn 
daar niet zo van. En dan al die andere leuke dieren die er rondliepen! Kippen, 
konijnen, die lieve Flits en later Cliffie. Heel gezellig. Al snel ging ik meerijden 
in de vrijdagochtendgroep, een groep voor volwassenen. En een hele gezellige 
groep! Er werd, naast heel serieus gereden uiteraard, ook veel lol gemaakt. En 
na afloop een bakkie doen met elkaar. Mijn zoon heeft het vier jaar volgehouden, 
ik rij nu nog steeds met veel plezier. Destijds kwam Ad aan mij vragen of ik 
misschien in het bestuur van de vereniging wilde plaatsnemen. Dat wilde ik 
wel, tenslotte reed mijn zoon ook mee met wedstrijden, en ik zelf niet veel later 
ook. Bovendien was mij het secretarisgebeuren niet vreemd, omdat ik eerder bij 
andere verenigingen ook secretaris ben geweest. Het was wel even schrikken 
toen Ria vertelde dat ze moest stoppen met de manege, maar gelukkig hebben 
de nieuwe eigenaren besloten dat het een manege zou blijven. Omdat zij zich 
hebben aangesloten bij de Manege en Ruiterbond, is de vereniging niet meer 
nodig. Mijn taak als secretaris zit er dus op, maar ik hoop nog vele jaren met 
plezier te kunnen paardrijden bij voormalig manege Pretfort!
Margot Reijnders
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Uit de oude doos
De rest van deze Pretpraat zal heel rommelig op u overkomen, want we blikken 
terug met oude stukjes uit oude Pretpraten. We doe dat niet echt op jaartal, 
want dat is bijna onmogelijk. Eerder de vergelijkbare zaken bij elkaar......
We beginnen met een artikel dat is geschreven door de moeder van Ria van 
Schaik, die helaas al weer enkele jaren geleden is overleden. 

Zo begon het allemaal
Een verhaal dat mevrouw van Schaik in 1999 al voor de gewone Pretpraat 
schreef, Maar dat in dit laatste boekje ook zeker niet misstaat.
Niet alles in dit verhaal klopt meer, maar de start van de manege en alles er om 
heen, is gewoon een historisch verhaal, dat niet is veranderd na al die jaren.
Daar waar over periodes/jaartallen wordt gesproken, dient u dus rekening te 
houden dat het in 1999 is geschreven.
 
“Mijmeringen vanaf een zonnige, 
rustige plek bij het vijvertje aan het 
Indiapad”. 
Dat zou de kop boven dit artikel 
kunnen zijn. 
Drie juli. Opeens was de vakantie 
daar. 
De laatste lessen op de manege. Ook 
de laatste les voor van Schaik. 
De laatste keer lesgeven en dan is het 
echt gedaan. 
Dat was wel even slikken voor ons alle twee. 
We gingen altijd zo ons gangetje. Dat merkte ik toen ik weer eens een stapel 
fotoalbums bekeek. Dan denk je aan wat er zomers toch allemaal is gebeurd. 
Het begon allemaal met één kamp onder de naam van “De Viergang”. Dat was 
toen voor kinderen uit de buurt die zelf een pony of paard hadden, of er één bij 
ons huurden. Dat was toen al een aardig koppeltje. 
Er werden toen nog bijna iedere dag buitenritten gereden. Bijvoorbeeld naar 
Boskoop of Ter Aar. Het was voor iedereen reuze spannend. 
Ik kookte op mijn fornuis in onze “privé” keuken. De pannen huurden we ergens 
in Alphen. Die waren alleen veel te groot voor het fornuis, dus moesten we 
steeds de pannen draaien. Ik was dan ook bijna de hele dag bezig met het eten. 

Als er buitenritten gereden werden, dan was dat een hele dag. Dan werd het zo 
geregeld dat er een auto achteraan ging met emmers om de pony’s en paarden 
water te geven. En er ging natuurlijk brood mee. Heel veel brood. Voor de 
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picknick. Met hagelslag, kaas, pindakaas en worst. Verder veel frisdrank en koele 
melk. 
Al gauw kwamen Hetty Steyger en Cor Weber in zicht. 
Eerst nog wat verlegen, maar al gauw was Cor de helpende hand bij van alles en 
nog wat. Ook Hetty hanteerde veelvuldig de verfkwast en dergelijke. 
Er werd toen ook van alles georganiseerd, zoals onderlinge dressuurwedstrijden, 
buitenritten op zondagmorgen, crosses en natuurlijk ook kampen. 
Ook werd de Goede Sint zo hier en daar ingehaald, met ruiters en paard en 
wagen. 
Tijdens die kampen gebeurden er soms de gekste 
dingen. Zo had één van de kinderen een pas 
gekregen konijntje bij zich. Moest persé mee naar 
kamp. Maar helaas... Dat doet hij anders nooit, 
hoor ... Het konijntje doodgebeten ... De eerste 
ochtend al... Goede raad was duur, dus meneer 
van Schaik ‘s morgens voor dag en dauw op pad, 
naar net zo’n konijn. En ja hoor, precies dezelfde 
tekening, dus gauw in het kooitje. Maar helaas, het 
was geen hollandertje maar een vlaamse reus ..... 

Eind 1975 werd de vereniging “De Ziende” opgericht, met als voorzitter de heer 
van der Toolen. Cor Weber ging voor de centjes zorgen. 

Kort daarop kwam ook Ad Koster bij de club, al was dat 
toen nog alleen voor de muziek bij allerlei avondjes en 
de kampen. 

Er moest toen ook een clubblad komen. Ik heb hier 
nog een blaadje uit 1975. Eerst werd er gestencild 
door Anneke Brandsma. Daarna is mevrouw Bakkes 
heel druk met dat blad geweest Het werd in die tijd 
ook een echt clubblad. Ze verzorgde het blad in het 
begin eigenlijk helemaal in haar eentje. Tot en met het 

stencillen op school. In die tijd verscheen ook de eerste verjaardagskalender in 
het blad. Dan natuurlijk ook een kaartje sturen naar de jarigen. Heel leuk, maar 
ook heel veel werk. We hebben dit jaren volgehouden, maar wel met veel hulp 
van anderen, die het af en toe eens een poosje van me overnamen.
Toen Ad wat vaker met zijn muziek op de manege verscheen, zette hij ook een 
manege-top 10 op.
Die verscheen dan steeds in het clubblad, dat ondertussen de huidige naam 
“Pretpraat” had gekregen

Ik zit nu een oud blad door te lezen en kom tegen dat op 14 mei 1976 onze Ria 

Cor Weber

Voorzitter 
van der Toolen
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haar B-diploma heeft gehaald. Samen met o.a. Jenny Zwanenburg, Marjoleine 
Ruiterman, Christa Polder en nog tien anderen.

Deel 2
Ik heb van Ad veel Kamppraten gekregen. 
Nou, nou, dan kom je er weer helemaal bij en zou je zo nog eens zo’n kamp 
willen meemaken. 
Niet met al die zorgen die ik natuurlijk voor iedereen had. En ik was ook steeds 
weer blij als iedereen weer gezond, maar wel erg moe en voldaan, naar huis 
ging. 

Zo las ik van Disco-Ad en van twee kampleiders die zich 14 dagen opsloten om 
een “tienerkamp” leiding te geven. Ja, ja, wat een pret en wat is er niet allemaal 
gebeurd. Kijk bv eens naar Cor Weber z’n hoofd. 
Daar is nog een litteken van een kamp uit 1978 te zien. 
Toen kreeg hij teer midden op zijn hoofd bij het bouwen van een kampvuur. Een 
teeremmer moest bovenop het vuur komen, maar dat ging niet helemaal zoals 
het moest... 

Ze gingen zelfs naar de Veemarkt in Leiden, ‘s morgens vroeg. En een keer naar 
de bioscoop in Alphen. 
Wat een organisatie was dat allemaal. Maar wel leuk. Vooral naar de film, want 
als de leiding kaartjes had gekocht voor een film, dan waren er tieners die die 
film niet leuk vonden en naar een andere film gingen ...... Dan moest de leiding 
zoeken, want die had de koppen geteld en er waren er niet genoeg ... 

Met iemand van de bioscoop de zalen af. Als er liefdesscenes in de film zaten 
konden ze daar wel zoeken, maar als ze bijna onder de stoelen kropen, kon je ze 
toch niet vinden met een zaklantaarn. 

Na de film gingen we wat drinken bij het kroegje wat vroeger naast de HEMA zat 
Daar werd alles nog eens besproken. Het was echt, zoals ik hier in een verslag 
lees, lachen, gieren, brullen. 
Dan de gebeurtenissen in de slaapvertrekken. 
Lol voor tien. Meiden aan de ene kant Jongens aan de andere kant. En dan maar 
overlopen. 

Hier wil ik niet te lang bij stilstaan, maar dat het voor iedereen spannend was, 
dat laat zich raden. Iedere keer was het de leiding die kwam zeggen dat ze naar 
hun eigen kant moesten. 
Er werd ook gezongen. Bijvoorbeeld “zachtjes tikt de regen ... “ van Rob de Nîjs. 
Alleen met een andere tekst, die me nu niet meer bekend is. Maar als mijn man 
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(meneer van Schaik) een keer een brul gaf, dan hielp dat een poosje. En ging hij 
zelf in de slaapzak, dan mochten ze nog even dollen waar hij zelf ook mee hielp, 
maar als het moest stoppen, dan was het wel afgelopen (hoopte de leiding). 
Er werden ook wel eens slaapzakken met stekels gevuld of dichtgenaaid, 
pyama’s verstopt en alles wat echt bij een kamp hoort. Maar na afloop was het 
toch altijd weer leuk geweest.
Ook werden er pannekoeken gebakken op eigen vuurtjes. Dat gebeurde toen al 
en ook nu blijft dat nog steeds leuk. 

