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Van de 
bestuurstafel
Wat gaat de tijd toch snel, zo hebben we 
het over de voorjaarscross en als we nu 
even verder kijken staan de vakanties 
alweer voor de deur.
Toch is er in de tussentijd weer het een en ander gebeurd.
Het land is inmiddels gemaaid en de paarden lopen weer de hele dag in de wei.
Een klein bont varkentje met de naam Bi-Fi heeft zijn intrede gedaan en is al aardig 
ingeburgerd.
We kunnen terug zien op een zon overgoten eerste helft van 2011.

De voorjaarscross werd gereden op 14 mei, met het aanscherpen van het wedstrijd 
reglement werd er keurig op tijd gereden en konden de deelnemers rond half 4 
huiswaarts keren. Al dan niet met rozet en medaille.
Omdat het beoordelen bij de puzzelrit steeds een probleem is, gaan we vanaf de 
volgende keer iets anders doen voor de jongste ruiters. Verderop in deze Prepraat, 
leest u hier meer over.

Ook het tentenkamp is een succes geweest. 20 Indianen hebben 24 uur op de manege 
door gebracht in een heus Indianendorp. Het verslag van het Indianenkamp kunt u 
verderop in dit blad lezen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de opendag in volle gang,
Uiteraard kunnen we nog vrijwilligers gebruiken die zich op één of andere manier 
nuttig wil maken. Ook is het nog mogelijk om prijsjes voor de loterij/enveloppen te 
doneren.
Ook financieel kunt u ons sponseren, door bijvoorbeeld de huurkosten van het 
springkussen op u te nemen. Of een deel van de kosten van de loterij-prijzen.
Neem hiervoor even contact op met de penningmeester of een ander bestuurslid. 
Uiteraard kunt u ook even met Ria hierover spreken, dan geeft zij het wel aan ons 
door.

Mocht u nog lotenboekjes in huis hebben, al dan niet verkocht, breng ze dan zo 
spoedig mogelijk naar de manege, of lever ze in bij één van de bestuursleden.
De uiterste inlever datum was 1 juni.

Namens Ria willen wij u er nog even aan herinneren dat teenslippers op de manege 
niet het juiste schoeisel zijn. Wilt u eraan denken dat er ook bij mooi weer gesloten 
schoenen gedragen moeten worden, dit om uw eigen tenen te sparen..!!

Het Bestuur
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Puzzelrit wordt Bixieproefje
Na jaren de puzzelrit te hebben georganiseerd voor de jongste ruitertjes, hebben we 
besloten om hier iets te gaan veranderen.
De puzzelrit is eigenlijk bedoeld om de 
jongste ruitertjes ook mee te kunnen laten 
doen aan de cross. Heel kleine sprongetjes, 
afgewisseld door vragen over paarden en 
zaken die er mee te maken hebben.

We zien de laatste jaren echter steeds vaker 
dat het beoordelen eigenlijk een beetje 
een lachertje gaat worden. Hoe beoordeel 
je wie de winnaar is, als alle sprongen 
juist genomen zijn en de vragen ook bijna 
altijd wel goed worden beantwoordt.......... 
We deden dat de laatste periode op tijd, 
maar aangezien er altijd iemand mag meelopen, werd de tijd meer bepaald door de 
snelheid waarop het kind NAAST de pony liep, dan door het kind OP de pony.
In het verleden werd een pot knikkers op tafel gezet en degene die het dichtst bij het 
aantal zat wat in de pot zat, was winnaar. Dat had dus niets met paarden te maken 
en al helemaal niets met paardrijden.

Vanaf de komende cross, in het najaar, gaan we daarom over op een combinatie 
van dressuur en springen. We gebruiken daar proefje AA voor, dat we ook gebruiken 
bij de caprilli-wedstrijd. Dit zijn de zogenaamde Bixieproefjes uit het boekje van de 
Hippische Sportbond. Deze zijn veel beter te beoordelen, omdat ook het dressuur 
gedeelte wordt beoordeeld. En omdat het maar lage hindernisjes zijn, kan ook nu elke 
beginnende ruiter dit makkelijk aan.

Ook nieuw is dat we voor deze wedstrijd voortaan Certificaten gaan uitreiken aan de 
kinderen die voor het eerst hier aan deelnemen. Dat doen we al als kinderen voor het 
eerst aan een dressuurwedstrijd deelnemen en dat gaan we nu dus ook bij de cross 
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doen.
Er is één verschil; een aantal kinderen doet meer dan één keer met de cross mee en 
uiteraard krijgen ze maar één keer een Certificaat.
Dus doe je voor het eerst mee, dan krijg je een Certificaat en een rozet.
Doe je nog een keer mee, dan krijg je alleen een rozet.
Er zijn geen winnaars meer bij deze wedstrijd, dus iedereen krijgt een zelfde rozet!! 
Net als bij de Certificaatring tijdens de dressuurwedstrijden.

Inhaalsessie: 4 geslaagden 
Zaterdag 7 mei mochten 4 ruiters van Ruitersportvereniging “De Ziende” een proefje 
rijden voor een diploma.
In maart waren al zo’n dikke 40 ruiters hiervoor opgegaan, maar toen reden niet 
alle kandidaten van vandaag nog lang genoeg om te kunnen beoordelen voor welk 
diploma ze in aanmerking konden komen.
Eén had al wel in maart haar A gehaald, maar kan ook makkelijk haar B halen. En 
aangezien de diploma’s vooral worden gebruikt om een goede indeling te kunnen 
maken bij de onderlinge wedstrijden, was deze inhaal sessie nog even nodig. Volgende 
week start het wedstrijdseizoen namelijk bij de vereniging.
Jury was dit keer Jolanda van Leeuwen. Ze werd bijgestaan door een schrijfster met 
de zelfde achternaam, namelijk Marit van Leeuwen.
Zij bekeek de verrichtingen van de kinderen en beoordeelde het op “strenge doch 

rechtvaardige” wijze. 
Waar nodig werden min-
punten gegeven, maar 
de verrichtingen waren 
uiteindelijk ruim voldoende 
om iedereen te laten 
slagen.
Tijdens de uitreiking 
van de diploma’s was er 
gelijk de mogelijkheid 
om de voorzitter van 
de vereniging, Gerda 
Bruggeman, even in het 
zonnetje te zetten vanwege 

haar verjaardag. Ze had de voorbereidingen voor haar verjaardagsfeest even opzij 
gezet om te komen commanderen.
De geslaagden zijn:
Stefanie Felis voor haar A-diploma met 190 punten.
Corrianne Nieuwenhuis voor haar A-diploma met 190 punten.
Marloes Nulle voor haar B-diploma met 187 punten.
Storm Poot voor haar C-diploma met 181 punten.
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Uitreiking Kampioensbekers
op Open Dag
Net als in voorgaande jaren, reiken we ook nu, tijdens de prijsuitreiking van de 
dressuurwedstrijd, tevens de bekers uit aan de Kampioenen van vorig jaar.
Uiteraard weten ze al heel lang dat ze Kampioen zijn geworden, maar het in 
ontvangst nemen van de fraaie bekers is toch altijd een hoogtepunt.
De Kampioen om wie het gaat noem ik nog maar even:
 Eigen paarden  Marit van Leeuwen 
 Met a diploma  Eva Kranenburg
 Met b diploma  Marleen Heikoop
 Met c diploma  Irene Weerheim
 Met d diploma  Esther vd Vlies
 Zonder a diploma Chantal Dekker

Gezellig Crossen 
Op zaterdag 14 mei werd bij de Aarlanderveense 
Ruitersportvereniging “De Ziende”, die gevestigd is op manege Pretfort aan de 
Achtermiddenweg (op de grens met Nieuwkoop) weer de jaarlijkse voorjaarscross 
georganiseerd. 

