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Van de 
bestuurstafel
 

De eerste zonnestralen hebben we alweer gezien. 
De nieuwe longeerbak wordt in deze dagen veelvuldig gebruikt en de eerste 
verse hapjes gras zijn alweer door vele paarden en pony’s genuttigd. We hebben 
er weer zin in. Zo ook het bestuur, dat na de ledenvergadering enkele wijzigingen 
heeft ondergaan.
Corian en Anneke hadden aangegeven om niet langer in het bestuur te willen 
blijven. Zij willen wel bij de activiteiten blijven helpen. Michael was al een poosje 
weg.
Inmiddels hebben de nieuwe bestuurders, Cecile en Marjon, hun eerste 
vergadering achter de rug en hebben er veel zin in. Dat geldt ook voor Wilma, 
die nu officieel in het bestuur zit, maar eigenlijk vorig jaar ook al meedraaide.
Cecile en Marjon zullen zich verderop in dit blad zelf even voorstellen.

Inmiddels hebben er enkele verschuivingen plaats gevonden in het bestuur en 
zijn de taken opnieuw verdeeld.
Gerda Bruggeman, voor vele een bekende, heeft het stokje oftewel hamertje 
van Corian overgenomen. Vanaf heden mogen we haar voorzitter van de 
vereniging noemen. Gerda succes, we weten dat je het aankunt..!!
 
Het diploma rijden ligt alweer even achter ons, maar was toch voor vele weer 
een spannende aangelegenheid. Gelukkig is iedereen weer geslaagd. Zij zullen 
zich dit jaar moeten bewijzen bij de wedstrijden.
 
De eerste wedstrijd dit jaar was de caprilleproef.
Maar liefst 60 deelnemers hadden zich ingeschreven, zij durfden de sprong te 
wagen tijdens het dressuur rijden. Ook hier kunnen we terugzien op een hele 
mooie lentedag met veel enthousiaste deelnemers.
 
Nu kunnen we uitzien naar de volgende activiteiten. Zo zal op 14 mei de 
voorjaarscross gereden worden en zal er op 28/29 mei een tentenkamp 
gehouden worden.
De nacht zullen we in tenten doorbrengen, verderop in dit blad zal Wilma u hier 
meer over vertellen maar het beloofd een gezellige nacht en dag te worden.
En dan de Open Dag op 18 juni. Ook dit beloofd weer een leuke dag te worden. 
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Het thema dit jaar zal zijn “musicals”.
En niet te vergeten de grote verloting met prachtige grote prijzen.
Denken jullie eraan dat de verkochten loten voor 1 juni ingeleverd moeten 
worden. De verkochte lotenboekjes met het geld kunt u deponeren in de witte 
brievenbus in de kantine van de manege.
Nog beter is het om ze in te leveren tijdens de Cross op 14 mei.
Tevens zijn er nog enkele boekjes over die verkocht moeten worden, dus heeft u 
alles al verkocht en wilt u nog meer loten verkopen, vraag er even naar als u in 
de kantine bent. Ze worden achter de bar afgegeven.
 
Verder kan ik u vermelden dat er een discussie gaande is wat betreft 
wedstrijdkleding tijdens de (dressuur)wedstrijden.
Moeten we iedereen verplichten om met een rijjasje aan in de ring te verschijnen 
JA of NEE.. ? Onze voorkeur gaat dus uit naar JA.... maar maak het dan ook af 
met een plastron.
We zijn van mening dat elke sport zijn eigen kleding heeft en als je aan 
wedstrijden meedoet je ook aan het wedstrijd tenue moet voldoen dus in dit 
geval een rijjasje.
Dit alles naar aanleiding van de laatste wedstrijd waarbij het wedstrijd tenue 
niet al te serieus werd genomen.
Daarom vraag ik iedereen nog eens goed de voorschriften te lezen op de site en 
verderop in dit blad.
 
Inmiddels zijn ook de inschrijfformulieren van het kamp in omloop. Deze worden 
gehouden in de eerste 2 weken van juli.
Willen jullie meedoen, vergeet dan niet het formulier en 25 euro in te leveren 
want VOL is VOL ...!!!
 
Het Bestuur.
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Jury commentaar 
bij caprilli wedstrijd
 
20 maart jl. is voor de 2e maal een Caprilli proef 
(dit valt onder dressuur) afgenomen. Ook dit jaar 
was het weer een groot succes met maar liefs 60 
deelnemers. Dus ook voor ons “de jury” was dit 
een lange zit.
Helaas hebben wij tijdens de proef moeten 
constateren dat het wat kleding voorschriften 
betreft een rommeltje wordt.
Dit tot grote ergernis van de jury, die hier toch echt een cijfer voor moet geven..!
Wij troffen geregeld half aangeklede tieners aan ???
(Dames: een laag uitgesneden hempje onder een rijjasje, DAT KAN TOCH NIET!).
Neem een voorbeeld aan de kleintjes. Zij zagen er allemaal uit om door een 
ringetje te halen! Ouders onze complimenten hiervoor. Laat u niet in de war 
brengen door sommige oudere ruiters.
Als je wedstrijden rijdt zorg je er niet alleen voor dat je paard er netjes uitziet.
Ook de ruiter is verplicht om in wedstrijdtenue in de ring te verschijnen.

In het wedstrijd reglement (zie site) staat precies vermeld aan welke 
voorwaarden deze kleding moet voldoen.
Let wel, er is verschil tussen dressuur/caprille en crosswedstrijden.
Bij de cross mag je je witte rijbroek en rijjasje thuis laten.
 

Hier dus nog eens het gehele wedstrijdtenue ..
Wedstrijdtenue bij dressuur/caprilli wedstrijden :
 -  cap
 -  rijlaarzen
 -  lichte kleur rijbroek (beige of wit)
 -  witte trui of blouse met lange mouwen
  Ben je in het bezit van een rijjasje, dan wordt deze gedragen 
  met plastron of hoog gesloten wit kraagje/colletje
 -  eventueel kunnen witte handschoentjes gedragen worden.

Wedstrijdtenue bij cross wedstrijden:
 -  cap
 -  rijlaarzen
 -  rijbroek
 -  witte trui, blouse of t-shirt
 - Het rijjasje mag gedragen worden (wordt afgeraden).
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  - Lang haar dient te worden ingevlochten, of in een haarstrik of   
  haarnetje gedragen te worden. 

Laten we er nu vanuit gaan dat bij de eerst volgende wedstrijd iedereen weer de 
juiste kleding aan heeft, en dat het een feestje moet zijn om naar deze ruiters te 
kijken en jawel te jureren...
 
De Jury

Activiteiten Nieuws ...
Tentenkamp 28/29 mei
 
Voor al diegene die niet mee kunnen doen met het kamp, een week te lang 
vinden of het leuk vinden om een nachtje op de manege te slapen houden wij 
een tentenkamp van 24 uur.
 
