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Van de voorzitter
Laat ik jullie eens herinneren aan mijn vorige 
voorwoord. De laatste zin in dat stukje luidde: “Na 
regen komt zonneschijn, en ik hoop op 24 juni!” Nu 
ben ik niet gelijk van plan om verder te gaan in de 
meteorologie, het KNMI aan te vallen, omdat die 
het weer van het komende uur nog niet eens goed 
kunnen voorspellen, of om gelijk maar op te treden 
als de nieuwe Piet Paulusma bij SBS6, maar…Mijn 
hoop, mijn voorspelling kwam uit. De Open Dag op 24 juni was niet alleen een dag 
met heel veel zonneschijn, het werd zelfs een stralende dag.

Natuurlijk was er al weken gewerkt om de manege er zo netjes mogelijk uit te 
laten zien, door veel vegen, onkruid wieden en ramen lappen, maar donderdag 
en vrijdag werden de puntjes nog even op de i gezet. De gezellige voorpret van 
vrijdagavond beloofde al veel goeds voor de zaterdag, de Open Dag zelf. Het begon 
gewoon ’s ochtends al lekker. De wedstrijden gingen keurig op tijd van start, de 
pony’s hadden er zin in, alle vrijwilligers stonden klaar en in de tent was de koffie 
gereed. (niet dat ik dat drink, maar enkele andere BM-ers* wel). En dan al ’s 
ochtends vroeg dat heerlijke zonnetje…

Voor mij kon de dag al niet meer stuk toen ik zag met hoeveel enthousiasme de 
senioren het spits afbeten in de buitenbak. Hoe de B-diploma ruiters het stof van 
de binnenbak voor lief namen. Hoe de zonder-A diploma ruiters zich knap tussen 
de bordjes van de springwei-ring wisten te redden. Hoe de eigen paarden ruiters 
er al tijdens de wedstrijd een show van maakten. Hoe de jongste ruiters weer 
door oude trouwe Sandor naar hun certificaat werden geleid. Hoe de A-diploma 
ruiters binnen in de hitte hun eerste proeven met galop vertoonden. Hoe de C-
diploma ruiters met speels gemak het wijken lieten zien. En hoe fijn het weer was 
om te zien dat de ringmeesters, commandeurs, schrijfsters en niet te vergeten de 
juryleden deze wedstrijd weer mogelijk maakten. En dat het dan ook nog precies 
op de geplande tijd afgelopen is. Wauw dat is gaaf!

Na een rondje rad voor kinderen, lekker wat te eten voor paard en mens, even een 
kort momentje rust gingen we door met het showprogramma. Het verhaal van 
Tarzan en Jane uitgebeeld door de vrijdagles was een waanzinnig leuke opening. 
Het geheel zag er leuk verkleed uit en het verhaal was op sommige momenten erg 
grappig.
Ria en ik hadden dit keer het meest serieuze onderdeel van het showprogramma 
en dat was voor mij geheel nieuw, aangezien ik meestal betrokken ben bij de 
minst serieuze zaken. Maar tijdens de clinic was het muisstil en bij de goed gelukte 
vliegende galopswissel ging iedereen juichen en klappen. Het was een kick om te 
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zien hoe Ria met Northan de kür reed, ook al had Boudewijn de Groot weinig met 
jungle te maken.
Maar gelukkig was daar de dinsdagles met een hoogstandje: een achttalproef op 
de muziek van Jungle Book. Nu heb ik enkele jaren achttal ervaring, maar ik moet 
zeggen, dat blijft knap lastig hoor, met acht ruiters zo’n proef rijden. En met zoveel 
tegenslag vooraf! Ook deze groep zag er prachtig uit.
Het spektakel kwam dit keer van de jungleruiters, die in camouflage tenue met 
absurd hoge snelheden een poging tot ringsteken deden. Het aantal ringen dat 
gestoken werd was dan wel niet zo hoog, de snelheid is nog nooit zo opgelopen 
op een Open Dag. De eigen paarden vrijdagles was hiervoor verantwoordelijk, dus 
mocht u ze geflitst hebben…

En dan eindigt zo’n dag met de traditionele parade, de huldiging van de 
kampioenen en de prijsuitreiking te paard met ereronde op muziek. Kan het 
mooier!? Het blijft zo’n schitterend gezicht om zoveel paarden in de bak te zien 
gaan. Het is gaaf om zoveel prijzen uit te mogen delen. Om al die blije gezichten te 
zien en het applaus te horen van trotse vrienden en familie en zelfs van leden die 
net niet in de prijzen vielen. Dan is er nog het Rad van Fortuin als toetje, waarbij 
de boodschappenkar naar de familie Uyterlinde ging. Aan het eind van de dag was 
geloof ik iedereen winnaar.

Ik wil vanaf deze plek iedereen die heeft meegewerkt aan deze te gekke Open Dag 
nog eens hartelijk bedanken. Want vergeet niet dat zo’n dag gemaakt wordt door 
de vrijwilligers en natuurlijk ook door de sponsors. Eigenlijk door iedereen die RSV 
de Ziende en Manege Pretfort een warm hart toedragen. Wij allemaal geloof ik!

Ik durf ter afsluiting geen nieuwe weersvoorspelling te doen. Wel hoop ik voor 
het ponykamp dat het droog blijft en dat het een gezellig feestje wordt. En dat 
wij elkaar weer zien na de  grote vakantie, als we weer gaan oefenen voor de 
Najaarscross. Wil je nog foto’s van de Open Dag, de uitslagen bekijken of meer 
verslagen lezen? Surf dan naar www.deziende.nl en geniet nog even na. Ik zie jullie 
wel weer op de manege.

