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Van de voorzitter,
Een aantal jaren geleden leerde ik als moeder 
van een echt paardenmeisje Pretfort kennen. 
En al luisterend naar de lessen van Ria, en later 
van Lot Paymans, leerde ik terloops ook over 
de omgang met paarden. Later begonnen we 
regelmatig een paard te huren, maar nog steeds 
had ik een redelijk romantisch beeld van hoe 
fantastisch het moet zijn om een eigen paard 
te hebben. Als kind mocht ik wel eens met mijn 
buurmeisje mee naar haar manege in Oersel 
en daar keek ik letterlijk huizenhoog op tegen degenen met een eigen paard. En 
dus was ik maar wat blij, toen de gelegenheid zich voordeed om Barok te leasen. 
Eindelijk, nu had ik ook nu een soort “Eigen Paard”!. 
Maar zodoende leerden we langzaamaan ook de keerzijde kennen van 
een dergelijk geweldig bezit. Een eigen paard is namelijk ook een redelijk 
handenbindertje. Je steekt er (soms niet geheel vrijwillig) veel vrije tijd in en 
dat betekent dat veel andere dingen niet, of minder kunnen. En wat me pas 
later duidelijk werd, is dat een paard ook een beetje lijkt op een dierbaar, maar 
wat naïef familielid, dat op kamers is gaan wonen. En daarmee bij vlagen een 
bron van zorgen wordt. Je hebt je paard immers niet in de eigen achtertuin. 
Het is onmogelijk 24 uur toezicht te houden en in tegenstelling tot onze zeer 
verstandige kat, blijken paarden niet perse door te hebben wat wel en niet 
verstandig is en dus belanden ze in de vreemdste situaties. Je vindt ze in een 
wei waar ze niet thuishoren, in een sloot, in een stal die niet van hen is, of in 
een situatie die ronduit gevaarlijk is. Zoals Sam, die onlangs met een dubbele 
beenbreuk uit de wei kwam. Hoe dit kan, blijft een raadsel, maar het betekende 
wel dat de veearts moest komen om hem in te laten slapen. Kort daarvoor 
hebben we afscheid van hem genomen. Een verdrietig moment, ook omdat hij 
zo totaal onwetend was van wat hem was overkomen en wat hem te wachten 
stond. De veearts had zijn been mooi in het gips gezet en hem pijnstillers 
gegeven. Maar Sam begreep er niets van. Hij hinkelde rond op zijn drie benen, 
plukte wat aan zijn hooi en keek ons vooral heel verbaasd aan. En dan realiseer 
je je opeens dat ook zo’n reusachtig, gezond, optimistisch en prachtig paard als 
Sam uiteindelijk toch heel kwetsbaar is. En daarmee ook wat een kwetsbaar 
bezit een paard is en hoe makkelijk een dergelijk bezit ten einde kan komen. 
Sam, we missen je, als altijd speels en vrolijk weidemaatje van Barok en wensen 
Carla veel sterkte bij dit verlies.

Gelukkig hadden we op de dressuurwedstrijd van 19 juni geen paarden met 
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mankementen en nare ongelukken en we hebben, verdeeld over drie ringen, 
61 deelnemers een mooi dressuurproefje zien rijden. Wat zag iedereen er weer 
mooi uit en ook de pony’s liepen er prachtig bij! Leuk dat enkele ruiters nu 
inderdaad zo moedig waren om eens een moeilijkere pony te kiezen, zoals Brian 
of Denate, om begrijpelijke redenen bijgenaamd Botje. 
Iedereen was op tijd klaar en zo verliep alles lekker vlot zoals gehoopt, zodat we 
allemaal tijdig voor het voetbal weer thuiswaren. Het was wel een wat taaie 
wedstrijd (vond ik), maar we wonnen, dus daarover geen klagen!
Nogmaals: veel dank aan de commandeurs, ringmeesters en juryleden en echte 
doorzetters te paard, die geregeld een flinke voorjaarsbui op de kop of het 
paard kregen! En uiteraard veel dank aan Ad en Gerda, die zoals altijd veel werk 
hebben verzet met alle voorbereidingen voor een wedstrijd. 

En natuurlijk ook een bedankje aan alle inzamelaars bij de C1000. Dankzij het 
volhardend vouchers inzamelen hebben we meer dan € 500,-- opgehaald en 
daarmee eindigen we in de top tien van deelnemende verenigingen aan “Spek 
de kas van je club”! Voor onze niet zo grote vereniging vind ik dat toch een forse 
prestatie! Ongetwijfeld hebben de pony’s, hun begeleiders en chauffeurs daar 
zelf ook aan meegeholpen, door twee middagen rondjes te lopen op het plein in 
de Herenhof. Al stond dit plein de tweede keer zo volgebouwd, dat zij moesten 
uitwijken naar een zijstraatje. Ook zij worden uiteraard van harte bedankt! 

