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Van de voorzitter
?nezeleg nerovetsrethca droowroov nee snee lew tioO
!nezew et kjikekkam teh tnjihcs taats legeips ed roov ej 
slA
!gad nepo ed :revoz kjilednie teh si inuj 52 pO
hcaleg leev ne nessukgnirps ,sejsji ,s‘ynop tem tseef toorg 
nee tdrow teH

Nee, er is niets mis met je Pretpraat. Met de afgelopen 
puzzelcross en puzzelrit moesten jullie soms wel 
moeilijkere vraagstukken oplossen. En daarna ook nog 
hindernissen springen in maar liefst drie parcoursen! Geen wonder dat 
sommigen af en toe even de weg kwijtraakten. Ook de junioren en Eigen 
Paarden hadden er moeite mee op 21 mei. Maar dat maakte de uitslagen 
des te spannender. Uiteindelijk bleek de tijd de doorslaggevende factor en het 
grappige daarvan is, dat niet eens de allersnelste pony’s vooraan eindigen! In 
september na de vakantie hebben we weer een cross, misschien kunnen jullie 
dan nog wat trainen op die parcoursen en op snelheid. Mijn suggestie: oefen 
lekker in het land en op de springwei, dan komt het vast wel goed.

Heb je de vier zinnetjes bovenaan al kunnen lezen? Zo moeilijk zijn ze niet 
he. De Open Dag, het is bijna zover! De voorbereidingen zijn in volle gang, ik 
zie alweer verschillende lessen oefenen op mooie demonstraties. Er rijden 
op een avond ook 8 federatieruiters met elkaar verschillende figuren. Maar 
nog nergens zie ik oefenen voor het puntenspringen. Dus misschien wordt 
dát dit jaar wel heel anders! Het belooft wel feestelijk te worden, want onze 
vereniging bestaat 30 jaar en dat willen we vieren!
Oefenen jullie al voor de wedstrijden op de Open Dag? In de dressuurwedstrijd 
’s ochtends heb jij de kans om te laten zien wat je kunt met je favoriete pony 
of paard! De inschrijving bij de C en het nieuwe D diploma schiet nog niet erg 
op. Kom op mensen, schrijf je in en doe mee! Het is tenslotte de leukste dag 
van het jaar. Misschien mag je wel meerijden in de grote parade.

Na de Open Dag is het tijd voor vakantie. De manage gaat dan voor enkele 
weken dicht, behalve tijdens het ponykamp begin juli natuurlijk! De leiding 
heeft al toegezegd er een dolle boel van te zullen maken dus dat belooft 
wat. Ben je te oud voor ponykamp, schrijf je dan in voor het Tienerkamp. De 
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inschrijflijst hangt in de kantine, voor een maf weekje manege in augustus. 
Wat je verder dit jaar nog kunt beleven staat in de agenda verderop in deze 
Pretpraat.
Ook in deze Pretpraat: een uitgebreid verslag van de voorjaarscross, weer een 
bijzonder interview, de federatieflitsen en natuurlijk weer wat roddels. Ga 
lekker lezen en ik zie jullie allemaal 25 juni.

En ik sluit af met een mededeling voor de Open dag:
‘Zet je feestneus op, want het wordt een feestdag!’

Lot Paymans

Voorjaarscross 
Zaterdag 21 mei werd weer de traditionele voorjaarscross verreden bij de 
Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Met 60 deelnemers, is dit nog steeds een zeer aantrekkelijke aktiviteit van de 
op manege Pretfort gevestigde vereniging.
De ruiters op eigen paarden beten het spits af. Zij moesten op tijd uit hun 
bed, want de eerste deelnemer ging om precies half tien het parcours op. Dat 
betekende voor de meeste dat zij al om 8 uur op de manege waren om hun 
paard netjes te borstelen en op te zadelen.
Een half uur later gingen de eerste ruiters met manege paarden het parcours 
op. Deze groep is in twee delen gesplitst, omdat de één nu eenmaal veel meer 
ervaring heeft dan de ander.
Alle drie deze groepen sprongen behoorlijk hoge hindernissen in een heel ruim 
parcours, dat was opgebouwd in de binnenbak, buitenbak en springwei.