A.D. Koster, zoals Ad in het begin werd genoemd, liep al de kampen door als rode 
draad, maar ook als leiding. Hij had de muziek. Hits van Toen en Nu. 
Hij was daar heel druk mee, net als met de video. 
In menig huiskamer worden waarschijnlijk nog steeds videobanden van hem 
bekeken over de kampen. 
Er waren in die tijd ook regelmatig grote koppen de kranten: “Pleegdochter 
Jan den Hertog (de schrijver) op ponykamp in Aarlanderveen”. En over een 
Vietnamees meisjes. Nou het was een gewoon kind zoals alle andere kinderen, 
dus we wilden geen extra journalisten bij het kamp. Rijn en Gouwe en het Witte 
Weekblad vonden we precies genoeg. 
En dan tot slot was er het Kampvuur. Met zang, dans, toneel en stukjes. Soms 
was er iemand met een gitaar bij. Een keer is het gebeurd dat het vuur net was 
aangestoken, of we zagen overal in de omtrek blauwe zwaailichten. We waren 
net cowboy-liedjes aan het zingen toen dit wreed verstoord werd. In een tel 
lagen de brandweerslangen over het erf. De mannen kwaad dat ze voor niets 
opgeroepen waren (maar door wie) en ons kampvuur naar de knoppen. 

deel 3 
Dit al weer het laatste nummer van de Pretpraat van 1999. 
Hier staat ook vast weer een Kerstverhaal in. 
Daarover zit ik te denken, wie is daar mee begonnen? 
Dan denk ik aan Yvonne Ernst-Verbiest Ze schreef ook hele spannende verhalen. 
Hier lees ik er één uit Pretpraat van ‘77: “De zomer van het mooie 
witte paard”. Ze schreef dat onder de naam Y.M. Procrofawisje. 

In die zelfde jaargang lees ik ook een verhaal van Elsa: “De avonturen van 
poes Mies in het Grachtenhuis”. Dat is nu ook al ruim 20 jaar geleden. Elsa, die 
eigenlijk mevrouw Burggraaff heet, heeft nu haar 15e Kerstverhaal geschreven. 
Ook maakte ze raadsels en puzzels. Ze kwam op zaterdag naar de manege en 
ging dan eerst de (oude) kantine aanvegen. Dan zocht ze de kinderen van het erf 
om daar allerlei spelletjes mee te gaan doen, zoals Prentendomino e.d. 

We hebben ook een “Hitpret” gehad. Dan kon je je eigen Top lijst invullen. 
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O.a. de Top 10, de LP Top 5, de Tip LP, de Pretschijf en de Persoonlijke Top 5. 
Hier is een persoonlijke Top 5 uit ‘78 van Ria Otto. (Nu Ria Weber-Otto). 
Haar keuze was toen: 
1 Samba pa-ti van Santana 
2 Wuthering Heights van Kate Bush 
3 Stayin’ alive van de Bee Gees 
4 Sergeant Peppers Lonely heart’s club band van de Beatles 
5 Don’t go breaking my heart van Elton John en Kiki Dee 

Dit mocht je natuurlijk zelf uitzoeken wat je het mooiste vond. 

Dan hebben we ook rubrieken van André van Brenk gehad, over paardenrassen 
en nog wel meer. 
Die Pretpraten werden heel vaak opgevrolijkt met tekeningen van Atie vd Berg. 
Ook kregen we veel tekeningen van anderen voor de Pretpraat en voor de 
kantine. 

Nu kom ik aan de rubrieken die er nog steeds in staan. En wel “Opa”, “Zo leer(s) 
je nog eens wat”, en niet te vergeten de redaktie praatjes. 
Ik vind het buitengewoon, dat je dat al zoveel jaar voor elkaar krijgt. Heel lang 
met de zelfde schrijvers zelfs. 

Dat alles met tekeningen en plaatjes er bij. En sinds 1981 zelfs gedrukt in plaats 
van gestencild. Een ware verbetering voor het blad. 

Vooral de rubriek “Zo leer je nog eens wat” zit volgens mij veel tijd in om iedere 
keer weer iets te vinden, denk ik zo. 
Ook het warm houden van de adverteerders, om ze elk jaar weer opnieuw te 
krijgen. Dat gebeurd nu al zo’n 20 jaar. 

De eerste advertenties die ik vond zijn die van Ponsioen en Zn BV en van Maison 
jeanelle. Dat was in 1977. 
Nu staan er heel wat meer in en dat is heel goed, want zo kan de Pretpraat 
blijven bestaan. . 

Wat vinden jullie van de Theo en Thea roddels. In september ‘88 zijn Cora en 
Marleen daar mee begonnen. Daarvoor hebben verschillende mensen 
“wist-u-datjes” geschreven. 
Hier is er één uit ‘77: Wist u dat de redactie in de persoon van mevrouw Bakkes 
bij je verjaardag een kaart stuurt namens Pretfort? 

Waar komen toch al die verhalen (en zijn het dan ook “roddels”) vandaan? 
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Ga wel zo door, heel leuk hoor! 

Als ik dan lees dat iemand liever de Sexlijn belt dan een privéles van Ria krijgt, 
dan staat er achter: omdat het alletwee één gulden per minuut kost. Dat is ook 
de moeite niet?? 
Er is ook een rubriek geweest die heette: “Van pen (hand) veranderen”. 
Renate van Boven (nu getrouwd en wonend in Frankrijk) was dacht ik de eerste. 
(red. dat klopt inderdaad en die aflevering staat in deze laatste Pretpraat) Zij 
gaf de pen weer aan een ander door. Daardoor kreeg je hele leuke verhalen. 
Bijvoorbeeld over een fiets die je van huis naar de manege brengt en van een 
trein die je naar school en weer naar huis brengt. Je moet daar wel een flinke 
duim voor hebben. Wie weet zien we zoiets ooit weer eens terug. 

deel 4.
Deze keer wil ik het hebben over de cursussen.
Mei 1980 is de eerste Ruiterbewijs cursus van start gegaan.
De heer van der Toolen was de eerste cursusleider. Na een flink aantal weken 
was het zover. Ene meneer Post uit Voorburg kwam het examen voor de Ned. 
Hippische Sportbond afnemen. Vijftien ruiters deden er mee, een kreeg voor 
het schriftelijke deel een her-examen. De heer Post werd die dag ook bijna van 
de sokken gereden door een zeer gespannen deelneemster AdV (nee Ann, we 
noemen je naam niet voluit). Deze deelneemster werd later toch rustiger en 
behoorde ook bij de geslaagden. Andere geslaagden waren o.a. Jan vd Broek en 
Yvonne Ernst - Verbiest.

Op 6 april 1981 zijn de eerste examens afgenomen van de cursus 
“Paardengebruik”. Voor het gemak praten we over mennen. 
Hier was de heer J. Maiburg de instructeur. Zijn rechterhand voor het schriftelijk 
deel was Yvonne de Witte (de toenmalige secretaris van onze vereniging).
Een hele interessante cursus als je echt iets meer wil weten over het paard.
De examinator was toen de heer J vd Visch. De gecommitteerde was de heer J.G. 
Kemmere. 
De eerste geslaagden waren o.a. Corrie Smittenaar, Carla vd Weyden en Ria van 
Schaik.
Dat er met al die cursussen veel gelachen is, maar het ondertussen toch 
serieus was, laat zich wel raden door de vele geslaagden. Het ging allemaal 
buitengewoon goed.
Later kregen we dat het praktisch examen in Nieuwkoop afgenomen moest 
worden. Nou dat was helemaal wat. Op de weg, met straten oversteken en 
verkeersregels. Ja, ja, en zo hoort het.
Meneer van der Visch deed, dacht ik, de tweede cursus en kwam met Pathelien 
en Gobelien. Nou, de een tilde het achterbeen nog hoger op dan de ander, maar 
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ze leerden er wel veel van. Zo gingen ze zo hier en daar door een voortuintje, 
maar ik geloof dat de mensen het niet eens zo erg vonden. Het was twee keer in 
de week feest in de nieuwbouw, in de buurt van de Halve Roe.
Daarna zijn we maar overgegaan naar onze eigen mannen, Cor (Weber) en 
Rokus (de Jong) met het trouwe paard Patrick.
Wat heeft dat beest er toch veel aan het felbegeerde papiertje geholpen. Wat 
hebben die jongens daar toch een hoop werk aan gehad, vooral Cor. Want 
praktijklessen gaan er makkelijker in dan schriftelijke toestanden. Maar als je 
het een beetje met een geintje kunt brengen, dan lukt het toch wel. Zie de 
resultaten.
Voor het mennen kwam er een beetje een moeilijke overgang, want het rijk 
stelde een bezuinigingsgreep in, waardoor het examen onbetaalbaar werd. Als 
opvolger kwam het “Koetsiersbewijs”.

Maandag 24 augustus 1987 ging er weer een nieuwe cursus van start.  Dit keer 
“Toiletteren, Voorbrengen en Beoordelen van Paarden”.  Er waren 10 lesavonden 
van 3 uur, die werd gegeven door de heer Bos uit Groenekan. De lessen waren 
opgedeeld in twee delen van anderhalf uur.
Vijftien mensen hebben er de schouders onder gezet en zijn ook allemaal 
geslaagd. Dit gebeurde op 2 november 1987.
Er kwamen weer twee heren het examen afnemen.
‘s Middags kregen de deelnemers enkele uren de gelegenheid om een paard te 
toiletteren en rond half zes begonnen de examinatoren met beoordelen. Daarna 
kwam het voorbrengen nog.
Iedereen bracht zijn eigen opgeknapte paard voor. Dan was het heel spannend of 
je het paard bij kunt lopen en of je niet tegen de kant gedrukt werd. Spannend 
allemaal en als dan rond acht uur de uitslag komt en iedereen is geslaagd, dan 
is de spanning van zo’n hele dag er wel uit. En anders kwam dat nog wel, want 
als ik de cijferlijsten zie, is het allemaal boven, of zelfs ver boven, de verplichte 17 
punten.