En dan kijken we nu uit naar de Open Dag, op 18 september. Bij de 
voorbereidingen is goed merkbaar dat de tijden in economisch opzicht zijn 
veranderd. Sponsoren en contacten uit eerdere jaren zijn afgevallen of 
verminderd, waardoor de kosten voor het organiseren van de Open Dag voor 
de vereniging aanzienlijk toenemen. Dat betekent dat de inkomsten uit de Open 
Dag vermoedelijk lager zullen zijn dan in andere jaren. Dat zou erg jammer zijn 
en daarom hopen we dat er in de vereniging leden zijn die in staat en bereid zijn 
ons te sponsoren, of die ons in contact kunnen brengen met bedrijven die een 
bijdrage willen leveren. Als dat het geval is, neem dan contact op met Anneke 
Epskamp of Gerda Bruggeman.
Verder hopen we dat leden nog geschikte prijzen voor de loterij ter 
beschikking stellen. Een mooie gelegenheid om op elegante wijze af te 
komen van cadeaus die je toch niet meer kunt ruilen, of die je toch nooit 
gaat gebruiken! Lever geschikte zaken in bij iemand van het bestuur of 
bij Ria. Ook willen we nogmaals herinneren aan de actie om overtollige 
ruitersportkleding in te zamelen. Heb je laarzen die te klein zijn, of een broek 
die je niet meer past? Lever ook die zaken bij Ria in. 

Een Open Dag is ondenkbaar zonder veel helpers. Wie in staat en bereid is 
te helpen op 18 september, kan zich melden bij Anneke of Gerda. We hebben 
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Hier had, voor € 40,- per jaar,
uw advertentie kunnen staan!

Interesse?
Bel of mail Ad Koster

Telefoon: 574353
Email: adkoster@deziende.nl
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vrijwilligers nodig bij het opbouwen en afbreken, bij de verkoop van loten, in 
de tent met eten en drinken, bij het koffiezetten, pony rijden, toezicht bij het 
springkussen, etc. Er is genoeg te doen! Dat geldt ook voor de voorbereiding: 
we hopen op ouders die vanaf augustus tijdens de les van hun kind alvast iets 
aan willen pakken op de manege. Bijvoorbeeld: vegen, schoonmaken en onkruid 
uittrekken. Binnenkort hangt de jaarlijkse “to do” lijst voor de open dag weer 
in de kantine en dan kan iedereen die iets wil doen, daar zien wat er gedaan 
moet worden en afkruisen welke werkzaamheden hij/zij heeft uitgevoerd. 

Alvast iedereen een fijne, ‘paardelijke’ vakantie gewenst, met mooi weer!

Corian Messing

Verslagen van wedstrijden
Gezellige cross bij “De Ziende”
Zaterdag 15 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging 
“De Ziende” haar jaarlijkse voorjaarscross op manege Pretfort aan de 
Achtermiddenweg.
Zo’n dikke 50 deelnemers hadden zich ingeschreven. Van gevorderde ruiters tot 
echte beginnertjes. Voor elk van hen was er een aparte categorie.
Zo rijden de kinderen die nog maar pas op paardrijles zitten een zogenaamde 
Puzzelrit. Ze gaan met z’n tweeën met een pony het parcours op en springen 
kleine hindernisjes en beantwoorden onderweg vragen over de ruitersport en de 
manege.
De al wat meer ervaren kinderen rijden de zogenaamde Puzzelcross. Zij gaan 
alleen het parcours op om kleine sprongetjes te maken en ook zij beantwoorden 
onderweg een aantal vragen.
De andere ruiters krijgen geen vragen voorgelegd en springen over hogere 
hindernissen. 
Daarbij wordt ook de tijd in een deel van het parcours nog opgenomen om bij 
gelijke springpunten een uitslag te kunnen bepalen.
In de onderstaande uitslagen ziet u hoe belangrijk dat is, want gelijke 
springpunten komen behoorlijk vaak voor.

