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Van de voorzitter, 
Aan het begin van de voorjaarsvakantie begin 
ik aan mijn laatste stukje voor de Pretpraat als 
voorzitter. Twee jaar geleden schreef ik mijn eerste 
stukje en eerder dan gepland, stop ik nu alweer. 
Op 21 maart is de volgende ledenvergadering en 
dan eindigt het bestuurslidmaatschap van zowel 
Anneke en mij. Gelukkig hebben we al snel twee 
nieuwe leden gevonden en dan nemen Cecile 
Intema en Marion Beckers het van ons over. En 
verder zal Wilma voortaan ook bij alle bestuursvergaderingen zijn, ze was er toch 
al heel vaak, dus kunnen we dat net zo goed ‘officieel’ maken. We zijn blij dat ze 
dat willen doen en wensen hen een fijne tijd en veel plezier. Hopelijk genieten 
ze ook van het vergaderen bij Ria in de keuken, terwijl Jacco zich op zijn manier 
met de onderwerpen bemoeit en vooral Vivian de stuipen op het lijf jaagt, erg 
grappig!

Hebben jullie al gemerkt dat het veel stiller is in de nieuwe stal? Hier is het 
aantal kippen enorm afgenomen en dat is wel te merken! Maar wel hebben we 
nu weer nieuwe huisdieren erbij gekregen: laatst was ik Barok aan het longeren 
en zat er alsmaar een kleine grijs met witte kat aan de rand van de bak te 
miauwen en te niesen. Verkouden en hongerig, echt zielig. Volgens Ria zijn het 
er inmiddels drie: twee grijze en een rode. Gelukkig heeft de dierenbescherming 
er inmiddels één gevangen. Trouwens een erg dure hobby, kennelijk heeft de 
dierenbescherming ook niet meer veel donateurs. 
En hebben jullie ook al gemerkt hoe fijn het is dat we nu een longeercirkel 
hebben? Een ideale uitvinding! Je staat daar lekker buiten, met een prachtig 
uitzicht over de polder en je paard kan goed zijn rondjes draven. De drainage 
werkt prima, we hebben hem nog nooit te nat aangetroffen. Hopelijk gaat het 
binnenkort beter met de rug van Marcel en vindt hij snel een sterke collega om 
het hek erin te tillen, dan is het helemaal af!

Verder was het natuurlijk een rustige tijd in de vereniging. Wilma en anderen 
hebben poetsles gegeven, daarvan staat het verslag in deze Pretpraat. Nu zijn 
we in afwachting van het diplomarijden van 46 kinderen. Dat is een record, 
zoveel hebben we er nog nooit gehad. Het zal dus nog een hele toer worden om 
dat allemaal goed voor elkaar te krijgen. Lastig is ook dat het diplomarijden van 
30 kinderen op zondag 6 maart samenvalt met de 20 van Alphen, dus voor veel 
mensen zal de manege alleen via Zwammerdam te bereiken zijn. Wel iets om 
even rekening mee te houden!
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Na het diplomarijden volgt op 20 maart een wedstrijd, ook dit jaar hebben we 
weer voor een caprille gekozen. Dat is een wedstrijd met dressuur en een paar 
lage sprongetjes. Het zal weer een drukke dag worden, dus heel gezellig! Schrijf 
je in in de kantine met al je vriendinnetjes, dan heb je weer een leuke dag. Er zijn 
op de wedstrijd drie verschillende proefjes, die kun je ook op de website vinden. 
We delen je in op lesniveau, dus je krijgt altijd een proefje dat je zeker kunt 
rijden. 

Dit jaar willen we de open dag anders aan gaan pakken. Het is de laatste 
twee jaar merkbaar lastiger geworden om op de dag zelf lootjes te verkopen, 
waardoor uiteindelijk een kleine groep mensen heel veel lootjes moest kopen. 
Dat willen we nu veranderen door de lootjes al tevoren te verspreiden onder een 
veel grotere groep mensen. We moeten het systeem nog preciezer uitwerken, 
maar we zijn van plan boekjes met tien loten te maken, die de leskinderen in 
hun directe omgeving kunnen verkopen voor € 1,-- per lot. 

En voor wie al plannen voor de zomer aan het maken is, is het goed om te 
weten dat het ponykamp dit jaar van 4 – 8 juli plaats zal vinden. Meer volgt op 
de site en in de Pretpraat. De site is trouwens ook goed in de gaten te houden. 
Bert Marsman, die al jaren de site bijhoudt, vindt het tijd om hem weer eens te 
vernieuwen. Dus we zijn benieuwd wat hij er weer voor moois van gaat maken. 
Bert, alvast opnieuw veel dank voor je inzet!

Nou, dat was het dan. Ik stop met dit stukje en ik stop met besturen. Het was 
een leuke tijd met een heel leuk bestuur. Veel dank aan jullie allemaal voor de 
gezellige tijd met elkaar. Ik had graag meer willen doen aan het voorzitterschap, 
maar uiteindelijk bleek de combinatie van werk, thuis, paard én vrijwilligerswerk 
toch te veel te worden. En dan kan maar beter een ander beginnen, die meer 
tijd heeft. Nogmaals, alle goeds gewenst voor de nieuwe starters, en we blijven 
elkaar vast nog wel zien! 

Corian Messing 

Attentie Diplomarijders op 6 maart!!
Op zondag 6 maart wordt ook de 20 van Alphen gehouden.
Komt u uit Alphen, kijk dan vooraf even of u de manege op de normale 
manier kunt bereiken. 
Van de organisatie ontvingen we het bericht dat de manege tussen 13:50 en 
14:45 uur alleen via Zwammerdam is te bereiken. 

