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Van de voorzitter
Het is alweer bijna zover! De Open Dag komt 
eraan! 30 juni kunnen we er weer tegenaan: 
’s ochtends dressuurwedstrijden, ’s middags 
het showprogramma en daarna nog het altijd 
avontuurlijke Rad met prachtige prijzen. Wie zal 
dit jaar de boodschappenkar veroveren, en zal 
deze dit keer wél met koek gevuld zijn? De Open 
Dag heeft het thema ‘cartoons’ meegekregen 
dit jaar en er zijn al berichten binnen gekomen uit Duckstad en uit het Wilde 
Westen dat er enkele bekende tekenfilmfiguren onze kant op komen. Kom 
jij ook? Neem dan vriendjes, vriendinnetjes, opa’s, oma’s, vaders en moeders 
mee en laat ze eens kennis maken met de pony’s en paarden. Laat ze maar 
eens zien dat wij geen stoffige vereniging zijn!

Zei ik stoffig? Als het warm is kan het behoorlijk stoffig zijn op de manege. 
Maar wat er nu gebeurd is in de buitenbak: een ware stofexplosie! De pony’s 
en paarden lopen niet meer door het zand, maar door een zee van stof. Een 
prachtig gezicht en het val ook lekker zacht. Als je nu gaat stofhappen (van je 
pony vallen) krijgt dat een heel andere dimensie!

Tijdens de voorjaarscross lag er nog geen stof in de buitenbak, wel plassen! Op 
12 mei hielden we het gelukkig droog, ook al moesten de springparcoursen 
hier en daar wat aangepast worden. Ik heb een geweldig leuke dag gehad, 
met als hoogtepunt de puzzelrit: Beau en Nena die beide op hun eigen pony 
konden rijden, Fabiënne en Mila die met Jeroen voor het eerst over een 
balkje heen stapten en natuurlijk mijn ‘team’ Jara en Lotte waarbij Pokey het 
antwoord mocht geven op de vraag of Pocahontas haar echte naam was. Had 
ze nu jeuk of knikte ze echt ‘ja’? 
Ook nog een complimentje voor de Tena Ladies, ik hoop dat jullie weer 
meedoen met de Open Dag. Dan kan het bestuur zich weer buigen over wie de 
meest sympathieke combinatie is, of misschien wel de meest charmante, de 
meest in het oog springende…enfin dan kunnen we weer een belangrijke prijs 
weggeven!

Bij de federatieruiters zijn de belangrijkste prijzen de winstpunten die behaald 
kunnen worden met een goed gereden dressuurproef. Was Ria eindelijk zo 
ver om net Northan Z2 te gaan starten, werd de wedstrijd in Vlaardingen 
afgelast. Ook pech voor onze nieuwe combinatie Vera met Tango, die zouden 
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ook meedoen in Vlaardingen. Maar er komen nog meer wedstrijden en meer 
combinaties aan! Wie, wat waar? Lees maar gauw verder in deze Pretpraat.

Goed het is nu dus tijd voor de Open dag. Als je trouwens wilt helpen met 
voorbereiden voor de Open Dag, kom dan eens een middagje pony’s poetsen, 
het erf vegen of spullen opruimen. We willen zo goed mogelijk voor de dag 
komen 30 juni, dus alle hulp is welkom. Ook als je op zoek wilt naar de C!

That’s all folks!

Tot ziens op de manege!