De uitslagen:
Ring Eigen Paarden:
1 Marit van Leeuwen op Flair met 149 pt.
2 Vivian de Kort op Flair met 149 pt.
3 Suzanne Kranenburg op Belle met 148 pt.
4 Femke Severrien op Flair met 148 pt.
5 Bas Kranenburg op Belle met 143 pt.
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Ring Junioren 1:
1 Marlies Bruggeman op Borah met 150 pt.
2 Esther vd Vlies op Chica met 149 pt.
3 Irene Weerheim op Selly met 145 pt.
4 Jessica Verkade op Chica met 144 pt.
5 Suzan vd Burgh op Sunny met 144 pt.
Ring Joy Riders:
1 Lisa van Dieijen op Ralph met 148 pt.
2 Els Smit op Borah met 144 pt.
Ring Junioren 2:
1 Rienke Boonstra op Sunny met 149 pt.
2 Michelle van Diemen op Borah met 148 pt.
3 Senta Kleijweg op Chica met 144 pt.
4 Kim Garthoff op Borah met 142 pt.
5 Esther Heikoop op Bonnie met 141 pt.
Ring Puzzelcross 1:
1 Yara Kleijweg op Vosje met 155 pt.
2 Iris Kranenburg op Vosje met 155 pt.
3 Desirée van Wengerden op Vosje met 153 pt.
4 Michelle de Kreij op Jeroen met 152 pt.
5 Nadine Shaban op Sunny met 152 pt.
Ring Puzzelcross 2:
1 Eva Kranenburg op Jeroen met 155 pt.
2 Demi Termeer op Vosje met 155 pt.
3 Melissa Kempen op Jeroen met 155 pt.
4 Chantal Dekker op Jeroen met 154 pt.
5 Famke Angenent op Vosje met 153 pt.
Ring Puzzelrit:
1 Shannon Hoogervorst (& helper) op Vosje met 150 pt.
2 Romy vd Laan & Sascha de Boer op Sanne met 149 pt.
2 Diana Hoti & Michelle Gordijn op 
Blue-Eyes met 148 pt.

De volledig uitslag staat op onze 
site en daar staan ook weer heel 
veel foto’s van deze dag. Dus ga 
daar nog even kijken als u dat nog 
niet hebt gedaan.
www.deziende.nl is het adres!

Het jeugdbestuur (Marit, Femke
en Vivian) deelt de prijzen uit
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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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Grote dressuurwedstrijd op dag van WK

Ondanks de WK-voetbal, waagde Ruitersportvereniging “De Ziende” het er toch 
op om die dag een dressuurwedstrijd te organiseren voor de ruiters van manege 
Pretfort in Aarlanderveen.
Om iedereen toch in de gelegenheid te stellen om de voor Nederland belangrijke 
voetbalwedstrijd te kijken, werd eerder gestart en werd een extra ring op de 
springwei uitgezet.
Dit alles resulteerde er in dat de 60 proefjes keurig rond de klok van 12.30 uur 
gereden waren en dat de prijsuitreiking een paar minuten voor één uur was 
afgerond.
Er werd gestart in 6 categoriën, waarvan de grootste (de ruitertjes zonder 
diploma) was opgesplitst in twee aparte groepen. Dit omdat deze categorie uit 
21 deelnemers bestond en de vereniging het leuker voor de kinderen vond om 
hen meer kansen op een prijs te bieden.
Nu waren er derhalve in die groep twee winnaars in plaats van één.
Voor de kinderen is dit toch meer motiverend om ook in de toekomst aan 
wedstrijden deel te nemen.

De uitslagen:
Deelnemers zonder diploma, ring 1:
1 Francisca Schutter op Brian met 195 pt.
2 Kim Harting op Sanne met 188 pt.
3 Pien Lemmers op Vosje met 186 pt.
4 Nina de Graaf op Vosje met 185 pt.
 Nina Lebesque op Vosje met 185 pt.
 Lianne Gordijn op Bonnie met 185 pt.
 Iris Kranenburg op Bonnie met 185 pt.

Deelnemers zonder diploma, ring 2:
1 Famke Angenent op Bonnie met 190 pt.
2 Zola Rijlaarsdam op Bonnie met 189 pt.
3 Emerije Isaku op Vosje met 188 pt.
4 Anniek Heemskerk op Blue Eyes met 185 pt.
 Mariëlle vd Heuvel op Bonnie met 185 pt.

Deelnemers met A-diploma:
1 Melissa Dorrestein op Denate met 208,5 pt.
2 Melissa Kempen op Vosje met 208 pt.
3 Demi Termeer op Vosje met 207,5 pt.
4 Lotte Verheul op Vosje met 206,5 pt.
5 Eva Kranenburg op Jeroen met 206 pt.
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Industrieweg 8 | 3481 MD  Harmelen
T. (0348) 44 54 24 | F. (0348) 43 13 39

KOOPZONDAG 
elke eerste zondag van de maand van 11.00 - 17.00 uur

WWW.RUITERSHOP.COM

• GRATIS zadelpasservice

• Meer dan 300 zadels op voorraad

• Eigen zadelmakerij

• Alles voor mennen

• Rijkleding van ALLE TOPMERKEN

• Meer dan 2000 rijbroeken op voorraad

• Uitgebreid assortiment rijlaarzen

• Deken wasservice

• Borduurservice

• Sportprijzen voor alle sporten

Elke maand spectaculair ACTIEVOORDEEL!
Meld U aan voor onze maandelijkse speciale aktie nieuwsbrief op onze website.