We hebben nog een menexamen gehad met deelnemers uit Pijnacker. Als 
verrassing kwamen ze met een echte Postkoets. Frans van Schie wilde daar ook 
tijdens het examen mee rijden. Ons land, waar het examen werd verreden, is 
echter niet zo vlak en het schommelde dan ook nogal erg. De examinator zei 
dan ook al erg snel: “U bent geslaagd hoor.”  Ik herinner me ook nog dat al die 
meiden die dag in precies de juiste kleren opkwamen voor hun examen. Prachtig.

Mevrouw van Schaik

Tot zo ver het artikel dat mevrouw van Schaik in 1999 schreef en dat in vier 
opvolgende Pretpraten werd gepubliceerd. Een klein deel van het oorspronkelijke 
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verhaal heb ik weggelaten, omdat dat niet relevant is voor de geschiedenis. 
90% is rechtstreeks overgenomen uit de oude bladen.

Er is natuurlijk in de jaren daarna heel veel veranderd.
Mensen zijn gekomen en weer gegaan. Daardoor kent een groot deel van de 
huidige ruiters veel namen die mevrouw van Schaik noemde, ook helemaal niet 
meer.
Ook zijn de meeste artikelen in Pretpraat veranderd. 
De laatste jaren werd Pretpraat vooral volgeschreven door Saskia vd Heuvel, 
Rienke Boonstra, Margot Reijnders, Cindy Slappendel en Ad Koster. Zeer 
regelmatig leverden ook andere bestuurders hun bijdrage voor het blad. 
Een grote verbetering was de invoering van kleur. Dat heeft het blad de laatste 5 
jaar heel veel goeds gebracht.

Wist u dat allemaal nog?
We beginnen dit artikel met de eerste Agenda die we nog konden vinden. Deze 
stond in december 1975 in het blad.

3 december   St. Nicolaasfeest
   De jeugd tot 12 jaar viert ‘s middags om 2 uur het feest. 
   Boven de 12 jaar ‘s avonds om half acht.
   Het geheel vindt plaats in de Rank.
27 december  Oliebollen in de kantine van “Pretfort”.
29 december  Oudejaarsfeest voor de jeugd tot 12 jaar.
   Samenkomst om 5 uur: audiovisuele film.
   Daarna pannekoeken en bingo.
30 december  Oudejaarsfeest voor de jeugd vanaf 12 jaar.
   Samenkomst om 5 uur: muziek (disco), daarna   
   nasimaaltijd en bingo.

 In februari en april: instructiefilm, ook voor nieuwkomers.
 Met Pasen een eierzoekwedstrijd.
 In maart en mei: wedstrijden.
 In mei, juni en augustus: dressuurproeven.
 Van eind juni tot eind juli: de vakantiekampen.

1976
In november 1976 meld zich het 100 ste lid van “De Ziende”.
Haar naam is Ellen van Vliet. Zij heeft heel wat jaren op Pretfort gereden.
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Kampvideo’s
De kampen werden vanaf het 
allereerste begin op video vastgelegd. 
In de eerste paar jaar door Jaap 
Kempen en vanaf 1977 tot omstreek 
2000, door Ad Koster.
Deze opnames bestaan momenteel nog 
steeds (2020), maar de vraag is hoe de 
kwaliteit is op dit moment. Eigenlijk 

zouden ze moeten worden gedigitaliseerd, maar dat is een zeer grote klus. 
Dus wie het aandurft…… Bel gerust even met Ad (0172-574353).

1978
Op 30 maart 1978 werd de naam van de vereniging officieel 
Ruitersportvereniging “De Ziende”. Deze naam stond vanaf dat moment voor 
zowel de ponyclub als de ruitervereniging.
Op deze datum werden bij notaris van den Berg de statuten in orde gemaakt. 
Eerste bestuursleden van de vereniging waren Do Serdijn (voorzitter, Cor 
Pols (secretaris) en Frank Oosterman (penningmeester). Omdat Frank erg 
druk was, werd vrij kort daarop de hulp ingeroepen van Ad Koster, die het 
penningmeesterschap waarnam, tot hij in 1979 officieel in het bestuur kwam.
Hij bleef penningmeester tot het opheffen van de vereniging in 2020.

Innen lidmaatschap toen en later
Het betalen van het lidmaatschap en ook het lesgeld, ging in de beginjaren nog 
grotendeels contant of (na vele oproepen in het clubblad) via de giro.
Mevrouw van Schaik (de moeder van Ria) had daar haar handen aan vol.
De vereniging was de eerste die halverwege de 80-er jaren overging op 
acceptgiro’s.
De penningmeester moest die nog met de hand typen, want het waren nog 
losse kaarten en er was nog geen computerprogramma voor.
Het ledenbestand werd in die jaren ook nog gewoon bijgehouden op kaarten in 
een kaartenbak. Pas aan het einde van de jaren ‘80, bouwde Hans Reurings het 
eerste computerprogramma voor het bijhouden van het ledenbestand. Later 
kwam hier ook de boekhouding in te staan.
Dat was een enorme vooruitgang, want kort daarop kwamen er acceptgiro’s in 
kettingformulieren en was het printen een heel stuk eenvoudiger.

In de loop der jaren is dit computerprogramma vervangen door een moderner, 
omdat de tijd nu eenmaal niet stil blijft staan. We gingen werken met FileMaker 
Pro. Een database programma, waarin je eenvoudig nieuwe layouts kon 
aanmaken en dus ook selecties kon maken. Met zelfstudie hebben we daar een 
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zeer bruikbaar programma van gemaakt. 
Het ziet er niet mooi uit, maar functioneert 
zeer goed.

Toen Ria van Schaik de manege van haar 
ouders overnam, wilde ze ook graag gaan 
werken met acceptgiro’s en dat deden we 
uit het zelfde programma.
We konden, op basis van de leeftijd van 
de ruiter, een bedrag op de acceptgiro’s 
printen.

Acceptgiro’s werden op een gegeven 
moment een kostbare zaak, dus gingen 
zowel de vereniging als de manege over 
op nota’s, die eerst per post werden 
verstuurd, maar de laatste tijd via de mail.
Dat is gebleven tot in 2019 de familie Mulder de manege overnam.

1979
In de beginjaren was het de gewoonte het geld voor evenementen, bij 
inschrijving, aan mevrouw van Schaik te betalen. In 1979 werd het aantal 
deelnemers echter zo groot (vaak ruim boven de 100), dat besloten werd dat 
penningmeester Ad dat ging doen op de dag zelf.
Het parool was: eerst betalen en dan pas rijden. Gelukkig is hier nooit zo streng 
voor opgetreden, want Ad stelde dan gewoon voor om bij de eerst volgende les, 
alsnog aan mevrouw van Schaik te betalen.
Op papier was er echter de mogelijkheid vastgelegd, dat een aanmaning kon 
worden verstuurd, verhoogd met administratiekosten. 

Ledenwerfaktie (uit Pretpraat juni 1976)
Het gaat erg goed met “Pretfort”. We kunnen binnenkort de 200e ruiter of 
jeugdruiter verwachten. Het ligt in onze bedoeling om degene die de 200e ruiter 
aanbrengt, een vijf-lessenkaart aan te bieden en aan de 200e zelf een gratis 
lidmaatschap van een jaar.
We hopen dat iedereen hieraan mee wil doen.
De penningmeester

In elke Pretpraat staat in de beginjaren een lijst met nieuwe ruiters.
Elke keer is dat weer een lijst met zo’n 20 tot 25 namen. Een zeer grote groei dus.
Helaas heb ik niet meer kunnen vinden of die 200e ruiter nou ook echt 
genoemd is. Wel kom ik nog tegen dat het aantal leden van “De Ziende” op zijn 
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hoogtepunt, 190 was. Dat was tussen 1983 en 1985. In dat zelfde stukje staat 
dat het aantal ruiters op Pretfort vrijwel het dubbele was van het aantal leden. 

Augustus 1976
Uit onderstaand stukje komt naar voren dat er in het begin nog geen lesroosters 
waren, maar dat iedereen gewoon kwam als hij zin had. Dat ging natuurlijk na 
enige tijd niet meer goed, dus stonden onderstaande stukjes in augustus 1976 in 
de Pretpraat:

Een beleefd maar dringend verzoek
In de laatste maanden is de groei van het aantal ruiters met sprongen 

omhooggegaan. Iets waar we uiteraard 
ontzettend blij mee zijn, maar wat ook de 
nodige organisatie meebrengt. Want iedereen 
wil graag rijden, maar als we allemaal tegelijk 
komen, loopt alles natuurlijk mis.
Nu hebben we een verzoek aan jullie: zouden 
jullie even met mevrouw van Schaik willen 
bespreken op welk uur je graag zou willen 
rijden, dan kan zij dat allemaal op papier 
zetten. 
Het voorkomt teleurstellingen en meneer 
van Schaik weet dan precies hoeveel paarden 
en ponies er uit de wei of de stal gehaald 
moeten worden. En dan nog iets: als je door 

ziekte of om welke reden dan ook op het afgesproken lesuur niet kunt komen, 
bel dan even. Denk even aan je paard of pony dat met z’n zadel op de hele tijd 
onnodig op je staat te wachten. Even bellen is toch niet te veel gevraagd.

En uit die zelfde Pretpraat:  BELANGRIJK 
Is het jullie wel eens opgevallen, dat het net lijkt of mevrouw van Schaik meer 
ogen heeft dan wie dan ook? Ze ziet alles en iedereen. Dat moet ook,want ze 
moet precies bijhouden, wie er allemaal geweest zijn op een dag . (voor haar 
administratie).
Maar nu wordt het haar toch te bar, elke week komen er nieuwe gezichten bij 
en is het voor haar niet meer bij te houden.
Daarom willen we jullie vragen of je, als je het erf op komt, je eerst bij mevrouw 
van Schaik wilt melden. Dat zal voor haar een stuk prettiger worden. We zijn 
tenslotte op de wereld om elkaar te helpen.
Denken jullie er in het vervolg aan?