Na de middag kwamen de kinderen aan bod die minder rij-ervaring hebben.
Ook deze groep was in tweeën gesplitst.
De grootste groep reed een zogenaamde puzzelcross, waarbij onderbrekingen 
waren ingebouwd in het springparcours. Hier werden vragen aan de kinderen 
gesteld over de ruitersport in het algemeen.
Op die manier werd het risico dat het parcours in een te hoog tempo werd 
gereden (wat natuurlijk gevaar op kan leveren bij minder ervaren ruitertjes) 
grotendeels beperkt.
Tot slot reden de kinderen die nog maar kort op paardrijles zitten een bijna 
gelijkwaardig parcours als hun voorgangers, maar zij gingen twee aan twee 
het parcours rond. Waarbij de ruiter die naast de pony liep, de pony een beetje 
in toom hielp houden. Uiteraard reden beide kinderen het parcours.
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Door het prachtige weer kan worden teruggezien op een uiterst geslaagde 
dag.
De resultaten van de ruiters lagen soms heel dicht bij elkaar.
In verschillende ringen moest de op een deel van het parcours opgenomen 
tijd dan ook de uitslag bepalen, want 
behoorlijk veel ruiters sprongen de 
hindernissen foutloos. De punten waren 
daarom niet altijd voldoende om te 
bepalen op welke plaats iemand was 
geëindigd.

Eigen Paarden ring:
1 Natasja Rietveld op Barney met 110 pt.
2 Kim van der Zon op Selly met 110 pt.
3 Celeste Tukker op Donja met 110 pt.
4 Patricia Leliveld op Silvano met 106 pt.
5 Inge Bakker op Bolle met 99 pt.

Junioren 1
1 Anne de Haas op Dapper 
 met 111 pt.
2 Margot Keizer op Mickey 
 met 111 pt.
3 Lisette Koster op Menno /  
 Kindly met 111 pt.
4 Lisa-Maria Uyterlinde op   
 Kindly met 111 pt.
5 Rick Ubink op Borah 
 met 110 pt.

Junioren 2
1 Sharon Janssen op Dapper met 111 pt.
2 Felicia Brouwer op Mickey met 111 pt.
3 Jessica Rietveld op Barney met 109 pt.
4 Marcella Winkel op Barney met 109 pt.
5 Carola Stolk op Dapper met 109 pt.
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Puzzelcross
1 Linda de Groot op Borah met 131 pt.
2 Jasmine van Schaik op Jeroen 
 met 129 pt.
3 Maxime v/d Ploeg op Dapper 
 met 129 pt.
4 Petra Schutter op Jeroen met 127 pt.
5 Nikki van Vliet op Kindly met 125 pt.

Puzzelrit
1 Fenna Schrijver en Julia Vianen  
 op Jeroen met 231 pt.
2 Marieke Oudenes en Anne  
 Niemel op Kim met 230 pt.
3 Jacquelien Oostveen (als enige  
 alleen) op Finia met 226 pt.
4 Rosanne van Schaik en Jelle  
 Peterse op Sandor met 225 pt.
4 Esmee Wulff en Wieke Vis op 
 Pokey met 225 pt.

Op de Open Dag op 25 juni zal een informatie-kraam 
aanwezig zijn van Brooke Hospital for Animals,

waar wij het geweldige bedrag van 
€ 1600, 00 voor ophaalden.

Dit bedrag zal op de Open Dag ook offficieel worden aangeboden aan Brooke.
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Federatieflits!
Zondag 2 mei Koudekerk a/d Rijn
Celeste ging met Donja eindelijk weer eens van 
start in de klasse L1. Op de ijsbaan in Koudekerk 
a/d Rijn was het goed vertoeven in een lekker 
weertje. Helaas wilde de jury niet toegeven dat 
Donja vandaag toch echt braaf genoeg was. 
Ze werden tweede met 155 pt, dus net geen 
winstpunt. In de andere proef kregen ze een score van 151 pt.