DE GROOTSTE RUITERSPORT SPECIAALZAAK VAN MIDDEN-NEDERLAND:
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Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl
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Deelnemers met B-diploma:
1 Marleen Heikoop op Borah met 206 pt.
2 Ruth Walburg op Sanne met 205,5 pt.
3 Esther Heikoop op Denate met 205 pt.
4 Senta Kleiweg op Chica met 204,5 pt.
5 Michelle van Diemen op Ralph met 203 pt.
 Esther van Gaalen op Sylvester met 203 pt.
 Suzan vd Burgh op Sunny met 203 pt.

Deelnemers met C- of D-diploma:
1 Jessica Verkade op Ralph met 149 pt.
2 Marieke Oudenes op Sanne met 148 pt.
3 Irene Weerheim op Borah met 146 pt.
4 Esther vd Vlies op Ralph met 142 pt.
5 Laura Braam op Sunny met 140 pt.

Deelnemers die puur voor hun plezier meedoen (Joy Riders):
1 Sylvia Tijsterman op Borah met 170 pt.
2 Lise van Dieijen op Ralph met 145 pt.
3 Ellis de Jong op Ralph met 142 pt.
4 Els Smit op Borah met 141 pt.

Deelnemers met Eigen Paarden:
1 Julia Vianen op Lucas met 154 pt.
2 Femke Severrien op Flair met 150 pt.
3 Marlies Bruggeman op Humpey met 149 pt.
4 Ester van Doorne op Pasca met 147 pt.
5 Marit van Leeuwen op Flair met 146 pt.

De volledige uitslag en heel veel foto’s kunt u vinden op www.deziende.nl.

Het publiek en de 
ruiters zitten klaar 
voor de prijsuitrei-
king
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Pretfort 
Fanaat
 
Hoi! Nou, ik ben dus Laura :)
Ik ben 13 jaar, en woon in Ter Aar, samen met 
mijn 2 zusjes en mijn ouders. En helaas zonder 
pony :). 
Ik rij op zaterdagochtend om half elf in een hele 
gezellige les. En meestal blijf ik dan nog wat 
langer met Esmee, Mirjam en Irene op de manege. 
Ik rij nu ongeveer 7 jaar paard. Eerst reed ik op 
de Vosseburcht, maar omdat ik daar niets meer 
kon leren ben ik naar een andere manege gaan 
zoeken. En zo kwam ik 4 jaar geleden op Pretfort 
terecht, een heeele gezellige manege.. 
Vorig jaar ging ik met kamp op Bonnie, die tuttebel die voorin de ponystal staat. 
Helaas ben ik daar nu een beetje te groot voor aan het worden.. En toen kwam 
Ralph op de manege, en dat was zeg maar liefde op het eerste gezicht :). Nouja, 

ik stuiterde er laatst vanaf en nu is die liefde iets 
minder. Haha, nee hoor, grapje. 
Ik zit op het Scala College in Alphen a/d Rijn, en ik 
heb het daar best wel leuk hoor. Zover je het leuk 
kan hebben op school.. Ik zit in de 2e klas, havo/
vwo. Ik doe cultuurklas, dat is met extra tekenen, 
dansen en drama. 
Ik heb dus geen eigen pony of paard, maar af 
en toe komt Mirjam naar mij toe, op haar wilde 
hengst, en dan gaan we racen door mijn straat 
:). Mijn buurvrouw heeft ook een paard, en die 
staat ook in Ter Aar en daar mag ik over een tijdje 
waarschijnlijk 1 x in de week op rijden. En er is 
‘tegenover’ mijn straat ook nog een fokkerij waar 
ik wel eens help, dus ik heb niks te klagen.
 
Dat was het wel zo’n beetje, ik ben vast wel iets 
vergeten, maar dat kan je ook gewoon aan me 
vragen.. 
Vast wel tot ziens op de manege!!
X. Laura
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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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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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Licht op de les van:
Deze keer de les van woensdag half vier.

Hallo allemaal! 
Ik ben dus Esther. 
Wij hebben een hele leuke les, namelijk de woensdagmiddagles van half 4 
tot half 5. Het is echt een gezellige les en we krijgen les van Wilma! Wij rijden 
nu met ze achten in de les, maar dat maakt het alleen maar gezelliger.  

Esther (ik dus): Wilma geeft heel leuk les en we doen altijd veel leuke dingen in 
de les. 
Suzan: Ik vind dat Wilma goed les kan geven. 
Melissa: Ik vind het een leuke les en we leren veel van Wilma. 
Jet: Ik vind het een gezellige les! 
Yara: De les is erg leuk en we maken altijd hele leuke figuren. 
Yvonne: Het is een gezellig lesje en de kinderen zijn ook aardig. 
Ilse: Ik vind het echt een hele leuke les! 
Senta: Ik rijd tijdelijk in de les van Wilma,maar vind het daar wel leuk. 
  
Ik geef de beurt nu aan Maartje op ‘t Land, omdat ik wel wat over haar les wil 
weten. 

Groetjes, Esther.