Zo’n 55 deelnemers hadden ingeschreven voor dit evenement, waarvan het 
merendeel jeugd.
Zoals altijd bij de evenementen van “De Ziende” was er weer een indeling gemaakt 
naar de ervaring van de ruiters. Zo waren er verschillende parcoursen voor de jongste 
ruiters en de ervaren ruiters.
De dag begon met een tegenslag voor enkele ruiters, want hun favoriete paard bleek 
kreupel, zodat ze op een ander paard hun cross moesten rijden. Gelukkig werd dat 
door de organisatie goed opgelost, zodat niemand echt teleurgesteld hoefde te zijn.
Om 09.30 uur werd gestart met een gecombineerde ring met de ruiters die een eigen 
paard bezitten, of er één op manege Pretfort leasen en dus ook (vrijwel) dagelijks 
kunnen rijden.
In deze ring ook de oudste groep junioren (junioren 1).
De ochtend werd voortgezet met de wat jongere junioren. De junioren 2 en de enige 
Joy-Rider (deelneemster die puur voor de lol aan een wedstrijd meedoet) van deze 
dag.

Na de middag was het de tijd voor de jongere, en dus minder ervaren ruitertjes.
Degene die al weer een poosje reden op Pretfort, waren ingedeeld in de Puzzelcross.
Ze gingen met een pony het parcours door en sprongen minder hoge hindernissen 
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dan de ruiters uit de ochtendringen. Daarnaast moesten ze vragen beantwoorden die 
met de ruitersport of de vereniging te maken hadden. Dit omdat de lage hindernissen 
door de meeste deelnemertjes wel goed werden gesprongen en er toch een wedstrijd 
uitslag moest komen.

Tot slot gingen de kinderen die nog maar kort op paardrijles zitten het parcours op. 
Sommige van hen rijden nog maar enkele weken, maar konden hier toch aan mee 
doen, omdat ze met z’n tweeën van start gingen, waarbij één de pony vasthield en de 
andere er op zat. Uiteraard werd halverwege gewisseld, zodat beiden kinderen op de 
pony hadden gereden.
Ze sprongen lage hindernisjes, waarbij degene die er naast liep, de pony vaak richting 
de balken moest sturen. Daarnaast kreeg ook deze groep vragen voorgelegd.

Rond de klok van half vier uur werden de prijzen uitgereikt en kon iedereen terugzien 
op een zeer geslaagde dag. Vooral de kinderen van de puzzelrit, want zij ontvingen 
allemaal een mooie medaille. Bij de overige ringen, gingen de medailles alleen naar de 
eerste 3.

De uitslagen: (bij gelijke punten, bepaalde de tijd de eindstand)
Eigen Paarden:
1 Vivian de Kort op Flair met 138 pt.
2 Suzan vd Burgh op Sunny met 137 pt.
3 Selina Frederiks op Utah met 136 pt.
4 Femke Severrien op Flair met 136 pt.
5 Marit van Leeuwen  op Flair met 133 pt.
Junioren 1:
1 Mirjam de Vries op Sunny met 140 pt.
2 Irene Weerheim op Selly met 140 pt.
3 Marloes Nulle op Sunny met 139 pt.
4 Julia Vianen op Sunny met 137 pt.
5 Esther vd Vlies op Ralph met 136 pt.
Joy-Riders:
1 Lise van Dieijen op Borah met 136 pt.
Junioren 2:
1 Francisca Schutter op Sunny met 138 pt.
2 Marenna Pellegrom op Bonnie met 137 pt.
3 Emrije Isaku op Vosje met 137 pt.
4 Danique van Stigt op Borah met 136 pt.
5 Eva Kranenburg op Borah met 129 pt.
Puzzelcross:
1 Famke Angenent op Bonnie met 144 pt.
2 Nadine Shaban op Sunny met 144 pt.
3 Laura Beckers op Vosje met 143 pt.
4 Romy vd Laan op Vosje met 143 pt.
5 Sanne Nijkamp op Bonnie met 143 pt.

Dringend!!

Wie wil 
ons financieel steunen 

door het
(gedeeltelijk) betalen 
van het springkussen
op de open dag of de
hoofdprijzen van de 

grote verloting?

Info bij Ad Koster
adkoster@deziende.nl

of (0172) 574353

of via Ria
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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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Puzzelrit:
1 Evi de Groot en Fleur Broer op Bonnie met 144 pt.
2 Fleur Tuls en Roosmarijn Kuijf op Sanne met 144 pt.
3 Emo Enderman en Brendan Collins op Jeroen met 143 pt.
4 Michelle Gordijn en Shannon Hoogervorst op Vosje met 143 pt.
5 Tessel Kok en Marit vd Helder op Vosje met 143 pt.

Op de website van de 
vereniging (www.deziende.
nl) staat een compleet 
beeldverslag van deze dag en 
tevens de volledige uitslagen 
van alle ringen.

Tentenkamp....Indianengoed!!
Na een dag voorbereiding was het dan zover. Zaterdagavond om half 7 werden de 
tenten van de kinderen opgezet in de binnenbak die was omgetoverd tot een echt 
Indianendorp.
Lou Lou en Bleu Eyes keken gespannen toe na wat er allemaal gaande was, zij 
stonden vanaf 6 uur in de kraal niet wetende wat er allemaal ging gebeuren.
Rond half 8 stonden alle tenten en werd er afscheid genomen van de ouders, die toch 
wat gespannen naar huis gingen. Want al leek het nog zo leuk, echt blijven slapen 
voor de eerste keer is en blijft spannend. Maar zo dachten de ouders, de kinderen zelf 
hadden hier, zo bleek, totaal geen last van.
In de kantine was de boel al klaar gezet om de zelf meegebrachte t-shirts om te 
toveren in Indianen kledij met bijbehorende Indianentooi. Tevens werd ook de 
totempaal geschilderd. De nat beschilderde t-shirts werden te drogen gehangen aan 
de waslijn in de binnenbak.
Inmiddels stond het kampvuur buiten al lekker te fikken en gaf Marcel aan dat het 
klaar was voor gebruik. De klaar staande stokken met folie werden uitgedeeld en het 
brooddeeg werd aan de stokken gedraaid. Zo even tijd voor rust want het duurt even 
voor het broodje gaar is.
De broodje die klaar waren konden gevuld worden met een knakworstje of met 
chocolade pasta. Zo rond kwart voor elf was het laatste deeg op en moesten we 
wachten tot het echt donker was voor het volgende spel. Gezellig zaten we in het 
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rondje op de houtblokken in de 
binnenbak waar menig raadsel 
en mop verteld werd. Nu is dit 
niet echt mijn ding omdat ik 
ze slecht kan onthouden, maar 
Emo wist de tijd goed te vullen 
hij schudde alle moppen zo uit 
zijn mouw knap hoor..!!
Om half 12 werd het startsein 
gegeven voor het smokkelspel. 
Even moesten ze wennen aan 
het donker, want werkelijk alle 

