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Van de voorzitter 
Zojuist maar weer eens de verwarming hoger gezet. 
Op de t.v. niets anders dan een vallende regering, val-
lende Canadese sneeuw en langlaufers, die zich over 
eindeloze loipes worstelen. Nee, niks voor mij, zo’n 
lange winter, maar ik kijk er graag naar. De polder met 
de viermolengang ziet er bijvoorbeeld te midden van 
alle ijs en sneeuw prachtig uit, rijp voor vele foto’s. Die 
worden er dan ook vele gemaakt. Hebben jullie in de 
buurt van de molen aan de Achtermiddenweg ook al geregeld moeten remmen 
voor de zoveelste amateurfotograaf met enorm statief? Of voor één van die 
eindeloze groepen ganzen? Nou vliegen die meestal en zitten zij niet op de weg, 
hoogstens in een weiland, maar wel iets om even bij stil te staan en te bekijken. 

Ik vraag me af wat de paarden van deze winter vinden. Zouden ze, behalve de 
kou, iets meekrijgen van deze witte wereld? Zou het ze opvallen, dat alle kip-
pen ook steeds langer binnen blijven zitten en daar soms een ongelooflijk kabaal 
maken en met woeste gevechten bezig zijn? En zou die herrie ze storen? Zouden 
ze zich vervelen in hun box? Of vinden ze het wel best in hun warme stal? Ik hoor 
nog weinig gehoest en gesnuif, dus kennelijk slaat de kou niet op de luchtwegen. 
En toch hebben we zeker twee zieken: Lille is ziek naar huis en onze ware diva 
Humpey blijkt suikerziekte te hebben. En dan zijn Hardy en Lucas ook nog her-
stellende, voor zover ik weet. Ik wens alle zieken een zo spoedig mogelijk herstel 
en hoop dat jullie ruiters maar weer snel op jullie ruggen kunnen zitten. 
En wat diva’s betreft: we hebben er nog een prachtige, zwarte, knabbelende en 
hele lieve diva bij gekregen, met de fraaie naam “Paradiba”. Marit heeft haar 
afstamming uitgezocht en kwam er achter dat ze van goede komaf is. Nu maar 
hopen dat ze snel went aan het manegebestaan. Je kunt haar op YouTube heel 
hard over de springwei zien rennen, dat ziet er heel fraai uit.

Onze eigen paardrijdiva’s, groot en klein, doen het ook heel goed. Op zondag 7 
en maandag 8 februari hebben vele ruiters een diploma gehaald, passend bij het 
niveau waarop ze les hebben. Ditmaal met een nieuwe mevrouw in de jury, die 
het lekker spannend hield. Ze begon namelijk met te vertellen wat volgens haar 
wel beter kon: beter op de bordjes letten en op het juiste been rijden. Gelukkig 
was toch iedereen ruimschoots geslaagd, dus iedereen kon opgelucht ademha-
len, de zenuwen snel vergeten en tevreden naar huis. En het bestuur kan trots 
zijn op zoveel goede ruiters in de vereniging! Gefeliciteerd allemaal! En we hopen 
dat jullie nog maar lang en gezond zullen paardrijden!
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Verder hebben we 1 maart weer bestuursvergadering. We kijken dan naar het 
draaiboek en het programma voor de Open Dag en bereiden de ledenvergade-
ring voor. De Open Dag lijkt nog ver weg, maar Anneke is al volop begonnen met 
de voorbereidingen en dat is maar goed ook, want ik herinner me nog van vorig 
jaar hoe ontzettend veel voorbereiding zo’n Open Dag met zich meebrengt.  We 
hebben één ‘top-act’ al binnen, dus de start is goed. Wie ook nog een goed idee 
heeft, is van harte welkom om dit met Ria, of met iemand van het bestuur te 
bespreken. 
Twee weken na de bestuursvergadering, op 15 maart, is het tijd voor de Alge-
mene Ledenvergadering van De Ziende. Wie geïnteresseerd is in de financiën en 
het jaarverslag van de Vereniging is bij deze uitgenodigd en zeer welkom om te 
komen luisteren, onder meer naar de bevindingen van de kascommissie. 

Op 14 maart gaan we een oude activiteit oppoetsen en weer van stal halen. 
Het schijnt dat (ver voor mijn tijd) er op Pretfort geregeld ‘Caprilli’ wedstrijden 
werden gehouden. Dat zijn wedstrijden met een mengeling van dressuur en een 
paar lage sprongetjes. Het leek het bestuur een leuk idee, om dat weer eens te 
introduceren, voor de variatie. We kiezen daarom dit jaar voor een Caprille wed-
strijd, in plaats van de samengestelde wedstrijd, die jullie waarschijnlijk allemaal 
wel kennen.   

Wilma zal de carnavalsspullen (waarvoor veel dank, het schijnt dat je ieder-
een heel veel lol en een aantal mensen fors spierpijn hebt bezorgd!) nauwelijks 
hebben opgeruimd, of ze kan de kantine al in paasstemming brengen. Want op 
5 april (tweede paasdag) heeft Wilma alweer een volgende activiteit bedacht: 
bij voldoende belangstelling wordt overdag een paasbrunch met eieren zoeken 
gehouden. We proberen dit jaar voor het eerst iets met Pasen te organiseren, 
en het zou kunnen dat we behalve veel gezellige, hongerige kinderen, die veel 
van eieren houden, ook een paar ouders nodig hebben om mee te helpen. Dus… 
houd je agenda vrij, als je het leuk vindt om mee te doen!

En dan zijn er opnieuw mogelijkheden om wat extra’s te verdienen voor de ver-
eniging: dat kan door boodschappen te doen bij de Super de Boer in Nieuwkoop. 
Daarmee verdient de vereniging muntjes, die in echt geld worden omgezet. 
En in juni kunnen we allemaal weer meefietsen in de RABO-sponsortocht. Dat 
duurt nog wel even, maar ik moet nu alweer denken aan de enorme hoeveel-
heid regen van de vorige keer. Gelukkig bieden ‘resultaten uit het verleden geen 
garantie voor de toekomst’. Meestal is dat geen aanbeveling, en zit je voor je het 
weet met een financiële crisis, maar in dit geval kunnen we er alleen maar blij 
mee zijn. 
Iedereen een goede start in het voorjaar gewenst!
Corian Messing
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Hier had uw advertentie kunnen staan!

Al vanaf € 40,- per jaar plaatst u een advertentie in dit blad.
Dat zijn 6 plaatsingen, die ook nog mogen wisselen per nummer.