Op zaterdagavond 28 mei om 18.30 zullen we de zelf meegebrachte tenten 
opzetten in de binnenbak. Om ons vervolgens te wanen in een andere wereld nl. 
de wereld van de Indianen.
Laat je eigen fantasie erop los om te ontdekken waar Indianen zich mee bezig 
houden. Het beloofd een indrukwekkende ervaring te worden waarin we veel 
plezier zullen hebben.
 Op zondagavond 29 mei om 18.30 zullen we alles weer afbreken en keren we 
huiswaarts.
 
Het enige wat je mee moet nemen is een tent, slaapbenodigdheden zoals 
luchtbed en slaapzak, je rijkleding en een oud t-shirt van papa waarop geverfd 
en in geknipt mag worden.
Heb je zelf geen tent en wil je wel graag blijven slapen GEEN NOOD. Wij zullen 
extra slaapplaatsen creëren d.m.v trailers enz.

Iedereen mag zelf bepalen met wie hij/zij in de 
tent wil slapen.
Dus heb je een tent of iets dergelijks, breng dan 
samen met ons de nacht door.
Hou de inschrijflijst in de kantine in de gaten deze 
zal begin mei opgehangen worden.
 
Wilma en het jeugdbestuur.
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Onze gedachte…
De gedachtegang achter de zadels van 
KM Worldriding heeft alles te maken 
met prestatie en ontspanning.

Een goed passend zadel op een paardenrug zo rg t 
voor meer ontspanning en dus ook voor betere 
prestaties. Als een paardenrug kan ontspannen tijdens 
de training, zullen de bewegingen soepeler en vrijer 
worden, waardoor het paard met meer schwung gaat 
lopen.

De unieke kenmerken van de KM Worldriding zadels 
zorgen ervoor dat deze optimale ontspanning 
bereikt wordt. Voornamelijk doordat het zadel de 
bewegingsvrijheid van het paard bevordert.

 Industrieweg 8 | 3481 MD Harmelen | T. (0348) 44 54 24 | F. (0348) 43 13 39

KM Dressage KM ExclusiveKM Dressage de luxe KM Jumping

Als beste getest tijdens de zadeldrukmeeting op 800
drukpunten door dierenartsen en fysiotherapeuten in Deurne.

w w w . r u i t e r s h o p . c o m

www.kmworldriding.nl
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46 geslaagden bij “De Ziende”
Op zondag 6- en maandag 7 maart gingen bij  RSV “De Ziende”, in totaal 46 
kinderen op voor hun A-, B-, C- of D-diploma.
Op zondag mochten maar liefst 30 kinderen op voor hun examen.
Daarom was er voor gekozen om deze groep in tweeën te delen en de eerste 
te laten starten om 13.00 uur en de tweede groep om 16.00 uur. Tussendoor 
konden dan de punten worden geteld en de diploma’s van de errste groep vast 
worden uitgereikt. Daardoor hoefde men niet de hele middag te wachten op de 
uitslag. Op maandag moest eerst worden gewacht tot de kinderen uit school 
waren, zodat toen de eerste kandidaat rond de klok van vier de bak in ging.

Ieder jaar organiseert de vereniging examens om op deze wijze de kinderen te 
kunnen indelen bij de onderlinge dressuurwedstrijden die regelmatig worden 
georganiseerd. 
Begonnen wordt met een proefje zonder galop, namelijk een iets aangepaste 

versie van proefje 1 uit het 
boekje van de Kon. Ned. 
Hippische Sportbond. Deze 
geeft dan recht op het 
A-diploma.
Voor het B-diploma wordt 
proef 5 uit dat zelfde 
boekje gereden en voor het 
C-diploma proef 7.
Het D-examen wordt 
tenslotte afgenomen middels 
proefje 12 uit het boekje.
Allemaal officiële proeven 

dus, die worden beoordeeld door een ervaren wedstrijdrijdster bij de KNHS; te 
weten Ria van Gulik uit Bodegraven. Ze kent de kinderen niet, dus kan ze ze ook 
eerlijk beoordelen.

Het diploma is alleen geldig bij “De Ziende” maar dit is voor niemand een 
probleem, want verreweg de meeste kinderen rijden één maal per week hun 
lessen op manege Pretfort, waar de vereniging zijn thuisbasis heeft, en doen 
nooit aan wedstrijden mee buiten de manege.

De geslaagden voor het diplomarijden zijn:
 Voor het A-diploma:
 Sabine Esveld op Vosje met 202 pt.
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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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 Kim Harting op Bonnie met 198 pt.
 Mariëlle vd Heuvel op Vosje met 216 pt.
 Francisca Schutter op Brian met 206 pt.
 Nina de Graaf op Vosje met 190 pt.
 Hannah Grisel op Bonnie met 211 pt.
 Noa Burmanje op Vosje met 204 pt.
 Nina Lebesque op Zep met 198 pt.
 Pien Lemmers op Vosje met 213 pt.
 Sanne Nijkamp op Vosje met 202 pt.
 Zola Rijlaarsdam op Bonnie met 203 pt.
 Emtenan Suleiman op Vosje met 188 pt.
 Steffy Lemkes op Zep met 201 pt.
 Katja Lemkes op Jeroen met 201 pt.
 Desirée van Wengerden op Vosje met 212 pt.
 Isabel de Ruiter op Denate met 213 pt.
 Rosa Zwarthoed op Vosje met 208 pt.
 Marenna  Pellegrom op Maybe met 196 pt.
 Jet op ‘t Land op Blue-eyes met 199 pt.
 Marloes Nulle op Maybe met 216 pt.
 Naomi Hesseling op Jeroen met 188 pt.
 Anniek Heemskerk op Vosje met 197 pt.
 Famke Angenent op Bonnie met 211 pt.
 Rosaline Lenting op Maybe met 188 pt.
 Joy Luijben op Maybe met 207 pt.
 Emrije Isaku op Vosje met 201 pt.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Voor het B-diploma:
 Melissa Dorrestein op Denate met 180 pt.
 vonne van der Heide op Zep met 183 pt.
 Ilse Rolf op Vosje met 183 pt.
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 Suzan Vellekoop op Maybe met 172 pt.
 Melissa Kempen op Zep met 190 pt. 
 Yara Kleijweg op Zep met 180 pt.

 Voor het C-diploma:
 Esther van Gaalen op Zep met 190 pt.
 Rienke Boonstra op Sunny met 176 pt.
 Kim Garthoff op Borah met 188 pt.
 Michelle van Diemen op Zep met 191 pt.
 Lee Kelters op Borah met 179 pt.
 Mirjam de Vries op Ralph met 177 pt.
 Ruth Walburg op Sanne met 185 pt.
 Suzan vd Burgh op Ralph met 179 pt.
 Senta Kleijweg op Chica met 181 pt.
 Marleen Heikoop op Borah met 187 pt.
 Esther Heikoop op Bonnie met 214 pt.