lampen die op de manege waren werden uitgedaan. Maar eenmaal opgang was er 
geen houden meer aan. Enthousiast werd het smokkelwaar
 ( zakjes zaagsel) over de grens gebracht en had de douane het nakijken.
Om half 1 zijn we maar gestopt al waren de meeste het hier niet mee eens, maar ja 
voordat iedereen in zijn tent ligt zijn we weer een uur verder. Dit viel gelukkig mee, al 
gauw lag iedereen in zijn tent maar voordat het stil was……. Ughe Ughe moet ik dit 
wel schrijven “was het half 3“. Ughe Ughe. 
Na een zeer kort nachtje van 3 a 4 uurtjes gingen de eerste ogen om 6 uur al weer 
open, toch konden we het rekken tot 8 uur. We hadden immers nog een hele dag 
voor ons. 
Na een stevig ontbijtje werd iedereen in zijn Indianenkleren verwacht en werd de 
laatste hand gelegd aan de tooi die ze gisteravond zelf geverfd hadden.. een nietje en 
2 veren maakte het compleet.
Per 2en werden ze bij een pony gezet die ze konden versieren als Indianen-paarden, 
binnen notime was iedereen druk in de weer met vlechten, crêpe-papier, veren en 
stoepkrijt.
Het resultaat was verbluffend ze zagen er prachtig uit gewoon zonde om ermee te 
rijden. Toch werd er nog een estafette en stoelendans gereden.
Lettende op de tijd besefde ik dat er natuurlijk ook nog gegeten moest worden 
voordat we aan het middag progamma konden beginnen. Rond half 1 werden de 
pony’s weer ontdaan van hun 
outfit en liepen ze om 1 uur 
weer in het land of er niets 
gebeurd was, op een enkeling 
na waar hier en daar nog een 
streepje stoepkrijt zag.
Inmiddels was ook de eettafel 
al weer gedekt en kon er nog 
snel een snee brood naar 
binnen gewerkt worden. Om 
2 uur werden we verwacht 
bij de buurman ( boerderij de 
Vooruitgang) waar ze kano’s 
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verhuren.
Om kwart voor 2 gingen we te voet als echte krijgers de dam van Ria af richting 
buurman. Om precies 2 uur werden we al opgewacht door de buurman die ons de 
peddels uitdeelde en ons bemoedigend toesprak over veel wind, zwiepende kano’s en 
zwemvesten..?????
Ja en dan sta je daar vol goede moed met 14 kinderen 5 half volwassene waarvan 
Vivian bij het woord zwemvesten al direct wilde omkeren …. de barre tocht toch wil 
gaan maken.
Als echte krijgers gingen we met peddels op pad opzoek naar de kano’s. Na een korte 
wandeling lagen de kano’s achter in het land waar ook een steiger lag (gelukkig iets 
positiefs) De kinderen werden per 3 en een volwassene in de kano’s gezet, de barre 
tocht kon beginnen.
Nou ja beginnen !! er stond zoveel wind dat bij elke 3 slagen vooruit de boot weer 5 
meter werd terug geduwd. Na enige strubbelingen waren de 5 boten toch onderweg.
Na anderhalf uur uitgewaaid, moe en blaren op de vingers kwamen de boten weer 
op het droge. Nu konden we weer richting manege lopen en leek de weg veel verder 
dan de heen reis. Na eerst even te hebben kunnen uitrusten en drinken werd het vuur 
buiten weer flink opgestookt door Marcel. Ria had inmiddels het pannenkoeken meel 
ook al klaar staan en kon het pannenkoeken bakken beginnen.
Per 2en werd er een koekenpan uitgedeeld en kon er om de beurt gebakken worden, 
de pannenkoeken die klaar waren werden rijkelijk bestrooid met suiker en stroop en 
verdween in de kindermaagjes.
Jammer genoeg en veel te snel gaf de klok aan dat het al weer bijna half 7 was, tijd 
om de boel weer af te breken en huiswaarts te keren.
Gelukkig kregen we veel hulp van de ouders met afbreken en kon ook ik om 8 uur 
naar huis.

Iedereen bedankt die mij geholpen heeft, het was een grandioos weekend..!!
Als het aan mij ligt, doen we het volgend jaar zeker over.
Wilma

Informatie over lessen voor 
beginners zomer 2011.

Kan ik meteen beginnen met de lessen als ik mij aanmeld? En op welke dag 
kan ik dan komen rijden?
Het is niet zeker dat iedereen die zich nu aanmeldt ook direct in een 
beginnerslesgroep kan starten. Er is een kleine wachtlijst ontstaan, die bij de start 
van het nieuwe schooljaar 2011 weggewerkt wordt. Misschien kun je direct in die 
nieuwe groep starten. En anders moet je een tijdje wachten, tot er weer voldoende 
aanmeldingen zijn om weer een nieuwe groep te starten. 
Op welke dag je les zult krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt ervan af op welke 
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dag er plaats is om een beginnersgroep te starten. Uiteraard houden we hierbij zo 
veel mogelijk rekening met schooltijden. De zondag en de maandag vallen af, want op 
die dagen wordt er nooit les gegeven. 

Wat kost het om les te krijgen? Hoe lang krijg ik dan les? Mag ik lessen 
inhalen?
Als beginnend ruiter weet je misschien nog niet zeker of paardrijden wel iets voor jou 
is. Of misschien vind je het toch minder leuk dan je dacht voor je met de lessen begon. 
Daarom mag je in het begin per les betalen. De eerste lessen kosten €10,- per keer. 
Als je zeker weet dat je graag les wilt hebben, spreek je met Ria af dat je doorgaat 
met de lessen. Dan is het handiger om daarna per kwartaal te gaan betalen. Voor 
kinderen tot en met 12 jaar kosten de lessen € 123,- per kwartaal. Voor kinderen 
vanaf 13 jaar kosten de lessen €135,- per kwartaal. (bij betaling binnen 2 weken mag 
u hier € 5,- aftrekken)
Als je wilt stoppen met paardrijden, maak je gewoon het kwartaal af en dan stop je. 
Denk er dan wel aan dat je Ria een maand tevoren laat weten dat je wilt stoppen met 
de lessen. 
Een lesuur duurt 60 minuten, reserveer daarnaast ook ongeveer een kwartier voor 
het poetsen van je pony voordat de les begint. 
Als je een week niet kunt, mag je die les inhalen. Dat moet je wel eerst met Ria of 
degene die dan lesgeeft overleggen, want het kan zijn dat de les waarin je graag wilt 
inhalen al vol zit. Spreek dus eerst samen een inhaaluur af voordat je naar Pretfort 
komt om een les in te halen. Voor het inhalen van een gemiste les gelden twee regels:
- Inhalen kan alleen in het kwartaal van de gemiste les, anders vervalt de  
 les (tenzij het kwartaal al bijna is afgelopen en inhalen niet meer lukt).  
 De manegelessen gaan het hele jaar door, er is alleen geen les in de   
 zomervakantie en soms valt in de kerstvakantie een les uit. 
- Je moet jouw les waarin je niet kunt komen, minimaal 24 uur tevoren   
 hebben afgebeld. 
 