Interesse? Bel of mail met Ad Koster. 
Telefoon (0172) 574353 of adkoster@deziende.nl
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Activiteiten Nieuws
Zoals jullie waarschijnlijk op de agenda van de Pretfort site gezien hebben, wordt 
er in dit jaar weer veel georganiseerd.
Buiten de wedstrijden en de opendag om staan er weer een hoop leuke 
middagen en avonden op het programma.
Afgelopen jaar hebben we het één en ander georganiseerd om te zien of er 
werkelijk behoefte was aan dit soort activiteiten. Conclusie.... Ja die is er...!!
Er werd met veel plezier en grootschalig ingeschreven. Reden genoeg dus om dit 
te herhalen.
Sommige activiteiten zullen jaarlijks terugkeren, andere misschien, maar dan 
in een nieuw jasje om het spannend te houden, zoals Paaseieren zoeken met 
Paasbrunch en Halloween, wat een waar succes was..!!
De spelletjesmiddag word ook dit jaar herhaald in de vorm van Schotse 
Hightland games. (een soort sterkste man/vrouw spel.)
Ook hier zullen teams aan het werk gaan en tegen elkaar strijden met o.a 
tonnen rollen, strozakken gooien en houtblokken stapelen en nog veel meer.
Een nieuw activiteit is de pyama/slaap party deze zal gehouden worden de 
laatste vrijdag/zaterdag van de zomervakantie in de grote kamptent die op de 
springwei staat.
Iedereen komt vrijdagsavonds om 7 uur in 
Pyama en gaat op zaterdagochtend na het 
ontbijt weer in pyama naar huis.
Het enige wat je mee moet nemen is je slaapzak 
en kussen....
Wat we die avond en nacht gaan doen is nog een 
verrassing ??
Voor alle activiteiten zal van tevoren een inschrijflijst in de kantine komen te 
hangen met info en leeftijdsgrens.
Voor het gemak zijn alle datums al vastgezet zodat je van te voren weet 
wanneer en met wat je graag mee wilt doen.
Ook zal voor alle activiteiten een vast bedrag van 5,00 euro worden gevraagd.
 
Vindt je het ook leuk om buiten je les andere kinderen te leren kennen die ook op 
de manege rijden, doe dan ook mee aan de activiteiten want voor je het weet 
ken je iedereen..!!
 
Mocht er van tevoren nog vragen zijn..... kom gerust even bij één van ons langs,
 
Wilma, Marit, Vivian en Femke
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Iedereen haalt diploma
Op zondag 7- en maandag 8 februari gingen bij de Aarlanderveense Ruitersport-
vereniging “De Ziende”, in totaal bijna 40 kinderen op voor hun A-, B-, C- of 
D-diploma. Jury was dit keer Ria van Gulik uit Bodegraven.
Op zondag kon worden gestart om 14.00 uur en op maandag moest eerst wor-
den gewacht tot de kinderen uit school waren, zodat toen de eerste kandidaat 
rond de klok van vier de bak in ging.

Ieder jaar organiseert de vereniging examens om op deze wijze de kinderen te 
kunnen indelen bij de onderlinge dressuurwedstrijden die regelmatig worden 
georganiseerd. 
(zie voor het jaarprogramma van de vereniging: www.deziende.nl)
Begonnen wordt met een proefje zonder galop, namelijk een iets aangepaste 
versie van proefje 1 uit het boekje van de Kon. Ned. Hippische Sportbond. Deze 
geeft dan recht op het A-diploma.
Voor het B-diploma wordt proef 5 uit dat zelfde boekje gereden en voor het C-
diploma proef 7.
Het D-examen wordt tenslotte afgenomen middels proefje 12 uit het boekje.
Allemaal officiële proeven dus, die worden beoordeeld door een ervaren wed-
strijdrijdster bij de KNHS.
Uiteraard iemand die de kinderen niet kent, want dan zou het oneerlijk kunnen 
overkomen.

Het diploma is alleen geldig bij “De Ziende” maar dit is voor niemand een pro-
bleem, want verreweg de meeste kinderen rijden één maal per week hun lessen 
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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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op manege Pretfort, waar de vereniging zijn thuisbasis heeft, en doen nooit aan 
wedstrijden mee buiten de manege.

De vereniging heeft wel een succesvol groepje ruiters met eigen paarden, die wel 
aan landelijke wedstrijden mee doen, maar deze groep is klein ten opzichte van 
de manege-lessers.
Toevallig behaalde Vera Vossenberg met haar paard Rabin hier zondag nog een 
leuk resultaat, door in Bodegraven deel te nemen aan een wedstrijd. Ze behaal-
de hier 174 en 176 punten met twee proefjes. 
Niet voldoende voor winstpunten, maar toch een prima resultaat voor een eer-
ste keer deelname in de klasse L2.

De geslaagden voor het diplomarijden zijn:

Voor het A-diploma:
Demi Termeer op Vosje met 209 pt.
Patricia Kranenburg op Maybe met 209 pt.
Lotte Verheul op Valda met 205 pt.
Floor Dieleman op Jeroen met 204 pt.
Yara Langeveld op Vosje met 204 pt.
Maartje op ‘t Land op Vosje met 203 pt.
Samantha Slotboom op Sylvester met 203 pt.
Eva Kranenburg op Vosje met 197 pt.
Yvonne van der Heide op Maybe met 196 pt.
Suzan Vellekoop op Bonnie met 195 pt.
Yara Kleijweg op Maybe met 195 pt.
Melissa Kempen op Valda met 194 pt.
Mila van Rijswijk op Vosje met 192 pt.
Melissa Dorrestein op Chica met 191 pt.
Jesse van Eijmeren op Jeroen met 191 pt.
Michelle de Kreij op Jeroen met 187 pt.

Voor het B-diploma:
Senta Kleijweg op Chica met 199 pt.
Michelle van Diemen op Maybe met 199 pt.
Esther Heikoop op Vosje met 199 pt.
Bas Kranenburg op Borah met 197 pt.
Marleen Heikoop op Bohra met 194 pt.
Sanne Engelander op Borah met 194 pt.
Mirjam de Vries op Maybe met 192 pt.
Esther van Gaalen op Sylvester met 190 pt.
Ruth Walburg op Borah met 189 pt.

A

B
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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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Rienke Boonstra op Sunny met 188 pt.
Kim Garthoff op Borah met 188 pt.
Danique van Stigt op Maybe met 188 pt.
Lee Kelters op Borah met 186 pt.
Denise Dortangs op Maybe met 184 pt.
Suzan vd Burgh op Belle met 183 pt.

Voor het C-diploma:
Julia Vianen op Sunny met 199 pt.
Irene Weerheim op Borah met 196 pt.
Esmée Wulff op Borah met 195 pt.
Laura Braam op Bonnie met 183 pt.