Lot Paymans

Winderige cross
Zaterdag 12 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging 
“De Ziende” haar jaarlijkse voorjaarscross op manege Pretfort aan de 
Achtermiddenweg.
Een kleine 60 deelnemers, verdeeld over 7 categoriën, hadden zich hiervoor 
ingeschreven.
‘s Morgens bij het voorbereiden was het weer nou niet bepaald fraai, maar 
gelukkig werd het bij aanvang van de wedstrijd droog en bleef het dat (op een 
heel klein buitje na) ook tot het einde van de dag. De wind was echter zo sterk 
dat het soms een hele kunst was om netjes op je paard te blijven zitten.
Om 9.00 uur ging de eerste ring van start. Hierin een groepje dames dat niet 
zo zeer voor de punten rijdt, maar veel meer voor de lol. Ze hebben zichzelf de 
fraaie naam “Tena Ladies” aangemeten.
Daarna volgden de ruiters met een eigen paard en vervolgens de junior ruiters 
van de vereniging.
Na de middag kwamen degene aan de beurt die wat minder lang rijden.
Eerst twee groepen met ruiters die al wel een poosje rijden, maar nog 
betrekkelijk weinig wedstrijd ervaring hebben en daarna kinderen die soms 
nog maar een paar maanden op paardrijden zitten.
Deze laatste groep ging twee aan twee het parcours over. Waarbij uiteraard 
wel door beiden werd gereden. Tussendoor kregen deze drie groepen nog 
vragen voorgelegd, want omdat het tempo aanzienlijk lager lag dan bij de 
meer ervaren ruiters, was het moeilijk om geen gelijke uitslagen te krijgen als 
alleen het spingen bepalend was voor de uitslag.
Zo rond de klok van half vier konden de prijzen worden uitgereikt en kon 
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iedereen tevreden naar huis. Vooral de jongste 
ruitertjes hadden de dag van hun leven gehad en 
zien nu al uit naar de volgende wedstrijd. 
De uitslagen:
De Tena Ladies:
1 Janneke vd Stam op Hardy met 100 pt
 Ezzie van Maltha op Belle met 100 pt.
 Els Smit op Borah met 100 pt.
4 Elena Hoogstrate op Lille 
 (met wat tegenslag) 73 pt.

Eigen paarden:
1 Patricia Leliveld op Silvano met 100 pt.
2 Felicia Brouwer op Selly met 99 pt.
3 Louisa Klootwijk op Kasper met 98 pt.
4 Susanna Uelderink op Bandiet met 97 pt.
5 Sonja van Maltha op Humpey met 96 pt.

Junioren 1:
1 Sharon Janssen op Kindly met 100 pt.
2 Bonny Domburg op Kindly met 99 pt.
3 Femke Severrien op Mickey met 98 pt.
4 Eline Spoelder op Borah met 97 pt.
 Marit van Leeuwen op Borah met 97 pt.

Junioren 2:
1Marlies Bruggeman op Mickey met 100 pt.
2 Anna Vis op Borah met 99 pt.
3 Petra Schutter op Kindly met 98 pt.
4 Maxime van der Ploeg op Hardy met 97 pt.
 Margaux Vos op Borah met 97 pt.
 Jeanine van Oudenallen op Borah met 97 pt.
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Puzzelcross 1:
1 Julia Vianen op Hardy met 126 pt.
2 Esmee Wulff op Jeroen met 124 pt.
3 Marieke Oudenes op Hardy met 121 pt.
4 Jacqueline Oostveen op Pokey  117 pt.
5 Joyce Tukker op Borah met 116 pt.

Puzzelcross 2:
1 Denise Dortangs op Pokey met 119 pt.
2 Naomi Tukker op Jeroen met 118 pt.
3 Lee Kelters op Pokey met 117 pt.
4 Mike de Graaf op Borah met 116 pt.
 Freddy Adema op Kim met 116 pt.

Puzzelrit:
1 Lotte Verheul en Jara Langeveld 
 op Pokey met 240 pt.
2 Fabiënne Boekel en Mila van Rijswijk  
 op Jeroen met 225 pt.
3 Beau Schonewille en Nena van   
 Engelen op Kylan met 223 pt.

Voor meer foto’s ga je naar www.pretfort.nl
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Federatieflits!
Had ik in de vorige Pretpraat nog trots aangekondigd dat Ria en Northan 
eindelijk Z2 gingen starten, moet ik jullie nu weer teleurstellen. De wedstrijd 
ging niet door! Ook Vera’s debuut met Tango moest dus een weekje uitgesteld 
worden.

Zondag 20 mei Langeraar
Op een zonnige zondag was 
het dan zo ver. Na een jaar lang 
niet op wedstrijden te hebben 
gestart, verscheen Vera weer 
eens in het dressuuroutfit. Pa 
Vossenberg werd opgesnord om 
te chauffeuren en ma Vossenberg 
om te supporteren. Natuurlijk 
waren Mick en ik ook van de 
partij, plus een busje supporters. 
Op naar Langeraar!
Daar liepen de pony’s al wel 
buiten en dat vond Tango nogal 
interessant. Hij deponeerde Vera 
daardoor even in het gras, vlak 
voordat ze de ring in moest. Auw! Geen lekker begin. Wel een mooie L1 proef 