Hoe groot zijn de groepen? En heb ik altijd les van Ria?
In het begin heb je les in een groep met maximaal acht beginners. Bij het 
samenstellen van de lesgroepen letten we op vaardigheid en leeftijd. Want het is 
natuurlijk wel leuk wanneer je zoveel mogelijk met kinderen van je eigen leeftijd les 
krijgt. Een groep proberen we zo lang mogelijk bij elkaar te laten, zodat de kinderen 
elkaar onderling leren kennen en een band met elkaar krijgen. Wel kan het zijn dat de 
één in het begin sneller vorderingen maakt dan de ander. Als je eraan toe bent, kan 
Ria je vragen of je naar een volgende groep door wilt schuiven.  
Er zijn door de week veel lessen op Pretfort en daarom is het voor Ria niet mogelijk 
om alle lessen zelf te geven. Het kan dus zijn dat je les krijgt van een andere bevoegde 
instructeur.  

Moet ik meteen paardrijdkleren en laarzen kopen?
Nee, dat hoeft niet. Stel je voor dat je het niet leuk vindt, dan zit je met al die dure 
spullen! Je mag in je gewone kleren naar de les komen, als je met die kleren maar 
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nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je met grote 
oorbellen, ringen of losse haren komt. Je moet wel een cap dragen, maar die kun je 
van de manege lenen, we hebben in de kantine een rek met caps die je voor de lessen 
gratis kunt lenen en dan weer teruglegt. 
Je hoeft ook niet direct paardrijlaarzen te kopen, je mag heel in het begin ook met 
rubber regenlaarzen rijden. Maar we zouden het wel heel fijn vinden als je zo snel 
mogelijk met echte laarzen gaat rijden, want dan kan degene die les geeft beter zien 
of je je been wel goed houdt. Het is ook veiliger, omdat je voet minder snel te ver 
door de stijgbeugel schiet. 
Misschien kun je paardrijlaarzen via Marktplaats vinden, of kun je ze van iemand 
overnemen: je kunt altijd een briefje ophangen op het prikbord naast de binnenbak of 
een vraag in de Pretpraat laten zetten. 

Moet ik zelf mijn pony zadelen? En rijd ik altijd op dezelfde pony?
Nee, je hoeft niet zelf je pony of paard te zadelen, maar dat mag natuurlijk wel. 
Als je het zelf wilt doen, is het wel belangrijk dat je rustig blijft. En als het je niet 
lukt om bijvoorbeeld het bit in te doen, is het beter hulp te vragen dan tegen je 
pony te schreeuwen, of het bit er gewoon in te duwen. Pony’s worden angstig van 
geschreeuw en een bit induwen doet je pony erg zeer, omdat zijn mond heel gevoelig 
is. Er lopen altijd andere ruiters of ouders rond, die je graag helpen en je kunt Ria 
altijd vragen om even te komen kijken.  
Wel vinden we het heel fijn dat je, voordat de les begint, genoeg tijd neemt om je 
pony even te borstelen, zelfs al is hij niet echt vuil. Zo merkt een pony dat je lief 
en geduldig met hem bent en krijgt hij vertrouwen in je. En je stimuleert alvast de 
bloedsomloop, zodat je pony sneller warmloopt en goed mee kan doen in de les. 
Op zich zijn alle paarden en pony’s braaf in de les, maar het kan zijn dat je na een 
tijdje een bepaalde pony het aller- allerliefste vindt. Dan wil je natuurlijk het liefst 
iedere les op je lievelingspony rijden. Dat mag ook heel vaak, maar we vinden het ook 
belangrijk dat je leert hoe het is om op een andere pony te rijden en het kan ook zijn 
dat jij niet de enige bent die nou juist die pony als lievelingspony heeft uitgekozen. 
Soms spreken kinderen met elkaar voor de les af wie vandaag op de meest favoriete 
pony mag. Soms beslist degene die je lesgeeft. En soms wordt op het lesrooster 
een verdeling gemaakt wie in welke les op die pony mag rijden. Daardoor kan het 
gebeuren dat de een in de ene les veel vaker op haar lievelingspony kan rijden dan de 
ander in een andere les. 

Mogen mijn ouders meekomen?
Graag! We vinden het altijd erg leuk als ouders blijven kijken. We hebben bij de 
buitenbak een lekker terras, waar je heerlijk in de zon kunt zitten en in de winter 
kunnen ze in de kantine zitten en door het raam de les volgen. En misschien vinden ze 
het wel leuk om vrijwilligerswerk te doen. Er zijn vaak ouders nodig om bardiensten in 
de kantine te draaien, of te helpen met allerlei klussen. 
Als je een hond hebt, mag hij meekomen. Maar we willen dan wel graag dat je hem 
aan de lijn houdt. De paarden zijn wel gewend aan een hond, want ze kennen Flits, de 
hond van Ria. Maar zeker als je net begint met paardrijden, kun je je pony nog niet zo 
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goed onder controle houden. En als je pony dan per ongeluk toch schrikt van je hond, 
zou je er zomaar af kunnen vallen!  

Doen ze op Pretfort ook nog andere dingen dan lesgeven?
Jazeker! Een paar keer per jaar houden we wedstrijden voor alle lesruiters. Dat 
is erg leuk, want dan ziet iedereen er heel mooi uit en zijn de pony’s extra mooi 
verzorgd. Als je net begint, mag je al heel snel meedoen met de Cross. Dat is een hele 
eenvoudige wedstrijd, die speciaal voor de jongste ruitertjes is aangepast.
Aan het begin van de zomervakantie zijn er twee ponykampen. Eén kamp is bedoeld 
voor lesruiters van de basisschool en één kamp is bedoeld voor lesruiters die op het 
VO zitten.  
Als je ongeveer een jaar les hebt, kun je meedoen voor een certificaat. Dat 
mag je ook nog in gewone (paardrij)kleren doen. Nadat je je certificaat hebt 
gehaald, kun je diploma’s gaan halen. Dan moet je wel eerst lid zijn geworden 
van de Ruitersportvereniging De Ziende en dan wordt van je verwacht dat je in 
wedstrijdkleding verschijnt. Dat wil zeggen: gepoetste laarzen, een witte of beige 
rijbroek, eventueel een zwart jasje, met daaronder een wit shirt of blouse. En je haar 
opgestoken in een netje. Op onze manege kun je vier diploma’s halen, van A t/m 
D. Voor ieder diploma moet je een steeds moeilijker proefje rijden: het A-diploma 
proefje is het eenvoudigst, het D-diploma proefje is het meest ingewikkeld. Als je een 
diploma hebt gehaald, bepaalt dat in welke categorie je bij een onderlinge wedstrijd 
mag starten. 
Alle informatie over de vereniging, de activiteiten, de proefjes en de wedstrijden vind 
je op de website van RSV De Ziende: www.deziende.nl
En als je nog meer over de lessen wilt weten, kun je altijd met Ria praten of bellen. 

