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Ruitersportvereniging:
voorzitter
Corian Messing
Krammer 24
2401 DJ  Alphen a/d Rijn
Tel. (0172) 24 45 65

sekretaris
Gerda Bruggeman
Bergmolen 51
2406 KV  Alphen a/d Rijn
Tel. (0172) 47 29 24

penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
Ad Koster
Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 43 53

Bestuursleden /Wedstrijdcommissie:
Michael van Koert (0172) 57 10 60
Adrie Vianen (0172) 53 77 88
Anneke Epskamp (0172) 60 42 11
Arja Heikoop (0172) 49 25 69

Jeugdbestuur:
Femke Severrien (0172) 61 71 64
Vivian de Kort (0172) 57 15 38
Marit v Leeuwen (0172) 43 98 33

BEHEER INTERNET:  Bert Marsman

BANK EN GIRO
Ruitersportvereniging  “De Ziende”
Postgiro RSV  35.43.870

CONTRIBUTIE
EUR 27,50 per jaar; 2e lid uit het zelf-
de gezin betaalt EUR 13,75 per jaar.

PRETPRAAT
Pretpraat verschijnt 6x per jaar.
Oplage per nummer ca. 200.
Al vanaf € 40,00 per jaar kunt u in ons 
blad adverteren. Informeer er eens 
naar bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij Ad Koster of Esther van Maltha
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl

DRUKWERK
Ad Koster Printing
Telefoon (0172) 57 43 53

Inleveren kopij:
Uiterlijk 26 september 2010

Rijvereniging:
Naast Ruitersportvereniging “De 
Ziende”, bestaat er ook een aparte 
vereniging voor de ruiters die deelne-
men aan wedstrijden buiten Manege 
Pretfort. 
Dit is de Rijvereniging “De Ziende”. 
Informatie hierover kunt u krijgen via 
Janneke vd Vis, de sekretaris van deze 
zuster vereniging.
Telefoon: (0172) 616909.
Het gironummer van deze aparte 
vereniging is 10.347.

Betaling van lesgelden:
Dit doet u op giro 1941.587 t.n.v. 
Manege Pretfort te Aarlanderveen.
Dus niet via de rekeningen van de 
vereniging.

PRETPRAAT
Clubblad van Ruitersportvereniging “De Ziende”
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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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Van de voorzitter, 
Wie in de afgelopen weken op de manege kwam, 
trof een diepe rust aan. Tevreden grazende en in de 
modder rollende paarden, fluitende vogels, slapende 
konijnen die midden op het pad lagen, Ria op haar 
stretcher (zelden!) en zelfs Jacco keek suffig uit de 
veren. Toch was dit een bedrieglijke rust, er is ondertussen heel wat gebeurd. 
Om te beginnen is Belle vertrokken en hebben we tegelijkertijd heel onverwacht 
afscheid moeten nemen van onze fantastische Sylvester. Een beter leerpaard 
is volgens mij niet denkbaar. Vele, vele ruitertjes hebben op haar geduldige rug 
leren rijden, tot ze er zelf letterlijk bij door de benen zakte. En dat is natuurlijk 
veel te gevaarlijk in de lessen. Dus hopelijk is er ergens in Nederland een aardige, 
rustige ruiter voor haar gevonden die niet te veel van haar vergt, zodat ze haar 
oude dag goed verzorgd kan doorbrengen. Dat heeft deze bijzondere dame 
zonder meer verdiend.
In de plaats van Sylvester verscheen een mooie, kleine merrie met een zeer fraai 
hoofdje. Ze staat vaak met Sandor en Valda buiten, dus ik vermoed dat ze zich 
nogal misdraagt tussen haar collega-manegepony’s. 
En toen kwam Uschi. Ook een merrie, maar van een wat ander formaat. In de 
wei valt het niet zo op, maar van dichtbij zie je pas hoe enorm groot ze is. Haar 
komst hebben we te danken aan de veearts, die een goed tehuis voor haar 
zocht. Nou, dat had hij heel goed geraden, dat je dan bij Ria moet zijn! Uschi 
wordt een leasepaard, waarschijnlijk van Gerda en Marlies en kan prachtig door 
de wei zweven. 
En na Uschi kwam alweer een merrie, een mooi, heel hanteerbaar formaat, met 
mooie dunne beentjes en een heel lief hoofdje. Ze heeft de prachtige naam Arilla 
en is van Petra en haar kinderen, die er heel blij mee zijn. 
Na al die merries werd het wel eens tijd voor een ruin en dat is dan ook gebeurd. 
Sinds kort heeft de Friese tak in de manege uitbreiding gekregen. Na Ylke en 
Sjoukje hebben we er nu een Friese ruin bij, ook al met een heel mooi hoofdje. 
Deze Fries wordt een Eigen Paard. Ben benieuwd of hij ook wedstrijden kan 
rijden! Dat wordt vast een prachtig gezicht! 
En ook is het aan te raden eens in de binnenbak te kijken: daar is niet alleen de 
hele bak prachtig geverfd, maar hangt nu ook de nieuwe spiegel. Ben wel heel 
benieuwd hoe de paarden daarop zullen reageren als ze weer binnen moeten 
rijden! Lijkt me als paard erg vreemd om jezelf te zien aankomen. Binnenkort 
wordt er ook buiten fors geklust  en dan zullen Lucas en Northan tegen een 
nieuw hek aankijken. 
Verder hebben we in de springwei een soort ‘proef-longeercirkel’ gekregen. Echt 
een uitkomst! We hebben Barok inmiddels geleerd zonder longeerlijn te lopen en 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  6

Hier had, voor € 40,- per jaar,
uw advertentie kunnen staan!