daarna en daarna een nog veel 
betere L1 proef. Ondanks een 
beetje hoofdpijn had Vera wel 
lekker gereden en de jury was 
tevreden: de nieuwe combi kreeg 
zelfs een winstpunt met 161 en 
182 punten! 
Ragne had vandaag ook wel zin 
in een wedstrijdje, na een paar 
daagjes vrij. Helaas had de jury 
minder zin erin. De proeven 
gingen best wel fijn, maar de 
punten (175 en 174) vielen wat 
tegen. Het laatste winstpuntje is 
echt het moeilijkst!
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Vrijdag 1 juni Bodegraven
Vanwege een minimale voorbereiding gingen Ragne en ik naar Bodegraven 
onder het hippische Olympische motto: meedoen is belangrijker dan 
winstpunten. Goede oude tijden herleefden op het gras van de Boreftse 
Ruiters. Er kwam zowaar wat publiek op ons af, waarvoor dank! Ragne deed 
haar best en met 165 en 171 punten en wat mooie foto’s konden we tevreden 
terug naar Aarlanderveen.

Braboflits!
Onze Brabantse Ziende-delegatie is ‘back in action’. Chantal en Unic zijn dan 
wel verhuisd naar Braboland, ze zijn nog steeds lid van de Ziende en via de 
mail ontving ik het volgende verslag

Zondag 6 mei Maarheeze 
Het is een tijd geleden dat Unic en ik de ring in gingen, maar we hadden er 
zin in. Nog geen twee passen op het terrein gezet of Unic ging à la het paard 
van Zorro de lucht in om vervolgens als een debiel in volle galop en al bokkend 
het terrein te gaan verkennen. Nou weet ik dat bij de springpaarden dit luidt 
wordt toegejuicht door jet publiek en de rijders, maar dressuur ligt dat toch 
wat anders. Ach na wat rondjes te hebben gedold en mij keel schor van het 
‘pas op/ kijk uit’ te schreeuwen, was Unic toch enigszins weer onder controle. 
Eindelijk was het zo ver; mijn beurt om eens door de ring te gaan swingen. Af 
gezien van wat schoonheids foutje werd deze proef beloont met 191 punt en 
zevende plaats.   

Zondag 13 mei Sevenum
Jammer dat ik nog geen gps op mijn mobiel heb, want dit concours had 
5 spring ringen , 4 losspring ringen, 20 dressuur ringen en 2 mega grote 
losrijterreinen. Unic vond het allemaal reuze interessant en liep als een 
opgewonden hengst te briezen, proesten, stampvoeten en vooral ook 
oorverdovend te hinniken naar al haar collega’s. Fantastisch. Na ander half 
uur ingereden te hebben (het liep allemaal wat uit...) mochten we hetzelfde 
kunstje laten zien als de week ervoor. Behalve dat ze in de galop allerlei 
spannende wisseltrucs deed, ging het best goed. Ook dit keer een zevende 



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

plaats met 188 punten. Het gaat dus steeds beter. Binnenkort gaan we ook 
officieel springen, maar ik houd het voorlopig maar bij het oefen springen 
elke donderdag avond. Kan ik mooi voor spek en bonen meedoen in een lage 
klasse, want om nou al meteen een 1m parcours rond te gaan hobbelen, is 
wat teveel van het goede.

Een Brabantse groet van Chantal en Unic!

De standen zijn nu als volgt: 
 
Chantal & Unic   B + 7
Vera & Tango  L1 + 1 
Jo & Boy   L1 + 10 (L2-startgerechtigd) 
Lot & Ragne   M2 + 9  
Ria & Northan   Z1 + 18 (Z2-startgerechtigd) 

Helaas zullen Vera en Tango niet samen verder gaan. De eerstvolgende 
wedstrijden worden waarschijnlijk pas ná de Open Dag verreden. Op 7 juli zijn 
de Kringkampioenschappen in Waddinxveen. Zal Ria dan eindelijk Northan 
de Z2-ring in rijden? Komen Ellen en Lucas het Ziende-front versterken? En 
zal Ragne haar charmes in de strijd gooien voor die felbegeerde laatste M2 
winstpunt? We gaan het zien!

Tot de volgende flits!
Groetjes, Lot

Ook voor het laatste
federatie-nieuws ga je

natuurlijk naar 

www.pretpraat.nl

Dé site voor alle Pretforters
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Van het Jeugdbestuur
Voor degenen die nog niet weten wat het thema van de Open Dag is dit jaar, 
kun je deze puzzel invullen door alle vragen te beantwoorden. Als je klaar bent 
lees je van boven naar beneden (het donker gekleurde rijtje) het thema van de 
open dag 2007! Veel plezier!