Ruitersportvereniging “De Ziende”
en Manege Pretfort

wensen u een hele prettige vakantie
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedyplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl

VOORDELIG
IN DIGITAAL
DUPLICEREN

Voor uw clubblad of programmaboekje
Maar ook voor folders, bruiloftsboekjes of donateurskaarten

Raamposters tot A3 formaat
Eventueel inclusief (eenvoudig) opmaakwerk

Drukker van o.a. deze Pretpraat

www.adkoster.nl - info@adkoster.nl - telefoon (0172) 57 43 53
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Hallo lieve, lieve, allerliefste lesruitertjes. Nee dat zeg ik niet om te slijmen hoor, 
maar omdat ik jullie echt lieve schatten vind.  
Het is jullie waarschijnlijk alweer opgevallen dat het weer zoveel mooier aan het 
worden is. Natuurlijk zitten er af en toe nog van die vervelende wolken tussen 
die regen of onweer meebrengen, maar over het algemeen mogen we niet kla-
gen! De temperatuur stijgt af en toe tot in de 20 graden en dat zie je ook gelijk 
aan alle mensen en paarden. 
Sinds een tijdje heb ik mijn trouwe baan als “paarden-buiten-zetten-hond” weer 
terug, want zoals jullie vast wel gemerkt hebben is dat de paarden weer lekker 
op het land staan! Heerlijk als het lekker weer is als je het mij vraagt, maar ik 
zou er toch niet aan moeten denken dat ik buiten sta als het hard regent. Nee, 
dan verstop ik me wel lekker binnen hoor!  
Niet alleen de paarden zijn weer blij dat ze naar buiten kunnen maar ook de rui-
ters zijn daar blij om. De paarden zijn hartstikke braaf in de lessen en erg vrolijk.  
Veel verandering is er verder natuurlijk niet gebeurd, wel als het mooi weer is 
en de ruitertjes komen aan kunnen ze misschien gezelschap hebben van een pa-
pegaai. Jaaa, Jacco staat ook weer soms buiten als het mooi weer is. Erg gezel-
lig hoor dat geklets tegen je aan al moet hij niet te veel aandacht krijgen, want 
jongens ik ben er ook nog hoor! 
Zoals elke keer heb ik weer vragen gekregen. Deze keer zijn het er weer 2. Aan-
gezien er de vorige keer maar 1 vraag in stond, maar toen wel een redelijk lange. 
Nu heb ik er gelukkig weer 2, dus leesaandachtig mee. 

 
Lieve Flitsie, 
Ik hoor af en toe mensen praten over het kamp, maar ik weet hele-
maal niet wat dat is en of ik ook op kamp kan/mag. Wil je misschien 
uitleggen wat er met het kamp gebeurd en hoe je je kan inschrijven 
daarvoor? 
Groetjes, een lesruiter.  
Hallo lief lesruitertje. Elke zomer op Manege Pretfort worden er een kampen 
georganiseerd. Ponykamp voor de kinderen van de basisschool, dat kamp is van 
5 juli tot 10 juli. En naast het ponykamp hebben we voor de oudere kinderen van 
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de middelbare school tienerkamp, dat kamp is van 12 juli tot 15 juli. Een erg ge-
zellige boel dus. Niet alleen de kinderen vinden het hartstikke leuk, maar ook de 
pony’s genieten er volop van. Ik moet bekennen dat ook ik dol ben op de kam-
pen. Al die gezelligheid altijd.  
Er wordt altijd 1 uurtje op een dag gereden en de rest van de dag doe je allemaal 
leuke dingen, zo zijn ze vorig jaar met ponykamp gaan midget golfen. Naast dat 
je allemaal leuke dingen doet die de leiding organiseert moet je ook een voor-
stelling geven aan de ouders. Helemaal verkleed natuurlijk en ohh wat zijn ze 
vaak zenuwachtig! Maar ik moet zeggen het ziet er altijd super mooi uit!  
In die week die je op kamp gaat slaap je met ze allen in een grote tent. Deze tent 
staat altijd naast de springwei en de binnenbak. Je moet dus je eigen kussen en 
slaapzak meenemen. Daarnaast kom ik altijd allemaal lekkere snoepjes tegen 
als ik af en toe de tent betreed. Die worden dus ook altijd in overmaat mee 
genomen. Je rijdkleding niet te vergeten en vrije tijdskleding! Want na het rijden 
moeten jullie gelijk je rijdkleding om wisselen heb ik gehoord.  
In die week dat jullie op kamp gaan moeten jullie ook corveeën. Zo kan het ge-
beuren dat je moet afwassen of de paarden moet binnen halen.  
Kortom het is een geweldige week om ervaring op te doen over paarden en over 
nog veel meer dingen!  
In de eerste pretpraat van dit jaar zat een formulier waarmee jullie je in konden 
schrijven. Als je dit formulier niet meer hebt kun je deze in de kantine halen. Bij 
aanmelden van het kamp moet een bedrag vooruit betaald worden. Helaas ben 
ik verder niet bekend met bedragen want aangezien ik een hond ben hoef ik 
nooit wat te kopen! Dit zal je dus aan mijn lieve baasje, Ria, moeten vragen. 
Ik hoop dat ik het zo duidelijk heb uitgelegd en dat er nu nog een paar kindjes 
gezellig willen deelnemen aan het kamp! Ik heb namelijk gehoord dat het dit jaar 
een super gezellig feest gaat worden, maar ik verklap niks. Als je het wilt weten 
zal je dus op kamp moeten gaan! 