Voor het D-diploma:
Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 198 pt.
Marieke Oudenes op Sanne met 183 pt.
Bejulah van Haren op Selly met 181 pt.

De foto’s tonen de deelnemers met hun diploma.

Diploma rijden 07-02-2010 en 08-02-2010 
Zenuwachtige kinderen. Bezorgde ouders. Nette rijkleding. Schone paarden. 
Stap. Draf. Galop. Wachten. Diploma. Zo ziet ongeveer een dagje diploma rijden 
er voor kinderen uit. Wat ’s ochtends vroeg al begon met het slepen van de bak 
en het schoonmaken van de kantine, eindigde weer met blije, geslaagde kinde-

C
D
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ren.  
Rond de klok van 1 uur werd er begonnen met het slepen van de bak en het 
schoonmaken van het juryhokje en de kantine. Langzaam stroomde de kantine 
wat voller met ouders. En de eerste kinderen waren al aan het poetsen. On-
geveer een kwartiertje van te voren begonnen de eerste ruiters in te rijden. En 
om 2 uur begon de eerste proef. Terwijl er steeds meer kinderen kwamen en de 
volgende klaar ging staan met zijn/haar pony liep alles vloeiend.  
Ondanks dat er een paar ruiters waren uitgevallen was het een enorme drukte. 
Zo had iedere ruiter een heuse fanclub, die allen erg goed waren in het aanmoe-
digen. Zodra het proefje van ongeveer 6 minuten klaar was, was vaak de blijd-
schap van de gezichten af te lezen. En zo ook toen er bekend werd gemaakt dat 
iedereen was geslaagd. Iedereen haalde het minimaal aantal punten van 165. En 
er waren zelfs kinderen die in de 200 punten hadden. 
Zo kon ieder voor zich terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarop de pony’s 
en paarden weer erg hun best hebben gedaan en ook zeker bedankt mogen 
worden. Daarnaast waren de familieleden en vrienden die aanmoedigde ook 
zeker belangrijk. En niet te vergeten de helpers van die dag die ook altijd weer 
nodig zijn. 
 
De volgende dag was het tijd voor de laatste ruiters die dit jaar hun diploma 
mogen halen. Zo begon ook deze dag weer met de binnenbak slepen en eindigde 
het met blije en tevreden kinderen.  
Al voor 4 uur zaten de kinderen op hun paard om in te rijden. Waarna de eerste 
proef begon. Ook deze dag verliep soepel en zo werden even na de laatste proef 
de diploma’s uitgereikt. Iedereen kon opgelucht adem halen want niemand was 
gezakt daarnaast was ook op maandag het hoogste aantal behaalde punten 
weer boven de 200. Ondanks het koud was toch alles goed verlopen. Zo was ook 
weer Valda van de partij die de laatste 2 evenementen moest missen.  
Voor deze 2 dagen willen wij natuurlijk de helpers enorm bedanken, want het 
was toch niet helemaal een pretje in die koud. En natuurlijk de paarden en 
pony’s ook.  
Iedereen gefeliciteerd!

De verenigingskampioenen 2009
Het rekenwerk zit er al weer een tijdje op en de kampioenen over het wedstrijd-
jaar 2009 zijn bekend. De winnaars hebben hier inmiddels een brief over gehad.
Ook nu telden de drie best gereden wedstrijden weer mee voor de berekening.
Heb je dus in 2009 aan minder dan 3 (zaterdagse) wedstrijden meegedaan, of 
ben je geen lid van de vereniging, dan maakte je ook geen kans op de titel.
De bijbehorende bekers zullen ook nu weer worden uitgereikt op de open dag in 
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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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2010. Daar moeten jullie dus nog een poosje op wachten, maar de eer hebben 
jullie dan nu toch al.

De kampioenen zijn:
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

Met A-diploma:
Bas Kranenburg  66 
Esther van Gaalen 65
Sanne Engelander 59 
Esther Heijkoop  58 
Suzan v. d. Burgh 53 
Lee Kelters  53 
Michelle v. Diemen 50 
Ruth Walburg  50 
Kim Garthoff  49 
Senta Kleijweg  48 
Mirjam de Vries  47 
Danique v. Stigt  47 
Rienke Boonstra 40 
     
Met B-diploma:  
Irene Weerheim  81 
Julie Craughwell  68 
Wieke Vis  56 
Esmee Wulf  50 
Laura Braam  49 

Met C-diploma:   
Marieke Oudenes 54 

Met D-doploma:  
Marit v. Leeuwen 81 
Femke Severrien 59
Tamara Pietersen 59 
Marlies Bruggeman 57 
      

Eigen Paarden:  
Bo v. Vliet  74 
Vivian de Kort  66 
Julia Vianen  54 

Zonder A-diploma:   
Eva Kranenburg  68 
Chantal Dekker  67 
Demi Termeer  65 
Evelien Heemskerk 57 
Pien Lemmers  57 
Lianne Gordijn  53 
Yvonne v.d. Heide 49 
Jesse v. Eijmeren 48 
Famke Angenent 47
Desirée v Wengerden 47 
Floor Dieleman  46 
Anniek Heemskerk 44 
Melissa  Kempen 44 
Mila v. Rijswijk  43 
Zola Rijlaarsdam 42 
Jet op ’t Land  40 
Joy Luijben  40 
Shania v. Koert 16 37 
Mariëlle v. d. Heuvel 35 
Lara Oostveen  35 
Michelle de Kreij  33 
Nadine Shaban  29 
Samantha Slotboom 25
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

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

Als er iemand is die zegt dat er in dit deel van Nederland geen Carnaval wordt 
gevierd heeft het mis.
Ook in Drollendorp ( Manege Pretfort ) werd 
Carnaval gevierd, en hoe.....!!!!!
Rond 19.15 kwamen de eerste zotten en 
mafketels de gezellig versierde manege in 
hollen. Waar Rijk en Robbie al luid en duidelijk 
de eerste Carnavals krakers ten gehore 
brachten. En als je dacht dat je kon gaan 
zitten heb je het mis, want Rijk zorgde er wel 
voor dat de voetjes van de vloer bleven.
Van een polonaise kan je heel wat maken 
hebben we gemerkt, we hebben geschaatst, 
geroeid en ook de trein van Guus Meeuwis denderde door de binnenbak.
En mocht je tussendoor dorst krijgen dan kon je snel drinken van de tafel pakken 
om vervolgens weer mee gesleurd te worden in de hossende massa.
Tijdens de klanken van André v Duin met de balletjes van de Koningin werden er 
schalen met bitterballen binnen gedragen, die ook gretig werden genuttigd.
Tijdens het hossen heeft een unanieme jury de 2 mooist verklede personen 
uitgekozen. Dit waren Jet (toverfee) en Zola (Michael Jackson)
Geweldig dames, jullie zagen er werkelijk prachtig uit..!!  Zij werden beloond met 
een zakje snoep.
Maar ook andere hadden hun best gedaan en de fraaiste creaties werden 
getoond, een kleine greep die ik voorbij heb zien komen zijn:
Clowns, Voetbalsupporters, Mega Mindy, Indianen, Cowboy’s, Toverfeeën, Ma 
Flodder, en nog vele anderen..!!
Zo rond half 10 werden de eerste kinderen weer opgehaald die moe maar 
voldaan naar hun bed verlangde.
Want als je 2 uurtjes word bezig gehouden in een rulle binnenbak begin je je 
spieren wel te voelen. Zo ook ik en misschien andere van mijn leeftijd die al snel 
door hebben dat we dingen doen die we anders nooit doen...!!
Of dingen doen die we beter NIET kunnen doen... Maar ja het is maar 1 keer 
Carnaval en we nemen de pijn voor lief..!!
 