Oant Moarn! Tot morgen
Lot Paymans

* BM-ers = Bekende Manegegangers

Zon overgoten open dag
 
Zaterdag 24 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” weer een open 
dag op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg.
Om kwart voor negen werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de 
eigen leden.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. �

Zoals in het 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 senioren-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 half twaalf mochten kinderen van buiten de manege een ritje op een pony 
maken. Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.
Vanaf een uur of één gingen de demonstraties van start. Aan elkaar gepraat door 
de super Spreekstalmeester Frits Paymans en op voortreffelijke wijze verstaanbaar 
gemaakt door Tino Brouwer, die ook voor de muzikale aankleding van de dag 
zorgde.
Naast de demonstraties vanuit de verschillende  paardrijlessen verspreidt over 
de week, gaf o.a.  de eigenaresse van Pretfort, Ria van Schaik, een prachtige 
demonstratie op muziek.
Spectaculair om te zien, was het ringsteken. Dat soms in een wel heel hoog tempo 
ging.
Zes deelnemers reden in twee manches een parcours af met vier ringen.
Het publiek kreeg hierbij de gelegenheid een gokje te wagen over het aantal 
gestoken ringen per deelnemer. Dit was echter niet eenvoudig. Slechts 2 personen 
wisten dit juist te gokken. Alle anderen zaten er verschikkelijk ver vanaf.
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Om deze hele dag te bekostigen, werden de gehele dag lootjes verkocht en draaide 
aan het einde van de dag het rad van avontuur een aantal ronden. Hoofdprijs 
hierbij was een prachtig gevulde boodschappenwagen van Super de Boer uit 
Nieuwkoop. 

Om een indruk van 
deze gezellige dag 
te krijgen, kunt 
u heel veel door 
Kees Vreugdenhil 
gemaakte foto’s 
bekijken op de 
website van de 
vereniging: 
www.deziende.nl.

Uitslag Senioren:
1 Els Smit op Borah met 161 pt.
2 Gerda vd Ploeg op Borah met 156 pt.
3 Annemieke vd Vlist op Mickey met 152 pt.
4 Adrie Vianen op Mickey met 148 pt.
5 Elena Hoostrate op Lille met 145 pt.
Uitslag Certificaten. Alle kinderen reden op Sandor.
1 Kelly Hagénus met 72 pt.
2 Cindy Hagénus met 70 pt.
3 Meagan-Melanie Zijp met 69 pt.
4 Beau Schonewille met 68 pt.
 Denise Dortangs met 68 pt.
Uitslag zonder A-diploma
1 Elise Borgstijn op Sylvester met 167 pt.
2 Joyce Tukker op Sanne met 165 pt.
3 Anne Niemel op Kim met 164 pt.
4 Marieke Oudenes op Sanne met 163 pt.
 Julia Vianen op Pokey met 163 pt.
Uitslag met A-diploma
1 Irene Weerheim op Pokey met 166 pt.
2 Bo van Vliet op Pokey met 164 pt.
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3 Mandy van egmond op Jeroen met 163 pt.
4 Maxime vd Ploeg op Borah met 162  pt.
5 Romy van Egmond op Jeroen met 161 pt.
 Marit Bunt op Jeroen met 161 pt.
Uitslag met B-diploma 
1 Bejulah van Haren op Kim met 166 pt.
2 Moushami Hilders op Sylvester met 165 pt.
3 Petra Schutter op Kindly met 164 pt.
4 Danique woudstra op Hardy met 163 pt.
5 Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 162 pt.
Uitslag met C diploma 
1 Marit van Leeuwen op Borah met 169 pt.
2 Femke Severrien op Kindly met 168 pt.
3 Felicia Brouwer op Sanne met 165 pt.
4 Bonnie Domburg op Kasper met 164 pt.
 Vivian de Kort op Kindly met 164 pt. 
Uitslag Eigen Paarden 
1 Samantha Stienstra op Hugo met 171 pt.
2 Joyce Timmer op Ylke met 170 pt.
3 Lisanne vd Noordt op Humpey met 169 pt.
4 Margot Keizer op Mickey met 168 pt.
5 Susanna Uelderink op Bandiet met 167 pt.

Tijdens de prijsuitreiking werden tevens  de bekers uitgereikt aan de 
verenigingskampioenen van het vorige seizoen.  Dit waren:
Bij de categorie “zonder A”: Julia Vianen met 70 punten.
Bij de categorie “met A” : Petra Schutter met 72 punten.
Bij de categorie “met B”: Sanne Vreugdenhil met 58 punten.
Bij de categorie “met C”: Lisa-Maria Uyterlinde met 70 punten.
Bij de categorie “met D”: Aaike Jelske vd Velde met 55 punten.
Bij de categorie “Eigen Paarden”: Patricia Leliveld met 70 punten.