 Voor het D-diploma:
 Laura Braam op Ralph met 179 pt.
 Julia Vianen op Lucas met 194 pt.
 Irene Weerheim op Selly met  181 pt.

De eerste foto toont de groep die op zondag vanaf 13.00 uur hebben gereden.
De tweede foto, de groep die die middag om 16.00 uur van start ging.
De derde foto, de groep die op maandagmiddag reed.
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Bel of loop bij ons 

binnen voor een 

Gratis Waardebepaling

van uw woning!

”De meest actieve 
makelaar

in uw regio”

Prins Hendrikstraat 90 | Alphen a/d Rijn | Tel. 0172-472651
Dorpsstraat 125a | Nieuwkoop | Tel. 0172-521010

www.deerenberg.nl

Deerenberg A6 Advertentie liggend:DA 6052  10-06-2009  08:38  Pagina 1
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Grote verloting
bij Ruitersportvereniging De Ziende
Trekking op de Open Dag op 18 juni

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
in de kantine van de manege.

Heb je de loten verkocht, stop het geld en de lootjes dan
in een envelop en gooi deze in de witte brievenbus in de kantine.

Doe dit UITERLIJK 1 juni, maar liever al eerder.
Je kunt de envelop ook afgeven bij de Cross op 14 mei.

Op dit moment is het geld binnen
van ruim 500 verkochte loten.

We streven echter naar 2000 verkochte loten.
Dus we hopen dat iedereen zich nog even

wil inzetten om dit doel te bereiken.

Er zijn hele mooie prijzen te winnen, zoals o.a.
iPod Nano, Fiets, Digitale camera
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Nieuwe bestuurders
stellen zich aan u voor

Marjon Beckers

Ik zal me even voorstellen: ik ben Marjon 
Beckers en zit sinds kort in het bestuur.
Ik ben 40 jaar en getrouwd met Jos. 
Samen hebben we twee dochters, 
Laura van 10 en Merel van 7 jaar. Ik 
werk parttime in een zorginstelling voor 
verstandelijk gehandicapten, dit is erg 
mooi werk en ik hoop het nog lang te 
kunnen doen. Wij wonen in Langeraar en 

genieten van dit kleine, maar gezellige dorpje.

Laura zit sinds september op les bij Ria op de woensdagmiddag. Laura is sinds 
klein kind al gek op paarden, maar ik was er eigenlijk altijd erg bang voor. Heel 
langzaam ga ik het minder eng vinden en de cursus ‘omgaan met je paard’ was 
dan ook heel goed voor mij. Ik moet gewoon leren hoe een paard denkt en doet 
en waarom hij of zij iets doet.

Ik ben nog niet zo lang te vinden op de manege, maar in die korte tijd 
heb ik mijn hart al wel verloren aan Pretfort. Ik word al vrolijk als ik de 
Achtermiddenweg op rijd en krijg nog steeds een vakantiegevoel als ik door het 
mooie landschap rij, zeker nu de zomer er weer aankomt en alles weer gaat 
groeien en bloeien. Op de manege aangekomen, ga ik altijd even als eerste bij 
Valda en Sandor kijken, wat een schatjes! Ik weet nog niet zoveel van paarden en 
voor mij is het een leuk en lief stel om mee te beginnen om te leren poetsen en 
lekker met ze te tutten.

Enthousiast gemaakt door Laura en een vriendin, ben ik ook bij Ria op les 
gegaan. 
Al snel bleek dat ik een natuurtalent ben: 
De eerste les mocht ik op Chica aan de longeerlijn en toen vond Ria wel dat ik de 
tweede les ‘los’ mocht rijden;) 
Ik was al helemaal trots dat ik zo snel vooruit ging! Er lagen nog balken van de 
springles ervoor en Chica ging met mij erop ook een rondje springen!! Help!!!
De volgende les mocht ik weer op Chica en na wat rondjes draven was het voor 
Chica de hoogste tijd om eens aan een galop te beginnen, tsja en als je er dan 
bovenop zit, dan ben je verplicht mee te rijden in galop ;) 
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(dat ik gillend door de bak ging was voor de andere rijders iets minder…..)
Ik reed ook nog een les met mijn vriendin Hester en deze keer zat zij op Chica. 
We reden in de binnenbak en plotseling liep Chica met Hester erop zo de bak uit 
en haar stal in. Ria kon nog net ‘bukken’ roepen. Ria zei nog: “dat doet ze anders 
nooit hoor”, hahaha.

Thuis hebben we ook heel wat paardjes staan: een stokpaardje, een hobbelpaard 
en buiten in de boom voor de kinderen een schommelpaard (dit is een oude 
autoband in de vorm van een paard gemaakt). Natuurlijk zouden de kinderen 
graag een echte pony in de tuin willen hebben, maar daar is de tuin helaas te 
klein voor.

Het grootste levende dier dat wij in huis hebben is onze Berner Sennenhond 
Fien. Ze is twee jaar en heel erg lief. Ze wil het liefst de hele dag geaaid worden 
en wil graag bij ons op de bank zitten. Dat is af en toe best krap, maar wel 
erg gezellig. Elke dag ga ik met haar op pad door de polders van Langeraar en 
twee keer per week gaan we naar het strand, even lekker uitwaaien. Fien is 
onze derde Berner Sennenhond en we zijn helemaal verknocht aan dit ras. Als 
het straks mooier weer wordt en we weer lekker buiten kunnen zitten bij de 
manege zal ik haar wel eens meenemen.

De wedstrijden en de Open Dag komen er aan en daar zullen jullie me wel zien 
lopen. Ik weet nog niet alles over de vereniging maar ik hoop daar komend 
seizoen verandering in te brengen. Ik zal voorlopig hand- en spandiensten gaan 
doen in het bestuur om een beetje wegwijs te raken.