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

Ruitersportvereniging “De Ziende”
op maandag 21 maart 2011 om 20.00 uur

in de kantine van manege Pretfort

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

 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Wilma Klootwijk en Vera Vossenberg.
  Reserve: Corrie Smittenaar.
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en niet herkiesbaar: Corian Messing,  
  Anneke Epskamp en Michael van Koert
  Kandidaten voor het bestuur: 
  Marion Beckers, Wilma Klootwijk en Cecile Intema.
 9 Het jeugdbestuur.
  Hierin vinden dit jaar geen veranderingen plaats.
 
 10 Plannen voor het komende jaar
 11 Rondvraag
 12 Sluiting
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Kampioenen 2010
In de vorige Pretpraat waren we nog vergeten om de Kampioenen van 2010 
bekend te maken. Zelf weten ze het inmiddels al sinds begin december, maar 
we willen het natuurlijk ook nog wel even officieel aan de buitenwereld kenbaar 
maken. 
Daarom hier het overzicht:
Eva Kranenburg in de categorie met A-diploma
Marleen Heikoop in de categorie met B-diploma
Irene Weerheim in de categorie met C-diploma
Esther vd Vlies in de categorie met D-diploma
Marit van Leeuwen in de categorie Eigen Paarden
Chantal Dekker in de categorie Zonder A-diploma

Van Harte GEFELICITEERD met het behalen van deze 
titel!!!!!
Net als de afgelopen jaren, zullen de bokalen ook nu weer worden uitgereikt op 
de Open Dag. Dat is dit jaar op 18 juni.

Caprilli 20 maart
Op zondag 20 maart organiseren we weer een Caprilliwedstrijd voor alle ruiters 
op manege Pretfort.
Na het enorme succes van vorig jaar, verwachten we ook nu weer heel veel 
deelnemers. De inschrijflijst hangt inmiddels op de manege, dus schrijf je snel in.
Er wordt gestart in dezelfde categoriën als bij dresssuurwedstrijden, dus voor 
ieder is er een categorie waarin hij/zij past.

Inschrijfgeld
wedstrijden
Het inschrijfgeld voor de wedstrijden stond al weer enkele 
jaren op € 5,00 voor onze leden en € 12,50 voor degene 
die geen lid van de vereniging zijn.

Helaas zijn de prijzen de afgelopen jaren zo sterk gestegen, dat we hebben 
moeten besluiten om dit jaar € 6,00 te rekenen voor onze leden en € 13,50 voor 
degene die geen lid zijn. Die € 13,50 is de werkelijke kostprijs per deelnemer.
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De grootste 
en goedkoopste 

ruitershop van nederland!

GEHELE COLLECTIE RIJBROEKEN

DAMES, HEREN EN KINDEREN.

2E HALVE PRIJS*

Max. 2 per klant

Tot 70% korting 
op de 

wintercollectie

Let op de kleur 
van de sticker

Ruitershop.nl
Dé online ruitershop 

van nederland!
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Dat we het bedrag voor onze leden toch laag kunnen houden, komt omdat de 
vereniging veel activiteiten ontplooit die de kas enigszins spekken. Te denken valt 
aan de Open Dag en de verloting die we dit jaar gaan houden.
Leden profiteren daarvan, terwijl niet-leden de kostprijs betalen.
Dus als je nog geen lid bent en dat nu toch maar wilt worden, stuur dan een 
mailtje naar penningmeester@deziende.nl.
Zet in dat mailtje de naam van het nieuwe lid, het adres, geboortedatum, tele-
foonnummer thuis en mobiel en je mailadres.
Je krijgt dan een mailtje terug met daarin de manier waarop je kunt betalen.

Als lid ontvang je naast de korting op het inschrijfgeld bij de (minimaal vijf) wed-
strijden die we jaarlijks organiseren, ook het clubblad Pretpraat thuis en betaal 
je € 10,00 minder voor de kampen op de manege.
Het lidmaatschap kost € 27,50 per jaar en bij meerdere leden uit één gezin, beta-
len de volgende slechts de helft.
Dus eigenlijk verdien je het lidmaatschap wel heel gemakkelijk terug als je aan 
de wedstrijden meedoet.

Verslagen curcus 

Omgaan met je pony (1)
 
Op zondag 30 januari gingen we van start met een groot aantal deelnemers.
Zo rond 2 uur was de kantine geheel gevuld en waren alle stoelen in gebruik.
Allereerst kre-
gen de kinde-
ren 3 kwartier 
theorieles over 
het gedrag van 
paarden en 
pony’s in het 
algemeen.
Daarna werd 
het geleerde 
in praktijk 
gebracht en 
gingen ze de 
stallen in om te 
observeren bij 
zowel voor, tij-
dens en na het 
voeren.
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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



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  12

Om half 4 werd er even pauze gehouden om vervolgens direct verder te gaan 
met de onderdelen van het zadel en hoofdstel.
Meteen daarna zijn we weer naar de stallen gegaan om enkele pony’s op te za-
delen en hebben we het opsteken en op maat maken van de beugels in praktijk 
gebracht.
Vervolgens werden de pony’s de binnenbak ingeleid om te leren hoe je een pony 
moet begeleiden als je ernaast loopt.
Aan de wachtende ouders merkte ik dat we weer aardig aan de late kant waren, 
het was inmiddels al weer kwart voor 5.
Nadat we de pony’s weer hadden afgezadeld werd in de kantine de diploma’s 
uitgereikt en na een laatste groeps foto konden de kinderen om 5 uur vertrek-
ken.
Het was weer een leuke mid-
dag, hopelijk hebben ze er weer 
wat van opgestoken en kijken ze 
nu met een andere blik naar hun 
pony als hij zich anders gedraagt.
 