Al met al kunnen we terug zien op een zeer gezellig en geslaagd Carnavalsfeest,
Mede dankzij Rijk en Robbie die hun Disco beschikbaar wilde stellen om samen 
met ons Carnaval te vieren, en zij weten hoe wij dit moeten doen..!!
JONGENS BEDANKT..     
Wilma.     Méér foto’s op www.deziende.nl
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Super De Boer Nieuwkoop 
steunt onze vereniging !
Super de Boer Kennedyplein 1 in Nieuwkoop geeft  alle verenigingen de moge-
lijkheid om via de Super de Boer de kas te spekken en de naamsbekendheid te 
vergroten. 

Daar doen wij graag aan mee  !

Vanaf maandag 8 februari t/m zaterdag 3 april 
ontvangt u bij Super De Boer Nieuwkoop aan het 
Kennedyplein 1 bij iedere besteding van € 20,- 
een gratis muntje. Dit muntje vertegenwoordigt 
een waarde van € 0,20.
In de winkel staat een spaarsysteem met een 
spaarpijp van iedere deelnemende vereniging. Eén 
van die spaarpijpen is van ónze vereniging. 
En daar kunt u uw munt(en) in stoppen.

Alle munten die wij als vereniging op die manier verzamelen, worden omgezet in 
een geldbedrag, welke aan het einde van de actie aan ons wordt overgemaakt.
Bovendien kunnen wij onze naamsbekendheid vergroten.

Totaal zijn er  Duizenden Euro’s  te verdelen. Wij hopen natuurlijk op een flink 
deel daarvan, maar dat hebben we zelf in de hand! Op vrijdag 16 april wordt om 
19.00 uur op een feestelijke wijze de uitslag bekend gemaakt.

Doe mee en steun onze vereniging!

Zegt u het ook even tegen uw buren, familie, 
vrienden en kennissen !

Meer informatie bij Ad Koster. 

Super de Boer Nieuwkoop  Openingstijden:
Bas Bobeldijk    Maandag t/m donderdag 08:00 - 20:00
Kennedyplein 1    Vrijdag 08:00 - 21:00
2421 EN  Nieuwkoop   Zaterdag 08:00 - 18:00
     Zondag gesloten
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RABO Fietssponsortocht
Op een sportieve manier geld verdienen voor uw vereniging? Met de Rabobank 
Fietssponstocht fietst u zelf een extraatje voor uw club bij elkaar. En hoe meer 
kilometers u fietst, hoe groter onze sponsorbijdrage wordt! 
In 2010 vindt de Fietssponsorstocht plaats op zondag 13 juni.

Fiets mee op 13 juni
Kom tussen 9.00 en 13.00 uur naar een van de vertrekpunten. 
U ontvangt een route en een stempelkaart en bij het inleveren van de kaart kiest 
u zelf een begunstigde uit de lijst van deelnemende verenigingen en stichtingen.

U kunt vertrekken vanaf:
Rabobankvestigingen in: Hoogmade, Leimuiden, Nieuwveen, Nieuwkoop, Roelo-
farendsveen en Ter Aar.
Rijpwetering, Oud Ade: Dorpshuis Plein 13, Pastoor van der Plaatstraat 13, Rijp-
wetering. Woubrugge: het Batehofplein.

Fiets zoveel mogelijk kilometers
U bepaalt zelf hoeveel kilometer u wilt fietsen. Hoe meer kilometers u fietst, 
hoe hoger het sponsorbedrag. Het maximaal uit te keren bedrag per vereniging 
bedraagt € 1.500.

Kilometers Bedrag

± 20 km € 2,50

± 35 km € 5

50 km € 7,50

100 km (speciaal voor wielrenners) € 12,50

Maak een mooie foto
Wie maakt de leukste foto tijdens de Fietssponsortocht? 
Met uw inzending maakt u kans op een mooie prijs. Stuur uw digitale foto vóór 
26 juni naar onze bank. U geeft daarmee toestemming aan Rabobank Groene 
Hart Noord om uw foto te gebruiken voor publieke doeleinden.

Feest onderweg
Vergeet onderweg niet af te stappen voor een gezellige pauze! Diverse 
horecagelegenheden langs de route hebben deze dag speciale aanbiedingen en 
muziekverenigingen zorgen voor extra sfeer.
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Licht op de les van.....
deze keer de les van vrijdag om 17:00 uur
Hallo paardengekken!
Ik ben Melissa (11 jaar).
Ik ben in november overgestapt van een andere manege naar Pretfort en ik vind 
het hier heel leuk!
Ik ga nu wat vertellen over mijn groep.

Wij rijden op vrijdag van 5 tot 6.  We krijgen les van Ria.

Ik vind mijn groep heel leuk omdat het altijd gezellig is.
We komen er altijd uit wie op wie gaat en hebben daar nooit ruzie over!
De leeftijden en niveau’ s verschillen een beetje, maar dat maakt niet uit want 
het blijft een hele leuke groep!
Toen ik erbij kwam was ik de jongste (nu nog steeds) maar iedereen was heel 
aardig voor me.
Ria onze lesgever is gewoon super en de lessen zijn heel leerzaam! 

Marit (17); Ik vind onze groep leuk! Een beetje niveau verschil, maar dat maakt 
het niet ongezelliger. En Ria als lesgever is natuurlijk hartstikke leuk!
Rienke (12); Ik vind de groep leuk en gezellig.
We hebben ook nooit veel gedoe over op welk paard we willen.
Michelle (12); Ik vind deze les leuk omdat alle kinderen in de les aardig zijn. 
Het is altijd heel gezellig!
Melissa (ik); Iedereen in de groep is altijd heel aardig! 