Sponsors bedankt!!
Naast heel veel (te veel om om te noemen) bedrijven die de vereniging hebben 
gesponsord door het aanbieden van prijzen voor de enveloppen-verloting en voor 
het Rad, zijn er ook een paar hoofdsponsors die ik met name wil noemen.
Dit zijn de familie Leliveld voor de bekers, loonbedrijf Kempen voor het springkus-
sen en Super de Boer uit Nieuwkoop voor die geweldige boodschappenkar die we 
als hoofdprijs hadden voor ons Rad.
Stef, Marjolein, firma Kempen, Super de Boer en al die andere sponsors, 
heel hartelijk bedankt!!
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Federatieflitsen
Zondag 28 mei Montfoort 
Ja het was weer zo ver, Ria ging eindelijk met Northan weer eens van start. 
Helaas verliep dit debuut niet geheel volgens plan. Waar Northan bij het losrijden 
nog een prachtige passage liet zien, was hij een kwartier later nogal bang voor 
zijn omgeving. En toen ze naar de ring geroepen werd was dit nog niet voorbij. 
Zeker niet toen de jury een bel luidde dat Ria haar proef mocht beginnen. Northan 
weigerde langs het juryhokje te gaan en begon hogeschool dressuur oefeningen 
te vertonen die niet helemaal gepast waren. Ria kon het nog zo aardig vragen, 
Northan wilde er niet langs. Uiteindelijk begon ze toch de proef en kwam ze netjes 
binnen in verzamelde galop. Maar toen ze weer voorwaarts moest na het groeten 
had Northan het helemaal gehad. Hij weigerde nog maar één pas richting het 
juryhokje te gaan en Ria kreeg hem ook niet de bocht om. Dus helaas werden ze 
toen gediskwalificeerd. Het vervelende van een diskwalificatie is dat je daarmee 
ook twee verliespunten krijgt! Pech voor Ria en Northan dus. Voor de tweede 
proef hebben we nog in een lege ring geprobeerd of Northan daar wel langs het 
juryhokje wilde, maar het bleek niet zijn dag en dus heeft Ria afgemeld voor 
de tweede proef. We hadden Northans rentree in de wedstrijdring iets anders 
verwacht! 
Voordat Northan bakkabouters en spoken in jurhokjes zag, was ik met Ragne door 
de baan gegaan. In tegenstelling tot Northan was Rag niet bang voor juryhokjes 
en bloemstukken en liep ze lekker met af en toe de turbo erop. We konden dus 
fijn rijden in onze proeven. De eerste proef verliep erg vloeiend totdat ik na de 
middengalop iets teveel wilde terugrijden en Rag daardoor omsprong. Verder 
had ik een heel goed gevoel van deze proef. De tweede proef was iets minder en 
ook hier sprong Rag om in de middengalop helaas, maar ik kon het gelukkig wel 
herstellen voor het volgende onderdeel. Al met al lekker gereden en Rag was door 
de watertraining van de afgelopen week goed in conditie, want het leek wel of 
ze nog 2 proeven kon lopen met gemak. Bij de prijsuitreiking werden de punten 
bekend gemaakt, ik had voor de eerste proef 178 pt, nét geen winspunt dus en 
voor de tweede proef 162 pt, wat erg laag was, maar de jury had wel duidelijk 
commentaar erbij gegeven.

Zaterdag 10 juni Concours Agterberg Groenekan 
Het was flink warm 10 juni, maar gelukkig mochten Rag en ik voor de echte hitte 
al onze proeven rijden. Na alles lekker rustig te hebben voorbereid stapten we 
naar het losrijdterrein. Daar aangekomen was het een beetje paniek: ik moest 
bijna direct de ring in! Oei, Ragne liep nog hartstikke stijf en we hadden dus maar 
5 minuten om daar wat aan te doen. Ik koos voor galopperen! Als een dolle zijn 
we het hele terrein over gegaloppeerd, aan de lange teugel, in de hoop dat Rag 
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er minder stijf van werd. Gelukkig werkte dat. Maar toen moesten we direct de 
ring in! Dat is vrij lastig, als je dan gelijk een proef moet laten zien. Maar Ragne 
gedroeg zich keurig en de proef verliep, op het achterwaarts gaan na, vlekkeloos! 
We kregen zelfs 7-ens voor de keertwendingen! Ook de overgangen galop - stap, 
de eerste van de dag, gingen fijn. 
Voor de tweede proef kon ik gelukkig wat meer tijd nemen om toch nog even wat 
dingetjes door te nemen met Rag. Dat werkte goed, de tweede proef ging erg fijn 
en nu ging het achterwaarts wel goed. 
Na de proeven kon Rag lekker uitrusten op de trailer en gingen Mick en ik wat 
rondkijken op dit gave concours. Er waren tuigpaardenrubrieken ‘hoe harder je 
juicht en klapt, hoe hoger die paarden hun benen optrekken’, springparcoursen 
‘hoog hoger hoogst’ en bij de Z-dressuur was er een hoop moois te zien, doordat 
er veel professionele ruiters meededen. 
Toen werden de punten van mijn proeven bekend: 173pt voor de eerste proef 
(11e plaats van de 25 deelnemers) en 180pt en een winstpunt voor de tweede 
proef!(gedeeld 5e plaats!). Het was dus helemaal een topdag in Groenekan, helaas 
was dit de laatste keer dat dit concours zo georganiseerd werd. Maar wel een 
mooi afscheid van Concours Agterberg, we gingen met een winstpunt naar huis!