Vivian, Femke, Marit en Wilma

Omgaan met je pony 
2
Ik zal me eerst even voorstellen ik 
ben Marielle van Ettinger, en ik kom uit Bodegraven.
Ik rij nu ruim twee jaar bij manege Pretfort en heb het hier erg naar mijn zin.
Ik vind het erg leuk om met de paarden om te gaan en te leren rijden,
Hierdoor ben ik gemotiveerd geraakt om zelf een cursus te volgen over de 
omgang met je paard en de verzorging ervan.
Ik moet zeggen dat ik al een hoop heb geleerd zeker ook over de onderwerpen 
die bij de cursus aanbod komen op de manege eind januari daar heb ik al wat 
van mogen leren. Bijvoorbeeld hoe gedraagt een paard of pony zich op stal.
Een gezond paard of pony ziet er ontspannen uit en reageert op dingen die in zijn 
omgeving gebeuren.
Een paard of pony wat zich niet op zijn gemak voelt op stal gaat ondeugende 
dingen doen dit heet stalondeugden.
Enkele voorbeelden hiervan zijn tegen de deur aantrappen met het voorbeen aan 
de voerbak bijten tegen de achterkant van de stal aanschoppen.
Dit zijn dingen die het paard doet als het zich verveelt.

Het hoe en waarom voor de paardenknoop is dat als je paard of pony in stal of 
erbuiten vast zet en er gebeurt wat dan trek je met 1 beweging het touw los 
zodat het paard of pony niet het halster niet kan stuk trekken.
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Het begeleiden van je paard of pony is erg moeilijk je moet je paard of pony 
proberen om het onder controle te houden en dat het naar je luistert.
Mocht er toch iets niet goed gaan laat dan in nood maar los 
Je hoeft niet te trekken aan je paard of pony als je wilt dat het dier je volgt je 
kan heel simpel met je hand maak je een vuist die zet je onder de kin van het 
paard of pony en duw de neus van het paard of pony zachtjes naar voren, het 
dier gebruikt namelijk zijn hals om in balans te blijven en als je de neus van het 
paard of pony naar voren doet zal het vanzelf 
gaan volgen.
Zo zie je maar dat het nog niet mee valt om 
met je paard of pony te gaan lopen.
Je moet altijd alert blijven ook als er andere 
paarden of pony’s in de buurt zijn.
Verder wens ik iedereen veel succes met de 
cursus.’
Ik ga ook nog door met leren 

Groetjes Marielle

Omgaan met je pony 3
Het was zondag en toen was de cursus 
Omgaan met je pony. Dit was de eerste keer 
dat we weer wat op de manege konden doen sinds sinterklaas denk ik. 
Ik vond de cursus heel leuk en je leerde ook heel veel, zoals om zeggen als je wil 
dat de pony stukje op zij gaat. Hoe reageren op elkaar als ze eten krijgen. Hoe 
je moet opzadelen, hoe je moet afzadelen en hoe je het hoofdstel om moet 
doen. Ook kregen we uitgelegd wat alles is wat aan een zadel en hoofdstel zit. 
En waarom het er zit of wat het doet. We leerden ook hoe we met onze pony’s 
moeten lopen. Dat je hem onder zijn lip moet vasthouden en niet te hard moet 
trekken, want dan kun je hem pijn doen in zijn mond. Dat willen we niet. We 
leerden ook dat we naast onze pony’s moeten lopen en niet ervoor. Als we 
willen stoppen moeten we duidelijk Ho zeggen en stil gaan staan. Als je pony 
dan niet stopt moet je tegen hem aanduwen en nog een keer Ho zeggen. 
We leerden ook dat als er iets onverwachts gebeurd, dat ze dan willen 
wegrennen. Als wij dan rustig blijven en je pony kalmeerd dan rent die niet meer 
weg. De pony moet voelen dat je het zelf ook niet eng vindt. Dan vertrouwd die 
je. We hebben nog veel meer geleerd, maar dat is te veel om op te schrijven. 
Marit, Femke, Vivian en Wilma heel erg bedankt voor deze leuke zondagmiddag. 

Groetjes, Shannon Hoogervorst. 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  14

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
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Paardenpraat
Deze keer stelt