De eerste sticker van Pretfort
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De jury verteld (B-diploma mei 1976)
Hoera, hoera, hoera, de allereerste 15 ponyruitertjes, die op de gedenkwaardige 
avond van 14 mei 1976 de allereerste B-proef moesten rijden voor een officiele 
jury van de Bond, zijn er doorheen gekomen en zijn nu de trotse bezitters van 
een heel officieel papier, het B-diploma.
Hang het boven je bed, bewaar het om aan je kleinkinderen te kunnen laten 
zien, in ieder geval: houdt het in ere!
Als het goed is, heeft iedereen  zijn eigen puntenlijst gekregen, maar het is 
natuurlijk moeilijk om ook te weten wat de jury, de heer Priemus, allemaal zei, 
terwijl hij de punten gaf. Toch is het goed om daar iets over te horen.
Belangrijk is, dat hij niet alleen op de fouten wilde letten, maar ook op de 
dingen die echt goed waren. En zo kwam hij tot een oordeel. Buitengewoon 
tevreden was hij erover dat iedereen er zo goed verzorgd uit zag. Allemaal keurig 
netjes in de voorgeschreven kledij, het harnachement picobello, de ponies goed 
geborsteld. Het was of de ponies ook hun beste beentjes wilden voorzetten: ze 
waren rustig en gewillig op een heel kleine uitzondering na. En de entourage 
was ook af: een mooie zachte lenteavond, de ouders gezellig toekijkend vanaf 
het terras. Geen gehang over de afrastering, wat wel eens afleidend kan 
werken. In de springtuin reden intussen de ruitertjes die op hun beurt moesten 
wachten, op een rustig afstandje hun ponies in.
Wat iedereen ook opvallend goed deed, was het nemen van de hoeken. Daar gaf 
de jury een pluim voor. Maar laten we ook even opnoemen wat er nogal eens 
fout ging.
1 Het wenden. Dat ging bij velen te kort, te veel op hert laatste moment, zodat 
de wending niet goed afgewerkt kon worden.
2 De slangenvolte. Hier bleek een misverstand te zijn. Er was één boog te veel 
ingestudeerd. Maar wees gerust: de candidaatjes hebben hier geen nadeel van 
ondervonden. Als het de volgende keer maar goed gaat, waarschuwde de jury.
3 Het uitstrekken. Dat schijnt toch wel moeilijk te zijn. Dat was bij de meesten 
nog niet voldoende.
4 De hals strekken. Ook hier nogal wat fouten. Goed opletten!
5 Mesten. Als de pony moet mesten tijdens de proef: toch doorrijden. Ook dan 
moet de pony zijn berijder gehoorzamen en niet omgekeerd.

Er waren meer dingen die niet helemaal goed waren. Maar dit was een eerste 
proef en het diploma daarvoor moet vooral gelden als een stimulans. Dit is een 
begin. Dus ook niet denken: dit heb ik gehaald en ik geloof het verder wel. De 
fouten die nu nog niet zo zwaar worden aangerekend, worden bij de volgende 
proef voor de gevorderden beslist niet door de vingers gezien! Dus: goed 
oefenen, dat komt ook van pas als er straks op vreemd terrein aan wedstrijdjes 
wordt meegedaan.
Dat is nog eens wat anders dan op eigen terrein rijden in de zo gezellige 
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omgeving van manege Pretfort.
De heer Priemus gaf ook de raad niet al te haastig aan de volgende proef te 
gaan deelnemen, want het is zo jammer als je dan een afknapper krijgt!
Maar geen zog: de heer van Schaik helpt!
Proeven zijn belangrijk op de weg naar goed leren rijden, maar ook het 
ongedwongen omgaan met de ponies, de ontspanning om de les heen, en niet 
te vergeten de discipline en het zich houden aan de regels, dat zijn allemaal even 
belangrijke dingen, zei de heer Priemus. Dat heeft grote opvoedkundige waarde 
voor heel het verdere leven.
Wat hij ook nog goed vond?
Het uitzicht via de hoefslag over het land, waar langzaam de dauw kwam 
opzetten; de aandacht van de ruitertjes, die bezig waren aan hun proef; de 
ponies, waarvan hij zei dat het “geschikt materiaal” was; de lekkere koffie van 
mevrouw van Schaik, kortom heel deze fijn geslaagde avond.
Dat is een felicitatie waard voor de heer van Schaik en zijn helpers!

Dit verhaal is opgetekend uit de mond van de jury van die dag; de heer Priemus.

Ook een felicitatie voor de geslaagden:
Crista Polder Marjoleine Ruiterman Jenny Zwanenburg 
Nanda de Groot Henriëtte Hoogendoorn Erica vd Heyde
Ria van Schaik Ingrid vd Heyde Yvette Luyendijk  
Ellen Kolmer Wendy vd Zwet Mascha Keyzer
Marjan Romp Mariëtte Stegwee

We hebben ook wel eens een minder vriendelijke jury gehad, blijkt uit een 
woordje van  onze voorzitter, Do Serdijn, in juni 1978:
Wisten jullie:
Dat bij de B-proeven die pas gereden zijn, er een heel strenge jury was?
Dat deze mevrouw o.a. aanmerkingen maakte op vuile laarzen, meisjes die 
zonder haarnetje reden, het feit dat niemand witte handschoenen aan had, 
behalve Monique Tukker (goed zo).
Dat ze het erg belangrijk vond als er netjes werd afgestapt, de beugels HANDIG 
werden opgestoken, de pony niet werd losgelaten en recht bleef staan en 
daarna een klopje als beloning kreeg.
Dat al deze dingen punten scheelden.
Dat een fout maken niet zo erg is, als je de fout maar corrigeert.
Dat het zweepje in de goede hand houden bij het groeten weer punten scheelt.
Dat bijna iedereen één of meerdere malen op het verkeerde been heeft gereden.
Dat dat wéér punten kostte.
Dat de volgende B-proefrijders hier misschien hun voordeel mee kunnen doen!
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In 1994 hebben we de kontakten met het NPC verbroken.
Al jaren ergenden we ons aan de kosten die de NPC ons in rekening bracht 
voor het afnemen van de examens en 
dergelijke. De kosten per examen kwamen 
zo langzaam aan (alles mee gerekend) 
boven de dertig gulden ( ±14 euro) per 
kandidaat. Dit durfden we uiteraard niet 
door te rekenen. Bij elke kandidaat pasten 
we daarom zo’n 10 gulden (±4 euro) uit de 
kas bij.
Omdat we uiteraard wel examens wilden 
blijven organiseren, besloten we een 
eigen serie examens op poten te zetten. Dit werden de ABC-examens. Het 
A-examens behelst een proef zonder galop. Het B-examen is gelijk aan het NPC 
examen en bij het C-examen moet de kandidaat een L-proefje rijden. Het laatst 
is hier ook nog de D-proef aan toegevoegd.
In de jaren dat we nu op deze wijze werken, zijn al heel wat kandidaten voor 
deze proeven opgegaan.  Om het examen een zekere waarde te bezorgen, 
trekken we steeds een erkend jurylid van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke 

Rijverenigingen aan om over de kandidaten te oordelen. 

De Pretpraat ging niet altijd over paarden.
In maart 1982 begonnen we de rubriek “Van hand veranderen”, een rubriek 
zonder paarden. De schrijver gaf aan het einde de pen door aan een willekeurige 
volgende schrijver….. We zochten deze eerste editie nog eens op.  

Van hand veranderen door Renate van Boven.
Ik en mijn fiets.
Ik ben maar zo vrij geweest om de pen van Adje op te pakken en ik wilde jullie 
iets vertellen over het wel en wee van mijn fiets (wie een beter onderwerp 
heeft, kan dat inleveren in de copybus, dan zijn we er zeker van dat dit stukje 
meer inhoud zal hebben dan dit).
Ik ga nu dus, na dit hoopvol begin, maar verder.
Om jullie een indruk te geven wat de fiets wel niet voor mij betekent zal ik mijn 
dagboek openslaan en jullie een weekje laten meebeleven.
Triiiiiiiiiiiing, bammes, kledder….. Dit is het veelbelovende geluid wat regelmatig 
te horen is op mijn slaapkamer als mijn wekker me uit bed tracht te bellen (vaak 
zonder veel resultaat).
Als ik tijd heb, werk ik nog een boterham naar binnen en dan begint de reis van 
maandagochtend naar school. 
Ik stap, nog half in slaap, op mijn fiets. Als ik begin te fietsen, merk ik dat hij ook 
nog niet helemaal wakker is, want af en toe slaat te trapper door.