Groetjes en hopelijk tot ziens,
Marjon Beckers

Even voorstellen… Cecile Intema
Hallo mede-Pretfortrijders, ik wil me graag even aan jullie voorstellen. Ik ben 
Cecile Intema en rijd sinds een jaar “weer” op manege Pretfort. Vanaf deze 
maand ben ik ook één van de nieuwe bestuursleden, vandaar mijn verhaaltje.
Ik ben ooit begonnen met paardrijden op manege Pretfort toen ik 8 jaar oud 
was. Ik heb toen meer dan 7 jaar les gereden op zaterdag (o.a. nog ponyles 
gehad op Pretfort himself ;)). Ook verschillende ponykampen en wedstrijden 
meegemaakt. Het was altijd erg gezellig en ik kijk dan ook met een fijn gevoel 
aan die tijd terug.
Via omwegen ben ik altijd periodes blijven paardrijden en ongeveer een jaar 
geleden vroeg Gerda Bruggeman of ik weer eens zin had om mee te gaan naar 
Pretfort. En je raadt het al, het paardenvirus heeft weer toegeslagen en rustig 
aan ben ik weer begonnen met rijden, op Brian.
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Na een paar maanden vroeg Gerda of ik zin had om samen met haar en Marlies 
Ushi te huren. Even over nagedacht, maar de knoop doorgehakt en sinds een 
maand of acht lease ik Ushi op vrijdag en zondag. We hebben allebei nog veel te 
leren, maar het gaat steeds beter en Ushi  is nou eenmaal een schatje ;).
Wat ook leuk was om te merken is dat een aantal mensen uit mijn jeugd op 
Pretfort er nu nog steeds rondlopen! En daarnaast zijn er ook alweer een aantal 
nieuwe vriendschappen ontstaan.
Mijn dochter Roos en nichtje Marloes gaan inmiddels ook regelmatig met 
me mee om Sandor en Valda te poetsen en met ze te wandelen over het erf. 
Momenteel zijn Sandor en Valda flink in de rui, de plukken haar vliegen ervan af.
Zo, nu weten jullie iets meer van mij. Tot op de manege!

Groetjes,
Cecile

Caprilli wederom groot succes

Zondag 20 maart organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende een Caprilli-wedstrijd op manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Met precies 60 deelnemers, mag best over een grote opkomst worden 
gesproken.
Een Caprilli is een wedstrijd waarbij in een dressuurproef enkele spring-
hindernissen zijn opgenomen. Deze moeten zonder weigering worden genomen.
Om 10 uur werd de aftrap van de dag genomen. Gelukkig bij heerlijk droog en 
zonnig weer.
In de binnenbak gingen een deel van de ruiters met een A-diploma van start en 
in de buitenbak de ruiters met een C- of D-diploma.
Zo rond 12 uur reden de Joy-Riders en daarna was de eerste prijsuitreiking.
Het tweede deel van de dag ging om 13.15 uur van start.
Binnen gingen de jongste ruitertjes, die nog geen diploma hebben, van start.
Buiten ging de tweede groep ruiters met A-diploma van start.
Tot slot reden de ruiters met een B-diploma hun proefje. Eveneens in de 
buitenbak.
De tweede prijsuitreiking werd afgerond om 16.00 uur en daarna konden de 
winnaars met een beker en rozet huiswaarts. De overige ruiters ontvingen een 
troostprijs-rozet, zodat niemand met lege handen naar huis hoefde te gaan.
De uitslagen:
Joy Riders   
1 Lise v. Dieijnen op Ralph met 166 pt.
2 Els Smit op Borah met 163 pt.
3 Mariëlle v. Ettinger op Maybe met 161 pt.
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Zonder A-diploma   
1 Michelle Gordijn op Blue-Eyes met 122 pt.
2 Lianne Gordijn op Vosje met 118 pt.
3 Romy van der Laan op Blue-Eyes met 117 pt.
3 Sascha de Boer op Bonnie met 117 pt.
4 Shannon Hoogervorst op Kim met 116 pt.
4 Romy Lankhaar op Maybe met 116 pt.
7 Fabiënne Oskamop Maybe met 115 pt.
8 Zoë Spelt op Jeroen met 114 pt.
8 Fleur Broer op Bonnie met 114 pt.
8 Evi de Groot op Jeroen met 114 pt.
8 Brendan Collins op Jeroen met 114 pt.
8 Gaby v’t Hart op Blue-Eyes met 114 pt.
8 Laura Beckers  op Vosje met 114 pt.
8 Iris Kranenburg op Bonnie met 114 pt.
15 Kim Hogenes op Maybe met 113 pt.

Met A-diploma (I)   
1 Famke Angenent op Bonnie met 180 pt.
2 Marloes Nulle op Chica met 170 pt.
3 Zola Rijlaarsdam op Bonnie met 167 pt.
4 Samantha Slotboom op Maybe met 166 pt.
4 Eva Kranenburg op Vosje met 166 pt.
6 Jet op ‘t Land op Bonnie met 164 pt.
6 Mila v. Rijswijk op Vosje met 164 pt.
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8 Demi Termeer  op Maybe met 161 pt.
8 Isabel de Ruiter op Denate met 161 pt.
10 Pien Lemmers  op Vosje met 156 pt.
11 Hannah Grisel op Bonnie met 155 pt.

Met A-diploma (II)   
1 Maartje op ‘t Land op Vosje met 173 pt.
2 Sabine Esveld op Vosje met 170 pt.
3 Mariëlle v.d. Heuvel op Vosje met 167 pt.
4 Francisca Schutter op Sanne met 166 pt.
5 Anniek Heemskerk op Vosje met 165 pt.
6 Lotte Verheul op Bonnie met 163 pt.
6 Rosaline Lenting op Maybe met 163 pt.
8 Nina de Graaf op Vosje met 162 pt.
8 Naomi Hesseling op Blue-Eyes met 162 pt.
10 Joy Luijben op Blue-Eyes met 161 pt.
10 Sanne Nijkamp op Bonnie met 161 pt.
12 Kim Harting op Bonnie met 159 pt.

Met B-diploma   
1 Danique v. Stigt op Maybe met 169 pt.
2 Yara Kleijweg op Vosje met 168 pt.
3 Melissa Dorrestein op Borah met 167 pt.
4 Ilse Rolf op Blue-Eyes met 166 pt.
5 Yvonne v.d. Heide op Bonnie met 161 pt.
6 Melissa Kempen op Bonnie met 160 pt.
7 Kelly Hagénus op Brian met 158 pt.
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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 9, 23 en woensdag 27 april  
         zaterdag 21 en woensdag 25 mei 
                     van 13.00 tot 17.00 uur 
 
 

          
 
 
 

 
Switch hoofdstel             €   39,95 
Dekens wassen           v.a. €   13,50 
Halstersets                     v.a.€     8,95 
Frontriemen     v.a. €    5,95 
Peessets         v.a. €  14,95 
Honden kussen     v.a. €  11,50 

 
Borduren van o.a. dekjes en dekens € 9.50 per naam 
 

           Dit is Wiebe van Anneke Balvert en staat bij Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot voormalige Alphense ruiters 
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Eigen Paarden en met C-/ D-diploma   
1 Jessica Verkade op Ralph met 164 pt.
2 Femke Severrien op Flair met 163 pt.
3 Julia Vianen op Sunny met 160 pt.
4 Lee Kelters op Sanne met 159 pt.
5 Ruth Walburg op Sanne met 158 pt.
6 Esther van Gaalen op Chica met 157 pt.
6 Senta Kleijweg op Chica met 157 pt.
8 Laura Braam op Ralph met 155 pt.
9 Esmee Wulff op Chica met 152 pt.
10 Marieke Oudenes op Zep met 151 pt.
11 Kim Garthoff op Ralph met 147 pt.
12 Irene Weerheim op Borah met 145 pt.