Zaterdag 2 juli, Waddinveen 
Kringkampioenschappen 
Kringkampioenschappen heb ik goede 
herinneringen aan. Vorig jaar vierde 
ik met Inge nog groot feest, omdat zij 
kampioen werd in de M1. Maar helaas is 
Bolle nog niet hersteld van een operatie 
aan haar kies, waardoor het feest op 
voorhand al niet door kon gaan. Ria en 
ik gingen dus de Ziende-eer proberen 
hoog te houden in Waddinxveen. Maar 
het was warm, verschrikkelijk warm. 
En ik moest al als 2e starten, om 8.07. 
Zo stonden Mick en ik dus om klokslag 
6 uur ‘s ochtends op de manege. Rag 
had zich gelukkig netjes gehouden in d’r 
stalletje en na een kort ontbijtje konden 
we vertrekken naar Waddinxveen. 
Het terrein lag er prachtig bij, maar 
was hier en daar wel wat glad en hard. Met losrijden had ik even zin om keihard 
het terrein over te galoperen, dus gingen alle remmen los (en Rag heeft er veel!! 
;)), maar we gingen echt eventjes lekker hard. Toen weer serieus rijden en op 
weg naar de ringen waar het moest gebeuren. Trouwe supporter Corrie kwam 
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inmiddels ook aangewandeld. De 
eerste proef vond ik erg moeilijk, 
maar Rag deed heel braaf wat ik 
vroeg en we konden best lekker 
doorrijden. In de tweede proef 
begon de warmte een beetje 
tegen ons te werken, maar ook 
deze proef ging redelijk goed. 
Ria en Northan gingen vandaag 
ook van start en de eerste proef 
zag er erg goed uit. Leuk detail 
is dat de jury van Ria een belletje 
had, maar dat Northan hier niets 
om gaf. Zou Ria dan toch stiekum 
‘belletjes-training’ toegepast 
hebben. We zullen het nooit 
weten. Northan liep een van zijn 
beter Z1 proeven met prachtige appuyementen. In de galop deed Ria het wat 
rustiger aan ivm het hier en daar wat gladde terrein. De tweede proef ging ook 
wel lekker, maar ook hier was het terrein wat glad, waardoor Ria wel voorzichtig 
moest zijn. Hierdoor was Northan niet meer zo mooi verzameld als in het begin 
van de proef. Maar Ria kon tevreden zijn bij het afgroeten. 
Toen de paarden allang weer in de wei stonden werden de punten bekend: 
ik kreeg 167 en 165 pt was nogal teleurstellend was, maar Ria scoorde een 4e 
prijs met 213 pt en een winstpunt dus (bij 204 pt 
in de Z heb je een winstpunt). Ze had voor de 2e 
proef 190 pt wat wij ook niet erg hoog vonden. 
Uiteindelijk staat Ria ook nog eens reserve voor de 
Regiokampioenschappen van Zuid-Holland. 
 
De standen zijn nu als volgt:  
 
Chantal & Unic B + 2  
Vera & Maybe L1 + 7 
Jo & Boy L1 + 9 
Lot & Ragne M2 + 3 
Inge & Bolle M1 + 10 (M2-startgerechtigd) 
Ria & Northan Z1 + 14 (Z2-startgerechtigd) 
 
Zo nu is iedereen weer op de hoogte! 
Alvast een prettige vakantie! 
Groetjes 
Lot
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Verhuizing Menno
Zoals iedereen weet is Menno inmiddels niet meer op de manege. Hij is verhuisd 
naar Leerdam.
Nadat er besloten is dat hij niet meer in de lessen kan lopen hebben we gezocht 
naar een goed tehuis waar hij lekker van zijn ‘oude’ dag kan genieten.

2 april:
Melissa en Richard (de nieuwe eigenaren van Menno) kwamen op Pretfort kijken. 
Het was liefde op het eerste gezicht en het duurde niet lang of alles was rond. 
Felicia en Annemieke zijn meegegaan naar Leerdam. We kwamen daar op een 
boerderij waar totaal 8 paarden/pony’s staan. Menno komt daar samen met 
twee merries in een wei. Een paard (lijkt op Sylvester) en een Shetlander. Naast 
de binnen- en buiten stallen en het weiland is er nog een buiten bak en een 
longeerbak. Kortom niet groot opgezet maar gezellig rommelig. 

14 mei:
Dan is het toch echt zover. Menno gaat verhuizen. 
Melissa en Richard komen hem ophalen. Franca en haar moeder, Annemieke 
(hetzelfde als boven!!) en haar 
vriend gaan mee. Na het eten 
wordt Menno in de trailer 
geladen. In optocht gingen we op 
weg naar Leerdam, uitgezwaaid 
door Esther er Ria.

Onderweg verliep alles zoals 
het moest. Menno stond rustig 
in de trailer ondanks dat alles 
toch wel spannend was. Hij was 
steeds maar aan het kijken maar 
vond het verder gelukkig niet 
vervelend. Eenmaal in Leerdam 
aangekomen was het even 
spannend om de trailer weer uit 
te komen maar algauw stond 
hij rustig in de longeer bak. De 
paarden om hem heen in het 
weiland waren nieuwsgierig 
geworden en kwamen eens een 
kijkje bij hun nieuwe stal genoot 
nemen. Er was een Belg (Duko) 
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die steeds probeerde contact te krijgen met Menno, al gauw waren ze vrienden. 
Of de mini-shet het er zo mee eens was dat zijn vriend hem bijna onder de voeten 
liep is maar de vraag, maar toch!!

Nadat we gezien hadden dat Menno het daar naar zijn zin heeft en ook zijn nieuwe 
verzorgsters helemaal enthousiast waren over Menno zijn we weer huiswaarts 
gegaan. Nu maar hopen dat hij het zo naar zijn zin blijft houden….

Groetjes,

Franca en Annemieke

Paardenpraat
Deze keer stelt

Chardin!
zich aan jullie voor! 