Ik geef de volgende beurt aan Ruth Walberg omdat zij heel aardig is en mij heeft 
rondgeleid 
op de ma-
nege.
Ze kan 
goed 
paardrijden 
en ik wil 
wel wat 
over haar 
les weten!

Melissa.
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Paardenpraat 
In deze paardenpraat maak je 
kennis met een zeer lieve vent 
genaamd: 

Brian 
Hallo lieve en kleine (en toch ook grote) 
lezertjes. Wat ben ik blij dat ik wat over 
mezelf mag vertellen. Dat is altijd wel 
handig, aangezien ik hier nog niet zo 
heel lang sta en nog een beetje moet 
wennen aan al die lessen. 
Nou zoals vele al weten ben ik sinds 2009 op de manege gekomen. Op een mooie 
dinsdag, om exact te zijn op 22 September. Er raar allemaal, zo sta je in eens niet 
meer tussen de kalfjes. Want zoals vele misschien al weten is dat ik, voordat ik 
bij jullie kwam, tussen de kalfjes stond. Erg lief en leuk hoor, maar die kleintjes 
hebben wel mooi mijn staart afgekauwd! Niet echt bepaald aardig van ze. Nu 
kost het mij erg veel moeite om vliegen weg te jagen in de zomer. Gelukkig heb 
ik nu geen last meer van die kalfjes, tenzij één of ander paard ineens inziet dat 
mijn staart toch kort moet blijven, maar dat hoop ik niet! Dan zie ik er natuurlijk 
niet meer uit als een beeldschoon paard. Aangezien ik er mooi, sterk, getalen-
teerd en slim ben. Vandaar ook mijn echte naam. Ik had natuurlijk zelf liever 
Brainstorm gezien ofzo, maarja met Brain kan ik ook wel leven. Daar is trouwens 
ook nog een discussie over geweest, want heette ik nou Brian of Brain? Het 
is uiteindelijk Brian geworden. Ik kan daar ook wel mee leven hoor, het klinkt 
namelijk alsof ik erg groot en stoer ben en dat ben ik eigenlijk ook wel, want ik 
ben wel groot hoor! Ik ben namelijk 1.56 m dus pas maar op, grrr! Grapje, hihi. 
Hoe oud zouden jullie mij trouwens schatten? Erg jong zeker, want ik zie er nog 
beeldschoon uit! Ik zal het maar zeggen. Ik ben gewoon 9 jaartjes jong! Ik ben 
namelijk geboren in 2001. 
Wat jullie trouwens ook wel gehoord zullen hebben is dat ik erg van zwemmen 
houd! Ja, ik laat jullie wel mooi even allemaal schrikken hé? Het was ook niet 
zo bedoeld dat jullie allemaal in paniek zouden raken. Ik wist immers ook niet 
dat ik er niet meer uit kon komen! Nu heb ik dus wel mooi mijn eerste zwemdi-
ploma gehaald. Mijn A diploma! Ik ben er erg trots op, maar dat was natuurlijk 
niet genoeg voor een paard zoals ik. Daarna moest ik natuurlijk ook voor mijn B 
diploma gaan. Dit keer dacht ik mooi iedereen te slim af te zijn. Ik dacht name-
lijk: Ria is er niet dus ik kan eventjes lekker zwemmen, maar helaas. Het viel toch 
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een paar meiden op en zodoende ben ik dus weer uit het water gehaald. Het 
was wel erg koud deze keer! Dus misschien laat ik het nu wel bij mijn B diploma. 
Al blijft het wel leuk om extra in de belangstelling te staan. Dan komt toch 
iedereen even mooi kijken hoe het met mij gaat. Erg lief van al die mensen dan 
en natuurlijk leuk al die snoepjes die je krant! Nu moet ik niet andere paarden op 
mijn idee brengen, dus ssssttttt, tegen niemand zeggen hé! 
Mensen vind ik trouwens wel één van de leukste wezens. Haha, wezens, zo lijken 
jullie net buitenaards. Maar gelukkig zijn jullie dat niet. Ik vind het heerlijk al-
lemaal. Dat gepoets en gekroel. Wat kan ik daar lang van genieten zeg! Dus als 
je op mij gaat rijden, zou ik het wel erg fijn vinden als je een kwartiertje voor mij 
neemt. Gewoon lekker poetsen en knuffelen. Daar maak je mij wel blij van hoor! 
En daarna kunnen we wel lekker rijden. Al schijnen veel mensen dat niet leuk op 
mij te vinden. Waarom weet ik echt niet hoor. Zoveel verkeerds doe ik toch niet? 
Veel wezentjes vinden dat ik hard ga in galop, maar naar mijn idee ga ik niet zo 
hard. Misschien wel iets té hoor, maar het is ook zo moeilijk. In stap en draf voel 
ik me erg zeker, maar van galop wordt ik een beetje onzeker. Het lijkt net of mijn 
beentjes dan harder willen dan mijn lichaam. Ik wil en kan wel rustig, maar dan 
heb ik wel jullie hulp nodig. Als jullie van te voren al in mijn mondje gaan trekken 
omdat jullie denken dat ik hard ga doet dat mij alleen maar pijn. Dan ga ik na-
tuurlijk ook trekken. Maar als jullie gewoon heerlijk rustig alles goed en duidelijk 
aangeven kan ik het ook echt wel! Ik heb natuurlijk soms wel is een dag dat alles 
niet even lekker gaat, maar dat hebben jullie ook wel eens, toch? En aangezien 
ik nog maar 9 jaartjes jong ben, moet ik ook nog wel een beetje goed alles leren. 
De laatste tijd gaat het mij in ieder geval al beter af. Galop gaat al rustiger. Al 
vind ik het zelf en af en toe vind ik mezelf in stap en draf ook nog was is sloom 
hoor, haha! Trouwens, ik kan er mooi lopen! Soms als de spiegel open staat kijk 
ik wel eens stiekem. Dan loop ik heel rustig en beheerst en soms nog wel is naar 
beneden! Dat is wel erg moeilijk, vooral in de draf. Maar oefening baart kunst 
zeggen ze toch? Zo gaat dat dus ook bij mij. Lekker bezig zijn en relaxt en dan ga 
ik wel hoor. Netjes lopen is gewoon moeilijk, maar al heb ik mijn dag dan gaat 
het wel! 
Zo, ik denk dat dit wel genoeg is neem ik aan? Ik wil nu na al dat vertellen toch 
wel wat lekkers hebben. Ik hoop ook dat jullie nu misschien wel iets meer op mij 
willen rijden en mij anders gewoon eens heerlijk willen poetsen of een snoepje 
geven. Niet te veel, want ik moet aan mijn mooie lichaam denken. Ik wel één 
van de knapste paarden hier op stal.  
Ik hoop dat jullie langs komen en anders vraag ik wel even om aandacht! 
Tot op de manege lieve, kleine en grote paardenliefhebbers!