1. Gedroogd gras ..
2. De leukste dieren ..
3. Hiermee haal je een  paard uit het weiland ..
4. Hier staat een paard in ..
5. Een paard heeft geen kop maar een …..
6. Een paard voor de kar besturen heet ..
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7. Borstel ..  
8. Een fjord bij ons op de manege ..
9. Gras dat in het voorjaar gemaaid en in plastic gedaan word is ..
10. Een hulpmiddel bij het rijden dat om je voeten zit ..
11. Geen rijlaarzen maar ..
12. De haren op de hals van het paard heten ..
13. Hulpmiddel bij het uitmesten van de stal ..
14. Dit word 6x per jaar gehouden op de manege ..
15. De naam van de manege ..
16. Een wedstrijd met natuurlijke hindernissen ..
17. Het paard aan een lange lijn rondjes laten lopen ..
18. Paardentekenfilmserie op Yetix ...

Een onderonsje met…

Een bekend gezicht
op Pretfort

Deze keer:
Handige 
Harry!
Hé, handige Harry! Hoe heet je nou echt?
Voluit heet ik Harm Hagénus, maar ik luister alleen naar Harry! Of naar 
Handige Harry! Haha!

Vertel eens iets over je jeugd, waar ben je geboren en waar heb je 
allemaal gewoond?
Ik ben geboren op 17 mei 1959 in Amsterdam, in Tuindorp Oostzaan. Ik ben 
dus net jarig geweest, de slingers van mijn verjaardag hangen nog in de 
kantine op Pretfort! Tot mijn 5e jaar hebben we daar gewoond, maar toen 
mijn oma overleed zijn we verhuisd. Zij woonde namelijk vlakbij en als klein 
jongetje had ik een hele speciale band met haar. Ik had er ontzettend veel 
moeite mee dat ze er plotseling niet meer was. Ik liep steeds van huis weg 
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en zat dan bij het huis van mijn oma, ik snapte er niets van en ben heel wat 
keertjes weggehaald daar als ze me weer eens kwijt waren. De dokter heeft 
mijn ouders toen geadviseerd om te verhuizen, wat ze toen ook gedaan 
hebben. Die dachten echt dat ik kierewiet zou worden anders…Tja!

Wat een zielig verhaal!!! Waar zijn jullie heen verhuisd?
We zijn toen naar Oudendijk, een klein gehuchtje in Noord Holland gegaan. 10 
Boerderijen, een kerk en een school en dat was Oudendijk dan wel zo’n beetje! 
Toen ik 11 jaar was, zijn we naar Rozenburg verhuist. Dat ligt vlakbij Maassluis. 
Daar heb ik toen jaren gewoond. Pas toen ik ging samenwonen met mijn ex 
Sissie, een doof meisje, ben ik verhuisd naar Voorburg.

Was Sissie je eerste echte liefde?
Nee hoor, ik ben daarvoor 8 jaar getrouwd geweest met Karin, samen hebben 
we twee kinderen. Kim is inmiddels 26 en Mike is alweer 22 jaar. Met Sissie 
heb ik 5 jaar een relatie gehad. Een hele leuke meid. We hebben nog een poos 
samen in ons huis gewoond, terwijl onze relatie al over was. Als broer en zus, 
zeg maar.

Heb je zelf eigenlijk broers of zussen?
Ik heb één jongere broer en twee oudere zussen. Mijn moeder leeft ook nog, 
die is inmiddels achterin de zeventig!

En toen kwam….Ivon! Eh..toch?
Ja ja, toen kwam Ivon! In 1992 was dat. Ik heb haar leren kennen in de 
sportschool. Ik deed zelf aan body building, zij deed aan fitness. En behoorlijk 
fanatiek ook nog! Mooi dat ze was, in dat fitnesspakkie! Dat wil je niet weten!
In het begin woonde Ivon zeg maar half op zichzelf in Den Bosch en nog half 
bij haar ouders. Ze had een baan in Den Bosch, waar ze erg van baalde omdat 
ze inmiddels mij had leren kennen. Ze scheurde telkens in haar Renauldje 5 
heen en weer!
Uiteindelijk heb ik een huis gekocht van een kennis in Den Haag, daar zijn we 
samen gaan wonen. We zijn in 1993 getrouwd en in 1995 is Kelly geboren. 
Cindy kwam in 1999.