Vosje 
zich aan jullie voor.
Hmm… oké, oké. Nou goede middag 
allemaal. Na flink onderhandelen heeft de schrijfster van deze column me toch 
kunnen overhalen om mee te werken aan dit stukje. Zelf had ik er helemaal 
geen zin in hoor! Laat mij maar lekker op me stalletje staan, lekker door het 
raampje naar buiten kijken, eten en slapen. En natuurlijk elke ochtend lekker los 
lopen in de bak en in de middag kindjes de les door begeleiden. Juist, wat een 
leven heb ik eigenlijk, daar moet ik natuurlijk nu over gaan vertellen, neem ik in 
ieder geval aan. Tjaa en waar begin je dan.
Laat mij eens even denken… Veel is mij niet bij gebleven. Ik zal wel gewoon met 
het meest voor de hand liggende beginnen.
Nou mijn naam zullen jullie onderhand wel kennen, al heb ik niet altijd zo 
geheten. Maar dat vertel ik straks. Voor jullie ben ik gewoon beter bekend als 
Vosje. Ik ben een merrie met de kleur vos. Een ontzettend mooie kleur al zeg ik 
zelf. Waar ik trouwens laatst achter kwam is dat er steeds meer witte haren zich 
over mijn lichaam verspreiden. Ik hoop dat deze wel weer zo snel mogelijk weg 
trekken, want wit is niet zo mijn kleur. Laat mij maar gewoon een mooie vos zijn 
met prachtige aftekeningen. Zo heb ik op mijn hoofd een grote, brede bles en op 
mijn achterbenen heb ik witte sokjes. Ontzettend mooi die aftekeningen, maar 
ach ik ben natuurlijk ook wel een pony die er mooi uit ziet. En inderdaad wat ik 
zeg, een pony. Mijn stokmaat is namelijk rond de 1.34 m.
Naar wat ik heb horen zeggen wordt ik dit jaar 18 jaar oud. In mijn paspoort 
staat namelijk dat ik op 1 Mei 1993 geboren ben. Voor ons is 18 jaar trouwens 
niet speciaal. Bij een mens natuurlijk wel maar bij ons, helaas, niet. Ik denk dat 
bij ons alleen maar de leeftijd 3/4 belangrijk is. Dan mag je natuurlijk voor het 
eerst in je leven een mens op je rug dragen. Erg lastig, vond ik tenminste. Maar 
ik ben er nu erg blij mee dat ik mensen op mijn rug heb mogen dragen en nog 
steeds mag dragen. Ik heb namelijk een hoop leuke dingen beleefd daardoor. 
Eens even zien hoe ik de rest van mijn verhaal ga vervolgen. Aangezien ik niet 
alles meer weet begin ik graag bij een geweldige tijd voor mij.
Ik heb zo ongeveer 4/5 jaar op een stal gestaan waar ik verzorgsters had. De 
laatste 3 jaar dat ik daar stond, werd ik door mijn grootste vriendin allertijden 
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verzorgt. Mijn lieve vriendinnetje heette Melissa. We hebben leuke dingen mee 
gemaakt en het was altijd heerlijk om naar buiten te gaan. Van binnen staan 
werd, en wordt ik nog steeds, wel een beetje chagrijnig. 
Samen met mijn beste paardenmaatje heb ik een ontzettend leuke tijd gehad 
en natuurlijk met mijn mensenvriendinnetje. Mijn beste paardenmaatje heette: 
Uhlan. Omdat wij vaak samen op pad gingen was ik altijd wat rustiger omdat 
Uhlan al wat ouder was. Zelf was ik namelijk een beetje een hittepetit, dat werd 
mij in ieder geval vaak verteld. Achja, zo met de tijd mag je toch wel eventjes gek 
doen. Je bent een stoere pony of je bent het niet zeg ik dan maar. Voor de rest 
was ik wel altijd ontzettend lief en Melissa kon altijd alles met mij doen. In de 
tijd dat ik daar stond was mijn naam wel anders. Ik werd daar namelijk Britney 
genoemd. Alhoewel, iedereen noemde mij gewoon Britje.Vanaf 2003/2004 tot 
2008 heb ik daar gestaan en in 2008 ben ik verhuisd naar een manege.
Manege de Poelruiters moet jullie wel bekend in de oren klinken. Van deze 
manege hebben jullie mij namelijk gekocht. Ik heb ongeveer een jaartjehier 
gestaan. Samen met mijn stalgenoot, Bonnie, ben ik toen naar jullie stal 
gekomen. Dit was in juni 2009. Dat is nu dus ook alweer anderhalf jaar geleden.
Sinds juni 2009 ben ik dus hier op stal. In het begin vond ik het ontzettend 
gek om hier te zijn. Ik weet nog dat we opgehaald werden bij de Poelruiters. 
Samen met Bonnie werd ik in de trailer gezet en toen moesten we nog eventjes 
wachten voordat we weg gingen. Twee mensen die toen mee waren kende ik al 
een beetje maar de andere twee niet. Na een tijd in de trailer te hebben gestaan 
kwamen we dan aan op onze nieuwe plaats, enorm spannend natuurlijk! 
Wij hadden geen flauw idee waar we heen gingen. We mochten gelijk onze 
benen strekken op de springwei, al wist ik toen niet dat dat zo heten, haha. 
Op de springwei rond rennen was echt enorm indrukwekkend, op een gegeven 
moment gingen Bonnie en ik zo hard dat de andere paarden in het land allemaal 
naar voren kwamen om te kijken. Wat een ervaring was dat zeg!
Nu is mijn leventje weer lekker rustig. ’s Ochtends gaan we naar de binnenbak 
om lekker los te lopen. Al hoop ik wel gauw dat het weer zomer wordt hoor. 
Dan kunnen we lekker naar buiten! Heerlijk is dat altijd. En natuurlijk weer in de 
buitenbak rijden, ook daar geniet ik veel meer van dan in de binnenbak.
Ik denk dat jullie nu wel wat meer weten over mijn leven tot nu toe. Laat ik dan 
maar gaan vertellen waar ik enorm veel van houdt. 
Allereerst natuurlijk eten, welk paard niet? Vooral appeltjes en worteltjes komen 
er altijd goed in. Van een heerlijke poetsbeurt sta ik ook wel eventjes te genieten 
hoor. Vooral als je haren los zitten kan ik daar zo van genieten! Heerlijk! Wat dan 
ook erg lekker is, is om te rollen. Dan rol en schud je je haren er uiteindelijk wel 
een beetje vanaf. 
Tijdens het rijden vind ik het springen enorm leuk, dit kan ik dan ook ontzettend 
goed. En niet alleen in springen ben ik een ster, ook met dressuur schitter ik 
de bak door. Kijken jullie maar eens naar alle uitslagen van de wedstrijden. Ik 
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Arte Crema
• Hoogglans keuken

• Tijdloos

• Alle opstellingen mogelijk

vanaf 3995,-
inbouwmerken als: AEG, Zanussi, Bosch, Neff, 

Fagor Itho. etc

en nieuw Duits top keukenmerk: Hofemeier.