Kijk ook eens op www.deziende.nl onder de kop “bewoners”.
Daar staan beschrijvingen van heel veel paarden van de manege!
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Pretfort
fanaat 

Hallo Allemaal! 

Misschien kennen de meeste mij al, 
maar laat ik me toch voorstellen, ik ben 
Irene Weerheim, ik ben 13 jaar jong 
en ik ben jarig op 13 maart.
Ik woon in Bodegraven, samen met 
mijn vader, moeder, broer en zus.

Ik rij nu 6, bijna 7 jaar op de manege. 
Ik ben altijd al gek geweest op paarden, al toen ik 2 was riep ik ‘paard!’ als ik 
een paard in de wei zag staan en ik ben toen een paar privélessen gaan nemen 
in Nieuwkoop. Dat beviel op een gegeven moment niet zo goed meer. Heel vaak 
vielen lessen uit en was er niemand meer om les te geven dus zijn we op zoek 
gegaan naar een andere manege en zo ben ik bij Pretfort gekomen! J Ik reed 
toen ik klein was meestal op Jeroen en Finia. Er zijn nog meer paarden gekomen 
waar ik meestal op reed bijv. Dorien, Pokey en Kylan. 
Toen kwam er een nieuwe pony, C’est Moi, door ons op de manege Ikke ge-
noemd. Ik vond haar gelijk erg leuk en ze werd al snel mijn lievelingspony. Ze was 
echt een lieverd met het rijden en verder kon je ook heerlijk met haar knuffelen, 
haar poetsen enz.. 
Alleen was ze niet helemaal gezond, ze heeft een bekkeninstabiliteit gekregen 
en had erg veel pijn. Het is een hele lieve pony en natuurlijk hadden we haar het 
liefst allemaal bij ons willen houden, maar in sommige gevallen mag je ook niet 
egoïstisch zijn tegenover het paard. Zo is het beter voor haar. Ik mis haar nog 
steeds maar gelukkig kan ik ook terugkijken op de mooie herinneringen die ik 

heb, samen met Ikke.

Ik rij nu in de eerste les op zaterdag bij Vera. Ik rij meest-
al op Borah, een erg lief paard en we hebben een erg 
gezellige les. Ik heb 8 februari mijn C- Diploma op Borah 
gehaald. Je ziet me meestal de hele zaterdag op de 
manege rondlopen. In de zomer, als het wat langer licht 
blijft, ga ik vaker naar de manege. Ik ga namelijk altijd 
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Voor het meest actuele nieuws 
uit de gemeente 

www.rtvlokaal.nl

Nieuws voor u, door u
Nieuwkoop
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op de fiets naar de manege. Ik vind het super op Pretfort, het is altijd gezellig en 
iedereen staat voor elkaar klaar.

Verder hebben we thuis 2 poezen en 2 konijnen. We hebben een tijdje gerbils ge-
had, maar die zijn inmiddels allemaal dood (ook 2 opgegeten door de poes). Wat 
wel heel leuk is, is dat we binnenkort een hele lieve Drentse Patrijs pup krijgen. 
We nemen een teefje, en we gaan haar Lady noemen.  
Dit was het wel zo’n beetje denk ik, en als jullie nog meer over me willen weten 
kan je het me natuurlijk altijd vragen. Meestal loop ik over de manege rond met 
een paar meiden!

Liefs, Irene.

Hallo lieve lezertjes! Ik moet er weer even inkomen hoor, want dit is natuurlijk 
het eerste nummer van 2010. Ik hoop dat jullie net zo veel zin hebben in dit 
nieuwe jaar als dat ik dat heb.  
Zo is er natuurlijk een hoop gebeurd sinds de laatste pretpraat. Want, lieve 
kindjes, wat jullie waarschijnlijk wel opgemerkt hebben is dat Ikke niet meer op 
de manege staat. Het was een erg moeilijke beslissing maar ik zal het even ver-
duidelijken. Ikke liep al een tijdje kreupel en ik kan je vertellen dat is natuurlijk 
niet fijn! Dus dit deed Ikke best wel pijn. Hoewel Ikke een hart van goud had en 
enorm geschikt was voor de manege is het natuurlijk niet eerlijk om haar met 
pijn bij ons te laten staan. Dus daarom is deze beslissing genomen. Het was 
moeilijk, maar je kan er denk ik niet mee leven als je egoïstisch bent tegen over 
het paard. 
Voor Ikke is er een nieuw paard gekomen met een enorm mooie kleur, al vind ik 
dat zelf. Ze is namelijk zwart (net zoals ik dat ben, haha). Erg mooi dus! En een 
erg dure naam: Paradiba. Ik heb ook nog gehoord dat ze een goede stamboom 
heeft. Al zegt dat natuurlijk niet alles. Kijk naar mij, ik ben ook beeldschoon, 
maar wie zegt dat mijn ouders dat ook waren? 
Het diploma rijden zit er ook weer op voor dit jaar. En dat was ook weer allemaal 
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spannend. Ik vind het eerlijk waar ontroerend als ik jullie zo zie oefenen. Heel 
serieus en alles moet precies gaan. Erg mooi. Ik ben trots op jullie lieverds. Er zijn 
natuurlijk altijd verbeterpunten, maar wij zijn natuurlijk Edward Gal niet. (Zijn 
paard, Totilas, is ook zwart, erg mooie kleur, haha).  
Nou goed, ik zal maar eens even aan de vragen gaan beginnen. De eerste moe-
ten jullie kleine lieverds even goed opletten, want dit is enorm leuk! En je moet 
er misschien wel snel bij zijn, want wie weet is het snel op! 
 