Maandag 16 mei  Heerjansdam Pinksterconcours
Een ouderwets dagje concours, dat was de afspraak. Met een echt Ziende-
front gingen we op weg naar Heerjansdam: Ria met Northan (Z1), Celeste 
met Donja (L1), ik met Ragne (M1) en Vera maakte met Maybe haar debuut 
in de klasse L1. Naast de ruiters was er ook nog een grote groep supporters 
mee, bestaande uit Joyce, Iris, Vera’s ouders, Corrie, Esther, Mick en Rick om 
de Ziende aan te moedigen. Helaas pakte alleen Ria de winst deze dag, door 
twee keer eerste te worden in de Z1 met goed punten (185 en 190). Vera ging 
erg lekker in de nieuwe L1-proeven en kreeg 145 en 149 pt. Maar het beeld 
was zeker niet slecht. Celeste kon de stoute Donja maar moeilijk in bedwang 
houden en kostte haar punten. Uiteindelijk kreeg ze 145 en 151 en had ze de 
hele dag haar handen vol aan Donja, die graag heel Heerjansdam wilde zien. 
Met Ragne ging de eerste proef heel fijn, afgezien van het feit dat we een 
bordje hebben omgedraaid in de galop. Voor de twee proeven kregen we 154 
en 144pt. Het was wel een erg gezellige dag, omdat er naast dressuur ook nog 
gesprongen werd. Geen Ziende-deelnemers hier, dus konden we lekker met 
z’n allen picknicken naast de ring.

Zondag 29 mei Langeraar
Eigenlijk zou Jolanda met Boy in Langeraar voor het eerst L1 gaan starten, 
maar helaas gooide een blessure roet in het eten. Daardoor mocht ik deze 
zondag als enige Ziende-ruiter afreizen naar Langeraar. Niet geheel zonder 
succes! In de M1 ging het met Ragne door het lekkere weer waarschijnlijk een 
stuk lekkerder dan in Heerjansdam. Ik werd allebei de proeven 1e en kreeg 162 
en 157pt van de jury. Dus weer 2 winstpunten erbij!

De standen zijn nu dus als volgt:
Vera – Maybe L1 + 0
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Jo – Boy B + 11 (L1 startgerechtigd!)
Celeste – Donja L1 + 1
Lot – Ragne M1 + 6
Inge – Bolle M1 + 7
Ria - Northan Z1 + 12 (Z2 startgerechtigd!)
De kringkampioenschappen komen er weer aan! Op 2 juli zal het Ziendefront 
aantreden in Waddinxveen om weer te strijden voor het kringkampioenschap 
van Kring het Groene Hart. De beste van deze kampioenschappen mogen door 
naar de regiokampioenschappen op 12 augustus. Spannend dus!
Tot de volgende flits!

