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100 gekeurde auto’s
vanaf € 1000,-
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Communicatieweg 13a

3641 SG  Mijdrecht
Telefoon (0297) 274135
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Maar ook voor folders, bruiloftsboekjes of donateurskaarten

Raamposters tot A3 formaat
Eventueel inclusief (eenvoudig) opmaakwerk

Drukker van o.a. deze Pretpraat

www.adkoster.nl - info@adkoster.nl - telefoon (0172) 57 43 53
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Van de bestuurstafel
Inmiddels zit de vakantie erop en zijn de lessen weer begonnen.
Toch willen we nog even terugblikken op de leuke en minder leuke periode die 
achter ons ligt.

Allereerst de Opendag. Een dag waar we weer tevreden op terug kunnen zien.
We troffen het met het weer en er was de hele dag volop publiek. De 
demonstraties met het thema musical en het rassen defilé werden door allen 
gewaardeerd en ook de loterij met de loten in de voor verkoop was een groot 
succes.

Ook kunnen we terug zien op een geslaagd ponykamp. Deze werd gehouden 
in de eerste week van juli.  In eerste instantie leek het erop dat het dit jaar 
wel eens niet door zou gaan aangezien er niet zoveel inschrijvingen waren. De 
laatste week voor het kamp kwamen er nog enkele kinderen bij zodat er tijdens 
het kamp toch 19 kinderen waren. Zij hebben heerlijk kunnen genieten van het 
toen nog mooie weer..!! de pony’s en de activiteiten buiten de manege.
De nachten werden doorgebracht in de nieuwe legertent, deze tent hebben 
we te danken aan Yvonne op’t Land. Zij heeft sponsors weten te vinden die de 
kosten op zich namen.
Haar eigen man nam een groot deel voor zijn rekening en relaties van de familie 
Op ‘t Land brachten de rest bij elkaar. Totaal een zeer fors bedrag.
Namens vereniging, manege en de kampkinderen, willen we de familie Op ‘ t 
Land dan ook heel hartelijk bedanken voor dit alles. 

Ruim een week na het ponykamp, toen iedereen druk was met vakantie 
planningen of al op vakantie was, werd het voor Ria en Marcel een drukke 
periode. Echt vakantie zat er voor hun niet in dit jaar. De manege werd 
omgetoverd tot één grote afgezette bouwput.
Mannetjes in witte pakken en grote hoogwerkers namen bezit van het hele 
terrein, dit om de asbest platen die op het dak van de binnenbak lagen te 
verwijderen.
Na ruim 3 dagen hard werken is het dak van de binnenbak geheel vernieuwd en 
hebben we ook nieuwe platen op de strotas (stro opslag plaats) gekregen.
Inmiddels is het in de binnenbak een stuk lichter (scheelt weer in elektriciteit) en 
houden we de regen buiten (nu moeten we meer sproeien).
Er ligt nog geen nieuwe bodem in, maar ook dit ligt in het verschiet zodat we er 
weer menig jaar tegen aan kunnen.

Ook is in de vakantie periode de springwei onderhanden genomen, de oude 
afrastering is verwijderd en er zijn nieuwe houten palen geslagen. Het geheel 
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is afgezet met nieuw schrikdraad en de in/uit gangen zijn voorzien van nieuwe 
handvatten.

Op 29 juli hebben we de verjaardag van Marcel gevierd en hing de vlag uit. 
Hij werd dit jaar 50. Dit konden we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. 
De tuin werd versierd en op de versierde trekker zat een heuse Abraham. De 
gehele dag werd er taart genuttigd en de avond werd afgesloten met een BBQ.

Nog geen 4 dagen later hing de vlag halfstok en heerste er een sombere 
stemming op de Achtermiddenweg. Iedereen stond stil bij het ongeluk van  
buurjongen Cees-Jan Kempenaar.
Een dag die zo leuk begon, eindigde in een drama.
Nog geen paar minuten nadat de ruiters terug kwamen van de reveille, voltrok 
er zich een drama waarvan we allemaal de afloop kennen.

Na even terug gekeken te hebben, kijken we nu weer vooruit.
De vakantie zit er weer op en de  lessen zijn weer hervat. 
Hier en daar zal er geschoven moeten worden, omdat er kinderen zijn die van de 
lagere school afgekomen zijn en naar de middelbare school gaan, waardoor hun 
lesuren veranderen en zij niet meer in hun eigen les kunnen rijden.

Tevens staat de najaarscross weer voor de deur, deze zal gereden worden op 10 
september. De inschrijflijst hangt inmiddels in de kantine, dus je kunt je nu al 
inschrijven. Uiteraard verwachten we dat iedereen weer meedoet.

Denken jullie er nog even aan dat de puzzelrit vanaf nu is vervangen door een 
combinatie van dressuur en kleine sprongetjes? In de vorige Pretpraat las je daar 
alles al over. In deze Pretpraat komen we er nog even op terug.