Verrassingspraatjes
Ook deze keer staat dit onderdeel weer in de Pretpraat. Vorige keer is er gekeken 
naar de zomer collectie van 2011. Dit keer komt er een paardenevenement aan 
bod.

Vele zullen wel weten wat een paardenevenement is en vele zullen vast ook wel 
eens aanwezig zijn geweest op zo’n evenement. Het paardenevenement dat dit 
keer wordt besproken is niet een wedstrijd, maar meer een informatieve dag.
Dit keer bespreken wij: Horse Event.

Waarschijnlijk heeft iedereen wel eens de naam Horse Event gehoord of heeft 

Heel veel foto’s op 

www.deziende.nl
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het wel is ergens gelezen.  Horse Event wordt al jaren georganiseerd op Deurne. 
Vele zullen de naam Deurne herkennen door de paardenopleiding die daar wordt 
gegeven.

Horse Event is niet alleen voor oudere een geweldige plaats om te bezoeken 
maar ook voor de kinderen is het een waar avontuur. De kinderen kunnen 
in Horse Event Kids een heel programma volgen. Van knotjes maken met 
topgrooms tot rondspringen in een springkussen.

Daarnaast is er wel elke minuut ergens een show te bekennen. Vaak zullen in 
deze shows bekende ruiters of bekende mensen van de paardenwereld aanwezig 
zijn. Ook dit jaar komen onder andere: Edward Gal, Adelinde Cornelissen, 
IJsbrand Chardon, Tim Lips en Rieky Young. En naast alle bekende ruiters en 
mensen komen natuurlijk ook bekende paardenrassen langs zoals: het Arabisch 
Volbloed Paard, Lipizzaner, Fjordenpaarden, Hackney’s en Welsh Pony’s.

Zoals je dus wel kunt lezen is het een waar evenement. En naast alle bekende 
mensen geven de meeste stuk voor stuk een clinic. Soms over het rijtechnische 
deel of soms over het longeren van een paard. Ook komt het Nederlandse 
Carrouselteam wederom langs. 

Op de website van horse event kun je online kaarten bestellen en verdere 
informatie vinden mocht je twijfelen, of als je toch benieuwd bent er naar. 

www.horse-event.nl

Heb je een suggestie voor wat er de volgende keer in de verrassingspraatjes 
moet komen laat het even weten. Wil je weten wat er de volgende keer in komt 
dan zul je nog even geduld moeten hebben tot de volgende Pretpraat.

Hallo lieve schatten. Ik was de afgelopen weken aan het genieten van dit 
heerlijke weer toen mij ineens binnen schoot dat ik natuurlijk ook weer een 
stukje voor de pretpraat moet schrijven. Ik was het bijna vergeten, gelukkig 
herinnerde sommige mij hier even aan en zoals je ziet: Hier is het stukje dan 
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De bewezen stroomtherapie
voor (pees- en spier) blessures en (gewrichts) aandoeningen!!

Voor meer informatie kijk op de website: WWW.PAARDENKRACHT.INFO
Telefoon: 06 - 31 747 701
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eindelijk!
Zoals jullie zelf denk ook wel hebben gezien is het de afgelopen paar weken 
enorm verbeterd qua weer. Zo af en toe heb ik zelfs heerlijk in de zon gelegen. 
Mijn buikje wordt dan heerlijk warm en ik doezel natuurlijk weer weg. Meestal 
wordt ik dan wel weer wakker gemaakt door van alles. Soms zijn het kinderen 
die langs rennen en de andere keer hoor ik weer paarden hinniken, omdat ze 
eten willen. Ik hoor trouwens ook steeds vaker de paarden hinniken omdat ze 
naar buiten willen. Wat natuurlijk niet gek is, de zon schijnt volop. Maar helaas, 
we moeten nog eventjes geduld hebben. Het gras moet nog aardig groeien en 
dan pas kan het gemaaid worden. Wat ik je wel kan zeggen is dat mijn lieve Ria 
al gif heeft lopen spuiten in het land. Zelf geniet ik daar ook volkomen van, want 
ik ga natuurlijk gezellig mee. Al loop ik vaak alleen rond te rennen en ga door de 
sloten. Wat natuurlijk nooit van mijn lieve baasje mag. En daarna heerlijk door 
het gras rollen. 
Sommige mensen schrikken wel hoor als ze mij dan zien. Dan ben ik namelijk 
geen zwarte hond meer, maar een bruine! Dat is natuurlijk ook ontzettend mooi, 
maar het bruine geeft ook af. Die modder ook altijd. 
Zoals altijd heb ik ook nu weer een vraag voor jullie. Naja niet letterlijk voor 
jullie, maar ik zal ze voor jullie beantwoorden. Ik hoop dat jullie er wat aan 
hebben, anders doe ik natuurlijk mijn “werk” voor niks. 