Veel rijplezier gewenst!
 

Hallo allemaal! De vorige keer hebben we het evenement ‘Horse Event’ besproken, en 
deze keer willen we weer iets heel anders bespreken…  Je bent heel de dag druk bezig 
geweest, naar school geweest, of naar je werk, en je heb nou echt eens zin om heerlijk 
een avondje te bankhangen achter de tv, met een zak chip, wat drinken, en natuurlijk 
een leuke film!  
En wat is er dan leuker om je helemaal in te leven in een paardenfilm?Bepaalde 
paardenfilms zullen jullie waarschijnlijk wel kennen, maar we willen ook wat andere 
paardenfilms aan bod laten komen.  
De meeste kennen de film Black Beauty misschien al wel, naar het jeugdboek van 
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Anna Sewell. Maar toch blijft deze film een aanrader! Black beauty is in zijn jeugd erg 
gelukkig. Hij leert een merrie, Ginger kennen waar hij verliefd op wordt. Maar op een 
gegeven moment is het afgelopen met het prettige, luie leventje en moeten Black 
Beauty en Ginger hard werken. Ze worden van elkaar gescheiden en ze worden door 
hun baasjes mishandelt.. Hoe het verder met hun gaat en afloopt is allemaal te zien in 
de film!Het bijzondere aan de film is dat het verhaal verteld wordt door Black Beauty. 
Er zit echt een boodschap achter het verhaal, de film laat zien dat mensen dieren met 
respect moeten behandelen, maar dat mensen ook vriendelijk voor elkaar moeten 
zijn. 

Wat ook echt een leuke familiefilm is, is Virginia’s Run. Het verhaal gaat over het 
meisje Virginia. Ze is dertien jaar en heeft een passie voor paarden. Haar moeder 
heeft drie jaar geleden een ongeluk met haar paard gehad, en is daardoor overleden. 
De vader van Virginia en haar zus Caroline verkocht onmiddellijk het ongelukspaard, 
Twister,  aan zijn buurman en verbood zijn dochters ooit nog paard te rijden.  Een 
tijdje later maakt Virginia mee dat  Twister een veulen krijgt, ze helpt Twister met het 
veulen, maar Twister overleeft het niet. Virginia noemt het veulen Stormy. Van haar 
vader mag ze er niet op rijden maar dit doet ze stiekem wel. Samen maken ze veel 
avonturen mee en Virginia heeft één grote droom, die onwerkelijk lijkt. Om te weten 
hoe het verder gaat, moet je de film maar kijken! Er zit verder geen boodschap achter 
deze film, het is gewoon een leuke film om een keer te kijken!
Seabiscuit is een prachtige verfilming van de beststeller van Laura Hillenbrand. Het 
bijzondere aan deze film is dat het een waar gebeurd verhaal is. Charles Howard is de 
eigenaar van renpaard Seabiscuit. Na 2 jaar van bittere strijd tegen trainers, onbegrip 
en mishandeling van het paard, ontdekt Howard het verborgen talent van zijn paard. 
Met een opvallende trainingsmethode ontdekken ze dat onder de angstige buitenkant 
van Seabiscuit een klassepaard schuilt met een angstaanjagende snelheid en een 
enorme vechtlust!Dit betekent het begin van spectaculaire jaren waarin Seabiscuit 
uitgroeit tot één van de meest opzienbarende renpaarden aller tijden. Seabiscuit is 
genomineerd voor 7 Oscars en dus zeker het kijken waard!

Als afsluiter willen we nog de film Flicka bespreken. De vader van de 16-jarige Katy 
McLaughlin heeft een paardenranch in Wyoming. Hun werk is het temmen van 
wilde mustangs. Katy’s  oog valt op een zwarte merrie, genaamd Flicka, die ze wil 
vangen en temmen. Maar Flicka en Katy lijken meer op elkaar dan ze hadden kunnen 
bedenken. Net als Katy heeft Flicka een hekel aan gezag en is ze niet van plan haar 
vrijheid zonder slag of stoot op te geven. Flicka is een erg mooie film waar ook veel 
mooie natuurbeelden in voor komen, zeker de moeite waard om te kijken!
Zo zouden we nog wel verder kunnen gaan met het bespreken van veel meer 
paardenfilms, maar dan zou er geen eind aan komen. Hier nog wat titels van andere 
leuke paardenfilms: 
Green Grass of Wyoming, Dreamer mijn droompaard, Hidalgo, Spirit en Running free. 
Dit  waren de verrassingspraatjes voor nu, veel kijkplezier en tot de volgende keer 
allemaal! 
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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 11, 25 en woensdag 22 juni  
                     van 13.00 tot 17.00 uur 
 
 

          
 
 
 
 
   Hoofdstel       v.a. € 24,95 
   Pollennetje + uv neusnetje   €   7,95 
   Vliegenspray                  v.a. € 14,95 
   Halsters dekjes peessets Burberry     
        v.a. € 19,95 
   Rijbroeken v.a. maat 86 v.a. € 24,50 
   Cap v.a. maat 44 (1jaar) v.a. € 27,50 
       Gevulde poetstasjes    v.a. €   5.95 
           
 

                           Op deze foto Suus met Bollie, Bollie is van Anique 
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Paardenpraat 
Deze keer:

Loulou
Héhé, eindelijk ben ik aan de beurt om iets 
over mezelf te vertellen. Pff, het duurde 
even zeg! Ik was stiekem wel een beetje 
jaloers op mijn overbuurman Sunny die 