Verder wensen wij iedereen weer veel plezier in het nieuwe schooljaar, of dit nu 
je oude of nieuwe school is… doe je best..!!

Het bestuur
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Geen Puzzelrit maar 
Bixieproef op 10 september
In de vorige Pretpraat schreven we een artikel over het vervangen van de 
Puzzelrit door de zogenaamde Bixieproefjes.
Op 10 september zal dat voor het eerst plaatsvinden.

Omdat de puzzelrit steeds meer problemen gaf met het beoordelen, want 
eigenlijk waren alle kinderen haast even goed, gaan we nu over op een 
combinatie van dressuur en springen.
Eigenlijk is dat dus een Caprilli, maar dan een heel eenvoudige, die speciaal 
is gemaakt voor beginnende ruitertjes. De Hippische Sportbond noemt dit 
Bixieproefjes.

Iedereen gaat voortaan alleen het parcours op en dus niet meer samen, maar 
dat zal voor niemand een probleem zijn, want er is altijd een helper in de bak, 
die (als het echt nodig is), kan assisteren.

Ook worden er geen vragen meer gesteld, want die vragen waren er vroeger 
alleen maar om verschil in de einduislag te krijgen.
Vanaf nu zal de dressuur waarschijnlijk het eindresultaat voor een groot deel 
bepalen. En dat is natuurlijk ook een veel sportiever element.

Voor de komende cross, gaan we proefje AA van onze site gebruiken.
Je kunt dus al vooraf bekijken wat je precies moet doen. 

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 doen.
Er is één verschil; een aantal kinderen doet meer dan één keer met de 
voormalige puzzelcross mee en uiteraard krijgen ze maar één keer een 
Certificaat. Een tweede keer ontvangen ze alleen een rozet.
Hoewel er natuurlijk punten worden gegeven voor zowel de dressuur als het 
springen, zullen er geen winnaars meer zijn bij deze wedstrijd.
Uiteraard krijg je je protocol en kun je daar je punten op zien, maar alle 
deelnemers ontvangen een zelfde kleur rozet. Net als bij de Certificaatring tijdens 
de dressuurwedstrijden.

Veel plezier aanstaande 10 september!!
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Winderige open dag 
Zaterdag 18 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende”  een open dag 
op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg. 
Om negen uur werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de eigen 
leden. Een dikke 70 ruiters hadden zich hier voor ingeschreven.
Doordat de springwei door de regen van de voorgaande dagen nogal glad 
was, kon daar geen extra ring worden uitgezet, zodat alle categoriën moesten 
worden gereden in de binnen- en buitenbak.
Uiteraard zorgde dat voor een behoorlijke vertraging van de hele dag.

Gelukkig bleef het de hele zaterdag wel droog, hoewel de sterke wind ook 
wel wat voor probleempjes zorgde. Zo kon het springkussen bijvoorbeeld niet 
worden opgezet en moesten de commandeurs wel erg hard schreeuwen om zich 
verstaanbaar te maken voor de deelnemers.

Zoals in onderstaand overzicht van de uitslagen is te zien, werd gereden in 
verschillende klasses.
De Certificaat-ring was daarbij bedoeld voor de kinderen die nog niet eerder aan 
een wedstrijd hebben deelgenomen. Zij worden niet streng beoordeeld, maar 
hun protocollen worden vooral voorzien van allerlei opmerkingen waarmee ze 
hun rijstijl kunnen verbeteren. Opbouwende kritiek dus vooral.
Omdat er nu eenmaal  punten bij een wedstrijd horen, werden die natuurlijk 
toch ook gegeven. De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, 
voorzien van hun naam.

De Joyriders-ring bestaat vooral uit mensen die een soort tweede “paardrij-
jeugd” zijn begonnen. Sommigen reden in hun “eerste jeugd” paard en zijn daar 
nu opnieuw mee begonnen. Lekker een uurtje lol met paardrijden en verder 
eigenlijk helemaal geen ambitie om een prijs te winnen.
Omdat de vereniging toch graag wil dat ook deze groep er echt bij hoort, is hier 
een aparte ring voor opgestart. 

Vanaf een uurtje of half twaalf mochten kinderen van buiten de manege  
een ritje op een pony maken. Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk 
belangstelling voor. Helaas stond het beloofde springkussen, vanwege de sterke 
wind, niet opgesteld.

Doordat (zoals gezegd) een ring minder kon worden gebruikt, schoof het 
showprogramma ongeveer een uur naar achteren, zodat dit pas rond twee uur 
begon.
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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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Verschillende lessen van de manege zelf hadden “acts” ingestudeerd en toonden 
dit aan het publiek. Zowel beginnende kinderen als beginnende volwassenen 
toonden wat zij hadden geleerd.
De jeugdbestuurders van de vereniging hadden een rassendefile georganiseerd, 
waarbij van een groot aantal op de manege wonende paardenrassen een 
verhaal werd verteld.
Dit zat heel mooi in elkaar en was begrijpelijk en leerzaam voor iedereen.