Hofemeier levert alle denkbare kleuren en kasten 

en bied u zeer veel mogelijkheden. Kom dit zelf 

zien!

Badkamers vanaf 2500,-
inbouwmerken als: Sphinx, Duravit, Ucoscan, 

Villeroy & Boch, Detremmerie, Alke, Damixa, 

Grohe, etc.

• Géén aanbetaling vooraf

Nobilia
5 jaar garantie

Alle voordelen op een rij:
• eigen montagedienst
• ook leidingwerk, elektra, tegelwerk en

verbouwing door eigen dienst
• leveren van keuken en/of badkamer
• zeer snelle levering van keukens
• bijna alle merken inbouwapparatuur
• ook vervanging van inbouwapparatuur

van Nesstraat 15, 2404 AV Alphen a/d Rijn
0172 - 47 74 54, www.keukentrend.com

di. - do. 09.30 - 17.30 uur
vri. 09.30 - 17.30 uur

18.30 - 21.00 uur
zat. 10.00 - 16.00 uur
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ben een veelzijdige pony! Dit betekend natuurlijk niet dat iedereen nu ineens 
op mij moet gaan rijden. Want ik had laatst nog een discussie met Blue Eyes… 
Zij vond ook dat veel te veel kinderen vaak mij opschrijven om op te gaan met 
wedstrijden, terwijl ik zeker weet dat ook Blue Eyes dressuren en springen 
hartstikke goed kan. En ik doe natuurlijk lang niet altijd mijn best. Na een tijdje 
vind ik het ook niet leuk meer als ik 20 keer hetzelfde proefje moet lopen. Dus 
neem mijn raad aan: Stap ook een keertje op Blue Eyes of bijvoorbeeld Bonnie. 
Eens even zien, verder heb ik denk niks meer te vertellen. Ojawel.. Ik wil jullie 
ook graag vragen om niet te veel door mijn manen te gaan, ze zien er namelijk 
ontzettend mooi uit als ze rechtop staan en dat wil ik graag zo houden. Ik heb 
mij namelijk laten vertellen dat wanneer jullie veel aan mijn manen zitten deze 
kunnen gaan hangen.

Nou dat was het denk ik wel weer… Eens 
even zien. Er komen twee foto’s bij mijn 
stukje. Op de foto dat ik in het land aan het 
eten ben, daar stond ik al op Pretfort. Op de 
andere foto zie je mij onder het zadel. Op 
mij rijdt mijn vriendinnetje Melissa en naast 
mij is mijn grote paardenvriend Uhlan. 

Ik hoop dat jullie een keertje langskomen, 
ik zie jullie dan wel bij mijn stalletje. Jullie 
weten mij wel te vinden neem ik aan.

Hoefjes, Vosje.

Verrassingspraatjes
Laat de zon nu maar komen. Iedereen is denk ik wel klaar voor de zomer en 
zo ook de collecties van de paardenmerken. Zoals elk jaar komt er een zomer 
collectie uit. Ondanks dat het nog wel eventjes duurt voordat het zomer is zijn 
de meeste collecties al bekend en binnenkort zelfs al te koop. 
Daarom leek het ons een leuk idee om de zomercollecties te bespreken. Het gaat 
hierbij niet alleen om de horsewear (de spullen voor de paarden dus), maar ook 
om de kleding voor de ruiters. Lang niet alle merken zullen aanbod komen, maar 
de meeste natuurlijk wel.

Harry’s Horse.
Iedereen kent de spullen van Harry’s Horse wel. Niet alleen de dekjes vallen 
altijd goed in de smaak maar ook de kleding. Dit omdat Harry’s Horse natuurlijk 
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goedkope en goede kwaliteit levert. De kleuren die Harry’s Horse voor de 
Youngstar collectie heeft uitgekozen dit jaar zijn: Ultramarine, Dress Blues, 
Mosaic Blue en Pewter. Dit zijn dus eigenlijk allemaal blauwe tinten. Deze kleuren 
gelden ook allemaal voor de paardenspullen van de Youngstar collectie. 
Voor volwassenen is er gekozen voor de kleuren: Mosstone en Dress Blue (te 
vergelijken met mint kleur en blauw), Mauvewood en Castlerock (te vergelijken 
met grijs en rood/roze) en Oxford Tan en Seal Brown (te vergelijken met Bruin 
en lichtbeige). Ook deze kleuren zie je in alle spullen voorkomen Van shirtjes tot 
halsters. Om de kleding eens goed te bekijken kun je naar de site van Harry’s 
Horse gaan (www.harryshorse.nl). 

Hv Polo (Happy Valley Polo).
Voor de ruiters onder ons die van chiquere kleding of paardenspullen wilt kijken 
is zeker bij HV Polo aan het goede adres. Ondanks dat het er allemaal erg chique 
uit ziet zijn de kosten vaak niet enorm hoog. Deze zomer is vooral veel bruin, 
roze en blauw in hun collectie te zien. Niet alleen bij de kleding maar ook het 
hele paardenassortiment is op deze kleuren aangepast. Ook voor kinderen is er 
hier een speciale kledinglijn. Deze lijkt echter wel erg op de lijn van de mannen 
en vrouwen. Dit merk is vooral voor spullen voor het paard enorm geslaagd 
omdat ze elk jaar weer met wat nieuws komen en er altijd wel wat leuks tussen 
zit.
Om ook deze spullen te bekijken is het handig om naar hun site te gaan (www.
hv-polo.com).