Liever 2x zo groot? Dan kost dat € 60,-
Liever 4x zo groot? Dan kost dat € 100,-

Interesse?
Bel of mail Ad Koster

Telefoon: 574353 Email: adkoster@deziende.nl



Jaargang 36, nummer 4  -  september 2010  -  pagina  7

dat doet hij heel netjes. Voor ons ook veel leuker, om een paard puur op je stem 
en met gebaren te longeren. Wat ons betreft, mag die longeercirkel wel iets 
blijvends worden! 

En behalve een aantal paarden dat van eigenaar is verwisseld, gold hetzelfde 
voor een aantal zadels van Eigen- en Leasepaarden. Dat was een wat vervelende 
primeur voor Pretfort en vooral ook voor Vera, die kort daarna een wedstrijd 
moest rijden. Voor mij een nogal onbekend verschijnsel, maar het blijkt dat al 
jarenlang redelijk systematisch door het hele land heen zadels verdwijnen! Ik was 
onlangs bij van Rijs, de zadelmaker, en daar hadden ze het over een pensioenstal 
en manege in Ridderkerk,waar 63 zadels waren verdwenen!! Je houdt het toch 
niet voor mogelijk dat dat onopgemerkt kan gebeuren, dan moeten ze al haast 
met een forse vrachtwagen zijn gekomen. Wat zou dat trouwens voor een 
megastal zijn geweest? 

En verder is het voor de vereniging in de vakantie een rustige tijd geweest. Maar 
dat moeten we nu dubbel en dwars inhalen. De open dag komt er al heel snel 
weer aan en dus is er genoeg te doen. Dit jaar draait het showgedeelte om 
het westernrijden. Nu zelfs Anky van Grunsven daarmee bezig is, kunnen wij 
toch niet achterblijven?! En natuurlijk zal Ria weer een prachtige kür rijden. Dat 
vereist wel dat de planning strak verloopt, want als Northan lang moet wachten 
voordat hij aan de beurt is, krijgt hij echt de pest in en dan wil hij niet meer. Tsja, 
soms zijn het net mensen, die paarden!
En dan verval ik nu maar even in herhalingen:

Sponsors: nog steeds meer dan welkom!! Het is overal merkbaar minder - 
geworden, dus we kunnen wel wat steun gebruiken. 
Mooie prijzen voor het Rad van Avontuur en de kinderloterij kun je - 
inleveren bij Ria of een bestuurslid.
Ruiterkleding die niet meer past? Heb je andere spullen over? Lever ook - 
die in bij Ria of een bestuurslid. We verkopen ze en de opbrengst is voor 
de vereniging.
Heb je zin en tijd om te helpen op 18 september, al is het maar een - 
gedeelte van de dag? Meld je aan bij Gerda Bruggeman of Arja Heikoop, 
allebei van het bestuur. Hun telefoonnummer vind je op pagina 3 van de 
Pretpraat. We hebben vrijwilligers nodig bij het opbouwen en afbreken, 
bij de verkoop van loten, in de tent met eten en drinken, bij het 
koffiezetten, ponyrijden, toezicht bij het springkussen, etc. 
De jaarlijkse ‘to do’ lijst hangt weer in de kantine! Iedereen die iets in de - 
voorbereidingen wil doen, kan daar aankruisen wat hij heeft gedaan. En 
kan op de lijst zien wat er gedaan moet worden. 

Met elkaar maken we er weer, net als in vorige jaren, een mooie dag van!
Tot ziens op 18 september!       Corian Messing
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Tentenkamp / Highlandgames 
op 4/5 september
Van zaterdag 4 september tot zondag 5 september, zal er een tentenkamp in de 
binnenbak gehouden worden. 
Op zaterdag 4 september om 19.00 uur mogen jullie je eigen tent opzetten om 
de nacht door te brengen. Jullie mogen zelf bepalen met wie je in de tent slaapt. 
Dus heb je een tent/wigwam/vouwwagen of caravan???? schrijf je dan in om 
samen met ons de nacht door te brengen..!! 
Tevens staat het programma vast wat betreft de activiteiten. 
Uiteraard wordt het eten verzorgd.

Zondag na de games (zo rond 16.00 uur) worden de tenten weer afgebroken, en 
keren we huiswaarts. 
Heb je zelf geen tent..???  maar wil je er toch bijzijn... laat het ons weten, er 
worden extra slaapplaatsen gecreëerd. 