Hallo zeg, daar word ik dus effe helemaal 
een partij niet goed van! Sta ik EINDELIJK 
lekker de hele dag in de wei met mijn sidekick Flora, Moet ik ineens zo nodig 
een verhaaltje vertellen over wie ik ben en wat ik allemaal doe…Vanwaar deze 
interesse ineens??? Nou ja, als het dan echt moet…

Ik heet dus Chardin en ik ken jullie niet allemaal persoonlijk. Dat houd ik graag zo, 
want ik houd dus om te beginnen helemaal niet van vreemden rondom mijn stal! 
Leuk als jullie komen kijken, maar dat kan ook heel goed vanaf de schuifdeur en je 
hoeft echt niet zonodig op mijn lip te komen staan, ja!! Toevallig heb ik het altijd 
erg druk want ik moet de hele dag op Flora letten, en daar kan ik helemaal geen 
pottenkijkers bij gebruiken, toevallig! Ik word altijd al zo afgeleid door mijn buuf 
aan de andere kant, Bolle, die vindt het blijkbaar nodig om der stal helemaal lens 
te schoppen zo af en toe. Dwaas natuurlijk, want een stal is toch echt veel sterker 
dan zij, maar dat zoekt ze maar lekker uit. Alleen van die herrie krijg ik nog wel 
eens een punthoofd. Hoewel…Laatst was ze een paar dagen de hort op en toen 
miste ik het oude, vertrouwde geschop naast me toch wel een beetje. Er zit ook 
wel een soort van ritme in, waar je lekker bij weg kunt dromen..



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. �2



Jaargang 32, nummer 3 - juli 2006 - pag. �3

Eens kijken, wat zouden voor jullie nou handig zijn om van mij te weten? Uh, 
ik ben 16 jaar, een rasechte New Forrest-merrie met officiële papieren van het 
New Forrest Stamboek Nederland. Ik ben een bruine D-pony, met een slank maar 
reuze krachtig voorkomen. Ik heb een lekker snoetje (al zeg ik het zelf) met grote 
donkere ogen, die je kunnen verleiden maar zeker ook kunnen waarschuwen voor 
mijn nogal sterke stemmingswisselingen…Dat kan ik ook niet helpen hoor, dat 
mijn buien wisselen per seconde. Dat schijnen mijn hormonen te zijn, al heb ik 
geen fluit verstand van die rare dingen. Sterker nog: ik weet niet eens precies waar 
ze zitten. Ik kreeg ze ongevraagd dus: wie ze wil, mag ze komen halen, hahaha! 
Ach, ik zeg altijd maar zo: Ik ben gewoon wie ik ben EN ALS IK JE NIET AAN STA, 
KIJK JE MAAR GEWOON MIJN KANT NIET OP!!! 
Uh, oh jeetje, dat bedoelen ze nou denk ik, met die sterke en plotselinge 
stemmingswisselingen..zucht! Rare jongens, die hormonen! Ze gieren weer als 
vliegen door mijn buik!

Of ik hobby’s heb? Hobby’s? Hobby’s?? Kan je die eten??? Hahaha, geintje! Ik 
heb eigenlijk maar 1 grote hobby, en dat is mijn baasje Inge. We mogen dan wel 
vaak ruzie hebben, maar ze is toevallig wel het belangrijkste probleemgeval in 
mijn leven! Niemand moet lelijke dingen met haar doen (behalve ik dan, maar 
dat is heel wat anders) of over haar zeggen, want dan zal ik je wel eens effe 
verbouwen!!! Enne, Sonja doet het ook best geinig, zeker voor de afwisseling. Al 
word ik er niet goed van als ze weer eens met hun dagen gaan zitten ruilen! Ik 
heb structuur nodig, dus als Inge ineens op dinsdag of zaterdag naar me toe komt, 
kan ze een lel krijgen. Gewoon je eigen dagen doen, dan zal je van mij geen last 
hebben, zeg maar!
Een tijdje ging de aandacht van Inge wel heel erg vaak naar Bolle. Dat gekroel en 
gezwijmel naast me zeg…Misselijkmakend!!
Heb ik onbedoeld effe handig opgelost door spier- en hoefbevangen te raken (een 
geluk bij een ongeluk, zeg ik altijd maar). Hatsjikidee…daar kwam alle aandacht zo 
mijn kant weer op! Net goed, Bolle!! Dat ik verrekte van de pijn was natuurlijk wel 
een beetje jammer, maar ik heb er nog steeds profijt van. Heeft Inge effe geen tijd 
genoeg voor mij? Zo opgelost: een dagje een beetje suffig kijken en wat langzamer 
lopen en hopsa..!!! Daar is de volledige aandacht en de bezorgdheid weer!!!
Wel gemeen dat Bolle als wraak een gespleten kies heeft genomen, daar kon ik 
eerst niet tegenop! Beetje sullig proppen van haar kuilgras maken en uitspugen 
voor de voeten van Inge!! Ja hoor! Theatraal Gronings kreng!
Maar Bolle’s kies werkte mooi lekker averechts, want met al die aanstellerij kon 
ze toch maar mooi vertrekken naar een kliniek in Verweggistan! DAAAG BOLLE, 
VEEL PLEZIER ZONDER INGE, ZE IS WEER VAN MIJ…JOEHOEOEOE!! Goh, wat een 
leedvermaak, zijn dat ook de hormonen? Vast wel, hihihihi!

Wat ik verder het liefste doe? Nou, in de weinige tijd die ik voor mezelf heb, 
naast het oppassen op Flora (die oude witte naast me, met die dikke buik, 
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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
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 93,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 105,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 237,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 195,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 260,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.
Hebt u een eigen paard en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de volgende tarieven:
Groepsles van 1 uur, € 4,50 - Privéles van 30 minuten, € 13,00 - Privéles van 1 uur, € 21,00
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 13,00 voor u.