Lot J  

Onderonsje
met…
De rubriek waarin een bekend gezicht
van Pretfort zich voorstelt

Deze keer:
Silvia Tijsterman
Hallo, stel jezelf eens voor aan onze lezers!
Ik ben Silvia Tijsterman maar iedereen noemt me altijd gewoon Sil. Ik ben 
39 jaar en woon in ‘t Spant in Alphen aan den Rijn, op de zolder met mijn 
poes Punkie. Mijn vader en moeder wonen in Nieuwkoop, ze hebben een 
botenverhuurbedrijf. Ik heb ook nog een broer en een zus, allebei ouder dan ik. 
Zij wonen ook op zichzelf.
Je was toch nog maar heel klein toen je begon met de paardrijles op 
Pretfort?
Ja, ik was denk ik 7 jaar. Ik reed altijd op een pony die Zorro heette. De 
manege was toen nog van meneer en mevrouw van Schaik. 
Ik ging ook elk jaar op ponykamp, ik heb er heel veel meegemaakt. Ik weet 
nog dat ik toen op een pony heb gereden die Speedy heette. Maar hoe lang 
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dat geleden is, dat weet ik niet meer!
Hoe lang help je al met uitmesten enzo?
Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het wel 10 jaar is!
Op welke dag en tijd heb je paardrijles, en van wie?
Ik rijd op donderdagavond van 19-20uur. Ik heb les van Inge Bakker. Daarvoor 
had ik les van Karin en van Ria.
Waar werk je en wat doe je voor werk?
Ik werk op de Sociale Werkplaats Alphen, op een afdeling met inpakwerk. Dat 
vind ik erg leuk om te doen. Ik ga altijd op de fiets naar mijn werk toe. Ik werk 
al vanaf dat ik 17 ben op de SWA dus dat is al erg lang!
Wie is je lievelingspony op dit moment?
Dat is Barney, daar rijd ik ook altijd op. Hij is heel lief maar ook vaak stout, 
want dan gooit hij mij eraf!
Ik vind Sindbad ook heel lief, dat is een heel oud paard van bijna 30, daar 
wandel ik wel eens mee als zijn baasjes niet komen. Ik vind nog wel meer 
paarden heel lief, waar ik niet op rijd. Dat zijn Fluck, Humpey en Flora.
Wat zijn je hobby’s?
Mijn hobby’s zijn paardrijden, meehelpen op de manege, winkelen, televisie 
kijken, muziek luisteren, spelen met mijn mobiele telefoon, sms-jes sturen, 
met Jacco en Flitsie spelen, Barney, Humpey, Fluck, Flora en Sindbad knuffelen, 
met Humpey kletsen (die hinnikt ook altijd terug) en ik houd ook erg van 
voetbal, ik ben fan van Feijenoord! O ja: ik vind het ook nog heel leuk om 
kadootjes voor mensen te kopen!
Wie zijn jouw beste vrienden?
Mijn allerbeste vrienden zijn Ria en Marcel, die vind ik echt zo lief! Verder Sjaak 
en Coby (de buren van Ria en Marcel), Gaby, Inge, Kim, Sonja en Esther en 
dan natuurlijk Fluck, Humpey, Barney, Flora, Sindbad, hond Flitsie en papagaai 
Jacco. En mijn poes Punkie maar die krabt me ook wel eens en dat is wel 
stout!

Wat vind je het aller, aller, 
allerleukst aan paardrijden?
Dressuur vind ik het allerleukst, maar 
springen ook wel want dat gaat de 
laatste tijd hartstikke goed!
Zijn er ook dingen die je juist 
helemaal niet leuk vindt aan 
paardrijden?
Nee, niets, o ja: het vallen van 
Barney, al moet ik er ook wel heel 
erg om lachen als hij gaat bokken en 
ik lig met mijn kont in het zand! Dan 
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moet ik weer taart trakteren!
Wat zijn je lievelingsprogramma’s op televisie?
Ik kijk het allerliefst naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Horrorfilms vind ik ook 
heel leuk en helemaal niet eng.
Welk gerecht eet je het liefst van alles?
Ik vind al het eten lekker! Nou ja, doe maar een broodje Shoarma!
Zijn er dingen die je zou willen veranderen op Pretfort?
Ik vind alles leuk, alleen zou ik meer feestjes willen, zoals toen Marcel zijn 
verjaardag vierde samen met Tommy. Dat was zooo gezellig!!!

Pretpaard van de maand

Deze keer:
OSCAR!
Naam: Oscar
Leeftijd: 6 jaar (geb.5 juni 
1999)
Ras/type: Mini-shetlander
Afstamming: Onbekend
Stokmaat: 85 centimeter

Kleur en aftekeningen: 
Zweetvos (voskleurig, met 
blonde manen en staart)

Andere uiterlijke kenmerken: Uiteraard erg klein, met een lekker bol 
buikje, een prachtige volle en lange bos manen en een dikke, lange staart. 
Als Oscar losloopt herken je hem vaak aan zijn snelle dribbeldrafje, meestal 
ondertussen met zijn neus over de grond “stofzuigerend”. 

Karakteromschrijving:
Bij Oscar is de uitdrukking “schijn bedriegt” nogal eens van toepassing…Hij 
ziet eruit als een klein, lief, knuffelig paardje met een hoge aaibaarheidsfactor, 
maar is lang niet altijd zo lief en schattig als hij lijkt…! Natuurlijk is hij vaak 
heel enthousiast en blij, maar oh, oh, wat een stouterd kan het zijn! En…wat 
een scherpe tanden heeft deze kleine jongen!!!
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Natuurlijk heeft Oscar ook zijn goede kanten, maar vaak worden die pas 
duidelijk als je Oscar wat langer kent en als hij weet wat hij aan je heeft.