Ruitersportvereniging “De Ziende”

dressuur-diploma

            De jury                                          Namens de vereniging 

Dit is een diploma van Ruitersportvereniging “De Ziende”  -  Achtermiddenweg 8 te Aarlanderveen
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Na 25 minuten fietsen kom ik enigszins afgepeigerd op school aan. De lessen zijn 
er voor de verandering al 5 minuten bezig. Ik stap het lokaal binnen en zeg dat 
mijn fiets me halverwege in de steek liet. (waar een fiets al niet goed voor is) 
Wegens de originaliteit van de smoes mag ik voor deze keer binnen blijven. 
Na tig uur en “hard zwoegen” op school doorgebracht te hebben, begint de reis 
naar huis.
Ik zeg, al fietsend, de leraar waarbij ik ‘s ochtends nog te laat kwam, nog gedag, 
die me onbegrijpend terug knikt. Dom van me want ik had naast mijn fiets 
moeten gaan lopen, maar helaas.
Na 35 minuten fietsen kwam ik thuis. 
De dagen die volgen zien er zo’n beetje precies eender uit. Ik zal dus maar een 
paar dagen overslaan, anders verg ik teveel van jullie aandacht, want het is al zo 
moeilijk om er bij te blijven.
Het is nu vrijdagavond 6.45. Anneke en ik gaan fietsen naar Aarlanderveen. 
Natuurlijk komen we de politie tegen, die we liever kwijt dan rijk zijn en we 
worden verzocht te stoppen. Een goed uitziende besnorde jonge agent (ontleend 
aan de Bouquet reeks). Hij wijst mij er op dat mijn licht niet het niet doet (net of 
dat ik dat niet wist).
Hij zei: :dat licht ging zeker net kapot”. Omdat ik thuis heb geleerd mijn 
meerdere in geval van twijfel, gelijk te geven, zei ik maar: “Ja”. Hij prutste er 
even aan en hij deed het weer; ik mocht zonder boete verder, maar het mocht 
niet weer gebeuren. Waarna ik instemmend knikte en hem gedag zei. Er heerst 
veel saamhorigheid binnen onze vereniging, want toen we bijna bj ons doel 
waren: ±10 meter voor het bruggetje, werden we bijna de Ziende in getoeterd. 
Een enthousiaste begroeting. U word hartelijk bedankt, oftewel voor herhaling 
vatbaar.
Na veel hindernissen, zoals men 
dat in goede paardetermen 
zegt, kwamen we dan toch 
eindelijk aan op de manege.
Na een dik uur van 
inspanningen, kregen we zoals 
altijd een consumptie: onze 
energie voor de terugreis.
Na 20 minuten doortrappen, 
kletsen, lachen en zingen, 
waarbij het geluid van mijn 
ietwat roestige kettingkast als 
ritme fungeerde en de bel van Anneke haar fiets als soliste diende, met onszelf 
als achtergrondkoortje, kwamen we min of meer mesjogge* aan. Maar mijn 
fiets zag er nog onvermoeid uit. Hij had nog best verder gekund. 
Dit was nu een impressie van mijn fiets, wat zou ik zonder fiets moeten 
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beginnen?….
Tenslotte laat ik nu de pen van hand veranderen en geef Anneke Burggraaff 

opdracht om het volgende verhaal te schrijven.

* zie woordenboek

Renate van Boven

Uit 2008 is onderstaande Onderonsje:

Onderonsje met

Deze keer:

Sylvia Tijsterman
Hallo, stel jezelf eens voor aan onze 
lezers!
Ik ben Silvia Tijsterman maar iedereen noemt 
me altijd gewoon Sil. Ik ben 39 jaar en woon 
in ‘t Spant in Alphen aan den Rijn, op de 
zolder met mijn poes Punkie. Mijn vader en 
moeder wonen in Nieuwkoop, ze hebben een 
botenverhuurbedrijf. Ik heb ook nog een broer 
en een zus, allebei ouder dan ik. Zij wonen ook 
op zichzelf.
Je was toch nog maar heel klein toen je begon met de paardrijles op 
Pretfort?
Ja, ik was denk ik 7 jaar. Ik reed altijd op een pony die Zorro heette. De manege 
was toen nog van meneer en mevrouw van Schaik. 
Ik ging ook elk jaar op ponykamp, ik heb er heel veel meegemaakt. Ik weet 
nog dat ik toen op een pony heb gereden die Speedy heette. Maar hoe lang dat 
geleden is, dat weet ik niet meer!
Hoe lang help je al met uitmesten enzo?
Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het wel 10 jaar is!
Op welke dag en tijd heb je paardrijles, en van wie?
Ik rijd op donderdagavond van 19-20 uur. Ik heb les van Inge Bakker. Daarvoor 
had ik les van Karin en van Ria.
Waar werk je en wat doe je voor werk?
Ik werk op de Sociale Werkplaats Alphen, op een afdeling met inpakwerk. Dat 
vind ik erg leuk om te doen. Ik ga altijd op de fiets naar mijn werk toe. Ik werk al 
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vanaf dat ik 17 ben op de SWA dus dat is al erg lang!
Wie is je lievelingspony op dit moment?
Dat is Barney, daar rijd ik ook altijd op. Hij is heel lief maar ook vaak stout, want 
dan gooit hij mij eraf!
Ik vind Sindbad ook heel lief, dat is een heel oud paard van bijna 30, daar wandel 
ik wel eens mee als zijn baasjes niet komen. Ik vind nog wel meer paarden heel 
lief, waar ik niet op rijd. Dat zijn Fluck, Humpey en Flora.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn paardrijden, meehelpen op de manege, winkelen, televisie 
kijken, muziek luisteren, spelen met mijn mobiele telefoon, sms-jes sturen, met 
Jacco en Flitsie spelen, Barney, Humpey, Fluck, Flora en Sindbad knuffelen, met 
Humpey kletsen (die hinnikt ook altijd terug) en ik houd ook erg van voetbal, ik 
ben fan van Feijenoord! O ja: ik vind het ook nog heel leuk om kadootjes voor 
mensen te kopen!
Wie zijn jouw beste vrienden?
Mijn allerbeste vrienden zijn Ria en Marcel, die vind ik echt zo lief! Verder Sjaak 
en Coby (de buren van Ria en Marcel), Gaby, Inge, Kim, Sonja en Esther en dan 
natuurlijk Fluck, Humpey, Barney, Flora, Sindbad, hond Flitsie en papagaai Jacco. 
En mijn poes Punkie maar die krabt me ook wel eens en dat is wel stout!
Wat vind je het aller, aller, allerleukst aan paardrijden?
Dressuur vind ik het allerleukst, maar springen ook wel want dat gaat de laatste 
tijd hartstikke goed!
Zijn er ook dingen die je juist helemaal niet leuk vindt aan paardrijden?
Nee, niets, o ja: het vallen van Barney, al moet ik er ook wel heel erg om lachen 
als hij gaat bokken en ik lig met mijn kont in het zand! Dan moet ik weer taart 
trakteren!
Wat zijn je lievelingsprogramma’s op televisie?
Ik kijk het allerliefst naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Horrorfilms vind ik ook 
heel leuk en helemaal niet eng.
Welk gerecht eet je het liefst van alles?
Ik vind al het eten lekker! Nou ja, doe maar een broodje Shoarma!
Zijn er dingen die je zou willen veranderen op Pretfort?
Ik vind alles leuk, alleen zou ik meer feestjes willen, zoals toen Marcel zijn 
verjaardag vierde samen met Tommy. Dat was zooo gezellig!!!

Ken je iemand die ook een exemplaar van deze
speciale Pretpraat wilt hebben, laat haar/hem een mail 

sturen naar adkoster@deziende.nl
Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.
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Federatie door de jaren heen  
Ria Z2-kampioen Nieuws uit 1986:
en niet meer alleen beschikbaar voor leden van onze vereniging
Op de vorige week verreden federatie wedstrijd in Zevenhuizen werden 
de kampioenen bekend gemaakt van de 
kring Gouda van de Kon. Ned. Federatie van 
Landelijke Rijverenigingen. Ook dit jaar kwam 
de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De 
Ziende” weer in het rijtje voor. Ria van Schaik, 
de instructrice van de vereniging, wist namelijk 
in de Z2 klasse de kampioenstitel te behalen 
met haar paard Pascal. De Z2 is de zwaarste 

klasse die de federatie kent. 
Een waar succes derhalve. Het 
is daarom niet vreemd dat 
regelmatig buitenstaanders 
vragen om door Ria geinstrueerd 
te kunnen worden. Tot voor kort 
heeft ze dit steeds afgewezen, 
maar nu heeft ze besloten ieder 
die daar belangstelling voor heeft 
te gaan instrueren. Ook niet-leden 
van “De Ziende” kunnen nu dus 
profiteren van haar kennis. Zij 
vertelt u er graag meer over als 

u even belt: 01725-1340. De vereniging sleepte trouwens nog meer successen 
binnen. Twee van haar leden promoveerden namelijk naar een hogere klasse. 
Sabine Vugts wist met het paard Silvia de L1 klasse te bereiken, terwijl Nicolet 
Verlaan met haar Tamar overging naar de L2 klasse. Al met al weer heel wat 
successen voor een kleine vereniging als “De Ziende”. 
LR en PC De Ziende

In 1980 wilde Ria van Schaik officiële wedstrijden gaan rijden met haar paard 
Pascal. Hiertoe besloot Ruitersportvereniging De Ziende zich aan te sluiten bij de 
Koninklijke Nederlandse Federatie van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs. 
Met de jaren kwamen er ruiters/amazones bij en vielen er weer af. De instructie 
werd al heel snel door Ria verzorgd in speciale lessen.
Anno 1995 schommelen we tussen de 10 en 15 leden. Een kleine groep, maar 
misschien juist daardoor wel eentje met een vrij grote binding ten opzichte van 
elkaar. 

De foto’s bij dit artikel zijn willekeu-
rig gekozen, daar we vrijwel geen 
oudere foto’s in het archief hebben. 
Waarschijnlijk omdat er toen nog 
geen digitale camera’s waren.
De zwart/wit foto is van de eerste 
groep leden die voor de Federatie 
ging rijden.
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Deze kleine groep heeft in de jaren 1980 tot heden echter diverse keren in de 
kring Gouda, op provinciaal en zelfs nationaal niveau weten te presteren. Eerste 
prijzen worden ieder seizoen meerdere keren gewonnen.
Eén van de eerste grote successen behaalde Ria van Schaik in 1986 met Pascal 
(inmiddels in de klasse Z2 beland) op het concours hippique te Woerden waar zij 
1e werd bij de kür op muziek en daarmee de BASF-bokaal voor de neus van vele 
nederlandse topruiters/amazones wegkaapte.