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 € 18,50 per jaar (2e gezinslid € 9,25) 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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hahahaha!), mag ik graag gepoetst worden op de poetsplaats. Dat mijn baasje 
Inge en verzorgster Sonja nou altijd zo nodig mijn hele lijf willen poetsen is hun 
eigen “pakkie an” (maar als het me niet aanstaat geef ik ze gewoon effe een hint 
met mijn achterbeen, werkt altijd!!) maar zelf geniet ik pas als ze mijn mooie, 
dikke manen eens flink onder handen nemen. Heeeeerlijk, lekker lang en hard 
uitkammen graag! En dan ook niet vergeten een borstel over mijn gezicht te 
halen..Hmmm!
Verder is eten ook een fijne hobby, al krijg ik echt niet altijd waar ik mijn zinnen op 
heb gezet hoor. Leest degene die komt voeren dit ook? In dat geval: MEER MUESLI, 
BIKS, WORTELS, APPELS, KOEKJES EN KUILGRAS GRAAG!! We staan hier nagenoeg 
te verhongeren!!!

Ik ben natuurlijk een echte rijpony en het rijden op mijn elegante doch sterke rug 
schijnt leuk te zijn, maar niet altijd mee te vallen. Uiteraard ligt dat niet aan mij, 
maar aan de onervarenheid van mijn ruiters. Ik schijn wel eens hoog en veel te 
bokken, of te hard te gaan rennen… Ja, als ik het naar mijn zin heb, ga ik helemaal 
los en daar horen een paar sprongen van blijdschap gewoon bij hoor. Wie niet 
rijden kan, moet het maar gewoon leren, want ik kan daar niet ook nog eens 
rekening mee gaan houden!! Enne..zo hard is de bakbodem toch niet? Vraag maar 
aan Inge en Sonja, dat valt echt best mee! AANSTELLERS!!! Tsssss!
Degene die bedacht heeft dat New Forrest een rustig, beheerst en onverschrokken 
ras is, mag zichzelf nog wel effe 3x op zijn hoofd krabbelen voordat íe weer zoiets 
bedenkt…Ik schrik me regelmatig een ongeluk van opvliegende eenden en andere 
ellende, en met dressuurproefjes kan ik me maar matig concentreren door alle 
consternatie erom heen… Raar pakkie aan, helemaal alleen in de bak rijden, 
iemand die als een malle mafkees in de hoek staat te gillen…vreselijk!!! En dan 
vinden ze het nog gek dat ik als een wildebeest door de bak heen stuiter! Ja, ja, 
aan wie ligt dat nou eigenlijk??? Met springen heb ik er helemaal geen last van, 
dus misschien is serieus dressuur gewoon niet mijn ding?

Op het moment zit ik reuze lekker in mijn vel…Ik heb een lieve baas en een lieve 
verzorgster en een fijn plekkie in de nieuwe stal. Zolang je mijn “persoonlijke 
cirkel” niet betreedt, kan je een heel eind bij me gaan. Hoe groot die cirkel is, dat 
zie je heel goed aan mijn oren en mijn ogen…PROBEER HET MAAR EENS UIT,  IK 
BEN ER HELEMAAL KLAAR VOOR..GRRR! Oh, guttegut, daar zijn mijn hormonen 
weer…Kunnen ze die dingen niet afschaffen?
Er zal toch wel een prikje of een poedertje voor door mijn muesli zijn, om ze te 
bedwingen? Inge, bel een dokter…!

Ha(r)telijke groetjes,

Chardinxxx
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RUITERPASPOORT
Al weer een nieuwe rubriek in Pretpraat en al weer een idee van Esther.
Wil je ook iets meer over jezelf aan de andere ruiters van Pretfort kwijt, neem dan 
kontakt op met Esther van Maltha of mail naar pretpraat@deziende.nl
Wie weet sta jij de volgende keer dan in je lijfblad.

Naam  : Fiona Uelderink
Bijnaam : “Fioon”
Leeftijd : 13 jaar
Sterrenbeeld : Maagd
Stokmaat : 1.59m
Kleur manen : Donkerblond
Kleur ogen : Blauw
Houdt van : Paarden!!!
Houdt niet van : Spruitjes!!!
Lievelingspaard/-pony : Bandiet natuurlijk!
Heeft les van : Ria -op: vrijdagavond -tijd: 18-19uur
Grootste wens : Nog een paardje erbij
Lijfspreuk : “Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!”
Msn/e-mail : Fiej_ban_4ever@hotmail.com
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RUITERPASPOORT
In deze Pretpraat maar liefst 2 Ruiterpaspoorten en daarom deze keer geen 
interview. Dit omdat de vorige Pretpraat nog maar kort uit is en we even niemand 
wisten. Na de vakantie gaan we zeker weer door met de interviews. Wil je ook 
eens ondervraagd worden, neem dan kontakt op met Esther, of stuur een mail 
naar pretpraat@deziende.nl.

Naam : Vivian de Kort
Bijnaam : “Viev” / ”Fifi”
Leeftijd : 13 jaar
Sterrenbeeld : Leeuw
Stokmaat : 1.65m
Kleur manen : Bruin, met blonde plukjes
Kleur ogen : Bruin
Houdt van : Paarden!!
Houdt niet van : Huiswerk!!
Lievelingspaarden : Sanne en Kindly
Heeft les van : Ria  -op: Woensdagmiddag  -tijd: 16.30-17.30uur
Grootste wens : Een eigen paard!
Lijfspreuk : “Redt een boom, eet een bever!”
msn/e-mail : Viiev_@hotmail.com
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Prietpraatjes
Wist U dat….