Voorgeschiedenis:
Toen Esther een keer op de paardenmarkt in Hedel was met een aantal 
vrienden, en zich had voorgenomen vooral GEEN paard mee te nemen terug 
naar huis, zag zij in een zijgangetje van de markt ineens een kleine, wollige 
mini-shetlander staan, aan een superkort touwtje en ver weg van de andere 
marktpaarden. Ze besloot deze kleine pony even te gaan aaien, want hij stond 
zo zielig alleen…De pony bleek niet vies van een beetje aaien en kroelen, en 
toen Esther op haar knieën ging zitten, likte hij haar in het gezicht en wreef 
heel zachtjes zijn hoofdje tegen haar gezicht aan. Deze strategie werkte! Na 
een kwartiertje kroelen besloot Esther verder te lopen, maar wat voor leuke 
paarden ze ook tegenkwam, de mini-shetlander, die overigens nog hengst 
bleek te zijn, kreeg ze niet uit haar gedachten! Ome Wim, de eigenaar van de 
boerderij waar Esther en Sonja hun rijpony Humpey destijds gestald hadden, 
was ook mee naar de markt. Omdat hij op zoek was naar een nieuw veulen, 
had hij ook de trailer bij zich…Esther vertelde ome Wim dat ze eigenlijk thuis 
beloofd had geen paard te zullen kopen, maar toen ome Wim een blik wierp 
op de wollige mini-shetlander mompelde hij: “Da’s geen paard, da’s meer een 
hond” en na een portie ouderwets en traditiegetrouw”handjeklap” tussen 
ome Wim en de handelaar mocht de pony, inmiddels Oscar gedoopt, mee 
met Esther naar de boerderij, die zich ondertussen suf piekerde hoe ze deze 
aankoop thuis zou moeten uitleggen…!
Zo rustigjes en lieflijk als Oscar zich gedragen had aan het touwtje, zo 
wild, onbesuisd en onopgevoed bleek hij toen hij met Esther over de 
paardenmarkt heen naar de trailer liep! Na een ski-les achter een steigerende 
en galopperende Shetlander aan, zette een inmiddels flink bezwete Esther 
de pony in de trailer en vertrok de hele familie richting de boerderij in Ter 
Aar. Sonja was inmiddels op de boerderij om Humpey te verzorgen, toen 
Esther met de kleine Oscar uit de trailer stapte. Sonja was, tot Esther’s grote 
opluchting, gelijk vertederd. Dit duurde echter maar kort, aangezien Oscar 
haar besnuffelde, zich resoluut omdraaide en Sonja een flinke trap middenin 
haar kruis gaf! De liefde die tussen Oscar en Esther zo vanzelfsprekend was, 
moest dus nog even op gang komen tussen Oscar en zijn tweede baasje! 
Uiteindelijk is dat natuurlijk best goed gekomen, maar het heeft even geduurd 
voordat Sonja weer een poging deed Oscar te benaderen.
Omdat Oscar nog hengst was en werkelijk alles en iedereen, van honden tot 
kleine kinderen, met zijn dekneigingen bleef overvallen, is hij 2 maanden na 
aankoop geruind (gecastreerd dus, red.). Hoewel het nog een half jaar duurde 
voordat alle hengstenstreken eruit waren bij de kleine jongen, werd Oscar dan 
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toch langzaam aan wat rustiger, liever, minder bijterig en minder vals tegen 
onbekenden. Hoewel iedereen zijn eigen privé-ruzie met Oscar heeft moeten 
uitvechten, was hij al snel de mascotte van de boerderij natuurlijk. Met zijn 
enorme hoogte van wel 85 cm was Oscar gelijk de leider in het weiland en 
een speelkameraadje voor alle andere paarden. Het lukte hem om binnen 5 
minuten de hele boel op zijn kop te zetten als hij ergens mee naar toe mocht 
en is de nodige keren groen van het kroos uit het land gehaald, omdat hij in 
al zijn enthousiasme in de sloot geduikeld was. De haat-liefde verhouding 
met ome Wim, die hij in het begin niet eens in zijn weitje duldde en met een 
welgemikte trap het stalletje weer uit sloeg als de beste man kwam voeren, is 
na een paar maanden ook een stuk verbeterd. Oscar heeft die lieve ome Wim 
en zijn knecht Gerrit nogal eens tot wanhoop gebracht met zijn geklier, gebijt, 
getrap en al zijn ontsnappingspogingen uit het weiland, en de vrouw van Ome 
Wim ontdekte tot haar grote verbazing ineens een pony tussen het wasgoed 
aan de lijn in de tuin…Ook zullen zij nooit meer vergeten dat ze een keer een 
heleboel lawaai in de keuken van hun boerderij hoorden. Toen ze op het geluid 
af gingen, vonden ze Oscar bij het aanrecht, die al het serviesgoed stelselmatig 
stond te vernielen! Leuk, zo’n klein, lief shetlandertje, ja ja!
Helemaal zijn de streken van Oscar niet verdwenen, maar de tijd dat 
onbekenden niet eens het erf op konden omdat Oscar ze er met dezelfde vaart 
weer af trapte, ligt gelukkig achter ons! Nog steeds is Oscar een eigenwijs en 
bazig ventje en raden wij een ieder af bij Oscar in de buurt voorover te bukken, 
omdat hij je dan standaard in je billen bijt! Toch is hij tegenwoordig een 
enthousiast en vriendelijk paardje, die het enig vindt om geaaid te worden of 
een stukje te wandelen. 