 
Halloo lieve Flits, 
Altijd als ik op de manege ben voor mijn les dan ben ik ruim op tijd om 
mijn paard te poetsen. Meestal ben ik er dan als enige en de rest van 
mijn les komt pas 10 minuten voor dat het begint. Ik heb altijd geleerd 
dat je een paard moet poetsen, maar waarom eigenlijk? Zelf vind ik 
het altijd leuk, maar heeft het ook nog nut dat poetsen? 
Groetjes, een meisje dat graag poetst. 
Hallo lieverd. Ten eerste, wat fijn dat jij altijd op tijd bent om jouw pony voor die 
week te poetsen. Jij vind dat zelf niet alleen leuk maar je pony zal er ook enorm 
blij mee zijn en ik zal je uitleggen waarom. 
Naast dat je een paard poetst om hem schoon te maken heeft het ook nog een 
ander effect. Het poetsen is namelijk goed voor de bloedsomloop van het paard. 
Sommige paarden vinden het poetsen zelfs zo lekker dat het een soort massage 
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voor ze wordt, ze gaan er dus helemaal bij slapen een soort van.  
Het poetsen van je paard is vooral belangrijk voor het rijden! Dit moet dan vooral 
gebeuren op de plaatsen waar het zadel komt te liggen en natuurlijk ook waar 
het hoofdstel zit. Poets jij bijvoorbeeld niet goed het zand weg dat op zijn rug ligt 
en je legt vervolgens het zadel erop dan kan dat gaan schuren. Hierdoor kunnen 
wondjes ontstaan. 
Op de plaatsen waar het bot dicht onder de huid ligt, zoals het hoofd en de 
benen, moet je zachtjes borstels. Als je dit niet doet kan het paard het vervelend 
gaan vinden omdat het geen lekker gevoel geeft. 
 
Ik hoop dat alles duidelijk is uitgelegd? Ik moet er namelijk vliegensvlug weer van 
door, ik hoor namelijk de slagboom naar beneden gaan. Dat betekend: DE PAAR-
DEN KOMEN NAAR BINNEN! 
 

Tot de volgende keer  XXX Flitsiee!   

Paardenpraat 
Deze keer stelt…  

Denate 
zich aan jullie voor! 
 
Hallo lieve allemaal! 
In deze pretpraat mag ik nou iets over 
mijzelf gaan vertellen. Allereerst wist ik 
helemaal niet dat jullie dit hadden, dus dat 
maakt me wel een klein beetje zenuwach-
tig hoor. Het is me een beetje uitgelegd 
door de andere paarden dus ik zal me best 
doen om een zo goed mogelijk verhaal 
over mezelf te vertellen. 
 
Te beginnen bij het begin natuurlijk. Omdat ik al wat ouder ben kan het zijn dat 
ik toch nog wel een paar jaar van mijn leven lichtelijk vergeten ben, maar ach, ik 
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ben toch een hartstikke lief en knap paard dus jullie maakt het vast niet uit dat 
ik soms een paar jaar over sla.  
Nou zoals ik al zei ben ik al aardig op leeftijd. Ik ben geboren op 10 April 1985. 
Dat betekend dat ik dit jaar nog 25 ben geworden. Een erg mooie leeftijd vind ik. 
Zoals jullie wel al hebben gezien ben ik een merrie. Kijk maar naar mijn mooie 
hoofdje en mijn glanzende ogen, dat ziet er toch wel uit als die van een merrie 
vind ik. Op mijn trotse hoofd zit een dunne bles die duidelijk te zien is en mijn 
hoofd nog mooier maakt. Verder heb ik helemaal geen aftekeningen en valt mijn 
voskleurige vacht erg goed op. Wel heb ik gemerkt dat mijn staart donkerder is 
dan mijn vachtkleur. Maar ach, dat kan geen kwaad vind ik. Of ik de looks van 
mijn vader of moeder heb weet ik eigenlijk niet eens meer. Om eerlijk te zijn ben 
ik zelfs een beetje vergeten wie dat ook alweer waren. Ik kan me nog ergens 
vaag herinneren dat mijn vader Irak heet en een KWPN’er is, dus dat betekend 
dat ik dat ook ben, maar verder weet ik het echt niet meer hoor! 
 