Hoe zijn jullie in Alphen aan den Rijn terecht gekomen?
We wilden Den Haag uit, ik stond elke dag in de file op de A4, een 
verschrikking! Inmiddels werkte ik bij Verhagen in Leiden, vandaar. We wilden 
dan ook ergens wonen in een cirkel die we rond Leiden hadden getrokken. 
Alphen aan den Rijn vonden we gelijk leuk. We hebben een huisje gekocht 
op de Sandenburg in een groene, kindvriendelijke buurt. We wonen er nog 
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steeds en hebben het erg naar onze zin. We gingen echt naar een wereldse 
omgeving: van een portiekwoning in Den Haag naar een eengezinswoning in 
het Groene hart!

Wat voor werk doe je en welke opleiding heb je daarvoor gedaan?
Ik werk dus bij Verhagen in Leiden, een bedrijf dat professionele 
reinigingsapparatuur maakt. Ik ben daar officieel machinebankmedewerker 
c.q. lasser. Mijn opleiding is LTS Metaal. Eigenlijk heb ik van mijn hobby mijn 
beroep gemaakt, want toen ik 13 jaar was kreeg ik mijn eerste lasapparaat al! 
Ik ben eigenlijk ook altijd al aan het klussen geweest.

Heb je daarvoor nog ander werk gedaan?
Jazeker, al heb ik daarvoor ook nog 3 jaar in de ziektewet gezeten, vanwege 
een inoperabele hernia. Toen Kelly werd geboren, was ik huisman en Ivon 
ging werken (Ivon werkt als verpleegkundige. – Red). Daarna heb ik eerst een 
jaar bij de technische dienst van een computerzaak gewerkt. Dat was een 
familiebedrijf. Daar was het leuk totdat ik de onderlinge familieruzies zat werd! 
Ik ben van het ene op het andere moment vertrokken, ineens was de maat 
vol! Ivon schrok zich in de eerste instantie rot, die dacht: “Dat kan helemaal 
niet, want dan hebben we geen geld!” Maar geloof me, als Harry het zat is, 
dan is het ook klaar. Geld of geen geld!

Jullie zijn de trotse eigenaars van de Friese ruin René. Hoe is dat zo 
gekomen?
We zijn eigenlijk allebei dierengek. Vooral Ivon, die heeft dan haar zinnen op 
een beest gezet, waar ik vervolgens naar op zoek ga op internet en zo. Dat is 
met René in elk geval wel zo gegaan. Ivon wilde ook heel graag een Basset 
Hound (Een langorige hond met huilogen! - Red.) dus die kwam er ook. We 
hebben inmiddels een kleine dierentuin: de hond (Lisa), de Fries (Wijnand 
René), twee kippen (Tokkel en Bruintje), twee konijnen (Pepper en Pollewop) 
en de vissen (No. 1 t/m 122). Zij wil de beesten en zorgt ervoor, ik timmer de 
hokken. Zo simpel is dat!

Hoe zijn jullie op manege Pretfort terecht gekomen?
De meiden wilden op paardrijden en we zochten een betaalbare, 
niet kakkineuze manege. Dat werd dus Pretfort. Ivon heeft vroeger 
ook paardgereden, maar had door de zwangerschappen last van 
bekkeninstabiliteit. Ze wilde het wel weer graag oppakken, dus nam ze ook 
af en toe les, op Kindly. Dat ging eigenlijk hartstikke goed en Ivon heeft toen 
Lucas geleased van Ria. Dat heeft maar een maandje geduurd, want toen had 
ik internet al af zitten speuren voor een Fries. En gevonden dus, dat werd onze 
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René! Allemaal een stuk sneller dan gepland, want eigenlijk zou Ivon Lucas 
eerst een jaartje huren. Toen we René zagen op internet zijn we gelijk gaan 
kijken. Niet in Friesland, maar in Limburg…Een Limburgse Fries, dat hebben wij 
weer! Hahaha!