Hallo lieve Flitsie, 
Ik had ergens gelezen/gehoord dat er hoofdstellen te koop waren. 
Natuurlijk zonder bit, maar het lijkt me wel leuk om een hoofdstel te 
hebben van riempjes die een manegepony ooit heeft om gehad. Mijn 
vraag is dan wel een beetje voor de hand liggend, maar wil je dit mis-
schien verder uitleggen? Want dan weet ik ook waar ik moet zijn om 
ze te kopen, want ik wil er wel heel graag 1. 
Groetjes en kusjes aan iedereen daar. 
Hallo lieverd. Ik zal het nu 1 keer duidelijk en goed uitleggen, want dit is natuur-
lijk al een tijdje aan de gang. Zo is er al een hoofdstel verkocht en een frontriem, 
maar er zijn er nog veel meer te koop. Ik snap dat het erg leuk is, dus daarom 
moet je er snel bij zijn, want wie weet zijn ze wel snel op! Elk hoofdstel is voor 
een 10tje te koop. Ze zijn helemaal goed, behalve dan dat er geen bit aan hangt. 
Die is natuurlijk niet helemaal nodig, want zonder is het ook hartstikke leuk. Op 
wedstrijden zijn ze natuurlijk sowieso te koop. Maar als je het aan Ria vraagt en 
gelijk geld mee hebt, kun je ze ook kopen. Er zijn allemaal verschillende hoofd-
stellen. Zo hebben we er een paar hangen die bruin van kleur zijn. Of een paar 
met mooie frontriemen. Ze zijn allemaal goed schoongemaakt. En als ze bij je 
thuis hangen blijven ze ook mooi schoon, omdat het daar niet zo vochtig is.  
Maar nu even ter verduidelijking: Je kunt ze kopen bij Ria of je kan iemand van 
het bestuur vragen die er die dag rond loopt. Dus ook aan het jeugdbestuur als 
deze aanwezig is. Deze dames hebben de spullen allemaal gereed gemaakt en 
netjes in elkaar gezet. Dus voor €10,- kan je ze kopen. 
 
Lieve Flits, 
Zoals je wel weet gaan er soms manegepaarden weg. Dit vind ik erg 
jammer want het zijn natuurlijk allemaal lieverds en ze verdienen het 
niet om weg te gaan. Daarom is mijn vraag dus waarom gaan soms 
manegepaarden weg? 
Achjaa .. ik snap wat je bedoeld en ze gaan natuurlijk niet weg omdat we jul-
lie willen pesten. Ik zal even een paar gevallen opnoemen waarom paarden nou 
echt niet op de manege kunnen blijven staan. Allereerst heb je natuurlijk dat 
paarden kreupel kunnen lopen. Het zou enorm zielig zijn als je deze paarden ge-
woon lessen laat lopen terwijl ze pijn hebben. Zelf wil je ook liever zo weinig mo-
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gelijk doen als je pijn hebt.  
Een ander geval waarom paarden weg kunnen gaan is omdat ze vaak niet ge-
schikt zijn voor de manege. Een manegepaard vinden is enorm moeilijk. Ze 
moeten braaf zijn en lief. Natuurlijk kunnen ze af en toe (heeeeel soms!) iemand 
eraf gooien. Maar als er elke dag wel iemand afgegooid wordt dan wil er straks 
niemand meer op rijden. En dan heb je een paard staan die elke dag stil staat. 
Als er dan iemand op gaat heb je een nog groter probleem. Elk paard is anders. 
Dus niet elk paard is geschikt voor de manege. Sommige zijn erg druk en andere 
worden “druk” als er meerdere mensen op rijden.  
Het is natuurlijk niet leuk als je lieveling weg gaat. Dit heb ik meerdere mensen 
zien overkomen. Het doet ook mij pijn en mijn lieve baasje wil het soms liever 
ook niet. Maar niet geschikt is niet geschikt. Straks gebeuren er erge ongelukken.  
Er valt altijd wat te proberen, maar soms zijn ze gewoon op of hebben een te 
moeilijk karakter. Ik hoop dat de mensen dit begrijpen, want het liefst hebben 
we natuurlijk een hele stal vol met allemaal lieverds, maar soms kan het ge-
woon niet anders. 
 
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. Veel plezier 
met alle evenementen dit jaar, want het zijn er een hoop! Ik zie 
jullie natuurlijk op de manege en anders gewoon dikke pootjes 
en likjes van jullie knapste manegehond.

Wist je dat … 
- Lieve Ikke sinds 8 januari weg is? 
- Wij haar allemaal zullen missen? 
- Paradiba nieuw is gekomen? 
- Zij een erg mooi paard met een heuse stamboom is? 
- Quindo een mooie buitenstal heeft? 
- Hij naar buiten kan wanneer hij maar wil?
- Flair sinds februari niet meer in de lessen loopt? 
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- Zij gehuurd wordt door het drietal: Vivian, Femke en Marit?
- Dit drietal eerst een maandje Brian moest rijden? 
- Belle nieuwe huurders heeft? 
- De familie Kranenburg de gelukkig zijn? 
- Quindo zijn eigen hek open kon maken? 
- Hij hierdoor ruzie met Sandor kreeg? 
- Sandor en Valda graag al het kippenvoer op eten? 
- Lady een haan heeft verwond? 
- Zij toen ze de stal in ging erop ging staan? 
- Humpey ziek is? 
- Zij helemaal GEEN lekkers mag? 
- Ook Lille ziek is? 
- Zij daarom weer bij het andere paard van Elena op stal staat? 
- Borah een tijdje terug ook ziek was? 
- De eerste paar ruiters al weer buiten hebben gereden? 
- Sanne rare geluidjes kan maken? 
- Iedereen boodschappen moet doen bij Super de Boer in Nieuwkoop? 
- Wij zo onze vereniging kunnen doneren? (zie pagina 7) 
- Het diploma rijden dit jaar ook weer goed ging? 
- Iedereen ook nu weer geslaagd is? 
- Alle paarden en pony’s ook braaf waren? 
- Vera haar eerste wedstrijd met Rabin dit jaar weer heeft gereden?
- We blij zijn dat de meeste adverteerders ons ook dit jaar weer steunen?
- We De Kiezel welkom heten in ons blad?
- We nog wel enkele adverteerders kunnen gebruiken?
- Ad Koster u hier alles over kan vertellen?
- Hij bereikbaar is op 0172 - 574353 of adkoster@deziende.nl?
- U al voor € 40,- per jaar in dit blad staat?

www.deziende.nl
Voor alle ruiters en belangstellenden, is er nu de mogelijkheid om een account aan te vragen voor onze 

site. Met dat account kun je inloggen en heb je meer mogelijkheden op onze webpagina’s.
We noemen er een paar:

*Je kunt teksten bij foto’s plaatsen. Zoals namen van personen die je op de foto ziet, of gewoon leuke 
opmerkingen. *Je hebt inzicht in de verjaardagskalender. 

*Je kunt aangeven of je wel of niet in de kalender wilt staan. 
*Je kunt je aanmelden voor UpDatEmail, zodat je op de hoogte blijft

van nieuwe ontwikkelingen op de site. 
*Je kunt zelf je email adres aanpassen. *Je kunt sneller dingen in het gastenboek zetten,

omdat je naam en dergelijke automatisch worden ingevuld.