Hobby’s:
-  ETEN! (wortels en appels zijn zijn favoriet)

-  Wandelen
-  Gepoetst worden
-  Met Esther samen fietsen, Oscar rent dan naast de fiets en laat zich vaak  
 het laatste stukje trekken door met zijn tanden aan de bagagedrager te  
 gaan hangen,
-  Spelen en rennen met andere paarden, het liefst met zijn maatjes Bliksem  
 en Fluck of zijn vriendinnetjes Dutske en Passoa

Houdt ook erg van:
-  Koffie drinken (met melk en suiker graag, uit zijn eigen mok)
-  Pepermuntjes
-  Op het erf stappen met kindjes op zijn rug
-  Met zijn neusje tegen je aan schuren (doet dit het liefst de hele dag door) 
-  Proeven (alles wat maar tussen zijn tanden kan is geen lang leven   
 beschoren)
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-  Rollen in het stro of in het zand, vooral als hij net gepoetst is
-  Andere dieren plagen, door ze op te jagen (bij voorbeeld schapen en katten)

Houdt absoluut NIET van:
-  Gillende en trappende merries (maakt dan dat hij wegkomt)
-  Honden 
-  Niet met rust gelaten worden als hij eten krijgt
-  Gelongeerd worden (ziet er het nut niet van in)
-  Wachten
-  De veearts en de hoefsmid
-  Te lang op stal moeten staan

-  Geen aandacht krijgen (trekt dan je aandacht met zijn tanden).
Goede eigenschappen:
-  Is knuffelig en lief
-  Is enthousiast en blij
-  Heeft een handig formaat (past op de achterbank van de gemiddelde   
 personenauto)
-  Is sociaal met andere paarden
-  Is zeer veelzijdig en inventief (blijft ons verrassen met steeds weer nieuwe  
 streken)
-  Is intelligent en grappig

Minder goede eigenschappen:
-  Kan bazig en overheersend zijn, vooral als het om eten gaat
-  Is een kei in ontsnappen uit stal en weiland
-  Heeft een eigenwijs en ontdeugend karakter
-  Heeft scherpe tanden en harde hoefjes!

Oscar heeft een aantal jaren op de boerderij in Ter Aar gestaan, omdat hij het 
daar zo ontzettend naar zijn zin had. Nu is hij dan toch naar Pretfort verhuisd, 
omdat mini-shetlander Bliksem geen maatje had voor in zijn landje. Oscar 
vermaakt zich kostelijk op zijn nieuwe stek met zijn nieuwe vriendje en is hier 
al helemaal thuis!