Een deel van de ruiters die vaker dan één keer per week op het paard zit, had 
ook een zestalproef ingestudeerd. Dit zag er allemaal heel professioneel uit voor 
het publiek.

Tot slot van de demonstraties leidde Bram Angenent de parade en werden alle 
paarden keurig in het midden van de bak opgesteld. Waarna het tijd was om de 
prijzen uit te gaan reiken.

De winnaars werden per categorie naar voren geroepen. 
Na ontvangst van hun prijs, mochten ze nog een ere rondje rijden.
Daarnaast werden de prijzen aan de verenigingskampioenen van 2010 uitgereikt.
Alle prijzen werden dit jaar gesponsord door Keukentrend uit Alphen aan den 
Rijn.

De dag werd afgesloten met de trekking van de prijzen van de grote verloting.
Omdat het al een behoorlijk lange dag was geworden, gingen veel bezoekers 
toen inmiddels naar huis.

De kampioenen 2010:
Categorie zonder A-diploma: Chantal Dekker
Categorie met A-diploma: Eva Kranenburg
Categorie met B-diploma: Marleen Heikoop
Categorie met C-diploma: Irene Weerheim
Categorie met D-diploma: Esther vd Vlies
Categorie Eigen Paarden: Marit van Leeuwen

Ring Joy Riders:
1 Els Smit op Borah met 208 pt.
2 Lise v. Dieijen op Sanne met 207 pt.
3 Sylvia Tijsterman op Borah met 206 pt.
4 Mariëlle van Ettinger op Maybe met 204 pt.
5 Wilma Collins op Borah met 202 pt.
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Ring Eigen Paarden:
1 Louisa Klootwijk op Jet met 221 pt.
2 Julia Vianen op Lucas met 220 pt.
3 Marit v. Leeuwen op Flair met 212 pt.
4 Femke Severrien op Flair met 198 pt.
5 Suzan v.d Burgh op Sunny met 194 pt.

Ring Zonder A-diploma:
1 Lianne Gordijn op Vosje met 212 pt.
2 Michelle Gordijn op Blue Eyes met 211 pt.
3 Sascha de Boer op Vosje met 207 pt.
4 Tessa Groenendijk op Sanne met 204 pt.
5 Romy Lankhaar op Bonnie met 203 pt.

Ring 1 Met A-diploma:
1 Naomi Hesseling op Bonnie met 210 pt.
2 Sanne Nijkamp op Sanne met 207 pt.
3 Mila v. Rijswijk op Maybe met 206 pt.
4 Desire van Wengerden op Vosje met 202 pt.
4 Francisca Schutter op Brian met 202 pt.

Ring 2 Met A-diploma:
1 Eva Kranenburg op Borah met 211 pt.
2 Mariëlle v.d. Heuvel op Vosje met 210 pt.
3 Sabine Esveld op Vosje met 206 pt.
4 Demi Termeer  op Maybe met 205 pt.
5 Famke Angenent op Bonnie met 203 pt.

Ring Met B-diploma:
1 Danique v. Stigt op Borah met 212 pt.
2 Marloes Nulle  op Sunny met 208 pt.
3 Yara Kleyweg  op Borah met 203 pt.
4 Melissa Dorrestein op Borah met 201 pt.
4 Ilse Rolf op Bonnie met 201 pt.

Ring Met C-diploma:
1 Ruth Walburg op Selly met 214 pt.
2 Kim Garthoff  op Borah met 211 pt.
3 Marleen Heikoop op Borah met 210 pt.
4 Esther v. Gaalen op Maybe met 207 pt.
5 Michelle v. Diemen op Sunny met 204 pt.
5 Esther Heikoop op Bonnie met 204 pt.
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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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Ring Met D-diploma:
1 Irene Weerheim op Selly met 221 pt.
2 Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 214 pt.
3 Marieke Oudenes  op Sanne met 213 pt.
4 Jessica Verkade op Borah  met 207 pt.
5 Laura Braam op Sunny met 202 pt.

Certificaten:
Emo Enderman, Roosmarijn Kuijf, Evi de Groot, Jessica Henry, Romy Goedhart, 
Tessel Kok, Marit v.d. Helder en Bradley Vonk.

Meer foto’s en de volledige uitslafgen staan op www.pretfort.nl

Alle prijzen werden ons aangeboden door: 
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Rabobank  Sponsorfietstocht

Rabobank Rijnstreek is betrokken en helpt de lokale gemeenschap graag vooruit. 
Daarom organiseren wij de Rabobank Sponsorfietstocht. Dit jaar vindt het 
evenement plaats op zondag 25 september. Ook onze vereniging doet daar weer 
aan mee. Al fietsend geld verdienen. Dat is het idee.