Nou eigenlijk komen er daarna jaren die niet zo heel spectaculair zijn. Je wordt 
natuurlijk ingereden, wat erg moeilijk is in het begin, maar nu geniet ik er 
volkomen van als ik bereden wordt. Je verhuisd wat van stal en maakt nieuwe 
vriendjes, maar meer gebeurd er eigenlijk niet.  
 
Ik zal dan maar verder gaan waar mijn manegeleventje begon. Ik was op dat 
moment ongeveer 15 jaartjes oud, dus kwam in 2000 op die stal. Ik kwam op 
een manege in Friesland te staan, Manege de Burd. Mijn eigenaresse zocht een 
nieuwe stal voor mij omdat ze volgens mij niet zo blij was met de oude stal waar 
ik stond. Ik kwam als vermagerd paard daar aan, maar werd hartstikke goed 
verzorgt daar. Er werd een afspraak gemaakt met mijn eigenaresse dat ik in de 
lessen mee mocht lopen maar mijn baasje mocht verder wel nog altijd op mij 
rijden en met mij troetelen hoor. In de lessen vond ik het erg leuk, maar ik vond 
het toch wel altijd erg raar dat mijn baasje nooit meer kwam. Achteraf weet 
ook niemand waarom ze niet meer gekomen is. Volgens mij is mijn baasje in die 
7 jaar dat ik daar stond maar 3 keer langs geweest. Dus de manege eigenaresse 
heeft zich maar over mij ontfermt. Manege de Burd stopte in 2007 met het ma-
nege gedeelte, dus alle manegepaarden moesten verkocht worden op een vei-
ling. Ik werd samen met 2 andere vriendjes, Valco en Gershwin, naar een andere 
manege verkocht. 
 
En daar begon mijn 2de carrière als manegepaard. Ik verhuisde naar Manege de 
Heer te Kamerik samen met mijn 2 vrienden. Daar ging ik door als manegepaard. 
Tot aan April 2010. Toen werd ik weer verkocht. 
 
Zo ben ik hier gekomen. Mijn 3de carrière als manegepaard is sinds die tijd be-
gonnen. Op Manege Pretfort te Aarlanderveen. En ik moet zeggen, vanaf dag 
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1 geniet ik hier al enorm. Het eten dat we hier krijgen is heel anders dan dat ik 
de afgelopen 3 jaar heb gekregen, en dat was volgens mij ook wel een beetje te 
zien aan mijn lichaam. Ik ben ook wel een beetje geschrokken toen ik in de spie-
gel keek voor het eerst. Naast dat het eten heerlijk is geniet ik er ook van hoe 
we hier met elkaar om gaan. Elke dag lekker het land op. 2 dagen in de week 
meestal vrij en 5 dagen in de week een uurtje een les lopen.  
 
Ik heb vaker gehoord dat mensen mij een ideaal manegepaard vinden. Ik pas me 
altijd aan, aan de ruiter die op mij zit. Zo ben ik bij kleinere kinderen vaak heel 
voorzichtig en bij de ietwat grotere laat ik soms wel is mijn ondeugende kant 
zien. Al bedoel ik het nooit gemeen! Naast dat heb ik een gewoonte tijdens het 
rijden. Als ik moet mesten ga ik lekker stilstaan, het liefst op de hoefslag.  
 
In stal ben ik een erg lief paard. Poetsen is toch wel lekker zeker als het met 
geduld en liefde wordt gedaan, heeeerlijk! Af en toe een snoepje er bij is dan ook 
niet verkeerd. Opzadelen kan ik soms iets minder vinden, maar ach, soms heb je 
even geen zin in dat hoofdstel of zadel! Maar als het eenmaal om zit dan is het 
weer goed hoor. Daarnaast heb ik af en toe even een momentje voor mezelf 
nodig, maar hier vraag ik gewoon zelf naar. Natuurlijk wel voorzichtig want zo 
ben ik nou eenmaal.  
 
Nou ik denk dat dit wel genoeg informatie is geweest. Nu weten jullie ongeveer 
mijn hele leventje. Dan kunnen jullie vast ook wel af en toe langs komen voor 
een gezellig gesprek en dat allemaal onder het genot van een appeltje of wortel, 
hmmm! 
Dan moet ik natuurlijk niet vergeten te zeggen waar ik sta. Ik sta in de nieuwe 
stal. Naast Humpey, een erg pittige dame, maar we kunnen het wel goed vinden 
met elkaar hoor! En naast Sanne, onze vriendschapsrelatie is iets minder, maar 
ach. 
 
Nou dag lieve schatten, ik vond het erg leuk om wat over mijzelf te vertellen! 
En kom gerust langs! 
 

XXX Denate.