Deze activiteit is voor alle leeftijden!
De gehele nacht zal er leiding aanwezig zijn.  

Kosten :  Tentenkamp en Highland games dus 4-5 sept zijn 20,00 euro
Alleen Highland games zondag van 13.30 tot 16.00 zijn 5,00 euro

De inschrijflijst hangt in de kantine, dus ga opzoek naar een tent en vraag wie er 
bij jou in de tent komt slapen want hoe voller de binnenbak, hoe gezelliger het 
is.. 

Wilma

Bedankje van Ria
Misschien hebben jullie het al gezien, misschien ook niet, maar in de binnenbak 
hangt sinds kort de nieuwe spiegel die ik heb kunnen aanschaffen van het geld 
dat ik van jullie heb gekregen met mijn verjaardag.
Een geweldig kadoo, waar ik heel blij mee ben en waar iedereen heel veel plezier 
van zal hebben.
Ik hoop dan ook dat jullie er veel gebruik van maken om je houding op het paard 
te zien. Zo’n spiegel is daar uiteindelijk toch voor bedoeld.

Nogmaals dank aan alle gulle gevers, want het was een erg duur kadoo.
Ria van Schaik
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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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Uitreiking Kampioensbekers
op Open Dag
Denken jullie er nog aan dat de Kampioenen uit het jaar 2009 hun beker nog 
niet hebben ontvangen. Normaal krijgen ze die in het voorjaar, maar doordat de 
Open Dag moest worden verzet vanwege het voetbal, krijgen ze deze nu pas op 
18 september.
Gelukkig weet iedereen die in aanmerking komt voor een beker, dit al heel lang, 
maar zo’n mooie beker op je plank of kast hoort er natuurlijk wel bij.

De Kampioen om wie het gaat noem ik nog maar even:
 Eigen paarden  Bo van Vliet
 Met a diploma  Bas Kranenburg
 Met b diploma  Irene Weerheim
 Met c diploma  Marieke Oudenes
 Met d diploma  Marit van Leeuwen
 Zonder a diploma Eva Kranenburg

Rabobank SponsorFietstocht 
Alphen a/d Rijn, zondag 19 september 2010

Ondanks dat het direct na de Open Dag is, hebben we ons toch ingeschreven 
voor deze sponsortocht. Elke euro die we binnenhalen is voor de vereniging 
belangrijk. Hoe meer geld we met dit soort acties verdienen, hoe minder we 
hoeven te vragen voor de wedstrijden.
Momenteel is het zo dat een wedstrijd 2x zoveel kost als de inkomsten van 
de dag. Dat vullen we aan met de verschillende acties waar we jaarlijks mee 
meedoen en uiteraard de inkomsten uit de Open Dag.
Ruitersportvereniging “De Ziende” staat ingeschreven onder nummer 31. 
Dit nummer dient u te vermelden als u voor ons gaat fietsen.

Onze vereniging moet minimaal 150 km fietsen, om in aanmerking te komen 
voor het sponsorgeld. Vraag dus al je vrienden en kennissen mee.

Ieder jaar organiseert Rabobank Rijnstreek de Rabobank SponsorFietstocht. 
Door mee te doen aan de Rabobank SponsorFietstocht kunnen verenigingen en 
stichtingen op een eenvoudige manier een financiële bijdrage bijelkaar fietsen. 
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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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In onze omgeving zijn veel verenigingen en stichtingen actief die wij helaas niet 
allemaal individueel kunnen ondersteunen. Toch wil Rabobank Rijnstreek haar 
lokale betrokkenheid tonen. Want ook verenigingen en stichtingen hebben een 
gezonde financiële basis nodig.

Starttijden en startpunten
Deelnemers kunnen vanaf 09.30 uur starten voor de 20, 40 of 60 kilometer. 
De uiterlijke starttijd voor de 40 en 60 kilometer is 13.00 uur en voor de 20 
kilometer 14.00 uur. 
Alle stempelposten sluiten om 16.30 uur. 

Rabobank Rijnstreek, Flemingweg 8 in Alphen aan den Rijn
Rabobank Rijnstreek, Herenhof 16 in Alphen aan den Rijn
AAV ’36 (Alphense Atletiekvereniging ), Sportlaan 6 in Alphen aan den Rijn
Rabobank Rijnstreek, Fr. Van Eedenplein 4B in Hazerswoude Rijndijk
Dorpshuis De Juffrouw, Dorpsstraat 250 in Hazerswoude Dorp    (nieuw!)
Multi-centrum De Eendenkooi, Kooikersplein 1 in Zoeterwoude Rijndijk
Sportpark De Klaverhal, Hondsdrafweg 1 in Zoeterwoude Dorp
Sportpark De Meerhorst, Klaverblad 13 in Stompwijk    (nieuw!)

Deelnemers ontvangen op het startpunt een stempelkaart en een 
routebeschrijving. 