Sponsorbijdrage
Door mee te fietsen tijdens de Sponsorfietstocht verdient men een 
sponsorbijdrage. Hoe meer fietsers, des te groter de sponsorbijdrage wordt! 
Vraag familie, vrienden, kennissen en leden om mee te fietsen en verdien een 
bijdrage tot maar liefst € 500. 
De te fietsen afstanden zijn 20 km, 40 km en 60 km. De sponsorbijdrage 
bedraagt per gereden afstand respectievelijk € 4, €8 en € 14,-.

Vertrekpunten: Het werkgebied van de bank bestaat uit: Aarlanderveen, 
Alphen aan den Rijn, Hazerswoude Dorp en Hazerswoude Rijndijk, Koudekerk 
aan den Rijn, Stompwijk, Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk, 
Zwammerdam.
U kunt starten bij alle vestigingen van de RABO-bank binnen dit gebied.

De routes van vorig jaar staan op de site van de bank: 
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rijnstreek/sponsorfietstocht/

Paardenpraat
Deze keer hebben wij weer een onderonsje met … 

De pony’s uit de ponystal!
Kim: Psstt … kinderen, zijn jullie daar?  
Loulou: Je hoeft het niet zo voorzichtig te zeggen hoor Kim. De kindjes vinden 
dit juist allemaal hartstikke leuk. 
Izy: Hoe weet je dat zo zeker Loulou? Wij spreken de mensentaal toch helemaal 
niet. 
Jeroen: Nee dat spreken we inderdaad niet Izy, maar Loulou heeft wel gelijk. 
Wij voelen toch heel goed wat mensen op dat moment voelen. 
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Izy: Ik begrijp niet precies wat je bedoelt Jeroen?
Blue Eyes: Het is niet zo heel moeilijk wat Jeroen uit probeert te leggen Izy.  
Jeroen: Ik kan het denk het beste aan de hand uitleggen van iets waarin jij nu 
ook ervaring hebt, laat me eens denken… 
 
Jeroen: Jij hebt het nu ook al een keertje ervaren hoe het is om iemand op je 
rug te hebben, toch Izy?
Izy: Ja, dat klopt, hoezo?
Blue Eyes: Wat Jeroen bedoelt te zeggen, is dat je dan voelt dat mensen heel 
voorzichtig zijn en toch een beetje afwachtend. Een beetje van hoe gaat de pony, 
in dit geval jij, reageren. Snap je? 
Izy: Ja, ik denk wel dat ik dat snap. Ik begrijp in ieder geval wat je bedoelt, want 
ik heb dat inderdaad ook gevoeld.  
Jeroen: Dat was inderdaad wat ik bedoelde. En zo bedoelt Loulou het dus ook 
dat de kinderen het hartstikke leuk vinden als ze ons zo gezellig horen kletsen. 
Loulou: Dat was inderdaad wat ik tegen Kimmetje wilde zeggen.
Kim: Sorry Lou, maar zo ben ik nou eenmaal. Hoe gaat het eigenlijk met jou Izy, 
nu je onder het zadel loopt. Lukt het allemaal een beetje?
Sunny: Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Ik vond het toen de tijd 
namelijk erg lastig. 

Izy: Nou, in het begin vond ik het heel apart, dat er ineens een klein 
mensenmeisje op me zat …
Jeroen: Ja dat snap ik. Ik kan het me nog wel herinneren van toen ik jong was.
Sunny: Ja dat kan ik ook nog wel. Je moet een soort van opnieuw leren lopen, 
omdat er natuurlijk ineens een gewicht op je rug zit.
Izy: Inderdaad, zo heb ik het ook ervaren. Het voelt alsof je weer even een klein 
veulentje bent en je evenwicht moet hervinden. Al had ik die wel vrij snel vind ik 
zelf. 
 
Blue Eyes: Hoe ging je eerste keer draven dan eigenlijk, want ik had daar toen 
de grootste moeite mee. Ik ging hele tijd hard en toen weer zacht.
Izy: De eerste keer draven ging erg goed. En nu we het over gevoel bij mensen 
hebben, voelde ik dat ze blij verrast waren toen ik voor het eerst ging draven.
Sunny: Hoezo dat Izy? Ze waren zo blij dat je niet gek ging doen ofzo? 
Jeroen: Niet zo gemeen Sunny, Izy is een hartstikke betrouwbare pony! 
Sunny: Ja dat weet ik ook wel hoor Jeroen, was gewoon eventjes om te pesten!
Izy: Nou dat vind ik niet leuk Sunny. Het ging hartstikke goed bij mij. Ik kon 
gewoon netjes in één tempo draven. Net zoals alle andere rijpony’s.
Blue Eyes: Ik ben trots op je Izy. Ik weet nog dat je iets minder dan 3 jaar 
geleden bij mij liep. Ik had niet verwacht dat je toen zo’n brave pony zou 
worden.
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Jeroen: Het heeft natuurlijk wel geholpen dat ze altijd in handen van mensen is 
geweest en altijd enorm veel aandacht kreeg.
Izy: Ja dat heeft zeker geholpen denk ik. Van Gerda heb ik enorm veel geleerd, 
over hoe mensen bijvoorbeeld zijn. 
Vosje: Mensen zijn lang zo slecht nog niet, zeker als het om eten gaat. Volgens 
mij is het etenstijd?