- Wij een haan op Pretfort hebben, die denkt dat hij een paard is?
- Marcel ook wel eens een beetje op een paard lijkt?
- Je hem namelijk regelmatig kan horen briesen?
- Er door Ria, Marcel en alle vrijwilligers kei- en keihard gewerkt is om alles  
 weer helemaal in orde te maken voor de jaarlijkse Open Dag?
- Deze vrijwilligers, waaronder Anneke, Vera, (kleine) Gerda, (grote) Gerda,  
 Ad, Jan, Harrie en iedereen die niet genoemd is maar wel geholpen heeft,  
 hartelijk worden bedankt!!
- Deze dag zonder de hulp van jullie allemaal nooit zo’n groot succes zou zijn  
 geworden?
- De foto’s en verhalen van en over de Open Dag weer te bewonderen zijn   
 op www.pretpraat.nl?
- Wij onze webmaster Bert  
 Marsman wederom willen  
 bedanken voor al het  
 werk dat hij het hele   
 jaar door besteedt aan onze  
 website?
- Hij daarvoor een kadobon  
 ontving namens de   
 vereniging.
- Er weer prachtige prijzen te  
 winnen waren bij het Rad  
 van Avontuur?
- Gerda en Anneke dan ook de druk bij winkeliers en andere bedrijven, om   
 spullen te schenken voor het rad en de enveloppen, flink hebben weten op  
 te voeren?
- Deze dames natuurlijk ook niet te weerstaan zijn?
- Gerda zich hiervoor speciaal een “succeskapsel” heeft laten aanmeten bij  
 de kapper?
- Dit zeker heeft bijgedragen aan de feestvreugde op het erf?
- Esther wel heel erg zenuwachtig was, om mee te rijden in het achttal?
- Zij werkelijk alles heeft gedaan om onder het achttal uit te komen,   
 waaronder het kneuzen van een aantal ribben?
- Zij volgende keer ook wel gewoon eerlijk mag toegeven dat ze te   
 zenuwachtig is?
- Marieke gewoon even haar plek in het achttal heeft overgenomen, zonder  
 ook maar 1 keer met zijn allen geoefend te hebben?
- Zij van tevoren ook maar 1 keertje kon oefenen in het rijden op Belle?
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- Hier niets van te merken was, want dat het achttal er super goed uitzag?
- Tarzan en Jane ook langskwamen op de Open Dag?
- Tarzan wel een beetje een verwijfde indruk op ons maakte, met zijn lange  
 blonde vlechtjes?
- Deze show van de vrijdagles ook weergaloos goed was?
- Ria ons liet zien wat we allemaal nog niet kunnen met onze paarden, in   
 een kür op muziek met Northan?
- We dus nog maar even flink moeten oefenen, en een fortuin uit gaan   
 geven aan privé-lessen?
- Northan onwijs liep te pronken en te showen?
- Dit bij zijn laatste wedstrijd wel even anders was?
- Hij namelijk niet gestart is met zijn proef, vanwege een supergriezelige   
 dame met een nog veel enger belletje, aan het begin van zijn proefje?
- Hij verstijfd van schrik was, en niet verder kwam dan halt houden bij de X?
- Hij gelukkig al zoveel winstpunten had, dat deze dag gewoon weer snel   
 vergeten kon worden?
- Maybe een paar dagen in de dierenkliniek in Utrecht is geweest?
- Zij namelijk erg kreupel liep?
- Het gelukkig niet aan haar rug of benen ligt, maar een spierenkwestie is?
- Wij een nieuwe manegepony hebben, Beertje Paddington genaamd?
- Dit wel een aparte naam is voor een fjord met haar omvang?
- We het dan ook maar op het beter passende “Beer” zullen houden?
- Iedereen zijn “wist U datjes” kan opgeven via de website?
- Je ze ook kunt opgeven bij Esther van Maltha?
- Zij al weer reikhalzend uit kijkt naar alle praatjes en roddeltjes voor in de  
 volgende Pretpraat???
- Ria, Gerda, Lot en Rick erg creatief zijn met een waterpomp en enkele   
 buizen.
-  Zij de vrijdag voor de open dag de droge kant van de bak veranderden in   
 een zwembad.
-  De vrijdagmiddaglessen de term zwembad wel erg letterlijk opvatte.
-  Borah zijn ruiter daarom middenin het diepste gedeelte van de plas   
 deponeerde.
-  Rick tijdens de voorbereidingen van de Open Dag bezig was méér dan   
 contact te krijgen met enkele bestuursleden.
-  Dit in het kader van ‘breng het bestuur en het jeugdbestuur dichter bij   
 elkaar’.
-  Sandor volgens Spreekstalmeester Frits al 800 leden naar het certificaat   
 heeft gedragen.
-  De eigen paarden ruiters tijdens dressuurproeven vaak de bak verlaten
-  Marieke met Replay de jury bijna een hartaanval bezorgde door langs de   
 jurytafel te racen.
-  Wij Replay qua galopeersnelheid wel aan de ringstekers toe kunnen   
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 voegen.
-  Hij door zijn hoogte echter in staat is om de ringen met zijn oren te steken  
 en zo zijn ruiter geen kans geeft.
-  Dit onreglementair is, waardoor Replay bij deze weer is uitgesloten van   
 deelname aan het ringsteken.
-  De familie Uyterlinde er tijdens de Open Dag er niet met de volledige   
 inhoud van de boodschappenkar vandoor ging?
-  Er enkele pakken koekjes uit de kar zijn ontvreemd op de vrijdagavond   
 voor de Open Dag?
-  Wij de recherche erop hebben gezet en de eerste compositietekeningen   
 verdacht veel lijken op ene Ria van S.
-  Zij volgens getuigen de vrijdagavond de woorden sprak: ik ga even eten en  
 de C zoeken?
-  Dit volgens enkele BM-ers en oud gedienden codetaal is voor plotselinge   
 verdwijning.
-  Mevrouw Ria van S. zich met volle mond en enkele koekkruimels op haar  
 kin onthield van verder commentaar.
-  De familie Uyterlinde uiteraard nog recht heeft op een pak stroopwafels   
 en een pak gevulde mergpijpjes van het merk Super de B.
-  Zij deze kunnen afhalen aan de Achtermiddenweg 8, vraag naar Ria als zij  
 terug is van boodschappen doen.
-  Ad tijdens het Rad van Ad het presteerde om steeds door de muziek van   
 Tino heen te praten.
-  Hij dat volgens ons express deed, net zoals Tino uit te spreken als Timo.
- De auto van Ad nu ook de naam Tino draagt.
-  Timo of is het toch Tino Ad bombardeerde tot MC Ad vanwege zijn   
 microfoonhandeling.
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PRETPUZZEL!
R Y D E N R F P D E Z I E N D E B P R Y S