Theo en Thea 
Wist U dat...

-  Oscar, de mini-shetlander van Sonja en Esther, sinds een paar weken bij 
 Bliksem in het landje staat?
-  Bliksem helemaal happy was met zijn nieuwe vriendje?
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-  Hij inmiddels ook weet dat het nadelen heeft?
-  Hij namelijk ontdekt heeft dat Oscar erg bazig kan zijn en heel hard kan 
 bijten?
-  Ellen een eigen huisje heeft?
-  Zij samen gaat wonen met Jasper?
-  Wij dus elke week leuk met z’n allen bij haar komen eten?
-  Wij ons afvragen of ze al weten hoe je een huishouden draaiende houdt?
-  Wij anders ook heeeel graag patat of shoarma lusten?
-  Jacco’s nagels door Celeste zijn geknipt?
-  Hij nog niet helemaal bijgekomen is van zijn nieuwe trauma?
-  Ria wel blij is, omdat ze nu niet meer onder de krassen zit op haar 
 schouders?
-  Alle paarden weer heerlijk in de wei staan elke dag?
-  De rollen en posities de eerste dagen duidelijk nog verdeeld moesten 
 worden, vooral in het merrie-weiland?
-  Orphea en Belle ruzie hadden om wie er aan Humpey mocht “plakken”?
-  Esther van Orphea Humpey niet mee kreeg uit de wei?
-  Zij daarom ook Orphea maar uit de wei heeft gehaald, anders kreeg ze  
 Humpey niet meeen kon ze een knal van Orphea krijgen?
-  Chardin, omdat ze hoefbevangen is geweest, eerder uit de wei wordt 
 gehaald dan de rest?
-  Flora het hier heeeelemaal niet mee eens is?
-  Gaby en Martijn nog steeds op zoek zijn naar een eigen boerderijtje?
-  De tijd nu toch echt wel begint te dringen?
-  Er anders nog wel wat stallen vrij zijn die ze kunnen huren?
-  Ze dan ook nog elke dag brood krijgen toegeworpen van Ria?
-  Northan de hele dag op Sindbad past in het weiland?
-  Igor onder de wondjes zat, omdat hij ging rollen in zijn stal en vast kwam 
 te liggen?
-  Het gelukkig allemaal erg meeviel met de schade?
-  Zowel Orphea als Selly op het internet te koop staan?
-  Dit tot op heden wel enkele reakties maar nog geen succes heeft 
 opgeleverd?
-  Wij ze stiekum eigenlijk ook gewoon liever houden?
-  Patries nu op Silvano rijdt?
-  Iedereen zich kan inschrijven voor het Tienerkamp?
-  Iedereen zich ook kan inschrijven voor de dressuurwedstrijd op de 
 Open Dag?
-  Het thema van de Open Dag “Feestje” is?
-  Wij altijd wel zin hebben in een feestje??
-  Wij een nieuwe “inval-mesthulp” hebben
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-  Zij Kasja heet en uit Polen komt?
-  Ria helemaal zenuwachtig werd, omdat ze geen duits spreekt?
-  Kasja gelukkig zelf alleen duits spreekt, maar wel hollands verstaat?
-  Dit erg komische gesprekken oplevert tussen die twee?
-  Kim en Inge wekenlang werkdagen van 12 uur hebben gemaakt vanwege  
 topdrukte bij de kwekerij?
-  Ze nu een rustigere tijd tegemoet gaan en eindelijk weer eens lekker kunnen  
 uitslapen?
-  Fluck erg druk was bij de hoefsmid, en daardoor per ongeluk in zijn straal  
 werd gesneden, met een bloedbad  als gevolg?
-  Hij de volgende dag helemaal nergens last meer van had en weer lekker het  
 weiland in huppelde?
-  Fina en Sandor zich toch echt te goed voelen om bij de rest van de 
 manegepony’s in het weiland te gaan staan?
-  Zij daarom toch hun eigen landje maar weer hebben gekregen?
-  Vera inmiddels in de L1 is gestart, en het hartstikke goed ging met haar 
 en Maybe?
-  Lisanne MET Belle is omgevallen tijdens het galoperen?
-  Ze er allebei met de schrik vanaf zijn gekomen?
- Ad nog steeds niet weet dat we in 2005 leven!
- Hij nog steeds denkt dat het 2004 is.
- We ook dit jaar weer blij zijn met sponsors voor de Open Dag.
- we er echter best nog een paar kunnen gebruiken.
- De vader van Felicia Brouwer dit jaar voor het geluid gaat zorgen op de  
 Open Dag.
- We daar heel blij mee zijn, want dat is een zorg minder voor het bestuur.
- We nog iemand zoeken die de hele dag foto’s wil maken op die dag.