Loulou: Vosje mengt zich ook maar eens in het gesprek. Maar je hebt gelijk, mijn 
maag begint ook te rommelen, dus volgens mij krijgen we eten.
Blue Eyes: Jouw maag rommelt volgens mij altijd, in ieder geval hoor ik hem 
altijd!
Loulou: Kan ik er iets aan doen, ik ben gewoon gek op eten! Zeker van die 
lekkere wortels.
Izy: Ja zeker wortels zijn lekker. Ik krijg altijd wat lekkers nadat ik gereden heb, 
dan vind ik het allemaal nog leuker om te doen!
Jeroen: Dat is inderdaad wel handig, zo blijf jij het ook leuk vinden om iemand 
op je rug te hebben. 
Izy: Inderdaad, al vind ik het allemaal hartstikke leuk om te doen. Ik wil gewoon 
graag leren.

Vosje: Ssssttt .. ik hoor voetstappen, volgens mij krijgen we echt eten!
Izy: Oké Vos, 
we zijn al stil 
nu we praten 
de volgende 
keer wel weer 
gezellig door.
Jeroen: 
Inderdaad, 
iedereen 
eetsmakkelijk 
zo!
Loulou, Blue 
Eyes, Vosje, 
Sunny, Kim, 
Izy: Van 
hetzelfde!

Izy is in training
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Pretfort
fanaat
Hallo paardengekken, 
Zo nu ben ik dus aan de 
beurt om wat over mezelf te 
vertellen. Ik ben dus Esther 
Heikoop en ik ben 13 jaar oud 
( 12 April). Samen met mijn 
ouders en broer en zus woon 
ik in Alphen aan den Rijn! 
Heel gezellig daar hoor. Verder 
wonen bij ons ook nog mijn 
huisdieren, een parkiet en een 
konijn. Verder zit ik op het 
Driestar College, dat is in Gouda.
Nou verder over de manege: 
Manege Pretfort is natuurlijk de 
allerleukste manege! Op dit moment rij ik zo ongeveer al 4,5 jaar paard. En nog 
steeds heb ik het naar mijn zin! Mijn eigen paard, Hardy, staat daar ook. Jullie 
zullen haar vast wel eens gezien hebben, terwijl ik aan het rijden was? Hebben 
jullie haar niet gezien, dan moeten jullie maar een keer bij haar langs gaan. Ze is 
echt heel lief, dus ook mijn lievelingspaard!
Verder rijd ik wel nog gewoon les bij Ria. Dat rijd ik op vrijdag, van 5 tot 6 uur. En 
dat is een hele gezellig les hoor! In de les rijd ik graag op Bonnie, zij is ook heel 
lief! Voor de rest vind ik Loulou ook erg leuk! Daar rijd ik ook wel eens op. Af en 
toe is dat echt een boefje. 
Nou dit was dus een kort stukje over mij. Als jullie nog vragen hebben of iets 
anders… 
Ik loop regelmatig rond op de manege! 
Ik zie jullie daar dan wel weer.

-XXX- Esther.

Wie wil de volgende Pretfort Fanaat worden?
Geef dat dan even door aan Marit of Irene.
Mailen naar kopij@pretpraat.nl mag uiteraard ook.
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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 27 en woensdag 31 augustus 
         Zaterdag 3, 24 en woensdag 28 september  
                     van 13.00 tot 17.00 uur 
 
 

          
    
 
 
   Kinderstartersset 6 delig      €  90,00 
   Bodyproteqtoren  v.a.     €  Aktie 
   Vitamine E 2 kilo zak           €    9,00 
   Cap      v.a.     €  19,95 
   Poetskoffers     v.a.     €  16,95 
   Hondenkussens   v.a.     €  11,50 
       Rijjasjes     v.a.          €  37,50 
          

   
 
 
 
 
Op deze foto Rauke het paard van Adriene Jan en Roos bij de Landelijke Rijvereniging in Dordrecht 
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GEZOCHT:
Redacteur (M/V) 
voor Pretpraat
Omdat Marit dit komende jaar school en 
werken moet gaan combineren, heeft 
ze minder tijd om artikelen voor de 
Pretpraat te blijven schrijven.