Y I N Y L E L B O R S T E L R J I F E O H

B M A S E V I T O F O T S S S T T K T O I

A A M F C A T K R A H U E L S E J S O S P

A R L R H H S I T O R I E E T M E I E P A

N C I Y A T E P J I R G L N R M S D K O N

D E W J P K I P E F U L B I O I G Y A O N

P L J A S S E E P E E E O T G K A R B H E

A E E S Z E R N B N L O K N L K D T N T L

A S L J U I E H O E F S L A G E N S E S O

R G G E S Z N O E B Y A M K D H E D N E T

D R A V E N T K I P P E N E I K P E N M T

E O P A C L A T S E W U E I N N O W I N E

N E D Y R H M A L E D A Z O Y A D S B E J

H P N E H U M P E Y L K E G E A F L T N T

A I A F N G O N Y T R E B B I L L E Y E I

A E I S D O K K R U I W A G E N E P O B R

R N R L S S R E D N A L T E H S O R E R A

A N D S P O R E N P A R T A A R P T E R P

Z W E E P P A T S W E I L A N D P O L A G

Zoek de woorden uit de rijen hieronder en streep ze door. Je mag horizontaal,  

verticaal en diagonaal strepen. 

Streep niet te dik, want sommige letters worden meerdere malen gebruikt! 

De letters die overblijven, vormen met elkaar een zin! 

De oplossing van de puzzel staat in de volgende Pretpraat!  

VEEL PUZZELPLEZIER! 

AD KOSTER FRIES KRUIWAGEN RIA WILMA 

ANNE LOTTE GALOP LESGROEP RIEK YLKE 

BENEN HARK LIBERTY RITJE ZADEL 

BEUGELS HAVER LYN ROS ZOYA 

BINNENBAK HEK MARCEL RYBAAN ZUSJE 

BITJE HOEF MAYBE RYDEN ZWEEP 

BOK HOEFSLAG MEST RYJASJE 

BORSTEL HOOI MESTHOOP SAM 

CAP HUGO MOK SCHEP 

CHAPS HUMPEY NIEUWE STAL SHETLANDERS 

DE ZIENDE KANTINE OPEN DAG SPOREN 

DESI KIMMETJE PAARDENHAAR STAP 

DOORTJE KINDLY PASSOA STOF 

DRAVEN KIPPEN PEES STRO 

EIEREN KIPPENHOK POEP TRAP 

ELLEN KOL POKIE TUIG 

FINA PRYS PRETPRAAT WEDSTRYD 

FLITS REPLAY PROEF WEILAND 
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PretPortret
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juli
3 Iris van Doorne
6 Sharon  Janssen
� Jelle Peterse
� Bram Angenent
� Bonnie Domburg
�0 Roos Duvekot
�2 Inge Bakker
�� Margot Keizer
�� Jeanine van Oudenallen
�� Moushami Hilders
23 Cindy Hagénus
3� Fenna Schrijver

augustus
3 Esther van Maltha
6 Marsha Smits
� Vivian de Kort
�0 Karen Epskamp
22 Lisa-Maria Uijterlinde
2� Fiona Uelderink
2� Sanne Vreugdenhil

september
� Marlies Bruggeman
� Jolanda van Leeuwen
� Esmée Wulff
�3 mevrouw van Schaik
�� Isa Koppens
20 Yvonne Ernst
2� Bente Captein

Wij feliciteren
de jarigen in de komende maanden
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14 augustus UITERSTE inleverdatum
kopij Pretpraat

Het zou leuk zijn om kampverhalen en paarden-verhalen uit je 
vakantie in de komende Pretpraat te kunnen plaatsen.

Lever ze via mail bij de redaktie aan:
pretpraat@deziende.nl

Ook foto’s zijn welkom!!

10 juli t/m 21 augustus is de manege
gesloten voor lessen

10 t/m 15 juli Eerste kamp
 Dit kamp is in principe voor de basisschooljeugd
18 t/m 22 juli Tweede kamp
 Dit kamp is in principe voor de jeugd op het   
 middelbaar onderwijs
16 september Najaarscross
28 oktober Najaarsdressuur
25 november Sinterklaasfeest
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