Fietsend genieten en ook nog geld verdienen
Er is voldoende tijd om op deze dag te genieten van de fietsroute. Deelname is 
gratis en iedereen is welkom. Deelnemers bepalen zelf welke afstand zij willen 
fietsen. De Rabobank beloont iedere uitgereden tocht met een bedrag. Voor 20 
kilometer ontvangt de vereniging of stichting € 3,50, voor 40 kilometer € 7,- en 
voor 60 kilometer € 14,-. 
Wel moet er minimaal 150 kilometer gefietst worden voordat er een 
sponsorbedrag wordt uitgekeerd. Uw vereniging of stichting kan op deze 
dag maximaal € 500,- verdienen. Samen fietsen voor de lokale samenleving. Dat 
is het idee.

Voor de Open Dag zijn we altijd op zoek naar sponsors.
Op het moment dat ik deze Pretpraat zit te maken, zijn er twee bekend.

We hopen er uiteraard nog meer te kunnen vinden.
De sponsors die bekend zijn, sponsoren de prijzen voor deze 

dag. Het zijn KeukenTrend en
Autobedrijf Marc Huisman.

Deze twee bedrijven willen we nu al bedanken!
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Pretfort
Fanaat
Hallo allemaal, 
Nou ik ben dus Lee Kelters. 
Ik ben net 13 jaar geworden (15-08-1997). 
Ik woon in Alphen aan den Rijn en daar woon 
ik met me vervelende broer!! en me ouders. 
Ik rij ongeveer vier jaar paard en heb bijna 
altijd op Pretfort gereden. 
Ik rij in de les van half 10 tot half 11. 
Ik ben een maandje weg geweest, omdat 
ik een keuze moest maken tussen mijn 
verzorgpaard en de manege. 
Ik ben zo dom geweest om voor mijn 

verzorgpaard te kiezen. 
Maar na een tijdje miste ik de manege wel heel erg en het verzorgpaard vondt ik 
niet zo leuk meer want ik kende hem wel al helemaal. 
Dus toen ben ik gestopt en ben ik 26 juni weer komen rijden op Pretfort. 
Ik moet jammer genoeg ook naar school, zoals de meeste onder ons. 
Ik zit op het Scala ik Alphen aan den Rijn. 
En ik ga nu naar de tweede. 
Vorig jaar het ik cultuurklas gedaan dat is met dansen, tekenen en drama. 
Maar dat vondt ik niet zo leuk dus volgend jaar ga ik allround doen dat is en klas 
zonder extra vakken. 
Als niveau doe ik vmbo kader, beetje laag 
maar het gaat makkelijk. 
Ergens in Amsterdam staat een paard waar ik 
af en toe heen ga. 
Dat paard was van een vriendin van me 
ouders, helaas is ze gestorven. 
Maar ik rijd er wel af en toe op. 
Hij heet Stan en het is een haflinger. 
Je kan er alles mee doen. 
Als het goed is heb ik alles  nu wel vertelt. 
Ik zie jullie nog wel een keertje op de manege. 
 
Xx Lee
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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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Paardenpraat 
Deze keer stelt ... 

Borah  
zich aan jullie voor. 
 
Hallo lieve allemaal, 
Deze pretpraat ben ik dan uitgekozen 
om iets over mijzelf te vertellen. 
Helaas valt dit gesprek wel onder mijn 
vrije tijd in het land, maar ik heb het 
er voor over. Zo komen jullie meer 
over mij te weten en dan begrijpen 
we elkaar denk ook wel wat beter. Dat 
hoop ik dan teminste. Anders doe ik dit allemaal voor niets. Naja, wel voor iets, 
ik krijg natuurlijk wel een appel na dit gesprek. Maar goed, laat ik beginnen bij 
het begin. Anders snappen jullie er straks helemaal niks meer van. 
 
Zoals ik al zei, ik begin bij het begin. Op 13 April 1996 kwam er een ontzettend 
lief en leuk veulentje ter wereld. Dit knappe merrieveulentje kreeg de naam 
Bachelors Borah. Jaa, ik ben namelijk vernoemd naar mijn vader Bachelor 
NH. Ik ben niet alleen vernoemd naar hem, maar heb ook wat van hem 
meegekregen. Het schijnt namelijk dat mijn vader vooral zijn mooie hoofd heeft 
doorgegeven aan mij. Natuurlijk heb ik ook nog een moeder, anders zou ik 
helemaal niet kunnen bestaan. Mijn lieve mama heette Roxy. Dankzij mijn ouders 
ben ik een trotse NRPS. Voor de mensen die niet weten wat NRPS betekend: 
het Nederlandse Rijpaarden en Pony Stamboek. 
Omdat de naam Bachelors Borah een hele mond vol is mogen jullie mij ook wel 
gewoon Borah noemen, maar dat even terzijde.  
Zo leef je de eerste paar jaren van je leven en denk je dat je heel wat bent. Een 
klein lief dat wat steeds groter word en steeds meer veranderd. Want ja, ik ben 
heel erg veranderd. Helaas dat paarden geen fotoboek bij zich dragen, want 
anders hadden jullie mij niet meer herkend zoals ik vroeger was. 
 