Daarom zoeken we met spoed een 
nieuwe schrijver voor een deel van de artikelen die zij de laatste paar jaar heeft 
geschreven.
Ik doel dan op: Vraag het aan Flitsie, Paardenpraat, Prietpraatjes en ook 
de verzorging van het Verrassingspraatje (samen met Irene Weerheim), 
PretfortFanaat (het zoeken en stimuleren van ruiters, die hun verhaal zelf 
schrijven) en PretPortret (het maken van de specifieke foto).
Wil je er meer van weten, neem dan kontakt op met Marit, Irene of Ad.
Dat kan op de manege of via kopij@pretpraat.nl.

Hallo lieve kindertjes! Wat fijn om eindelijk weer is aan “het werk” te gaan. 
Voor jullie was het natuurlijk heerlijk die vakantie. Maar ik moet zeggen voor 
een werkhond, zoals ik ben, was het best afzien om weken lang niks te doen. 
Natuurlijk stop ik niet helemaal met alle bezigheden. Een bedrijf zoals de manege 
gaat elke dag door, dus zo ook mijn klusjes. Alleen heb ik me weken lang geen 
zorgen hoeven te maken over de pretpraat. Maar gelukkig mag ik dan nu 
eindelijk weer is mijn stem laten horen aan jullie.  
Ik heb al begrepen van een hoop eigen-paarden-mensen dat ze heerlijk hebben 
genoten van de vakantie. Vaak hoorde ik ze wel klagen over het weer! Dat snap 
ik wel hoor, ik moet namelijk zelf ook zeggen dat ik niet erg te spreken was over 
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het weer. Zo af en toe zit er een mooie dag tussen, net zoals vandaag trouwens. 
Ik zit lekker in het zonnetje mijn verhaal te doen, heerlijk, maar dat even terzijde, 
haha. Gelukkig hoorde ik buiten de klachten om wel erg positieve verhalen. Zo 
lijkt het mij als hondzijnde ontzettend gaaf om wel eens te vliegen. Al weet ik 
niet precies wat dat inhoud. Ik heb me laten vertellen dat je in een enorm groot 
voertuig plaats neemt en deze gaat dan heel hard rijden en zo de lucht in. Lijkt 
me heel raar hoor, maar jullie zullen dat ongetwijfeld wel heel normaal vinden. 
Aan een auto moest ik ook wennen, want ja, dat maak je natuurlijk ook niet 
dagelijks mee. Een rijdende rechthoek op rondjes is het in mijn ogen. Nee, geef 
mij maar liever gewoon de poten van mijn eigen vertrouwde lichaam. Daarmee 
kan je natuurlijk ook een hoop. Ik geloof dat paarden er ook zo over denken, al 
kunnen zij natuurlijk niet in een auto. Wel in een trailer, dat geen wat achter een 
auto geplaatst kan worden. 
Maar genoeg over mij ervaringen. Er zijn natuurlijk weer twee vragen die ik deze 
keer voor jullie beantwoord. Vooral één vraag is van groot belang. Het heeft al 
een keertje eerder in de pretpraat gestaan, maar toch was er onduidelijkheid 
over, waardoor ik het graag allemaal even wat beter uit wil leggen.

Hallo lieve Flitsie,
Omdat de cross er weer aankomt zou ik graag nog eventjes wat willen vragen. Ik 
dacht ik vraag het in de pretpraat, zodat andere het ook gelijk kunnen lezen voor 
het geval ze het net meer weten. Er zijn natuurlijk een aantal dingen veranderd, 
maar ik weet niet meer precies wat er nou allemaal veranderd is. Zou jij dat 
misschien willen uitleggen?
Groetjes.
Hallo lieverd, maar natuurlijk dat ik jouw vraag zal beantwoorden. Het is 
belangrijk dat het met de wedstrijden goed verloopt en hierbij willen we toch 
alle kindertjes er even op wijzen om dit stukje goed te lezen, dat jullie straks niet 
voor verassingen zullen staan. Het klopt inderdaad dat er wat dingen veranderd 
zijn, heb ik mij laten vertellen. Ik zal eens hulp gaan vragen om jouw vraag zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 
Allereerst wil ik het over de kleding hebben die gedragen moet worden. Zoals 
op alle wedstrijden, en lessen ook trouwens, is een cap verplicht. Dit voor jou 
eigen veiligheid, want mocht je vallen en je hebt geen cap op dan heb je een 
groot probleem! Naast de cap, zijn de rijlaarzen ook altijd verplicht. Daarnaast 
het dragen van een rijbroek natuurlijk ook. Bij dressuurwedstrijden of de caprilli 
wordt er van je verwacht dat je een witte/beige rijbroek aan doet. Bij de cross 
maakt de kleur van je rijbroek niet uit. Wel moet je een witte trui, blouse of 
t-shirt aan. Natuurlijk mag het dragen van een rijjasje ook. Deze zou ik alleen 
niet aan doen, schijnt niet zo lekker te zitten hebben ze me verteld! Nu jullie 
weten wat jullie aan moeten doen is het natuurlijk ook handig om te weten 
of er nog wat veranderd is met het rijden van de cross. Voor alle categorieën 
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behalve de puzzelrit is er niks veranderd. Maar ik heb mij laten vertellen dat het 
er voor de puzzelrit tegenwoordig anders aan toe zal gaan. Zij zullen namelijk 
niet meer het parcours gaan rijden welke de andere ruiters ook rijden, maar zij 
zullen een proefje gaan rijden. Dit staat ook al vermeld op de inschrijflijst heb 
ik mij laten vertellen. Ook zal het proefje te vinden zijn op de site. Al weet ik 
natuurlijk niet wat een site is, aangezien wij geen internet hebben en ik als hond 
helemaal niet achter de computer mag. Maar het schijnt een hele mooie site te 
zijn! Ik hoop dus dat de kinderen die aan de puzzelrit mee doen het proefje op de 
site op gaan zoeken. Dit voorkomt dan een hoop verwarring op de dag zelf! 