In 1987 bereikte Ria met Rostana de klasse Z2. Met dit paard wist zij zich 
zelfs te plaatsen voor de nationale indoorkampioenschappen in 1991 met 
een 12e plaats en in 1992 met een 7e plaats. Op de Levade (=nationale 
outdoorkampioenschappen) bereikte zij in 1991 een 11e plaats. Met haar 
huidige Z2-paarden Donald en Duke reed zij mee in de provinciale (indoor)

kampioenschappen 
van 1995. In 
ditzelfde jaar 
werd zij door 
de Koninklijke 
Federatie 
onderscheiden met 
de Ruiterster. Een 
ereteken dat ze 
verkreeg doordat 
ze met 3 paarden 
de klasse Z2 bereikt 
had.
Ria is niet het enige 
succesvolle lid van 
de vereniging. 
Onder haar leiding 
bereikte ook Femke 
de Bruyn in 1990 de 

klasse Z2 met haar paard Waltien. In 1989 werd zij eerste in de klasse Z1 tijdens 
de provinciale outdoorkampioenschappen waardoor zij naar de Levade mocht.

Ook Diana Pieterse mocht met een tweede plaats op de provinciale 
kampioenschappen in 1992 door naar de Levade waar zij in de klasse Z1 de 10e 
plaats behaalde met Pascal. (Ja, dezelfde van Ria.) Ook zij heeft in de Z2-top 
menig concours goed verreden.

Ook de ponyclub floreert. Eén van de jonge talenten, Chantal van Koert, werd in 
1993 provinciaal kampioen met haar pony Rex in de klasse L1. In 1994 werd zij 
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kringkampioen in de M1 en (ja, die gaat door!) in 1995 werd zij bij de provinciale 
kampioenschappen eerste in de M2. Een schitterend resultaat. Ook Marieke 
Paymans werd eerste bij de provinciale kampioenschappen met de pony Vanessa 
en mocht hierdoor deelnemen aan de Levade 1995 in de klasse L en werd 
EERSTE! De eerste nationale 
kampioen van onze vereniging. 
Dat dit veel vreugde bij de 
leden, ouders én instructrice.
teweegbracht zal iedereen wel 
willen geloven. Deze 2 ponies 
beloven nog wat! 

Naast deze hoogtepunten zijn 
er nog vele successen door 
vele ruiters behaald in de loop 
der jaren. Teveel om allemaal 

op te noemen, maar niemand zal 
verbaasd zijn te horen dat onze 
vereniging heel wat keertjes de 
kampioenen in de diverse klassen uit 
de kring Gouda geleverd heeft.

In 1994 is LR en PC De Ziende een 
afzonderlijke vereniging geworden 
met eigen statuten. Gezien het 
talent dat we bezitten (ook 
op instructiegebied) zullen we 
provinciaal én nationaal nog wel 

eens van ons laten horen. Daar ben ik van overtuigd!

Deze successen liepen door tot enkele jaren geleden de meeste van de succesvolle 
ruiters gingen verhuizen of stopten met paardrijden in wedstrijdverband.
Op een gegeven moment was er nog maar één actieve ruiter die regelmatig voor 
onze vereniging naar wedstrijden ging. Om financiële redenen, hebben we toen 
besloten om deze tak niet langer voort te zetten.
Vera Vossenberg, die heel graag wilde doorgaan met de landelijke wedstrijden, 
is toen lid geworden bij een andere vereniging, maar is gelukkig wel blijven lessen 
bij Ria en ook haar paard bleef op Pretfort staan.
Vera heeft haar belevenissen van de afgelopen periode voor ons op papier gezet. 
Hierover leest u ook in deze speciale pretpraat..
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Vera en haar wedstrijd historie
Eind 2012 is de vereniging RSV de Ziende opgeheven. Deze was aangesloten bij 
de KNHS en in die tijd waren er naast mij een aantal ruiters die aan officiële 
KNHS wedstrijden meededen. Aan het einde van 2012 was ik daar het enige 
rijdende lid. Daar dit een wijdverspreid probleem was bij verenigingen besloot de 
KNHS om kleine verenigingen samen te laten gaan met andere. Dit betekende 
ook het einde van onze vereniging.

In die tijd heb ik met Maybe en Rabin vele 
wedstrijden verreden. Af en toe gingen we 
met meerdere ruiters naar dezelfde wedstrij-
den toe. Janneke van der Vis regelde toen alles 
omtrent de federatie vereniging, startcoupons 
etc. Destijds gingen deze inschrijvingen alle-
maal handmatig en per post, hier is in de tus-
sentijd al veel in veranderd… 

Om officiële wedstrijden te rijden is het nood-
zakelijk om lid te zijn van een KNHS vereniging. 
Vanaf de opheffing van RSV de Ziende ben ik lid 
geworden van de vereniging Prestige Ruiters 
en rijd ik mijn wedstrijden onder deze naam.

Sinds 31 maart 2015 is mijn paard Chirico, of-
ficieel Chirico Sollenburg, met de afstamming 
van Florencio x Tyorieta (v. Havidoff). Chirico is 
geboren op 27-06-2007.

Nu heb ik Chirico dus bijna 5 jaar in bezit en in die tijd hebben wij al veel bereikt, 
hoogte punten maar helaas zoals in iedere sport ook diepte punten.
We zijn onze wedstrijd carrière begonnen in de eerste klasse, klasse B – B van 
Begin. Deze klasse was super snel voorbij, we hebben samen veel eerste plaatsen 
kunnen veroveren! Een mooie periode, met veel complimenten en een groeiende 
zelfvertrouwen!

Daarna kwamen de klassen L1 en L2 – L van Licht. Ook hier vlogen wij samen 
doorheen We zijn op vele locaties geweest onder andere; Alphen, Langeraar, 
Nieuwe Wetering, Nieuwkoop, Bodegraven, Woerden, Houten etc.
Deze wedstrijden zijn vooral in de regio geweest maar in die periode hebben wij 
ook meegedaan aan de KNHS outdoor kampioenschappen. Een eerste selectie 
in Waddinxveen tijdens de Kring selectie. Om verder te gaan was het nodig om 
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je te plaatsen bij de beste ruiters. De geplaatste ruiters, waaronder ik, moch-
ten door naar de Provinciale selectie. Dit was in Heerjansdam, een hele mooie 
ervaring! Groot terrein, veel paarden, veel rijdbakken, heel gaaf! Helaas waren 
wij niet goed genoeg voor de volgende stap, de Nederlandse Kampioenschappen. 
Daar waar de beste van de provincie gaan strij-
den om de titel voor Nederlands Kampioen.
Al met al hebben Chirico en ik veel geleerd van 
deze wedstrijden, dit is toch anders dan de 
kleinschalige lokale wedstrijden.

Waar wij ons samen voornamelijk richtte op de 
outdoorwedstrijden heb ik ook een keer in het 
winterseizoen meegedaan in Dordrecht. Toen 
heb ik voor het eerst in mijn wedstrijd historie 
een wedstrijd moeten af-groeten, dit is het 
sein naar de jury waarbij je aangeeft te stop-
pen met de proef. Chirico vond de bak te eng, 
en dat resulteerde in een bak die niet verder 
ging dan de B-E lijn. Heel erg balen, maar 
zonder diepte punten ook geen hoogte punten. 
Ook deze ervaring hebben we samen meege-
nomen om verder te groeien.

De tijd van de wedstrijden gaat het hele jaar door, genoeg tijd om voldoende 
wedstrijden te rijden! Inmiddels zijn we ook de klasse M1 – M2 doorgekomen. De 
M van Middel. Dit niveau had ik ook bereikt met mijn vorige paard Rabin.

Rabin was een van de leerpaarden na Maybe, het welbekende manege paard. 
Met Rabin heb ik ook veel wedstrijden gereden, maar helaas was M het maxima-
le wat we samen konden bereiken in dressuur. Om mijn droom om op een hoger 
niveau dressuur te rijden in leven te houden heb ik een moeilijke keuze moeten 
maken. Namelijk het op zoek gaan naar een paard met meer potentie. Zo ben ik 
destijds bij Chirico uit gekomen.

Na de M2 klasse, komt de Z1 – Z van Zwaar. Deze klasse was nieuw voor mij, 
het duurde even voordat ik de onderdelen van deze klasse onder de knie had. 
Paardrijden blijft een moeilijke sport, je hebt met veel verschillende factoren te 
maken maar ook met 2 ‘personen’ welke elkaar iedere keer weer goed moeten 
aanvoelen. 
Zeker wanneer het niveau ook voor beide nieuw is betekent het weer een 
nieuwe uitdaging. Net als in het echte leven!
In deze leerperiode heb ik ook een trainingsweek bij Academy Bartels gedaan in 
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Hooge Mierde. Dit was een hele gave en leerzame periode. De trainingen waren 
gericht op de proeven welke in Z1 aan bod komen.

Uiteindelijk waren de onderdelen 
goed genoeg om ook de ring weer 
in te gaan, dit heeft een leerperiode 
gehad van circa een jaar! Best span-
nend om na een jaar weer in het 
wedstrijd tenue te gaan, en dan gelijk 
een klasse welke je nog nooit eerder 
hebt gereden. Nieuwe onderdelen, 
maar ook een stuk grotere bak. Waar 
de wedstrijden van de B t/m M klasse 

nog in een bak worden gereden van 20x40 meter worden de wedstrijden van 
klasse Z en hoger gereden in een bak van 20x60 meter! Ook dat was wel even 
wennen! 
Maar al met al zijn we ook de Z1 klasse snel doorgekomen! Dit ging met vallen 
en opstaan, soms was het nodig om 1 stapje achteruit te doen om uiteindelijk 
weer 2 stappen vooruit te komen.