al een keer alle aandacht heeft gekregen en iets over zichzelf mocht vertellen. Dat 
verhaal heb ik nou wel tien keer van hem gehoord, daar wordt ik soms wel een 
beetje moe van.. Maargoed, Sunny en ik hebben altijd de grootste gesprekken over 
van alles en nog wat. Af en toe vind ik hem maar een chagrijn, maar verder kan ik het 
wel met hem vinden :) En ik ben verder niet jaloers aangelegd hoor lieve kinderen, ik 
sta alleen wel graag in het middelpunt van de 
belangstelling, hihi, wie wil dat nou niet? Maar ik dwaal weer af, en ik moet nog 
beginnen met mijn verhaal. Ik ben dus Loulou, en ik ben 13 jaar jong. Een erg mooie 
leeftijd, vinden jullie ook niet? Ik hoor mensen wel eens zeggen dat het getal 13 
ongeluk brengt, maar daar heb ik als paard zijnde nog niks van gemerkt gelukkig. 
En ik ben niet zo bijgelovig hoor, dat is niets voor stoere pony’s zoals ik! Ik ben een 
prachtige kruising tussen een Welsh en een shetlander. Ik ben mooi bont, en daar 
ben ik tevreden mee. Ik vind van die vlekken altijd wel gezellig staan, hier en daar een 
vlekje, dat heeft wel wat, vind je ook niet?!  Maar ik zei dus net dat ik Loulou heette, 
maar dit is niet mijn officiële  naam! Ik heette namelijk eerst Charelty. Een hele 
deftige, prachtige naam, voor zo’n mooie slanke dame als ik, vinden jullie ook niet? 
Maar dan vragen jullie je misschien af hoe ik deze prachtige beroemde naam kwijt 
ben geraakt. Nou dat zal ik jullie vertellen.  Ik kom van een andere manege vandaan, 
daar heb ik ook veel kinderen op mijn ruggetje gehad. 12 April 2010 ben ik hierheen 
gekomen. Ik sta hier dus alweer ruim een jaar! Toen ik hier ben gekomen, is de naam 
Loulou voor mij verzonnen. Charelty is natuurlijk een best wel deftige naam, en voor 
kinderen moeilijker uit te spreken. Nou ben ik ook wel tevreden met Loulou hoor, 
ik vind het wel bij mezelf passen, en het klinkt wel “schattig” hoor ik iedereen vaak 
zeggen. Nou weet ik niet wat “schattig” precies is maar het zal vast wel positief zijn! 
Én ik ben de kleinste pony van stal. Ik ben namelijk 1.22 meter klein. Soms zeggen ze 
wel eens kleintje tegen mij, nou dan pik ik niet hoor! Ik zeg altijd maar zo: klein maar 
fijn!! En klein zijn heeft ook wel zo zijn voordelen. Ik zet gewoon mijn lieve hoofdje op 
en ik probeer lief te kijken en zo krijg ik de aandacht van al die leuke kindertjes! Verder 
vind ik het meestal ook wel leuk om kindertjes op mijn rug te hebben. Maar af en toe 
heb ik er even genoeg van hoor, dat geef ik eerlijk toe. Ja vind je het gek? Ik hobbel 
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het liefst achter al mijn paardenvriendjes aan in een rijtje. Lekker knus en gezellig! Ik 
hou nou eenmaal van gezelligheid. Maar dan moeten we soms opeens “voor onszelf 
rijden”, zoals ze dat noemen. Nou ik rij toch zelf op mijn eigen super sterke pony 
benen? Nee dat is dan weer niet goed genoeg. Nou en dan kan ik wel eens vervelend 
worden hoor. Maar ze vragen er zelf om, denk ik dan maar. Af en toe draai ik dan wel 
is om in de bocht, en dan wil ik eindelijk eventjes mijn nek strekken! Ja, kan ik er wat 
aan doen dat ze er dan af vallen. Maaár lieve kindertjes, ik wil jullie niet afschrikken, 
begrijp dat goed! Ik ben namelijk helemaal geen verschrikkelijk monster. Ik kan wel 
eens vervelend zijn zeggen ze. Zelf vind ik dat niet altijd zo, maar als ik jullie zo nu en 
dan in de ponystal wel eens over me hoor roddelen dan vinden jullie dat behoorlijk 
irritant, haha! Daar kan ik me dan wel om vermaken. Maar als je me echt zat bent, 
moet je dat maar gewoon duidelijk aangeven. Ik begrijp jullie boze woorden niet altijd 
dus een tik met de zweep maakt het dan soms wel wat duidelijker. Ik voel daar bijna 
niets van. Als jullie gewoon goed je best doen en mij af en toe duidelijk aanpakken 
dan kan ik heel lief lopen. Soms is het voor mij namelijk niet duidelijk, en is mijn ruiter 
dan ook nog boos, en dan is het natuurlijk niet meer zo leuk. En het is het leukste 
als we het allebei naar ons zin hebben, toch? Zo vind ik het verschrikkelijk lief als ik 
een klopje op mijn hals krijg of een paar lieve woordjes. Verder hou ik heel erg van 
poetsen en knuffelen. Eigenlijk hou ik wel van alle vormen van aandacht! En natuurlijk 
vind ik het fijn om in het middelpunt te staan, maar dat had ik geloof ik al gezegd, en 
ik wil natuurlijk niet arrogant overkomen wat ik helemaal niet ben, in het algemeen 
ben ik gewoon vrij positief over mezelf, en daar is niks mis mee, toch? Oja, en ik hou 
heel erg van eten! Ik zou wel graag al jullie zakken en koffers vol 
met snoepjes en andere lekkere dingen leeg willen eten, maar dan kom ik heel veel 
kilo’s aan, en ik wil wel graag slank en 
fit blijven natuurlijk. En als ik helemaal 
volgestopt wordt met lekkere dingenkrijg 
ik zere voetjes net als mijn stalgenoot 
Kimmetje. Die was hoef bevangen. Ik heb 
van haar gehoord wat een pijn dat doet 
en dat wil ik liever niet meemaken. Nou, 
dat was het wel zo’n beetje denk ik. Poeh, 
het is toch nog wel vermoeiend om zoveel 
over jezelf te praten, maar wel heel erg 
leuk ! Kom mij gerust eens op zoeken in 
het land of gewoon op stal, ik vind het 
heerlijk om aandacht te krijgen, maar dat 
hebben we al uitgebreid besproken, en ik 
wil natuurlijk niet in de herhaling vallen. 
Tot de volgende keer allemaal!

Hoefjes, Loulou. 
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Hallo liefjes 
Ik ben weer blij dat ik weer een stukje voor de pretpraat mag schrijven. Jullie 
moeten allemaal weten dat ik het met veel liefde doen! Het is de laatste tijd weer 
heerlijk weer en ook ik ben volop aan het genieten van de zon! De paarden staan 
weer heerlijk op het land nu, ik vind dat toch altijd wel een leuk gezicht! Ik voel me 
toch altijd een soort verantwoordelijk voor die lieve paardenbeesten, maar ja dat is 
natuurlijk ook wel logisch, als waakhond zijnde, vind je ook niet? Toen de paarden 
voor het eerst naar buiten gingen werd ik zelfs aangelijnd, omdat ik er anders volgens 
mij baas te hard achterna ging rennen. Jammer hoor, haha! En wat jullie allemaal wel 
gemerkt zullen hebben is dat er een heel lief schattig varkentje rondhuppelt over de 
manege, Bifi! Gezellig hoor, nog zo’n dier op de manege. Ik ben helemaal dol op haar 
en we zijn de beste maatjes. Ik voel me nu niet vaak alleen, want Bifi is heel vaak 
bij me! Samen gaan we vaak op avontuur uit, en Bifi is ook een ster in eten zoeken, 
dus soms kan het zijn dat er opeens een boterhammetje weg is. Dus bij deze; als je 
niet wil dat Bifi of ik je brood of andere lekkere dingen opeten kan je je tas beter niet 
zomaar op de grond neerzetten. Maargoed,  zoals altijd hebben we nu ook weer twee 
vragen:

Hallo knappe hond!
Ik ben blij dat we weer vragen mogen stellen, want ik heb namelijk een 
vraag.. Als ik mijn pony of paard ga poetsen voordat ik moet rijden dan 
poets ik hem tot hij glimt wat hij ook erg lekker vind, maar ik wil ook 
graag de hoeven uitkrabben.
Soms lijken er hele grote stenen in te zitten en dat vind mijn pony toch niet 
fijn? Er zit ook een soort driehoekje op de hoef, mag je die ook uitkrabben 
of doet dat pijn bij mijn pony? Verder wilde ik je ook nog vragen of het niet 
gevaarlijk is als ik met het been van de pony in mijn handen sta.. Kan hij 
dan niet naar me schoppen? En hoe kan je het beste staan om de hoef op te 
tillen?
xx, een meisje dat graag hoeven uit wil krabben