Br
Ook de collectie van Br is dit jaar weer vernieuwend. Voor de kinderen (Br4ever) 
zit er altijd een speciale lijn tussen en dit keer zijn het de kleuren geel en grijs 
samen. Ook deze collectie gaat verder dan alleen maar kleren voor de kinderen. 
De pony’s hebben namelijk dezelfde kleuren.
Voor volwassenen zijn het twee verschillende kleuren. Donkerroze met grijs en 
blauw met bruin. Ook deze kleuren zie je weer terug in het paardenassortiment. 
Helaas staat deze collectie nog niet op de site van Br, dus daar kijken heeft nog 
niet veel zin.

Wat trouwens erg handig is nu, is om kleding/spullen te kopen van de collecties 
van 2010. Deze zijn nu namelijk veel goedkoper omdat er nieuwe collecties zijn 
gekomen.
Voor degene die nog naar andere collecties wilt zoeken, bij deze nog een paar 
goede merken die een erg mooie zomercollectie hebben: Anky, Eskadron, 
Eurostar en Scapa.
Dit waren de verrassingspraatjes weer voor deze Pretpraat. Wil je weten wat er 
volgende keer in komt, dan zou je toch nog echt even moeten wachten, maar 
voor je het weet komt de volgende al weer binnen!
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Grote verloting
bij Ruitersportvereniging De Ziende

Trekking op de Open Dag
De verkoop van de loten start op 6 maart

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

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

inschrijfgelden voor de activiteiten laag te houden.

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

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

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

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

Zie ook de andere advertentie in deze Pretpraat
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                  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 26 maart en woensdag 30 maart  
                     van 13.00 tot 17.00 uur 
 
 

          
 
 
 
Proevenboekje 2011                 € 12,50 
Dekens wassen                   v.a. € 13,50 
Halstersets                   v.a  €   8,95 
Leren rijlaarzen Op=Op     v.a. €  74,95 
Peessets               v.a. €  14,95 
Honden halsbanden      v.a. €  12,50 
 
Nu ook borduren van o.a. dekjes en dekens 
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Hallo lieve allemaal. Ook ik ben dit jaar weer van de partij in de Pretpraat. Het 
is natuurlijk weer de eerste van het jaar 2011. Ik hoop dat iedereen, net zoals 
ik, goede voornemens heeft? Zo heb ik me namelijk voorgenomen om weer 
ontzettend mijn best te doen om het beste stukje van ons clubblad te maken. En 
ik denk dat dat wel gaat lukken dit jaar, zolang jullie het natuurlijk trouw blijven 
lezen!
Ik hoop dat jullie de koude periode allemaal overleefd hebben, want ik voel 
namelijk dat het weer warmer begint te worden. En niet alleen ik voel dat, ook 
mijn menselijke vrienden voelen dat. De dekentjes gaan namelijk geleidelijk af in 
de binnenstallen, dus de meeste paardenvrienden staan nu weer zonder deken. 
Natuurlijk niet de paarden die buiten staan, want daar is het dan weer net te 
koud voor. Al kunnen zij daar buiten wel heerlijk genieten van het zonnetje die 
zo af en toe mooi doorbreekt. Zo af en toe was het namelijk zo lekker dat het 
gewoon warm was als je buiten in het zonnetje stond.
Daarnaast is de buitenbak zo af en toe al weer gebruikt. Van wat ik hoorde was 
hij erg fijn om te rijden, maar helaas valt er soms toch nog veel regen waardoor 
er ook niet altijd buiten gereden kon worden. Van het longeerbakje die nu echt 
af is kon volop gebruik gemaakt worden. Heerlijk als je die paarden daar in zit 
rond lopen, ze leven zich allemaal uit als ze los staan, erg mooi om te zien!
Jullie hebben trouwens ook vast wel gemerkt dat het weer Valentijnsdag is 
geweest. Iedereen nog leuke kaartjes gekregen en geheime aanbidders? Lijkt me 
toch zo leuk al die Valentijnsverhalen.
Nou, nu ik jullie even heb bij gepraat is het natuurlijk weer tijd voor de vragen 
van deze keer. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben, dus ik zou zeggen, lees maar 
snel door!

Hallo Lieve Flitsiee,
Het is alweer bijna maart en dan is het weer tijd om Diploma te rijden. 
Dit keer mag ik ook voor mijn diploma rijden(voor het eerst) en ik 
wilde je graag vragen wat het allemaal precies in houdt. En natuurlijk 
wat ik aan moet. Gewoon een beetje informatie dus.
Ik hoop dat je mij kunt helpen!   Groetjes.
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Hallo lieverd. Ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst diploma mag rijden 
dat natuurlijk erg spannend is. Het is natuurlijk anders dan de wedstrijden die wij 
hier organiseren, maar het is zeker weten erg leuk om te doen.
Zoals je al weet, heb je moeten aangeven op welke dag je wilde rijden en op 
welke pony je graag wilde. Dit komt op de startlijst te staan. Naar wat ik heb 
gehoord hangt deze nu ook in de kantine. Hij stond natuurlijk ook al op de site, 
maarja dat kon ik zelf niet bekijken omdat ik natuurlijk geen computer heb en 
mijn lieve baas ook niet! Wanneer je op zondag rijdt kom je op zondag ruim op 
tijd naar de manege om je te melden en natuurlijk je pony mooi te maken. Ben 
je op maandag, dan kom je natuurlijk ook op tijd voor je pony.  Want het ziet er 
voor de jury namelijk het mooiste uit als je pony ingevlochten of ingeknot in. En 
het mooiste zou nog zijn als ze een wit dekje onder het zadel hebben, maar dit 
wordt vaak wel geregeld.
Daarnaast moet je er zelf natuurlijk ook helemaal verzorgt uitzien. Er wordt 
van je verwacht dat je in ieder geval een witte of beige rijbroek aan hebt. 
Daarnaast moeten de laarzen en een veiligheidscap natuurlijk ook. Omdat het 
een dressuurproef is wordt er ook van je verwacht dat je in ieder geval een witte 
trui/t-shirt aan hebt. Wanneer je een dressuurjasje hebt mag je deze natuurlijk 
ook eroverheen aantrekken, dit maakt het plaatje helemaal compleet.
Als je voor je A mag rijden, dan rijdt je een proefje van Zonder A. Dit is om te 
laten zit dat je dat niveau onder de knie hebt en klaar bent voor het volgende 
niveau.  
Het rijden gaat eigenlijk net zoals een dressuurproef. De jury beoordeeld jouw 
proefje door middel van cijfers te geven en zoveel mogelijk commentaar om je 
zoveel mogelijk bij te leren en op dingen te wijzen. Hier leer je natuurlijk enorm 
veel van. 
Aan het einde van de dag krijgt iedereen die geslaagd is zijn of haar diploma. 
Deze haal je uiteindelijk door boven een bepaald aantal punten te rijden, dit 
moet over het algemeen makkelijk kunnen!
Dus wees vooral niet zenuwachtig en heb er juist heel veel plezier in! Jouw 
lesgeefster weet dat je dit kunt want daarom mag je juist diploma rijden. 
Iedereen heel veel succes en ik zie je straks allemaal lachend en stralend omdat 
jullie met jullie diploma in je hand rond lopen.