Helaas heeft Chirico in de afgelopen tijd ook een behoorlijke blessure opgelopen. 
Dit heeft er voor gezorgd dat wij een tijdje uitgeschakeld zijn geweest. Gelukkig 
zijn wij inmiddels weer hard aan het trainen om later dit jaar de ring in te gaan 
voor de klasse Z2! Ik kijk daar erg naar uit, samen weer nieuwe onderdelen te 
leren, ervaringen op doen en zodoende het vertrouwen in jezelf en paard te ver-
groten. Echt gaaf dat mijn droom steeds een stukje verder uit komt!

Dit allemaal doe ik niet alleen, ik heb daarvoor 
hulp van allerlei kanten. De fysio die Chirico re-
gelmatig controleert, wekelijks lessen bij bv Ria, 
grooms die meegaan naar de wedstrijden (o.a. 
Marit, Carlijn, Debbie, Sarella), regelmatig zadel-
controle, goede hoefsmid etc. Buiten het trainen 
met het paard is het ook noodzakelijk om zelf fit 
te blijven. Dit doe ik door regelmatig te fitnessen 
en hard te lopen.

Paardrijden blijft voor mij een sport met uitdaging, 
elke dag is weer een nieuwe training en is het 
aftasten welke vervolgstappen er nodig zijn om 
verder te trainen. Er zijn periodes van grote voor-
uitgang, maar ook duidelijke periodes van terug-
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val. Dan is het terug naar de basis om vervolgens weer 
beter te worden! Naast de lokale wedstrijden in eigen 
regio, willen we ook de grotere wedstrijden / concours 
gaan bezoeken. Een ander doel is naast de wedstrijden, 
ook dit jaar bijvoorbeeld een (aantal) clinic(s) te rijden bij 
een bekende ruiter, lekker ervaring opdoen op vreemd 
terrein! Hierbij leer je je paard goed kennen! 
Tot slot willen we naast de wedstrijden ook wat vaker 
leuke ritjes in het bos en/of strand doen. Dit is een pret-
tige afwisseling tussen dressuur en recreatieve ritten. 

We zijn nu hard aan het trainen zodat Chirico en ik later 
dit jaar weer de ring in kunnen en dan voor de klasse Z2. 

Vera Vossenberg

Kerstverhaal in Pretpraat
Ieder jaar mochten we een heel actueel Kerstverhaal ontvangen van mevrouw 
Burggraaff uit Bodegraven.
Jaren geleden reed haar dochter Anneke bij ons op de manege en mevrouw 
Burggraaff kwam heel vaak mee. Ze vond het vreselijk gezellig op de manege en 
is in die tijd begonnen met het schrijven van een Kerstverhaal voor Pretpraat. 
Nu, jaren later, is zij nog steeds even enthousiast als vroeger.
Ze is inmiddels ruim in de 90 en nog steeds lid van de vereniging en leest elke 
Pretpraat nog van voor tot achter. 
Tot en met de Pretpraat van 2018, heeft ze ons ieder jaar een nieuw verhaal 
geleverd. In de laatste Pretpraat (december 2019) plaatsten we één van haar 
eerste verhalen nog een keer.

Overige activiteiten
Naast wedstrijden en de bekende ABC-examens, 
werden er ook ieder jaar nog andere activiteiten 
op Pretfort georganiseerd. Deze activiteiten 
werden jaren lang door Wilma Klootwijk 
georganiseerd. 
Wilma organiseerde de poetscursus, de 
opzadelcursus, spelletjesmiddagen, Halloween, 
maar ze was ook de stuwende kracht achter het 
Tentenkamp en het Ponykamp gedurende heel wat jaren.
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Heel veel jaren hadden we een feestavond. Deze werd meestal door Cor Weber georganiseerd.
Cor stak daar jaarlijks 100-den uren in, om iets moois te presenteren.

In 2002 ging onze eerste website 
in de lucht. Initiatiefnemer hiervan 
was Bert Marsman, wiens dochter 
Denise op dat moment al weer 
een poosje op Pretfort reed. Eerst 
een gratis site, met relatief weinig 
ruimte, maar later (en ook nu nog) 
een mooie website, met veel mo-
gelijkheden. 
De site blijft nog tot 2027 in de 
lucht, zodat u nog kunt genieten 
van de duizenden foto’s en de 
verhalen over de wedstrijden van al 
die jaren.



Pretpraat jaargang 45 - allerlaatste editie  -  pagina  42

Onderonsje met 

een vaste kracht

Ria van Schaik
(Uit Pretpraat van oktober 1996)

Wat is je beroep of op welke school zit je: Ik ben 
instructrice op de manege en geef les aan de 
federatie ruiters. Ik bereid ze voor om deel te 
nemen aan de wedstrijden van de federatie.

Sinds wanneer doe je dat: Ik geef sinds mijn 13e jaar al les aan de kleintjes. Als 
dochter van een manegehouder groei je daar gewoon in. Sinds ik met mijn 17e 
jaar van school af ben, geef ik echt vast les.

Wat is naar jouw mening het doel van de vereniging: De vereniging zorgt voor 
de organisatie van de onderlinge wedstrijden en doet dat erg goed. Verder mag 
je alleen aan landelijke werdstrijden deelnemen als je lid bent van een vereniging 
die is aangesloten bij een landelijke organisatie.
Dan nu de vaste vragen die we iedereen stellen.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat.
 Dat was toen ik vijf jaar was. We kregen met de Sinterklaas toen de pony  
 Bruintje. De meeste mensen kennen hem nog wel. 
 Hij is pas een paar jaar weg.
2 Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort.
 Deze vraag is natuurlijk overbodig.
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten.
 Het antwoord op deze vraag is erg kort. 
 Nee, daar heb ik helemaal geen tijd voor.
4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel.
 Dat zijn uiteraard de twee paarden waar ik nu wedstrijden mee rij, 
 Frea en Jeflair.
5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden.
 Dat was ongetwijfeld Pascal. Hij werkte erg hard en had er ook veel plezier 
 in volgens mij. Hij is er nog wel, maar er rijdt nu een ander op.
6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen.
 Ik heb geen idee. Daar heb ik nooit over gedacht. Waarschijnlijk zou het wel  
 een sport zijn die lichamelijke inspanning vraagt.
7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport.
 Dat ik door mocht naar het Nederlands Kampioenschap. Met name de 
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 spanning die daar aan vooraf ging. De vraag dus of ik me kon kwalificeren.
8 Heb je dromen over een toekomst met paarden.
 Ik zou best verder willen komen dan de Z2. Met Donald was ik daar natuurlijk  
 hard mee op weg, maar dat liep helaas anders.
9 Van wie krijg je les.
 Ik krijg les van Marian Dorrestein. Die rijdt zelf op Grand Prix Nivo.
10 Heb je een favoriete (top)ruiter.
 Niet echt. Uiteraard is het heel knap wat Ankie van Grunsven doet, 
 maar een echte favoriet heb ik niet.
11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden.
 Het bezig zijn met paarden vind ik al leuk. 
 Maar vooral het aanleren van de paarden.
12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden.
 Deze vraag is te moeilijk. 
 (vraag aan redakteur: wat zou jouw antwoordt zijn?)
13 Wat is je favoriete paardenblad.
 Dat moet de Hoefslag zijn, want daar staat echt bijna alles in over de 
 ruitersport.
14 Wat is je favoriete film.
 Ik heb geen idee. Ik kom nooit in een bioscoop. 
 De Disney tekenfilms vind ik wel leuk.
15 Wat is je favoriete muziek.
 Ik hou van bijna elk soort muziek, als het maar geen house of gabber achtige  
 muziek is. Een favoriete muzieksoort heb ik niet.
16 Wat zijn je favoriete radio- en TV-station.
 Meestal staat de radio op Noordzee of Sky. De TV staat vaak op RTL4.
17 Wat lees je altijd in Pretpraat, wat mag er wel uit en wat zou er  
 nog in moeten komen te staan.
 Ik lees de Pretpraat bijna helemaal. Zeker de wedstrijdverslagen en 
 Theo en Thea.
18 Wat is je beste eigenschap.
 Ik probeer alles zoveel mogelijk positief te benaderen. Ik heb voldoende 
 geduld om andere mensen te helpen als dat nodig is. 
 Ik heb veel doorzettingsvermogen.
19 Wat is je slechtste eigenschap.
 Ik lach nogal veel tijdens de les. Sommigen denken dan dat ik ze uit lach. 
 Dat is echter niet zo. Ik heb gewoon veel plezier in mijn werk. 
 Het lukt me niet om dat lachen af te leren.
20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker kunnen maken dan hij nu is.
 De vereniging doet al erg veel op allerlei gebied. 
 Ik zou niet zo gauw weten wat er nog meer bij zou moeten.
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Wat deden we nog meer?
- We reden ieder jaar in Aarlanderveen een reveille-tocht met een 
 groep ruiters. Vanwege de Oranjefeesten aldaar.
- We hielden sponsorwedstrijden voor Brooke, de Hersenstichting en Usher.
- We waren stempelpost voor de RABO-Fietstochten.
- We organiseerden vele jaren feestavonden met toneelstukken, waarin de  
 eigen ruiters het toneel op gingen.
- We organiseerden o.a. cursussen voor Ruiterbewijs, Mennen, Koetsiersbewijs,  
 Toilletteren.
- We waren vele jaren aangesloten bij de Nederlandse PonyClub en Kon. Ned.  
 Federatie van Landelijke Rijverenigingen.
- We deelden lief en leed op de manege.
- We bereikten perfecte resultaten op landelijk niveau.
- Pretfort en De Ziende waren een begrip in onze streek.
- In de beginjaren organiseerden we filmavonden over de ruitersport.
- De ruiters hielpen bij de aankleding van de eerste kantine, dmv het maken  
 van fraaie schilderingen op “tegeltjes”.
- Pretfort had een eigen ruitersportartikelen-winkeltje.
- Elk kamp werd vastgelegd op video.
- We hebben enkele jaren een hele goede voltige-groep gehad.
- We stonden met de pony’s op braderiën, bij winkel-acties, bij openingen.
- We gaven jarenlang een InfoMap uit met alles over de ruitersport.
- We organiseerden wedstrijden, kampen, feestjes, bbq-avonden, enz.
- We werkten samen met de lokale radio in Nieuwkoop; Radio ON.
- Radio ON zond bij Open Dagen live uit vanaf onze manege.
- Om de kas te spekken, verkochten we o.a. stroopwafels.
- We gaven zilveren lettertjes aan de Federatie-ruiters die naar een hogere  
 klasse promoveerden.
- We waren met paarden aanwezig bij enkele bruiloften.
- We organiseerden, samen met de ouders van ruiters, strandritten.
- We waren ook jaren vertegenwoordigd in de Alphense Sportraad.
- De gemeente Nieuwkoop zag ons ook een beetje als Nieuwkoopse vereniging.  
 Ondanks dat we natuurlijk eigenlijk onder Alphen vielen.
- Mevr. van Schaik stuurde de eerste jaren iedere jarige een kaart. 
- De vereniging collecteerde vaak voor Jantje Beton.
- Jarenlang kreeg ieder lid een lidmaatschapskaart die getoond moest worden  
 bij wedstrijden. Omdat niemand hem ooit meenam, zijn we daar na enkele  
 jaren mee gestopt. Zonde van het geld....
- Er hebben heel veel mensen zich ingezet om Pretfort en De Ziende te laten  
 draaien. Van bediening achter de bar, tot hulp bij het mesten en de wedstrij 
 den. Wij waren een hechte “familie”.
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Voor zover ik kan nagaan, was dit de eerste advertentie
in Pretpraat, al bijna direct. Ik vond hem al in een blad uit1976!