Hallo lieverd,
Pfoee, dat zijn een hoop vragen! Ik weet niet op allemaal antwoord, dus daar zal ik 
mijn lieve baasje voor moeten raadplegen, ik zal meteen even gaan kijken waar ze 
uithangt. Mijn baasje zegt dat heel veel mensen de hoeven van hun pony nooit uit 
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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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krabben terwijl die stenen inderdaad heel vervelend voor ze zijn. In de zachte bak 
hebben ze daar minder last van, maar als ze naar de bak moeten lopen op de stenen 
kunnen ze daar pijn aan hebben! Ik weet het zelf maar al te goed. Bij mij zijn het vaak 
maar kleine kiezeltjes, maar die kunnen ook behoorlijk irriteren.. Zeker nu de paarden 
en pony’s weer buiten staan komt er sneller klei of zand in hun hoeven vast te zitten 
en is het uitkrabben erg belangrijk. Als je ze namelijk te lang niet uitkrabt kan je pony 
rotstraal krijgen. Dat is een bacterie die op de straal (het driehoekje wat je goed 
gezien had) gaan zitten en dan wordt de straal helemaal zacht en nat en dat vind je 
pony erg vervelend. De straal is namelijk te schokdemper van het been van je pony. 
Deze vangt de klap op als je pony zijn voet op de grond zet. Als de straal dan zacht en 
nat is kan het niet goed zijn werk meer doen en kan je pony zere benen krijgen.
Als je de hoef wil uitkrabben moet je voorzichtig met de hoef zijn. Sommige stukjes 
zijn wat gevoeliger dus daar moet je zachtjes mee zijn. De straal is het gevoelige 
plekje op de hoef. Het is de bedoeling dat je deze straal niet uitkrabt! Het borsteltje 
kan je gebruiken om voorzichtig het vuil van de straal te borstelen. De krabber 
gebruik je vooral om de ‘geultjes’ naast de straal uit te krabben. Het is niet gevaarlijk 
om het been van je pony op te tillen. Sommige paarden en pony’s willen liever geen 
voetje geven. Wat je kan doen is voordat je het been van je pony oppakt eerst je hand 
over zijn been van boven naar beneden laten glijden. Zo tilt hij hem makkelijker op. 
Als je pony dan alsnog geen voetje wil geven, kun je een beetje tegen hem aanleunen 
zodat hij zijn gewicht op het andere been zet en zo kan je het been dat je op wilt 
tillen makkelijker optillen. Als je eenmaal het been van je pony hebt opgetild kan 
je pony je geen schop geven met de drie benen waar hij op staat. Hij heeft alle drie 
die benen nodig om in evenwicht te blijven. Het enige wat er kan gebeuren is dat je 
pony zijn been terug wil en daarmee zal gaan duwen of trekken terwijl jij hem in je 
handen hebt. Als je het been nog niet terug wil geven moet je duidelijk zeggen dat 
hij dat niet mag, en je kan je pony een tikje op zijn buik geven. Op die manier bewijs 
je dat je de baas bent tegenover je pony. Als je klaar bent met de hoef uit krabben 
is het de bedoeling dat je het been van je pony zachtjes terug zet, zodat het been 
of de hoef niet met een klap op de grond komt. Zo, dat was een heel verhaal hè. Ik 
hoop dat het zo wat duidelijker is geworden! Met dank aan mijn lieve baasje die me 
al deze informatie heeft gegeven. Ik als hond weet natuurlijk niet zo veel van hoeven 
krabben af.

De volgende keer verwacht ik allemaal mooi gekrabde hoeven in de bak!

Lieve Flitsie,
Superleuk dat er weer een nieuwe Pretpraat komt. Ik kan altijd uren lezen 
in dat blad!
Ik zag dat de paarden en pony’s nu allemaal buiten staan. Dat zullen ze 
vast wel leuk vinden, weer lekker gras eten enzo. Maar wat ik me afvroeg 
is of alles wat ze eten wel goed voor ze is.. Sommige planten zijn toch 
giftig? En paardenbloemen dan? Die zie ik ook wel eens. Zijn die niet giftig 
voor de paarden en pony’s?
Kus en Knuffel van iemand die bang is dat de paarden een verkeerde plant 
opeten.
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Hoi lieve schat!
Ja leuk he al die paarden en pony’s weer buiten. Dat vind ik altijd zo’n mooi gezicht. 
Maar jou vraag is een goede vraag, gelukkig weet ik daar wel antwoord op. Daar 
hoorde ik een paar mensen eens over praten en dat heb ik goed onthouden. Er zijn 
inderdaad planten die giftig zijn voor paarden, maar paardenbloemen juist niet. De 
lijst met planten die giftig zijn voor paarden is heel lang, maar gelukkig groeien ze 
lang niet allemaal bij ons in de wei.
Ria weet welke planten giftig zijn en spuit ze regelmatig dood zodat de paarden zich 
niet kunnen vergissen in een goede plant en een giftige plant. Ik hoop dat je nu een 
beetje gerustgesteld bent. Het zal ons pony’s niet overkomen dat ze een verkeerde 
plant eten!

Nou lieve kindjes, dit was het weer voor deze keer. Natuurlijk zal ik in het vervolg
jullie vragen weer beantwoorden en zo goed mogelijk advies geven. Tot ziens!
Dikke pootjes van jullie knapste manegehond!
Flitsie