En dan natuurlijk de tweede vraag. Deze kunnen jullie ook goed gebruiken voor 
het diploma rijden of voor een dressuurwedstrijd.
Heey lieve Flits,
Omdat het diploma rijden er bijna aankomt en daarna de wedstrijden 
van 2011 ook al weer gauw volgen wil ik graag iets aan je vragen.
Voor dressuurwedstrijden en diploma rijden moet je natuurlijk je 
paard mooi maken, maar nu weet ik dus niet precies wat je nou bij 
welk paard kunt doen.
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Misschien dat jij dit zou willen uitleggen, waardoor onze pony’s en 
paarden er straks allemaal hartstikke mooi uitzien.
Liefs..
Heey. Dat lijkt me inderdaad een hele goede vraag. Net had ik al een beetje 
vertelt dat je inderdaad je pony/paard mooi moet/kan maken voor het diploma 
rijden. Maar zoals jij zegt moet dit inderdaad ook voor de dressuurwedstrijden. 
Het is natuurlijk al helemaal perfect als je pony er helemaal op en top gepoetst 
uit ziet. Dit houdt in dat er geen stro/zaagsel meer in de staart of manen hangen 
en ook niet onder de buik. Daarnaast moeten alle vieze vlekken van het paard 
af zijn, dat ziet er namelijk wel zo netjes uit. En ook de witte beentjes moeten 
natuurlijk helemaal wit zijn. Dat is natuurlijk wel lastig natuurlijk, maar met een 
beetje poetswerk bereik je al een hoop.
Na het paard helemaal schoon gepoetst te hebben is het tijd om je pony in te 
vlechten. De staart kan je het beste gewoon los laten hangen, dat ziet er in de 
meeste gevallen het mooiste uit. Daarnaast moet je de staart ook niet te vaak 
borstelen, hierdoor breken de haren af en krijgt je pony een hele dunne staart, 
wat er natuurlijk helemaal niet mooi uitziet. Ook de voorpluk kan je het beste los 
laten hangen, hierdoor lijkt het hoofd van het paard niet zo enorm groot. Wat 
je wel mooi kan invlechten zijn de manen. Bij pony’s met lange manen, zoals: 
Loulou, Blue Eyes, Maybe, Borah, enzovoort, staat het vaak het mooiste om 
een hengstenvlecht te maken of gewoon allemaal vlechtjes naar beneden. Een 
hengstenvlecht is één grote vlecht in de manen. 
Bij de paarden met korte manen, zoals: Ralph en Bonnie, is het erg mooi om 
knotjes te maken. Dit doe je door eerst vlechtjes te maken en deze vervolgens 
een soort op te rollen tot knotjes. Dit kan je het beste maken met iemand 
die hiervan verstand heeft en dit vaker heeft gedaan, hierdoor ziet het er het 
mooiste uit. 
Bij de paarden waarbij de manen recht op staan, zoals Vosje en Sanne, kan je 
niks met de manen doen. Stel je maakt er staartjes in is dit alleen maar slecht 
voor de manen en deze kunnen hierdoor niet meer mooi in een boog staan. Deze 
pony’s moet je dus gewoon ontzettend goed poetsen, waardoor ze glimmen als 
een spiegeltje!
Ik hoop dat jullie beide nu enorm geholpen zijn en dat jullie er met de 
wedstrijden allemaal spik en span uitzien! 