De tarieven voor paardrijden waren eind 1975:

Jeugd t/m 7 jaar   f. 60,00  per 10 lessen
  f. 6,50  per les
Jeugd t/m 12 jaar  f. 70,00  per 10 lessen
  f. 7,50  per les
Jeugd t/m 16 jaar  f. 80,00  per 10 lessen
  f. 8,50  per les
Senioren  f. 90,00  per 10 lessen
  f. 9,50  per les
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Er werden heel veel tekeningen ingeleverd 
voor Pretpraat. Deze is van Cecile Intema.
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Lief en leed in de afgelopen jaren
Een complete verrassing voor penningmeester en redacteur: 

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 waaronder het genot van een Oranje 

Dit heeft vrijwel niemand 
ooit gezien:
Ad heeft ook nog wel eens 
op een paard
gezeten en zelfs een paar 
lessen meegedaan.....
Deze foto is uit 1987.
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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

In Memoriam mevrouw van Schaik
Op vrijdag 9 november 2012 ging om even over 10 uur 
de telefoon. Het was meneer van Schaik, die vertelde 
dat zijn vrouw 
die morgen was 
overleden.
Een schok gaat 
dan door je 
heen, want 
ondanks het 

feit dat ik (Ad Koster) al heel lang wist dat 
het niet echt goed ging met haar, schrik je 
toch altijd weer bij zo’n bericht.
Ik kende mevrouw van Schaik sinds 
halverwege de 70-er jaren. Hoewel ze 
al lang niet meer op de manege woonde, kwam ik nog regelmatig bij haar en 
meneer van Schaik thuis, in hun huisje in Alphen.

Gelukkig heeft meneer van Schaik (in 
maart 2020 is hij 88 jaar geworden) het 
leven inmiddels weer goed opgepakt. Hij 
heeft een electrische fiets gekocht en 
rijdt hier velen kilometers per jaar mee. 

2 van de foto’s zijn gemaakt op 
open dagen van de vereniging
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In Memoriam Marcel Wetter
Op vrijdag 12 juni 2015 kwam Marcel op zeer 
ongelukkige wijze ten val bij het lossen van een 
vrachtwagen. Hij raakte hierbij direct buiten kennis 
en werd met spoed naar het LUMC gebracht. Het zag 
er in eerste instantie echter niet naar uit dat hij in 
levensgevaar was, maar een spannende tijd brak aan.
Helaas werden de berichten die we uit het ziekenhuis 
ontvingen er in de loop van de dag niet beter op. Op 
de manege was iedereen dan ook in grote spanning.
De dag daarop stond de open dag van de vereniging 

gepland. Zoals altijd met een dressuurwedstrijd, waarvoor zich een kleine 60 
deelnemers hadden ingeschreven. Moest die nu wel of niet doorgaan??? 
Om half tien ‘s avonds hebben 
we als bestuur besloten om alles 
af te lassen en iedereen te bellen 
met de mededeling dat ook de 
wedstrijd niet door ging.
Er braken daarna nog een paar 
heel spannende dagen aan voor 
Ria en haar familie, de familie 

van Marcel, Yvonne Op ‘t Land, 
die Ria al die tijd heeft bijgestaan 
in het ziekenhuis, maar ook voor 
degene die op de manege bleven 
om daar alles zo veel mogelijk in 
goede banen te leiden.
Helaas is Marcel op 
dinsdagochtend 16 juni toch 
overleden.
Hij is thuis opgebaard geweest en 
heel veel mensen zijn in de dagen 
voor zijn crematie afscheid van 

hem wezen nemen en Ria sterkte wezen wensen.
Op zaterdag 20 juni werd hij, door een grote erehaag met witte ballonnen, van 

het erf af gereden, om naar zijn laatste rustplaats te gaan.
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Een (slot)woordje 
van Ria
Wij zijn in 1965 van een boerderij in Alphen 
a/d Rijn verhuisd naar de Achtermiddenweg in 
Aarlanderveen.  Compleet met koeien, varkens en 
schapen.
Als 5 jarig meisje, kreeg ik voor Sinterklaas een 
pony en dat was een Shetlander met de naam 
Pretfort. We noemden hem Bruintje.
Wij (mijn broer Cor en ik) hebben veel plezier van 
Bruintje gehad. Hij was wel heel ondeugend.
Bruintje is zijn hele leven bij ons gebleven. 
Hij is 30 jaar geworden.

Ik heb een hele fijne jeugd op de boerderij gehad.
Na Bruintje, kwamen er ook grotere pony’s.
Omdat er pony’s waren, kwamen er ook vriendjes en vriendinnetjes rijden en zo 
is langzaam de manege ontstaan.

Op mijn 17e ben ik wedstrijden gaan rijden, en met mij nog veel anderen.
En dat hebben we best goed gedaan via onze vereniging, die natuurlijk “de 
Ziende” heette.

Ondertussen was Marcel langs gekomen. In het begin heeft hij bij ons 
ingewoond, maar later zijn wij in Nieuwkoop gaan samenwonen.
In 1998 zijn mijn ouders naar Alphen a/d Rijn verhuisd en zijn wij op de manege 
gaan wonen.
In het begin heeft Marcel nog in de bouw gewerkt, maar dat werd op een 
gegeven moment te veel en bleef hij op de manege om mee te werken.

Er zijn, door de jaren heen, zoveel leuke, maar ook nare dingen gebeurd. 
Daardoor krijg je een speciale band met elkaar.
Er zijn in de loop der jaren ook veel verschillende soorten mensen geweest, waar 
je soms de meest gekke dingen mee meemaakten. Soms dacht ik dat het niet 
gekker kon, maar dan bleek het toch nog gekker te kunnen……
Maar door de jaren heen, zijn er altijd weer mensen geweest die voor ons klaar 
stonden en ons met allerlei dingen wilde helpen. Dat was altijd een fijn gevoel, 
dat je er niet alleen voor stond.

We hebben ook verschrikkelijke momenten meegemaakt. Zoals het telefoontje 
van mijn vader, dat mijn moeder in haar slaap was overleden. En natuurlijk het 
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vreselijke ongeluk van Marcel.
Dat zijn perioden die grote impact maken op je leven.
En in deze periode waren er altijd weer veel lieve mensen die je met van alles en 
nog wat hebben geholpen. Geweldig gewoon!
Het was heel hard werken, maar ik heb dat altijd met hart en ziel gedaan.
Ik heb daar veel respect en liefde van paarden en mensen voor teruggekregen.

Tot slot wil ik iedereen in deze bizarre tijden door de Corona, veel gezondheid 
wensen.
Probeer, ná deze periode, ook wat meer tijd voor elkaar vrij te maken.

Het gaat u allen goed!
Ria van Schaik.

Ria woont tegenwoordig met Cliff, 
Hendrik en Petronella aan de
Buitenkerk 43 
2411 PB  Bodegraven
Telefoon 06 - 54 98 24 77

Afsluiting met puzzeltje
In heel veel Pretpraten stond een puzzeltje dat meestal ook wel iets met de 

ruitersport te maken had.
We willen daar deze laatste keer niet van afwijken..... dus hier is hij dan....

Paardenpuzzel
Begin linksboven en spring volgens de regels van de paardensprong

naar het volgende vakje. Je leest dan een citaat van de Romeinse filosoof Seneca.

Oplossing: Gouden teugels geven een paard geen vleugels!
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Manege Pretfort en RSV De Ziende
10 jaar geleden........

Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

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

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

Wat kost dat nu allemaal in 2010
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 115,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 127,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

Pensionstalling voor paarden komt op € 270,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 225,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 295,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de 
volgende tarieven:  Groepsles van 1 uur, € 5,00 - (* € 6,50) 
Privéles van 30 minuten, € 15,00 - (* € 17,-)
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende” 
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 inge-
deeld, 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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LIKE ons op Facebook
en u wordt op de hoogte

gehouden van onze acties

Of meld je aan voor onze nieuwsbrief
op onze site www.rijnbeek-dier.nl

U vindt ons ook
op Facebook

50% korting

op alle

ruitersportartikelen

tegen inlevering van deze advertentie

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

Altijd 10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