Hallo lieve Flitsiee,
Omdat ik altijd alle vragen hierin zie staan, dacht ik: laat ik ook maar 
eens iets gaan vragen. De laatste tijd zijn sommige paarden nogal vies. 
Soms zitten ze helemaal onder de modder en zijn ze zo ongeveer grijs 
uitgeslagen. Hoe kan je dit het beste schoonmaken?
Liefs.
Hallo lieverd. Dit is zeker een belangrijke vraag, omdat de paarden inderdaad 
de laatste tijd enorm vies zijn. Aller eerst moet dan natuurlijk goed duidelijk zijn 
waardoor ze zo vies zijn. Zoals sommige misschien al wel gezien hebben, is dat 
het weer steeds beter wordt en dat zo ook de springwei er steeds beter bij ligt. 
Ondanks dat het weinig heeft geregend de afgelopen tijd lagen er dus helaas wel 
plassen op de springwei.
Zoals alle dieren, waaronder ik dus ook, houden ook sommige paarden van 
modder. Daarnaast houden ook vrijwel alle paarden van rollen. En zeker in deze 
tijd is dat heerlijk kan ik je zeggen. Nu laten namelijk de winterharen los, wat 
vaak erg kriebelt. En wanneer je rolt vallen deze haren eigenlijk van je vacht af. 
Maar om terug te komen op het modder. Sommige paarden, waaronder Brian, 
Izy en Maybe houden wel erg veel van in de plassen rollen. Helaas wordt je 
daar natuurlijk wel vies van kan ik uit eigen ervaring vertellen. En wanneer het 
allemaal nog nat is kan je het er eigenlijk met geen mogelijkheid van af halen. 
Natuurlijk kan je het paard wassen, maar het water uit de slang is natuurlijk 
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koud. En wanneer je les moet rijden, gaat dat niet op een nat paard.
Gelukkig zijn meestal de paarden wel droog voordat er lessen beginnen, dus dan 
hoef je alleen maar het opgedroogde modder eraf te poetsen. Dit gaat allemaal 
veel makkelijker dan wanneer het paard in een vieze stal heeft gelegen. 
Het beste kun je een rosborstel pakken en daarmee aan de slag gaan. Het enige 
nadeel aan al dit poetsen is dat je zelf een beetje grijs kan worden van al het stof 
wat eraf komt. Dus je moet natuurlijk niet raar staan te kijken wanneer mensen 
langs lopen en spontaan beginnen te lachen. Nee grapje hoor, je wordt er 
natuurlijk wel vies van, maar als het goed is verander je niet in een stofmummie. 
Na goed gepoetst te hebben met de rosborstel kan je natuurlijk verder gaan 
met de harde borstel en daarna de zachte borstel. Waarschijnlijk blijf je wel een 
beetje een grijze glans op het paard zien, maar dat gaat niet zo één-twee-drie 
weg. 
Eigenlijk ga je gewoon te werk zoals je elk normaal ander paard poetst. Ook 
nu is het enorm belangrijk dat de plaatsen schoon zijn waar het tuig komt te 
zitten. Zoals jullie allemaal wel weten hebben paarden een zadel en hoofdstel, 
dus op deze plekken hoort het allemaal schoon te zijn. Let er dus ook goed 
op dat het onder de buik, waar de singel komt, goed schoon is. Wanneer dit 
niet schoon is kan dit natuurlijk pijn gaan doen. Ik heb even na moeten vragen 
aan mijn menselijke-tweevoeters waarmee ik dit kon vergelijken. Je moet je 
maar voorstellen dat je zelf op het strand hebt gelopen en je niet goed hebt 
afgedroogd, en dat er nog zand tussen je tenen zit en in je broek en shirt. Dat 
zit natuurlijk helemaal niet lekker. Dus moet je je maar inbeelden dat dit bij een 
paard ook totaal niet lekker is. 
Ik hoop dat deze vraag nu goed beantwoord is en dat je nu duidelijk weet 
waarom en hoe je je paard moet schoon maken als hij/zij onder de modder zit.

Wat mij even snel te binnen schiet is dat jullie natuurlijk altijd de paarden mogen 
poetsen. Er werd mij gevraagd of ik ook nog eens duidelijk wilde zeggen dat ook 
Sandor en Valda nog steeds de aandacht verdienen die zij nodig hebben. Ondanks 
dat ze ouder zijn en niet meer mee lopen in de lessen blijven het toch paarden 
die van aandacht genieten. Zeker nu ze zo erg verharen.
Natuurlijk had ik graag willen helpen, maar dat gaat helaas niet met mijn 
pootjes. Ik kan natuurlijk geen borstel vast houden. Al kost dat mij ook veel en 
veel te veel moeite, want ik wordt liever zelf geborsteld of vertroeteld. 

Nou zoals ook elk stukje, komt helaas deze ook weer tot een einde. Ik hoop dat 
ik volgende keer meer vragen voor jullie zal hebben. Al zijn er de laatste tijd 
geen vragen gesteld verder. Ik hoor mijn etensbak rinkelen, dus ik ga jullie helaas 
verlaten. Mijn buikje moet namelijk goed gevuld worden anders wordt ik soms 
een beetje knorrig.
Liefs en pootjes, Jullie trouwe manegehond, Flitsie!
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Paardenpraat
Deze keer hebben wij een onderonsje me...

De pony’s uit de ponystal.
Loulou: Ha die lieve kindertjes, hoe gaat het met jullie? Ik hoop natuurlijk goed. 
Met mij gaat het wel goed , alleen loop ik de laatste tijd niet zoveel meer in de 
lessen mee. Natuurlijk vind ik dat heerlijk, maar zo af en toe bewegen is ook 
mooi meegenomen! Daarnaast wil wel nog erg graag gepoetst worden hoor!
Blue Eyes: Nou nou, Loulou. Ik wil me ook graag nog voorstellen. Dat je mijn 
buurvrouw bent, wil nog niet zeggen dat jij gelijk mag beginnen hoor. Grapje, 
je bent een gezellige buurvrouw, die liefste van de heleeee wereld, buiten onze 
ruzietjes om dan.
Loulou: Hé Hé, Rustig maar hoor! Iedereen mag wat vertellen hoor, dat jij zo 
praat wil nog niet zeggen dat je stoer bent. Maar je bent wel een hele lieve 
buurvrouw hoor!!
We maken altijd wel een gezellig praatje met elkaar.

Sunny: DAMES!!! Hou eens op met dat gekibbel. We weten wel dat jullie allebei 
lief en leuk zijn, maar jullie zijn wel beide pittige tantes! En laat het nou is één 
avond stil zijn, ik wil slapen!
Jeroen: Hallo?! Heb ik iets gemist? Ik was een beetje weg gedut…
Loulou: Jaja, Jeroen we weten wel dat je een dutje doet, dat doe je namelijk 
wel vaker!
Vosje: Waarom reageer je toch vaak zo chagrijnig?
Kim: Ja Loulou, af en toe reageer je zo pinnig.
Izy: Wat betekent ‘pinnig’?
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Jeroen: Dat wil zeggen dat je best kortaf en chagrijnig naar iedereen reageert. 
Alsof je nergens zin in hebt en je altijd geïrriteerd bent.
Izy: Oké, nou snap ik het. Bedankt Jeroen. Maar waarom reageer je dan zo 
‘pinnig’, Loulou?
Loulou: Oké, als jullie het echt willen weten, dan zal ik het wel vertellen...

…Het was denk ik meer dan een jaar geleden. Ik stond toen nog op Manege de 
Heer. Dat ligt in Kamerik. Niet dat ik precies weet waar dat is, maar dat maakt 
natuurlijk niet uit. Ik kom van dezelfde manege als waar Denate vandaan is 
gekomen. Ik ben alleen 7 dagen eerder gekomen dan Denate, maar dat weten 
jullie denk ik nog wel? 

Sunny: Ja dat kan ik mij nog wel herinneren. Je kwam op 12 April 2010 toch?
Loulou: Ja, dat klopt inderdaad, Sunny. Ik ben 12 April hier op Manege Pretfort 
gekomen. 
Maar nu weer met mijn verhaal verder, het begon dus zo…
…ik denk dat het een paar weken was voor dat ik weg ging. Het was in de 
ochtend, niet heel vroeg, gewoon rond etenstijd. Mijn favoriete bezigheid 
natuurlijk, ik houd gewoon van eten! 