Na mijn jongere jaren, kwam ik hierheen. Om heel wat nieuws te leren. Want 
het scheen toen de tijd dus dat er mensen op paarden konden rijden. Met van 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  18

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



Jaargang 36, nummer 4  -  september 2010  -  pagina  19

die rare spullen om je hoofd en op je rug. Heel raar leek het toen, maar ik kan 
de jongeren onder ons gerust stellen, want het wend en het is eigenlijk nog 
ontzettend leuk ook. Zoals ik al zei, ik kwam hier voor allemaal nieuwe dingen. Ik 
ben dus ingereden, wat ik me eigenlijk nog nauwlijks kan herinneren, het is een 
soort van gewoonte geworden om onder het zadel te lopen. Er schijnt trouwens 
een foto van mij in de kantine te hangen toen ik nog jonger was. Jullie moeten 
wel goed zoeken want ik was toen heel anders. Mijn lichaam was zo ongeveer 
donkerbruin en mijn hoofd was wittig. Zoals ik al had gezegt, ik ben heel veel 
veranderd. 
 
Na al die jaren sta ik nu nog steeds hier op stal. Ik wil natuurlijk ook helemaal 
nergens anders meer heen nu. Ik heb al mijn vriendjes en vriendinnetjes hier en 
ik heb zo af en toe ook nog wel eens fans. Na het begin hier op stal is eigenlijk 
vrij weinig veranderd. Ik loop nu dagelijks mee in de manegelessen, wat altijd 
erg leuk is vind ik. Je kan dan altijd heel braaf je rondjes lopen of toch af en toe 
wel eens een beetje gaan klieren. Moet wel eens kunnen vind ik. Mijn vrije dagen 
waren meestal zondag en maandag. Maar nu loop ik ook altijd op de zondag. Ik 
wordt namelijk altijd gehuurd dan door Els Smit (Joy-rider). Zij rijdt niet alleen op 
de zondag op mij, maar ook in de woensdagochtend-les. De rest van de dagen 
loop ik gewoon lekker met manegekindertjes op mijn ruggetje rond.  
 
Het is misschien ook wel leuk voor jullie om te weten wat ik leuk vind. Zo vind 
ik tijdens het rijden het bijvoorbeeld ontzettend leuk als we gaan springen. 
Springen kan ik dan ook wel aardig goed, al zeg ik het zelf. Dat heb ik denk ik van 
mijn vader doorgekregen, want ook hij kan erg goed springen. Maar goed, je 
moet natuurlijk wel duidelijk zijn wat het springen betreft, want ben je dat niet 
dan kan ik nog wel eens een keertje weigeren. Maar over het algemeen spring 
ik toch wel graag alles voor jullie. Zoals ik al eerder had gezegt, springen vind ik 
ontzettend leuk! 
 
Naast springen vind ik ook nog andere dingen leuk. Met rijden is in het land gaan 
ook leuk. Vooral als we in galop mogen. Dan kunnen wij paarden eens lekker 
onze beentjes strekken. Is altijd wel lekker hoor! 
Naast het rijden zijn er ook nog zat andere dingen leuk. Zo vind ik het erg lekker 
als ik eens uitgebreid gepoetst wordt. Heerlijk al die aandacht. En natuurlijk af 
en toe eens een snoepje tussendoor. En dan aan het einde glimt mijn mooie 
schimmel vachtje helemaal. Heerlijk is dat! Of gewoon eens lekker kroelen en 
een gezellig gesprek. Erg leuk altijd als mensen gezellig tegen je aankletsen en ik 
dan bijvoorbeeld lekker weg kan doezelen. 
 
Daarnaast houdt ik er ook gewoon van om eens lekker rustig te niksen. Heerlijk 
in het land een beetje gras eten of gewoon voor je uit staan kijken en denken 
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aan alle leuke dingen die ik eens mee heb gemaakt. 
 
Ik denk dat ik inmiddels wel genoeg over mijzelf heb verteld. Het is toch een 
aardig lang verhaal geworden geloof ik. Kom mij gerust eens op zoeken in het 
land of gewoon op stal. In het land sta ik bij alle manegepaarden (het land 
met de meeste variatie in kleuren!). En op stal kan jij mij vinden door naar de 
buitenstallen tegen over de nieuwe stal te lopen. Ik sta naast Selly en Brian, erg 
gezellige buren. Alleen af en toe als we eten krijgen wens ik ze toch liever even 
weg. Maar kom gerust maar eens langs, Buitenstal nummer 12 is van mij.  
 
Hoefjes van mij en ik zie jullie snel! 

Borah. 

Informatie over 
lessen voor 
beginners
zomer 2010.

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 kort voor de zomervakantie een kleine 
wachtlijst ontstaan, die bij de start van het nieuwe schooljaar 2010 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 dag er plaats is om een beginnersgroep te starten. Je zult in ieder geval in 
het begin niet op zaterdag les krijgen want die dag zit vol met lessen aan meer 
gevorderde groepen. Ook 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?
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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 € 
115,-- per kwartaal. Voor kinderen vanaf 13 jaar kosten de lessen €127,-- per 
kwartaal. 
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 nergens aan kunt blijven haken. Daarom willen we ook liever niet dat je 
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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. 