Kusjes van jullie trouwe manegehond. 
Flitsiee!
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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 - 20 962 839
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Wist je dat…
-  Het longeerbakje nu echt bijna af is? 
-  De bedrading eromheen zit? 
-  Je nu dus ook je paard er los in kan zetten? 
-  Hij wel aangeharkt moet worden dan? 
-  De mest er ook uitgehaald moet worden?!
-  Er ook alweer in de buitenbak is gereden? 
-  Het helaas wel weer geregend heeft, 
 waardoor het weer een zwembad leek? 
-  De manegepaarden alweer een keertje op de springwei hebben gelopen? 
-  Iedereen natuurlijk helemaal uit zijn dak ging? 
-  Yvonne eindelijk weer op haar knappe paard Quindo heeft gezeten? 
-  Ze nu zelfs lange zijdes mag draven? 
-  Barok en Thijs een nieuw zadel hebben? 
-  Suzanne Kranenburg met haar Frauke naar een clinic is geweest? 
-  Het diploma rijden er weer aan komt? 
-  Kort daarna weer de Caprilli is? 
-  Izy al een echt paard begint te worden?
-  Zij namelijk nu al een keertje met hoofdstel en zadeltje is gelongeerd?
-  Zij uit het longeerbakje was ontsnapt?
– Johney nu voor vast gehuurd wordt door Marjolein?
-  Er eindelijk een kooi is neer gezet om de wilde katten te vangen?
-  Er nu ook verlichting bij de longeerbak buiten is?
-  De manegepaarden een flinke poetsbeurt kunnen gebruiken?
– Ze namelijk erg verharen?
-  Vera gestopt is met lesgeven op de zaterdagochtend?
-  Deze lessen door Ria zijn overgenomen?
-  Wilma nu de twee laatste lessen onder haar hoede neemt?
- We een grote verloting gaan houden ipv het rad op de open dag?
- De verkoop van loten start op 6 maart?
- De prijs per lot slechts 1 euro is?
- Er prachtige prijzen zijn te winnen?
- We het op prijs stellen als iedereen toch minimaal één boekje loten koopt /  
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Kantine 
nieuws
Zoals vele van jullie wel gezien 
en geroken hebben, zijn er vanaf 
september al een aantal vrijwil-
ligers druk bezig geweest met het 
opknappen van de kantine.
De stoelen zijn vervangen,  de 
barkrukken zijn voorzien van een 
nieuw lapje stof, ook de gordijn-
tjes en tafelkleedjes zijn ver-
nieuwd maar ook de bar en mu-
ren zijn voorzien van een nieuw 
likje verf.
Inmiddels heeft de kantine een 
nette en gezellige indruk gekregen 
waar iedereen zich thuis voelt. 
Toch schort er nog wat aan.... Er zit nog geen nieuw plafond in, en de 
vloer is ook nog niet alles.

Maar om dit allemaal mogelijk te maken is er geld nodig, en om het echt 
goed te doen zodat we er weer jaren tegen kunnen is er veel geld nodig. 
Helaas is op dit moment het geld niet beschikbaar wegens het aanleggen 
van de nieuwe longeerbak.
Toch zou het mooi zijn als de kantine afgemaakt kan worden.
Daarom stel ik voor om een grote lege verfbus op de bar in de kantine te 
zetten waar iedereen een bijdrage in kan doen.
Zelf zijn wij bereid om het geld dat bijeen gebracht wordt met de activi-
teiten buiten de wedstrijden om te doneren in de verfbus.
Dan moet het toch mogelijk zijn om in 2011 de kantine te voorzien van 
een mooi nieuw plafon waar we allemaal profijt van hebben en waarvan 
we allemaal kunnen zeggen... Dat hebben we maar mooi weer ge-
daan...!!!

Wilma
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KAMPPRAAT 2011
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer jeugd-kampen.Dit 
keer splitsen we het in twee kampen.
De eerste is bedoeld voor de jeugd van de basisschool.
De tweede voor iedereen op het voortgezet onderwijs.
Zit je er net tussen in, dan mag je (in overleg met Ria) kiezen.
De 1e kampweek staat gepland van maandag 4 juli t/m 9 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” € 190,-
Het 2e kamp is nog onder voorbehoud!!!
van maandag 11 juli t/m donderdag 14 juli.
De kosten hiervan zijn € 135,00
Niet-leden  betalen in beide gevallen € 10,00 meer!!

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

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

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

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



Jaargang 37, nummer 1  -  februari 2011  -  pagina  31

Inschrijfformulier kamp 2011
Dit formulier inleveren aan de bar, samen met € 25,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

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



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  32

Grote verloting
Trekking op Open Dag

Koop nu uw loten
Op zaterdag 18 juni organiseert

Ruitersportvereniging De Ziende weer een Open Dag.
Dit doen we jaarlijks om aanstaande ruiters de manege te laten zien

en te vertellen over de activiteiten van de vereniging.

Daarnaast draait al vele jaren het Rad van Avontuur op deze dag
om de kosten van zo’n dag terug te verdienen en om de inschrijfgelden

vvoor de wedstrijden zo laag mogelijk te kunnen houden.
Momenteel kost een wedstrijd zo’n 13 euro per persoon, terwijl

we hier voor onze leden slechts 6 euro voor rekenen.

Dit jaar echter geen Rad, maar een grote verloting,
met hele mooie prijzen, zoals:

iPod Nano
Fiets

Digitale cameDigitale camera
De loten gaan vanaf 6 maart in de verkoop.

Prijs per lot € 1,00
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

maart
5 Franca Brussee

5 Jet op ‘t Land

12 Noa Burmanje

12 Laura Beckers

13 Irene Weerheim

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

17 Femke Severrien

17 Patricia Kranenburg

19 Beau Schonewille

22 Sam Meijer

24 Maartje op ‘t Land

25 C. van Schaik

25 Marenna  Pellegrom

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
27 Lotte Verheul
27 Gaby van ‘t Hart
29 Sanne van Tol

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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6 en 7 maart Diplomarijden (op uitnodiging)
  Start lotenverkoop

20 maart Caprilliwedstrijd
Inschrijflijst hangt momenteel in de kantine

Iedereen kan inschrijven in zijn eigen categorie.
We starten om 10 uur,

maar de eerste deelnemers dienen om half tien aanwezig te zijn.

21 maart Ledenvergadering (agenda elders in deze Pretpraat)

17 april Spelletjesmiddag

14 mei Voorjaarscross voor iedereen

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