Kim: Haha, ja Loulou, we weten dat je van eten houd, dikkie! Grapje, wij zijn 
allemaal mooi gespierd!
Sunny: Gespierd? Ik ben volgens mij de pony met de meeste spieren, dus het 
sterkst natuurlijk!
Blue Eyes: Uitslover, iedereen hier heeft wel spieren. Niet alleen jij!
Loulou: Jongens! En dan zeggen dat alleen Blue Eyes en ik altijd kibbelen, jullie 
kunnen er ook wat van! En mag ik nou eindelijk verder met mijn verhaal?
Vosje: Tuurlijk ga je gang, van al dat gekibbel wordt ik namelijk erg moe!

Loulou: Nou ik had het dus over eten, omdat het net ochtend was. Zoals 
gewoonlijk had ik nog steeds een klein beetje honger, maar dat is natuurlijk 
logisch zo in de ochtend. Toen we gevoerd werden, had ik gehoopt dat mijn 
honger gestild werd. Helaas, veel krachtvoer kregen we niet en hooi was ook 
niet al te lekker. 
Nadat ik het toch had op gegeten, want ja, hoe kom je anders de dag door, 
voelde ik me niet zo lekker. Ik had nog steeds honger en mijn maagje knorde 
licht. Door de honger begon ik steeds vaker naar mensen te happen, op zoek 
naar eten. Natuurlijk was niemand daar blij mee. Soms krijg je dan een tik op 
je neus en de andere keer schreeuwen ze boos naar je. Daarnaast waren bijna 
alle  paarden ook niet vriendelijk tegen me. Ze vonden me maar raar omdat ik 
mensen probeerde te bijten. De enige die me niet raar vond was mijn maatje die 
naast me stond. Van al dat gezeur wordt je natuurlijk een beetje moe, dus ga je 
maar chagrijnig reageren op alle andere. Ik genoot dan altijd van de momenten 
midden in de nacht. Dan kon je lekker weg dromen en niemand die tegen je aan 
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stond te zeuren. Af en toe als ik echt enorme honger had dwaalde mijn gedachte 
af naar sappige appeltjes en heerlijke worteltjes. Gelukkig had ik nog een paar 
lievelingsmensen waar ik altijd heerlijke appeltjes van kreeg!

Jeroen: Heerlijk die sappige appeltjes, helaas knoei ik wel altijd een beetje! 
Sunny: Dat jij appels lekker vind kunnen wij ook wel zien, haha. Altijd zo’n 
schuimmondje!
Kim: Ja inderdaad, en dan moet je altijd in mijn waterbak drinken. Je kan toch 
in je eigen waterbakje drinken?

Loulou: Haha, jongens, hier houd ik tenminste van. Sinds ik hier sta ben ik echt 
ontzettend opgeknapt. Jullie laten me vaak lachen. Daar vond iedereen me altijd 
maar raar en saai, geen wonder dat ik dan chagrijnig ga reageren. Snappen jullie 
dat een beetje? Het was er natuurlijk wel leuk hoor, maar zo af en toe werd het 
me daar een beetje teveel. Hier heb ik tenminste echte paardenvrienden!

Izy: Oké, ik begin het nu wel te snappen. Maar je verteld dat je hier opgeknapt 
bent en genoeg eten krijgt en vrienden hebt, waarom zou je dan nog zo ‘pinnig’ 
reageren?
Loulou: Omdat ik soms nog met mijn gedachten zit bij die andere stal, af en toe 
mis ik mijn lieve paardenvriendje die naast me stond. Dan moet ik dus ook gelijk 
weer denken aan alle andere paarden die onaardige tegen mij waren. Vandaar 
dat ik dan soms een beetje ‘pinnig’ reageer zoals jullie zeggen.
Jeroen: Maar dan kan je, je zelf toch aanleren om niet zo pinnig meer te 
reageren?
Loulou: Mmm… ik zou het kunnen proberen… zouden jullie mij dan een handje 
kunnen helpen daarmee?
Izy: Natuurlijk zo als U wilt, Mevrouw!
Kim: Goeie genade , ik kan me goed voorstellen hoe het is om weinig eten te 
krijgen, moet daar toch niet aandenken! Gelukkig ben je hier op Pretfort wel 
aardig aan gekomen!
Sunny: Haha, Goeie grap kim! Nou, nog meer te vertellen Dames? 
Kim: Het was geen grap, Sunny! Ik meende het echt! Jij altijd met je grapjes en 
uitslovende 
dingentjes en datjes.
Sunny: Oohh sorry hoor! Jij bent zo af en toe ook een pittig ding.
Blue Eyes: Hé! Jongens niet zo gemeen tegen elkaar! 
Kim: Ik bedoelde het ook niet spottend.
Loulou: Ik begrijp het wel hoor Kim. 
Vosje: Ondanks soms je pinnige reactie blijf je voor mij toch die “goede, ouwe 
Loulou”.
Blue Eyes, Izy, Kim, Jeroen en Sunny: Ja dat blijf je zeker!
Blue Eyes: Onze lieve grappenmaker!
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Wist je datjes…
- Diploma rijden er voor dit jaar er weer op zit?
- Iedereen zijn/haar diploma heeft gehaald?
- Ook de Caprilli weer is geweest?
- Dit wederom een groot succes was?
- Dat de manegepaarden weer op de springwei lopen?
- Je daarom dus soms een grijs paard ziet staan vanwege de modder?
- Je daarom dus goed moet poetsen?
- Dat Sandor en Valda weer in het landje staan?
- Dat Zep ook regelmatig met een andere pony op het landje naast de bak 

staat?
- Denate hele heftige koliek heeft gehad?
- Wij blij zijn dat het nu weer veel beter met haar gaat?
- Dat Pasca ook niet meer kreupel loopt na een paar weken?
- Yvonne weer op haar knappe paard, Quindo, kan rijden?
- Rabin ook eventjes kreupel is geweest?
- Arilla weg is?
- Wij hopen dat de Familie Gordijn snel een leuk en braaf paardje heeft?
- Zij dit namelijk verdienen?
- Er steeds meer konijnen rond lopen?
- Er naast de volwassenen ook baby konijntjes rond lopen?
- Bijna alle hanen weg zijn?
- Er nog maar eentje rondloopt?
- Zep schurft heeft gehad?
- Flair dit nu ook heeft?
- Izy al een hoofdstelletje en een zadeltje op heeft gehad?
- Zij dan ook bijna 3 word en dan ingereden mag worden?
- Ria nu redelijk veel eigen paarden berijd?
- Alle lessen nu al weer buiten rijden?
- Wanneer je gebruik gemaakt hebt van het longeerbakje je moet harken?
- Je ook de mest er uit moet halen?
- Je alleen je paard op de springwei mag zetten als NIEMAND rijd?
- Ria 13 April jarig is geweest?
- Het gras van het land al aardig begint te groeien?
- Binnenkort de paarden dus misschien naar buiten mogen?
- Je de halsters en borstel netjes moet opruimen?
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- En je het dus niet moet laten rond slingeren?
- Ook je de kopjes terug moet zetten wanneer je koffie op thee drinkt?
- Je natuurlijk ook zelf moet afwassen omdat wij geen keukenhulpje 