Jaargang 36, nummer 4  -  september 2010  -  pagina  23

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 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 je in duo’s rijdt. En ondertussen beantwoord je 
allerlei vragen! 
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!

Voor paardrijkleding kunt u uiteraard 
het beste terecht bij de

adverteerders in deze Pretpraat.
U hebt bij hen een ruime keuze en uitstekende service.
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Hallo lieve allemaal,
Zoals altijd weer een leuk stukkie van mij. Moet wel weer even wennen hoor, 
het is net vakantie geweest en dan moet ik weer aan de bak. Mijn knopje weer 
omzetten en aan het werk gaan. 
In de vakantie is er eigenlijk vrij weinig gebeurd hier. Alles gaat zijn gangetje. 
De paarden gaan naar binnen en weer naar buiten. Ze moeten eten hebben en 
hun baasjes komen natuurlijk ook elke dag weer. Zo gaat de vakantie wel aardig
snel voorbij. 
Zo af en toe gebeuren er dan wat andere dingetjes. Soms staan er ineens 
nieuwe paardjes op het erf of er komen ineens weer allemaal kinderen die
willen vrij rijden. Is altijd wel leuk hoor. Hetzelfde leven lijden als maar is ook niet 
goed lijkt mij.
De vakantie ging dit jaar wel wat sneller naar mijn idee. Ineens was iedereen 
weer terug van weg. En voor wij het wisten stonden de lessen al weer voor de 
deur. 
Zodoende moest ik natuurlijk ook weer beginnen aan mijn stukje voor de 
pretpraat. Dus bij deze, hier is mijn stukkie!
Zoals altijd heb ik weer vragen, anders heet mijn stukje ook niet: Vraag het maar 
aan Flitsie. Anders konden we het beter zo noemen: Gezellig kletsen met Flitsie.
Genoeg gepraat dus weer, hier komen de vragen.

Hallo lieve Flitsie,
Ik heb een vraag waar ik al een tijdje mee zit. Altijd als we gaan opza-
delen voor de les dan vind ik het heel moeilijk om het bit in de mond 
van mijn pony te doen. Meestal moet ik dan hulp vragen aan iemand 
anders, maar ik wil het zelf ook graag kunnen. Zou je me alsjeblieft 
precies uit willen leggen hoe je het bit in moet doen?
Liefs, een meisje wat het bit niet in krijgt.

Hallo lieverd,
Natuurlijk wil ik jouw hier mee helpen. Zelf moet ik dan ook even hulp vragen 
hoor aangezien ik niet met mijn hondenpootjes een paard op kan zadelen. Dat 
zal er denk ik heel raar uit zien, dus laten we het maar niet proberen.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  26

Sommige pony’s en paarden die wij op de manege hebben die doen niet zo al te
graag hun mond open. Sommige houden ze zelfs dicht, zoals Blue Eyes heb ik mij 
laten vertellen. Daarom heb ik even gevraagd hoe je het beste een hoofdstel, dus 
ook het bit in kan doen. 
Allereerst moet je natuurlijk aan de goede kant gaan staan anders kom je 
helemaal niet zo ver. Ga altijd aan de linkerkant van je pony staan.
Sta je links dan doe je de teugels over het hoofd heen en legt ze op de hals neer. 
Ga in dezelfde richting staan als dat je pony staat. Dus niet dat je naar zijn/haar 
rug kijkt. Je rechthand schuif je onder het hoofd door en daar houdt je het 
hoofdstel ook in vast. Ja kan dan dus met je rechterhand het hoofd tegen 
houden als het paard zijn of haar hoofd omhoog doet. Je hebt je linkerhand nu 
vrij voor het bit. 
Vervolgens doe je het bit in je linkerhand en dan kan je met je vinger of duim in 
de mondhoek van je pony. Hierdoor doen ze hun mond open waardoor je niet 
met het bit tegen de tanden aanknalt. Dit gevoel kan je vergelijken als wanneer 
een tandarts met zijn haakje langs je tanden gaat, geen prettig gevoel dus! 
Vervolgens, als het bit in de mond van je pony is, kan je het kopstuk over de oren 
heen halen.
Haal de voorpluk onder de frontriem vandaan en maak de keelriem en neusriem
vast. Ik heb mij laten vertellen dat bij de keelriem je vuist er tussen moet kunnen 
en bij de neusriem je er 2 vingers tussen moet kunen doen.
Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt. Natuurlijk kan een hond, zoals ik 
dat ben, het niet zo handig uitleggen als een mens dat kan, maar het is een 
begin, niet waar. Ik hoop dat het nu veel beter zal gaan. 
Lukt het niet, vraag gewoon om hulp. Er zijn altijd mensen die willen helpen, dat 
is het fijne aan hier. 

En dan nu de volgende vraag. Ik moet wel echt even wennen hoor zo na de 
vakantie. Zo hier vraag 2 en daarna is mijn stukje voor deze pretpraat al weer 
aan een einde gekomen. Dan moet ik weer dingen gaan bedenken voor de 
volgende keer.