Deze vraag was dus erg belangrijk voor de kleine ruitertjes onder jullie. En dan nu 
nog een vraag waar de ruitertjes wat aan hebben die wel eens vrij gaan rijden. 
En dan vooral op de dagen dat de paarden nog buiten lopen.

Hey Flitsie,
Een paar weken terug op zondag ging ik Maybe huren, maar ik kreeg haar niet 
te pakken. Ik heb gehoord dat wel meerdere hier soms last van hebben. Nu is dus 
mijn vraag: Hoe kan je het beste je paard of pony uit het land halen?
Liefs.
Hallo! Ik heb inderdaad laatst al een paar keer mopperende kinderen langs zien 
lopen. Dan spitste ik mijn oren en dan hoorde ik dat zij hun lieveling niet uit 
het land kregen, waardoor ze nu niet vrij konden rijden. Helaas kan ik hier als 
waakhond natuurlijk vrij weinig aan doen, dus heb ik eventjes hulp gevraagd bij 
de wat gevorderde meiden. En zij hebben mij het volgende verteld: 
Als je een pony of paard uit het land haalt als kind, neem altijd een gevorderd 
iemand mee. Pony’s blijven vluchtdieren, dus gebeurd er iets in het land kunnen 
ze gaan rennen. Aangezien gevorderde mensen meer ervaring hebben weten 
zij wat ze moeten doen (naar de slootkant gaan). Daarnaast moet je altijd wat 
lekkers te eten voor ze meenemen. En dat snap ik maar al te goed! Als paard 
zijnde zou ik ook gek zijn als ik me de hele tijd liet pakken zonder wat lekkers te 
krijgen. Je moet het maar zien als een beloning die ze krijgen omdat ze zich laten 
pakken. Daarnaast moet je als je je paard haalt niet met het halster voor zijn of 
haar hoofd gaan zwaaien. Ze steken hun eigen neus namelijk niet in het halster 
om eens lekker aan het werk te gaan, zeker niet als het hun vrije dag is. Nee, 
geef eerst een snoepje of wat anders doe vervolgens het halster om en geef 
daarna nog een klein beetje eten. Voor de paarden die erg moeilijk te pakken 
zijn moet je gewoon zelfverzekerd erop af lopen eten geven en direct halster om 
doen. Je kunt natuurlijk altijd eventjes je halstertouw over de hals van het paard 
leggen.

Ik hoop dat de vragen duidelijk beantwoord zijn en dat jullie hierdoor weer 
eventjes vooruit kunnen. Ik hoop ook dat ik de volgende keer jullie weer vooruit 



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

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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kan helpen en dat ik jullie allemaal weer gezellig rond zie lopen op de manege.

Groetjes,
 jullie knappe manegehond!

 
Wist je dat....