Pretfort
Fanaat
Lieve paardenmensjess,

Deze keer mag ik iets over mezelf vertellen. Nou ja, 
jullie kennen me vast wel. Ik ben Senta en ben 14 
jaar. Ik ben geboren op 2 november. Mijn hobby’s 
zijn voetbal en paardrijden. Paardrijden vind ik 
natuurlijk wel leuker. Dat komt natuurlijk ook omdat 
ik bij Pretfort rijd. Want het is er altijd heel gezellig. 
Ik woon in Zevenhoven en moet meestal naar de 
manege fietsen. Maar dat is wel lekker een windje in 
je gezicht na het paardrijden. Ik rijd denk ongeveer 5 
jaar op manege Pretfort. 
Ik ben op paardrijden gegaan omdat ik een keer met 
me nichtje mee ging naar de manege waarop zij rijd. 
Dat vond ik heel leuk, allemaal lieve paarden. Dus 
ging ik ook een keer met Julia mee naar manege Pretfort. Toen vond ik het al een 
super gezellige manege en had aan me moeder gevraagd of ik op paardrijden mocht. 
Gelukkig mocht dat. 
Ik reed op de donderdag bij Jane, meestal op Valda. Op Valda heb ik ook voor het eerst 
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gegaloppeerd. Wat ik echt onwijs gaaf vond. 
Daarna kwam er een ontzettend lief paardje 
op de manege, genaamd Ikke !!! Daar heb 
ik heel veel op gereden en vond het echt 
een schatje. Veel geknuffeld met haar en 
lekker gepoetst. Daardoor heb ik hele leuke 
herinneringen aan haar. Ik ben blij dat ik zoveel 
met haar heb meegemaakt. Soms ga ik nog 
even naar Izy om aan haar te denken. 
Ook heb ik best vaak op Yum yum gereden en 
vooral toen Ikke weg was gegaan, nog meer. 
Yum Yum was lekker eigenwijs en dat vond 
ik eigenlijk wel leuk. Doordat hij zo eigenwijs 
was, moest hij helaas weg. Ik ging dus kijken 
waar die naar toe is gegaan en had hem 
gevonden !! Nu mag ik hem verzorgen !!!
Het is echt een schatje daar. Hij heeft nog wel zijn eigenwijze streken, maar dat vind 
ik nog steeds grappig.
Op de manege reed ik verder veel op Chica en Zep. Op Zep lekker racen door de bak. 
Maar nu zijn ze allebei kreupel,heel jammer !!! Gelukkig is er nu sinds een paar weken 
een onwijs lief nieuw paardje: Mister.
Ik had altijd al gehoopt dat er zo een schatje op de manege zou komen. Ik rij op 
vrijdag op Mister in de les. Tegenwoordig huur ik hem soms op zondag of maandag.
Jullie zien me vast wel op de manege. Ik ben er altijd op vrijdag middag en nu meestal 
dus ook op maandag om Mister te huren. Als jullie nog vragen over mij hebben kan je 
die altijd vragen. Ik ben er meestal met Michelle en Marit, soms ook met Irene.

Kusjes van  Senta.

Wist je dat 
- Ria 13 april jarig is geweest?
- Zij een varkentje heeft gekregen van de buurman,
- Deze Bifi, heet, en vernoemd is naar de Bifi worstjes?
- Je moet oppassen dat je brood of ander eten niet in een zakje op de grond  laat  
 slingeren, want dat er dan een grote kans bestaat dat ze snel weg zijn en   
 er een slijmspoor in je tas achterblijft?
- Er 4 ruiters op zaterdag 7 mei alsnog een proefje mochten rijden voor een   
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 diploma?
- Dit, Stefanie Felis, Corrianne Nieuwenhuis, Marloes Nulle en Storm Poot waren?
- De voorjaarscross ook weer achter de rug is?
- Het een hele gezellige dag was met mooi weer?
- Rabin&Northan nog steeds kreupel zijn?
- Ralph weg is gegaan?
- Er een nieuw paard voor in de plaats is gekomen?
- Deze Zeromada heet en een vosmerrie is?
- Ze nu in de stal van Ralph staat?
- De familie Gordijn een nieuwe mooie fries heeft, genaamd Sam?
- Deze een besmettelijke ziekte heeft en op een apart stukje weiland staat?
- Je hem dus NIET mag aanraken, aaien of knuffelen?
- De paarden zaterdag 21 mei weer voor het eerst naar buiten zijn geweest?
- Dit er weer spectaculair uitzag?
 Deze beelden zijn vastgelegd en dat de foto’s zijn te vinden op de manege-hyves?
- Frauke ook nog kreupel is?
- Zep ook weer kreupel is?
- 18 juni de Open dag is?
- Het ook deze keer een spectaculaire dag belooft te worden?
- Iedereen die wil meedoen zich kan inschrijven?
- Je familie en vrienden mag uitnodigen voor deze dag?
- Dat we voor de volgende pretpraat weer een ‘Pretfort-Fanaat’ zoeken?
- 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 minimaal een pagina in deze Pretpraat moet beslaan?
- We nog niet alle lootjes terug hebben gekregen?
- Dit nu toch echt heel dringend moet gebeuren?
- Er anders mensen die lootjes hebben gekocht, geen prijzen kunnen winnen?
- Inleveren kan op de manege of bij de bestuursleden die voorin deze 
 Pretpraat staan.
- We heel blij zijn met de sponsoring van KeukenTrend?
- KeukenTrend alle bekers op de Open Dag sponsord?
- De Rabo-Fietssponsortocht GroeneHartNoord op 26 juni wordt gehouden?
- Wij daar natuurlijk ook weer aan mee doen?
- Alle info op onze site www.deziende.nl is te vinden?
- We rekenen op veel deelnemers?
- We de tarieven niet hoeven te verhogen als we veel geld binnenhalen met dit  
 soort acties?
- We hopen dat iedereen die examen heeft gedaan, is geslaagd?
- Dat we de geslaagden feliciteren?

- We iedereen een heel fijne vakantie wensen?
- De manege voor lessen gesloten is van 4 juli t/m 15 augustus?
- Het huren van een pony wel mogelijk is in die periode?
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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
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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

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 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

juli
4 Sarella de Vos

11 Tessa Groenendijk

12 Mariëlle Spijker

13 Bradley Vonk

15 Margot Keizer

15 Marloes Nulle

19 Esther van Gaalen

19 Laura Braam
19 Isabel de Ruiter
26 Jesse van Eijmeren
26 Nina Lebesque
28 Selina Frederiks
29 Marcel Wetter
30 Tessel Kok
augustus
2 Mila van Rijswijk
3 Esther van Maltha
6 Marsha Smits
7 Vivian de Kort
8 Corian Messing
10 Naomi Hesseling
12 Merel Duijker
14 Jannie Kuipers
15 Lee Kelters
17 Ruth Walburg
23 Joy Luijben
24 Mariëlle vd Heuvel
26 Anne Rolf
29 Sanne Vreugdenhil
31 Pien Lemmers
september
2 Suzanne Kranenburg
2 Famke Angenent
4 Marlies Bruggeman
5 Floor Dieleman
6 Sanne Engelander
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
9 Romy Goedhart
13 L. van Schaik- vd Leden
16 Emo Enderman
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Els Smit
21 Lianne Gordijn
22 Wilma Klootwijk

Wij feliciteren de 
jarigen!!

prettige vakantie
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18 juni Open Dag en dressuurwedstrijd
We starten om 9.00 uur met de dressuurwedstrijd, waarvoor je je NU 

kunt inschrijven op de lijst in de kantine.
Na afloop van de wedstrijd, worden er demonstraties gegeven door een 
deel van de ruiters.  Daarnaast staat er de hele dag een springkussen en 

kunnen kinderen tussen ca. 11.30 - 12.30 uur GRATIS ponyrijden.
De hele dag door verkopen we loten voor de verloting waarvoor jullie 

ook al loten hebben verkocht. Hoofdprijs: een iPod Nano!
Tevens is er een enveloppen-verloting, met voor iedereen leuke prijzen. 

Dus zorg dat je zo veel mogelijk vrienden, kennissen en familileden
meeneemt naar de manege op 18 juni.

Uiteraard is er voldoende eten en drinken te koop, dus een
lunchpakketje meenemen van huis is niet nodig.

26 juni RABO-fietssponsortocht Groene Hart Noord

De manege is voor lessen gesloten van
4 juli t/m 15 augustus

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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Wij wensen u een

heel prettige vakantie

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.