Hoi Flitsie!
Mijn vraag is: Waarom hebben sommige paarden van die soort kappen 
om hun benen? Waar zijn die voor?
Want ik zag laatst een paard in de bak lopen met hele mooie. Maar zijn 
die alleen maar voor de sier?
Liefs, een nieuwsgierig meisje.

Hallo lieve schat,
Ook dit is een hele goede vraag. Want je ziet deze peeskappen steeds vaker. 
Dus dan vraag ik deze vraag natuurlijk ook even aan iemand die er verstand van 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  27

Voor het meest actuele nieuws 
uit de gemeente 

www.rtvlokaal.nl

Nieuws voor u, door u
Nieuwkoop



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  28

heeft en ze zelf dan ook bij haar paard om doet.
Veel mensen tegenwoordig hebben deze peesbeschermers. Sommige mensen
hebben ze omdat ze er mooi uit zien. En het een leuk setje vormt met de 
sjrabrakken die ze voor onder het zadel hebben. Daarnaast zijn er meerdere 
mensen die deze beschermers gebruiken om de benen van hun paard te 
beschermen. Sommige paarden tikken namelijk hun andere benen aan. Daar
zijn deze beschermers bijvoorbeeld al heel handig voor. Daarnaast bied het steun 
voor bijvoorbeeld tijdens het springen. Dan geeft het iets meer steun bij de 
landing van een sprong. 
Zo zijn deze mooie beschermers dus niet alleen handig als sier maar ook als 
bescherming. Vaak kan je ook zien na gebruik van een tijdje dat deze 
beschermers ook beschadigd zijn door het aantikken van de benen. 
Voor hetzelfde geld was dit met het been van je paard gebeurd, moet je toch 
niet aan denken! 
Anders ik in ieder geval niet, ik houd mijn pootjes liever heel zoals ze zijn hoor. 
De peeskappen die bestaan kan je in bijna alle kleuren van de regenboog krijgen. 
Vandaar ook dat je wel eens mooie voorbij ziet komen. 

Ik denk dat dit wel weer genoeg vragen waren voor deze keer. Ik moet me weer
mentaal voorbereiden op de lessen en alle kinderen. Deze week is in een roes 
voorbij gegaan dus volgende week gaan we er hard tegen aan. 
Daarnaast hoor ik het grint weer knerpen dus ik denk dat er iemand aan komt. 
Ik ga maar eens kijken wie dit is zodat ik mij als een ware “waakhond” kan laten
zien. Daarna laat ik me vervolgens maar lekker aaien.

Ik zie jullie op de manege wel weer rond dwalen en vergeet mij natuurlijk niet 
even aan te halen. Altijd lekker dat gekriebel!
Dikke zoen, van jullie “waakhond”  Flitsie!

 

Manege Pretfort en
Ruitersportvereniging “De Ziende”

zijn ook aktief op internet.
U kunt op www.deziende.nl alles over

onze aktiviteiten vinden, inclusief veel foto’s.
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Wist je dat.......
- De kampen dit jaar weer geweest zijn? 
- Ponykamp een groot succes was? 
- Er dit jaar wel minder kinderen waren? 
- Ook tienerkamp erg leuk was? 
- Er daarvoor ook niet erg veel aanmeldingen waren? 
- Dit kamp op het allerlaatste moment door ging? 
- Er tijdens ponykamp een nieuwe pony gekomen is? 
- Zij Carien heet en een beetje op Vosje lijkt? 
- Wij helaas wel afscheid hebben moeten nemen van Sylvester en Belle? 
- Wij deze twee schatten zullen missen? 
- Carien een talent voor springen heeft? 
- Zij namelijk over de sloot naar de ruinen was gesprongen? 
- Het deze zomer helaas niet helemaal droog is gebleven voor sommige  
 paarden? 
- Brian en Vosje namelijk alle twee de sloot hebben bekeken van dichtbij? 
- Brian dit keer niet z’n C-diploma heeft gehaald maar zijn duik-diploma? 
- Carien een klein beetje ziek is geweest? 
- Zij namelijk erg gehoest heeft, maar dit gelukkig weer over is? 
- Er naast Carien nog andere paarden zijn bij gekomen? 
- Het merrieland met twee paarden is uitgebreid? 
- Ushi en Arilla de gelukkige zijn die in dat land mogen staan? 
- Arilla van de Familie Gordijn is? 
- Ushi van Ria is? 
- Er naast deze twee paarden ook nog een ruin is gekomen? 
- Ellis de trotse eigenaar is van dit friese paard? 
- Thijs de naam is van dit stoere friese paard? 
- Het ruinenland nu ook weer iets voller begint te worden? 
- Wij Ellis en Familie Gordijn veel geluk wensen met hun viervoeters? 
- Vera mee mocht doen aan de Regiokampioenschappen? 
- De lessen weer begonnen zijn?
- Marit weer haar best heeft gedaan om de redaktie aan veel kopij te helpen?
- We natuurlijk heel blij zijn als er meer mensen iets voor de Pretpraat willen  
 schrijven?
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- Je dit het beste in overleg met Marit kunt doen?
- Wedstrijdverslagen ALTIJD welkom zijn?
- Dus schrijf een leuk verhaal en mail het naar pretpraat@deziende.nl.
- Carien helaas niet geschikt is voor de lessen?
- Wij dus sinds 23 Augustus een nieuwe pony hebben?
- Dit een merrie is en naar de naam Zep luisterd?
- De kantine is omgebouwd tot vergaderruimte?
- Er nu prachtige vergaderstoelen staan?
- De bestuursvergaderingen nu wel langer zullen gaan duren?
- Jullie nu dus voortaan lekker kunnen zitten tekenen of lezen?
- Het natuurlijk wel de bedoeling is dat jullie ze schoon houden?