hebben?
- Je nog steeds de hoofdstellen goed los moet maken?
- Je het daarna weer netjes terug hangt, dus op de stang?
- Het dus NIET over het zadel heen gooit?
- In Mei de springwedstrijd is?
- Je daar zeker aan mee moet doen?
- We nieuwe bestuursleden hebben?
- Deze zich in deze Pretpraat aan u voorstellen?
- Er een nieuw paard voor in de lessen is?
- Hij naast Denate staat en 6 jaar oud is?
- Zijn naam Mysterie is, maar hij eigenlijk al omgedoopt is tot Mister?
- Er nog lotenboekjes zijn om te verkopen?
- De verkochte loten, samen met het geld, in een envelop in de witte 

brievenbus in de kantine mogen worden gestopt?
- Ria deze bus dagelijks leegmaakt?
- We op dit moment het geld van ruim 500 loten hebben ontvangen?
- We de rest UITERLIJK 1 juni binnen willen hebben?
- We streven naar 2000 verkochte loten?
- We al voor circa € 500,- aan prijzen beschikbaar hebben?
- Dat de hoofdprijs een iPod Nano is van € 159,-?
- Er verder o.a. een fiets en een digitale foto-camera zijn?
- Er een rubriek in deze Pretpraat ontbreekt?
- Dat de rubriek “Pretfort-Fanaat” is?
- Dat we deze volgende keer weer graag willen plaatsen?
- Dat we jullie daarom oproepen om iets over jezelf te schrijven?
- Dat dat dan samen met een leuke foto met je favoriete paard, mag 

worden gemaild naar pretpraat@deziende.nl
- Het verhaaltje ongeveer een pagina in deze Pretpraat moet beslaan, 

maar ook groter mag zijn?
- We zeker weten dat er Pretfort-Fanaten rondlopen die nog niet in dit 

blad hebben gestaan?
- Je ook gewoon een foto mag insturen waarop je staat met je favoriete 

paard, maar dat dat dan wel een hele leuke foto moet zijn?
- Je kopij voor de volgende Pretpraat kunt inleveren tot uiterlijk 21 mei?
- We ook heel blij zijn met verslagen of ervaringen over wedstrijden?

 



Jaargang 37, nummer 2  -  april 2011  -  pagina  35

Voor alle informatie over
manege en vereniging,

kunt u terecht op

www.deziende.nl

Heel veel foto’s, verslagen van wedstrijden, reglementen,
proefjes, oude Pretpraten, info over alle paarden.......

U vindt er van alles.

U kunt zich registreren en dan kunt u o.a.
teksten aan foto’s toevoegen, uw mailadres wijzigen.

Er bestaat een UpdatEmail bij deze site,
zodat u op de hoogte wordt gehouden

wanneer er belangrijke wijzigingen plaatsvinden.

Daarvoor is echter wel nodig dat wij uw
juiste mailadres hebben en helaas ontbreekt dat

bij een aantal leden en kunnen we hen niet op de hoogte 
brengen van belangrijke berichten op de site.

Daarom het dringende verzoek:
Ontvangt u momenteel geen UpdatEmail, geef dan

uw mailadres door aan adkoster@deziende.nl
of registreer u en wijzig het zelf op de site.
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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

Open Dag
op  Manege Pretfort

aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 18 juni 2011
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

* Vanaf het begin van de middag demonstraties te paard,
door jeugd en volwassen leden van

Ruitersportvereniging- en Rijvereniging “De Ziende”
 Thema: Musicals

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

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

* Grote Verloting en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Springkussen aanwezig

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

www.deziende.nl



Jaargang 37, nummer 2  -  april 2011  -  pagina  37

Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de le-

denadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

april

5 Julian Mersch

6 Michelle Gordijn

8 Petra Gordijn

10 Shannon Hoogervorst

12 Esther Heikoop

13 Ria van Schaik

13 Marleen Heikoop

13 Nathalie van Horzen

23 Adrie Vianen

25 Corine Blom

25 Desirée van Wengerden

27 Yara Kleijweg

27 Katja Lemkes

mei
2 Samantha Slotboom

2 Cecile Intema

5 Marieke Oudenes

6 Gerda Bruggeman

7 Fleur Tuls

9 Ilse Rolf

11 Jane van der Ploeg

15 Jessica Verkade

16 Suzan Vellekoop

18 Inge van den Hoff

21 Romy Lankhaar

25 Kim Harting

26 Rosa Zwarthoed
25 Lotte Verheul
25 Gaby van ‘t Hart
25 Sanne van Tol

juni
2 Iris Kranenburg
3 Yvonne van der Heide
3 Sanne Nijkamp
4 Saskia van Tol
5 Rienke Boonstra
5 Lindsay van Namen
6 Ellis Edelaar - de Jong
7 Bejulah van Haren
9 Kim Hogenes
12 Mevrouw Burggraaff
13 Demi Termeer
14 Elena Hoogstrate
19 Anna Louisa Klootwijk
22 Vincent Smits
22 Melissa Kempen
24 Nina de Graaf
25 Steffy Lemkes
26 Emrije Isaku
27 Jacky Windhorst
28 Ester van Doorne
28 Michelle vd Weijden

Wij feliciteren de jarigen!!
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14 mei Voorjaarscross / puzzelrit voor iedereen

Iedereen kan inschrijven in zijn eigen categorie.
Dus ook ruitertjes die nog maar kort rijden.

Kijk op vrijdagavond na 9.30 uur (of zaterdagochtend vroeg) nog even op
www.deziende.nl voor de meest recente starttijd van jouw ring en zorg dat 

je een half uur voor aanvang van je ring aanwezig bent.

21 mei Uiterste inleverdatum kopij voor Pretpraat

28/29 mei  Tentenkamp
  Kijk voor meer info elders in deze Pretpraat

18 juni Open Dag en dressuurwedstrijd

4 t/m 9 juli 1e ponykamp
11 t/m 14 juli 2e ponykamp

10 september Najaarscross
8 oktober Najaarsdressuur
19 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 2011
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 123,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 135,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.

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

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

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.PRETFORT.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat

Korting geldt NIET op wormenspuiten en geneesmiddelen