Op de foto hiernaast ben ik 
ongeveer 10 jaar jonger.
De foto bovenaan dit artikel is kort 
geleden gemaakt.
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Wist je dat… 
- De voorjaarscross dit jaar ook weer geslaagd was? 
- Er ruim 50 leden mee deden? 
- Toch niet iedereen op zijn paard kon blijven zitten? 
- Onze nieuw aanwinst, Ralph, gelijk de 1ste prijs won? 
- De paarden weer allemaal op het land staan? 
- Er eerst in het manegeland een flinke ruzie was? 
- Brian de boosdoener was en hij naar het ruinenland is verplaatst? 
- Loulou, Ralph en Denate ook goed zijn opgenomen in de groep nu? 
- Als je ze gaat huren je ze dus uit het land moet halen? 
- Denate al begint te groeien in de breedte? 
- Izy al een echte dame wordt? 
- Zij een eigen hoofdstelletje heeft en deze gemakkelijk in/uit doet? 
- Belle d’r huurders ermee gaan stoppen omdat ze een eigen paard hebben? 
- Zij tussen Pasca en Lady staat en Frauke heet? 
- Ralph verplaatst is van stal? 
- Hij nu tegenover Maybe staat? 
- Blue Eyes en Sanne weer ontzettend hun best hebben gedaan bij de C1000? 
- Het eind bedrag meer dan €500,- is? 
- Oscar en Bliksem weer eventjes terug waren? 
- Jet en Maartje er in de les op gingen en dit erg goed ging? 
- Er nog altijd plaats is om op kamp te gaan? 
- Zowel ponykamp als tienerkamp? 
- Het kamp natuurlijk dit jaar ook weer geweldig gaat worden? 
- Lucas nu eindelijk alle dagen gehuurd wordt? 
- Naast Adrie en Julia nu ook Saskia en Carla hem huren? 
- Vera weer wedstrijd heeft gereden? 
- De teller met 2 winstpunten omhoog is gegaan? 
- De manegepaarden heel de zomervakantie vrij hebben na het kamp? 
- Zij dus best af en toe opgezocht mogen worden? 
- Zij dit erg leuk zullen vinden? 
- Na de vakantie de Open dag eindelijk plaats vind? 
- Wij hier heel veel zin in hebben? 
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Voor het meest actuele nieuws 
uit de gemeente 

www.rtvlokaal.nl

Nieuws voor u, door u
Nieuwkoop
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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

Open Dag
op  Manege Pretfort

aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 18 september 2010
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

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

Ruitersportvereniging- en Rijvereniging “De Ziende”
Daarnaast een demonstratie door Western Training 11J 

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

* Rad van avontuur 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
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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

Laatste stukje juni

24 Nina de Graaf

25 Steffy Lemkes

26 Emrije Isaku

27 Jacky Windhorst

28 Ester van Doorne

28 Michelle vd Weijden

29 Ben Epskamp

juli
4 Sarella de Vos

6 Emtenan Suleiman

11 Tessa Groenendijk

12 Mariëlle Spijker

15 Margot Keizer

19 Esther van Gaalen

19 Laura Braam

19 Isabel de Ruiter

26 Jesse van Eijmeren

26 Nina Lebesque

29 Marcel Wetter

augustus
2 Mila van Rijswijk
3 Esther van Maltha
6 Marsha Smits
7 Vivian de Kort
8 Corian Messing
10 Karen Epskamp
12 Merel Duijker
14 Jannie Kuipers
15 Lee Kelters
17 Ruth Walburg
22 Lisa-Maria Uijterlinde
23 Joy Luijben
24 Mariëlle vd Heuvel
24 Wendy Richters
29 Sanne Vreugdenhil
30 Diana Hoti
31 Pien Lemmers

eerste deel september
2 Suzanne Kranenburg
2 Famke Angenent
4 Marlies Bruggeman
5 Floor Dieleman
6 Sanne Engelander
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff

Wij feliciteren de 
jarigen!!

Onze
 fel

icita
ties

 gaa
n oo

k 

naar
 de 

gesl
aagd

en! 
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5 juli t/m 16 augustus
Manege gesloten voor lessen

5 t/m 10 juli Ponykamp.
12 t/m 15 juli Tienerkamp (inclusief een echte buitenrit).
5 september Schotse Highland Games.

23 oktober Cross, Puzzelcross en Puzzelrit.
30 oktober Halloween op Pretfort.
20 november De Sint bezoekt de manege.
27 november (Kerst)Klaverjassen en Sjoelen.

18 september    Open Dag
en Grote Dressuurwedstrijd!!

Hiervoor zoeken we nog sponsors!
Zowel goederen als geld zijn zeer welkom!

Bijvoorbeeld prijzen voor de verloting op het rad, of kleine prijsjes 
voor de enveloppen verloting.

Maar ook zoeken we nog een sponsor voor het springkussen!
Voor info: Gerda Bruggeman, Anneke Epskamp of Ad Koster.
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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 2010
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 115,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 127,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

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

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

Ruitersportvereniging “De Ziende” (tarieven onder voorbehoud goedkeuring)
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