www.deziende.nl
Het ontstaan van onze website is geheel te danken aan de familie Marsman 
uit Noorden. Dochter Denise kwam omstreeks 2001 op Pretfort rijden en vader 
Bert vroeg zich af waarom er nog geen website was.
Kort daarop stond de eerste (toen nog eenvoudige) site in de lucht en konden 
teksten en een beperkt aantal foto’s worden geplaatst. We waren bereikbaar 
via www.come.to/pretpraat. Bert had het voor elkaar!
Maar als er dan zo’n site is, wil je natuurlijk steeds meer en dus hadden we 
meer ruimte nodig om foto’s te kunnen plaatsen. We lieten de domeinnamen 
pretpraat, pretfort en deziende registreren en Bert bouwde de eerste echte 
mooie site, met daarop ook een Gastenboek.
Vooral dat Gastenboek sloeg meteen aan. Wat werd daar veel over gecommu-
niceerd voor die tijd. Want lang niet iedereen had in die tijd breedband inter-
net.

Maar Bert wilde nog veel meer en zo ging in 2009 onze geheel vernieuwde 
website in de lucht. Geheel door hem gebouwd met moderne php scripts.
Iedereen die daar een autorisatie voor heeft, kan nu vanuit zijn/haar eigen huis 
nieuwe teksten of foto’s op de site zetten. 
Een bezoek aan de site is dan ook zeker de moeite waard.
U vind er verslagen en uitslagen van wedstrijden, met heel veel foto’s, maar 
ook een aparte rubriek met de naam: bewoners.

Dit deel is in handen van Marit, die van alle paarden en pony’s op de manege 
een soort profielschets geeft. Compleet met foto’s en (waar mogelijk) een 
stamboek beschrijving.
Momenteel is ze bezig met het achterhalen van gegevens van paarden die in 
het verleden op Pretfort stonden. De belangrijkste daar van vinden dan binnen-
kort ook een plaatsje op de site.
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De gangen van de paarden
Op onderstaande plaatjes kun je zien wat de verschillende “gangen” van de paar-
den en pony’s precies inhouden.
Deze afbeeldingen komen uit de Info-map die je hier op Pretfort ontvangt als je 
definitief hebt besloten om te komen rijden.
In deze map staan ook beschrijvingen van de gangen, maar op onderstaande 
plaatjes kun je ook al een heel klein beetje het verschil zien tussen stap, draf en 
galop. 
De paarden zetten hun benen bij elke gang anders neer.

De Stap is de traagste gang

De Draf is sneller

De snelste gang: Galop
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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

september

2 Suzanne Kranenburg

2 Famke Angenent

4 Marlies Bruggeman

5 Floor Dieleman

6 Sanne Engelander

8 Jolanda van Leeuwen

8 Esmée Wulff

12 Matthias Hesseling

13 L. van Schaik- vd Leden

20 Yvonne Ernst-Verbiest

21 Els Smit

21 Lianne Gordijn

22 Wilma Klootwijk

25 Evelien Heemskerk

30 Mirjam de Vries

oktober
6 Marleen Koster
8 Yara Langeveld
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
14 Sabine Esveld
16 Tessa Poot
16 Nadine Shaban
16 Anniek Heemskerk
23 Joyce Timmer
29 Samantha Stienstra
29 Chantal Dekker
30 Rosaline Lenting
31 Vera Vossenberg
november
2 Senta Kleijweg
2 Joyce Brands
5 Ad Koster
6 Michelle de Kreij
9 Louise van Lith
10 Carla van der Weyden
12 Denise Dortangs
12 Stefanie Felis
13 Janneke van der Vis-
 Schouten
13 Fleur Broer
17 Bo van Vliet
20 Melissa Dorrestein
25 Annemieke van Rosendaal

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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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.

4 / 5 september vinden de Schotse Highland 
Games op de manege plaats. Vooraf daaraan kan iedereen 

blijven slapen in een tentenkamp.
Lees er elders in deze Pretpraat alles over!!

19 september Rabo Fietssponsortocht Alphen a/d Rijn
23 oktober Cross, Puzzelcross en Puzzelrit
30 oktober Halloween op Pretfort
20 november De Sint bezoekt de manege
27 november Kerstklaverjassen en / of Sjoelen
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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