- Dat die foto’s bedoeld zijn voor op de internet site. (www.pretfort.nl)
- Je je kunt aanmelden bij Ad Koster of Bert Marsman. (info@pretfort.nl)
- Bert Marsman, onze webmaster, er voor gaat zorgen dat ze weer heel snel  
 op de site terechtkomen.
- Bert ook weer zorg zal dragen voor de puntentellingen van de wedstrijd.
- Hij het dus best druk zal krijgen op 25 juni.
- De Eet- en Drinktent op de Open Dag alleen mogelijk is door de welwillende  
 medewerking van Marieke Paymans.
- Zij de juiste papieren bezit om een vergunning hiervoor te kunnen krijgen.
- Zij dan ook de leiding heeft over het Horeca-gebeuren.
- We hier weer vreselijk blij mee zijn.
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Juni
2 Jolanda Nagel
7 Bejulah van Haren
14 Elena Hoogstrate
19 Anna Louisa Klootwijk
20 Kitty Lafeber
22 Vincent Smits
24 Milou Slof 
28 Ester van Doorne
29 Ben Epskamp

Juli
3 Iris van Doorne 
6 Nikki Hagedoorn 
7 Jelle Peterse
8 Bram Angenent
12 Inge Bakker
15 Margot Keizer
19 Mirjam de Jong 
21 Robin Hagedoorn 
29 Marcel Wetter 
30 Aaike Jelske vd Velde
31 Fenna Schrijver 

Augustus
3 Esther van Maltha 
5 Joyce de Jongh 
6 Marsha Smits 
7 Vivian de Kort 
10 Karen Epskamp
15 Esmee van der Haven
22 Lisa-Maria Uijterlinde
25 Caressa de Marie
29 Sanne Vreugdenhil 

September
4 Marlies Bruggeman
8 Jolanda van Leeuwen
9 Kim Lek
11 Anne Mieke Bakker
13 Mevr. van Schaik
18 Isa Koppens
20 Yvonne Ernst
21 Desiree Assink
22 Wilma Klootwijk

Van harte gefeliciteerd
en een heel fijne vakantie
Omdat dit de laatste Pretpraat is die voor de vakantie verschijnt, hebben we 
deze keer een heel grote lijst met jarigen die we willen feliciteren.
We wensen iedereen een hele fijne verjaardag toe.

Verder willen we iedereen een heel fijne vakantie toewensen.
We hopen iedereen na de vakantie weer op de manege te kunnen ontmoe-
ten.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 16

25 juni
Voorjaarsdressuur en Open Dag

Het gaat weer een groot feest worden, met demonstraties van 
manege- en federatie-ruiters

Grote enveloppen-verloting en Rad van Avontuur
Met als hoofdprijs bij het rad een rijk gevulde boodschappenkar,

aangeboden door Super de Boer uit Nieuwkoop.
GRATIS ponyrijden tussen ca 11.30 - 12.30 uur

Springkussen
En natuurlijk onze consumptietent met heerlijke saté, hamburgers, 

kroketten, frite en frikandellen.

 4 t/m 9 juli       Ponykamp
 5 t/m 9 augustus  10-er kamp

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

 17 september       Najaarscross
 29 oktober       Najaarsdressuur
 26 november       Sinterklaasfeest