Steeds het laatste nieuws van onze vereniging.
Heel veel foto’s. Gastenboek.
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Het paardenskelet
1.  de beenderen van de schedel  2. de beenderen van het aangezicht met boven- en 
onderkaak 3. de zeven halswervels 4. de achttien rugwervels 5. de zes lendewervels 
(bij het Arabische paard vijf ) 6. de vijf kruiswervels (vergroeid tot het kruisbeen) 7. de 
achttien staartwervels (bij het Arabische paard zestien) 8. de achttien paar ribben 
9. het borstbeen 10. het heupbeen 11. het schaambeen 12. het zitbeen (10, 11 en 
12 vormen met het kruisbeen het bekken) 13. het schouderblad (verbonden door het 
schouder- of boeggewricht) 14. het opperarmbeen 15. het onderarmbeen (14 en 15 
zijn verbonden door het ellebooggewricht) 16. het elleboogbeen 17. de zeven beentjes 
van de voorknie (handwortelgewricht) met 17a. het haakbeen 18. de voorpijp
19. de griffelbeenderen 20. het sesambeen 21. het kootbeen (tussen voorpijp en 
kootbeen bevindt zich het kootgewricht) 22. het kroonbeen (tussen koot- en kroonbeen 
bevindt zich het kroongewricht) 23. het hoefbeen (tussen kroon- en hoefbeen ligt het 
hoefgewricht) 24. het straalbeen 25. het dijbeen (tussen bekken en heupgewricht 
bevindt zich het heupgewricht) 26. de knieschijf of patella 27. het groot schenkelbeen
28. het klein schenkelbeen (tussen schenkelbeen en dijbeen bevindt zich het kniege-
wricht) 29. de zes beenderen van het spronggewricht met het hielbeen
30. de achterpijp met 31. de griffelbeenderen 32. het sesambeen
33. het kootbeen (tussen achterpijp cn kootbeen ligt het kootgewricht)
34. het kroonbeen (tussen koot- en kroonbeen ligt het kroongewricht)
35. het hoefbeen 36. het straalbeen

Dit is een tekening uit 
de infomap van onze 

vereniging.
Heb je deze map 

nog niet, vraag er 
dan even naar op de 

manege.
In de map staan ook 
de proefjes die we bij 
wedstrijden rijden.
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KAMPPRAAT 2010
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer jeugd-kampen.Dit 
keer splitsen we het in twee kampen.
De eerste is bedoeld voor de jeugd van de basisschool.
De tweede voor iedereen op het voortgezet onderwijs.
Zit je er net tussen in, dan mag je (in overleg met Ria) kiezen.
De 1e kampweek staat gepland van maandag 5 juli t/m 10 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” € 185,-
Het 2e kamp is nog onder voorbehoud!!!
van maandag 12 juli t/m donderdag 15 juli.
De kosten hiervan zijn € 150,-. (inclusief buitenrit)
Niet-leden  betalen in beide gevallen € 10,00 meer!!

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

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

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

Persoonlijke benodigdheden.
Slaapzak of iets wat deze kan vervangen. We slapen op stro. Toiletartikelen zoals zeep 
en tandpasta. Extra onderkleding. Truien en extra lange broeken en uiteraard je rijbroek. 
(Rij)laarzen, schoenen, (rubber)laarzen en eventueel gymschoenen. Regenkleding. 
CAP........ uiteraard. Lektuur voor als je niets te doen denkt te hebben. (Komt zelden voor). 
Zaklamp. Zwemkleding.
Als je een oude cassetterecorder of CD-speler hebt is deze welkom. 
Ook CD’s  zijn welkom, maar zet wel duidelijk je naam er op. 
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Inschrijfformulier kamp 2010
Dit formulier inleveren aan de bar, samen met € 25,00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

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

Ruitersportvereniging “De Ziende”

op maandag 15 maart 2010 om 20.00 uur
in de kantine van manege Pretfort

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

 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Corrie Smittenaar en Wilma Klootwijk
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar: Ad Koster
 9 Het jeugdbestuur.
  Hierin vinden dit jaar geen veranderingen plaats.
 
 10 Plannen voor het komende jaar
 11 Rondvraag
 12 Sluiting
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de leden-

administratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

februari

22 Esther van der Vlies

25 Danique van Stigt

25 Laurens Jan Vogelaar

25 Chayenne van der Hoorn

25 Francisca Schutter

maart
4 Tim Rolf

5 Franca Brussee

5 Jet op ‘t Land

13 Irene Weerheim

15 Marjanne  Keizer - van Berkel

17 Femke Severrien

17 Patricia Kranenburg

19 Beau Schonewille

22 Sam Meijer

24 Maartje op ‘t Land

25 C. van Schaik

25 Marenna  Pellegrom

27 Bas Kranenburg

april
6 Michelle Gordijn
7 Yara Kleijweg
10 Shannon Hoogervorst
11 Sonja Dekker
12 Esther Heikoop
13 Ria van Schaik
13 Marleen Heikoop
13 Xena Leliveld
21 Melvin Slinger
23 Adrie Vianen
25 Corine Blom
25 Desirée van Wengerden
27 Katja Lemkes

mei
2 Samantha Slotboom
5 Marieke Oudenes
6 Gerda Bruggeman
9 Ilse Rolf
11 Jane van der Ploeg
15 Jessica Verkade
16 Suzan Vellekoop
18 Inge van den Hoff
25 Kim Harting
27 Lotte Verheul
27 Yentl vd Berg
29 Sanne van Tol

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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14 maart Caprilliwedstrijd voor iedereen.
zie voor  We starten (afhankelijk van aantal deelnemers)   
aanvangtijd in meerdere ringen.
de lijst in  De indeling is gelijk aan de indeling bij bv de 
de kantine dressuur. Dus: zonder A, met A, met B, met CD   
  en Eigen Paarden.
  Mogelijk worden ringen gecombineerd.
15 maart Ledenvergadering RSV De Ziende.
  In de kantine van Pretfort. Aanvang 20.00 uur.
5 april  Tweede paasdag! Eieren zoeken met brunch.
15 mei  Cross, puzzelcross en puzzelrit.
13 juni  Rabo Fietssponsortocht Rabobank GHN
  Zie artikel in deze Pretpraat.
19 juni  Open Dag en Dressuurwedstrijd.
5 t/m 10 juli Ponykamp.
12 t/m 15 juli Tienerkamp (inclusief een echte buitenrit).
20 augustus Slaap / Pyamaparty.
5 september Schotse Highland Games.
18 september Cross, puzzelcross en puzzelrit.
23 oktober Dressuurwedstrijd.
20 november De Sint bezoekt de manege.
27 november (Kerst)Klaverjassen en 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