-  De vakantie weer afgelopen is? 
-  De pony’s na 6 weken vrij dus weer aan de bak mogen? 
-  Er in de vakantie een hoop vernieuwd is? 
-  Het dak van de binnenbak vernieuwd is? 
-  Ook de tas een nieuw dak heeft? 
-  De vloer van de keuken vernieuwd is? 
-  De springwei ook voorzien is van een nieuwe omheining? 
-  Het er nu allemaal super mooi uitziet?
- De kampkinderen hebben kunnen slapen in een hele nieuwe tent?
- Yvonne en Mel Op ‘t Land hier voor verantwoordelijk zijn?
- Zij sponsors hebben gevonden voor de hoge kosten?
- Ze zelf ook een (groot) deel hebben bijgedragen? 
-  Er met reveille dit jaar 10 ruiters mee reden? 
-  Alle paarden zich voorbeeldig gedragen hebben? 
-  Izy al een hoop is bijgeleerd? 
-  Zij nu netjes kan stappen en draven met een ruitertje op haar rug? 
-  Wij hopen dat ze nog veel mag leren van Esther en Maartje? 
-  Rabin en Zep heel de zomer op stal hebben moeten staan vanwege een  
 blessure? 
-  Wij hopen dat zij snel opknappen? 
-  Wilma haar eigen landje heeft gekregen? 
-  Zij nu naast de bak op het gras mag lopen? 
-  De shetlanders, Oscar en Bliksem, even vakantie hebben gehad op Pretfort? 
-  Zij voor een weekje om de bak heen hebben mogen lopen? 
-  Jeroen zich ook eventjes niet lekker heeft gevoeld? 
-  Het nu gelukkig weer goed gaat met hem? 
-  De cross er weer aankomt? 
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-  We hopen dat het ook deze keer weer een geslaagde dag wordt? 
-  Frauke zomereczeem heeft, vandaar dat ze een deken draagt? 
-  Het met Sam weer helemaal goed gaat na zijn zieke periode?
- De ruimte tussen stal en kantine er ook fraai uitziet tegenwoordig?
- Dit het gevolg is van het klussende damesteam van onze manege?
- De planten zijn geschonken door de firma van Leeuwen uit Boskoop?
- We een redacteur zoeken om artikelen voor Pretpraat te schrijven?
- “Solliciteren” kan bij Marit, Irene, Ad of via kopij@pretpraat.nl.
- We trouwens nog steeds adverteerders voor Pretpraat kunnen gebruiken?
- Een kwart pagina slechts € 40,- per jaar kost?
- Deze Pretpraat extra advertenties bevat van sponsors van de Open Dag?
- We iedereen die geen UpdatEmail ontvangt bij aktiviteiten, willen vragen om  
 zijn of haar mail-adres door te geven aan adkoster@pretfort.nl.
- Je krijgt dan bijvoorbeeld bericht als we startlijsten hebben geplaatst.
- De vloer in de keuken van de kantine is gelegd door De Kiezel?
- Dit een bedrijf is dat prachtige vloeren kan leveren?
- Ze in deze Pretpraat adverteren?
- Ze ook een site hebben: www.dekiezel.nl.
- Hun lijfspreuk is: Uw vloer, onze passie?
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Arja
met

haar
paard
Hardy

Michelle
met

Vosje



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

Kledingvoorschriften
Het gehele wedstrijdtenue ...

Bij een voetbalwedstrijd draag je geen spijkerbroek. Bij hockey geen 
paardrijbroek en bij een ruitersportwedstrijd draag je dus ook de juiste kleren.

De meeste mensen zullen de onderstaande spullen wel bezitten, maar anders is 
het vaak ook mogelijk om iets van een mederuiter te lenen.
Probeer in elk geval om er netjes uit te zien, want het kan schelen in de te 
behalen punten. Verzorging is namelijk een onderdeel van het protocol.

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

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

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 mevrouw van Schaik

16 Emo Enderman

20 Yvonne Ernst-Verbiest

21 Els Smit

21 Lianne Gordijn

22 Wilma Klootwijk

30 Mirjam de Vries

oktober
3 Marissa vd Voorn
8 Yara Langeveld
9 Debbie de Vos
10 Hannah Grisel
14 Sabine Esveld
16 Tessa Poot
16 Nadine Shaban
16 Anniek Heemskerk
21 Arja Heikoop
23 Joyce Timmer
29 Samantha Stienstra
30 Rosaline Lenting
31 Vera Vossenberg
november
2 Senta Kleijweg
2 Joyce Brands
4 Kelly Hagénus
4 Elvira Hoosbeek
5 Ad Koster
7 Evi de Groot
9 Louise van Lith
10 Carla van der Weyden
11 Corrianne Nieuwenhuis
12 Denise Dortangs
12 Stefanie Felis
13 Janneke vd Vis-Schouten
13 Fleur Broer
20 Melissa Dorrestein
25 Annemieke van Rosendaal

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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10 september Najaarscross
 Cross, Puzzelcross en Bixieproef
 Schrijf je nu in in de kantine.
 Lees het artikel over de Bixieproef in deze Pretpraat

25 september RABO Rijnstreek-fietstocht 
De te fietsen afstanden zijn 20 kilometer, 40 kilometer en 60 kilometer. 
De sponsorbijdrage bedraagt respectievelijk € 4, €8 en € 14,-.
Zie artikel in deze Pretpraat.

8 oktober Najaarsdressuur
 Bijna iedereen kan hier aan deelnemen
 Dit keer echter geen Certificaatring

10 oktober Inleveren kopij voor Pretpraat

19 november Sinterklaas
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de paardrijlessen in de 20 x 60 
meter grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het 
africhten van jonge paarden. De manege is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal in 2011
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 123,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 135,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.

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

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

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

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

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