Wat heeft René waar jullie gelijk voor zijn gevallen dan?
Tja…zoveel! We wilden sowieso een wat ouder paard omdat die al wat makker 
zijn. René is dat ook, het is een goedsul! Hij is rustig en betrouwbaar, ondanks 
zijn ene blinde oog. Toen we in Limburg gingen kijken konden zelfs die meiden 
er zo op rijden! In eerste instantie leek hij op Pretfort helemaal niet meer zo 
rustig en betrouwbaar…In de eerste uren was hij al over zijn staldeur heen 
gesprongen en in de eerste twee dagen was hij al in de sloot gedonderd…Had 
íe nog nooit eerder gezien, een slootje…Tjongejonge! Maar uiteindelijk is hij 
gewoon erg van slag geweest van het verhuizen. Nu hij zijn plekkie gevonden 
heeft is hij weer net zo mak als toen in Limburg, gelukkig!

Hij heeft ook nogal een “kwakkelige” tijd achter de rug hé?
Hou op zeg, verschrikkelijk! Het begon eigenlijk met dat hij een lel van Tjitske 
kreeg. Daar liep íe kreupel van, maar dat wilde maar niet over gaan. Toen zijn 
er foto’s gemaakt en er bleek sprake te zijn van “spat”, een aandoening die 
met artrose te maken heeft, in het spronggewricht. Wat een drama’s, wat 
een tranen hebben er gevloeid. De dierenarts zag het erg somber in, de foto’s 
zagen er ook verschrikkelijk uit! Ik kreeg toen ineens zoiets van: óf we brengen 
hem terug naar de oude eigenaar, óf we gaan van het beste uit en hem laten 
behandelen! We hebben voor het laatste gekozen, al moest er wel heel wat 
geld tegenaan gegooid worden. Maar we waren toch al gehecht aan het 
beest, dus wat moet je dan?
Uiteindelijk is het, na twee keer een spuit er in en maanden wandelen en 
stappen, wonder boven wonder toch nog goed gekomen. Zelfs de dierenarts is 
verbaasd hoe goed het nu gaat. Er kan weer gewoon overal op hem gereden 
worden, al rijdt Ivon het meest op de weg omdat René daar zo blij van wordt.

Ja, en dan het volgende onderwerp, Harry…Wanneer ga jij nou eens 
eindelijk paardrijden?
Eh…ik heb ooit eens 10 minuten op Lucas gezeten…Dat vond ik nogal wiebelig 
en ook echt veel te hoog! Ik heb ook snel last van mijn rug, dus ga bij voorbaat 
al veel te krampachtig zitten. Daarbij heb ik niet het idee controle over het 
paard te hebben. Dan haak ik toch af hoor! Ik ben trouwens ook veel te zwaar, 
dat kun je die paarden toch niet aan doen! Wie weet, al meneer Le Pole een 
nieuwe Bels heeft, ga ik eens mee op de kar ofzo. Weet je, ik vind paarden 
prachtige dieren en ik zou het best willen leren…ik word alleen niet graag 
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uitgelachen, weet je wel! Al die mensen die dan staan te kijken, Ria lag al 
helemaal in een deuk om Lucas en mij…Ach, wie weet, ooit?

Wat zijn, behalve het klussen en behalve manege Pretfort, je 
hobby’s?
Ik ben gek op mijn computer, ik zit graag te internetten en te foto-shoppen 
enzo. Verder ben ik thuis ook graag aan het klussen, ben ik gek op mijn 
kinderen en kijk ik graag met mijn gezinnetje naar darten op televisie. Vroeger 
deed ik dat zelf ook wel, darten. Tegenwoordig houd ik het bij kijken, samen 
met Ivon en de meiden!

Wat zijn je goede eigenschappen en welke eigenschappen zou je best 
willen missen?
Eh, nou heb ik toch wat hulp van Ivon nodig hoor…
Een goede eigenschap is dat ik veel voor een ander over heb. Verder heb ik 
mensenkennis en gevoel voor humor. Ik ga door het vuur voor mensen die me 
nauw aan het hart liggen en ben goudeerlijk.
Slechte eigenschappen? Hmm…Ik ben wel eens te goed van vertrouwen. 
Verder kan ik een enorme stijfkop zijn en praat ik niet gemakkelijk over dingen 
die me raken, die me dwars zitten. Ik ben een echte binnenvetter als het 
daarom gaat. Volgens Ivon trek ik me terug als ik iets heb dat me dwars zit, 
soms sla ik helemaal dicht.

Ten slotte: Wat bevalt je aan Pretfort en wat zou je graag anders 
willen zien?
Het mooie aan Pretfort is dat er geen kouwe kak is. Er hangt een gezellige 
sfeer en ik vind Ria echt een moordwijf. Zo hard als die werkt en met zoveel 
hart voor de zaak…Geweldig!
Wat zou ik anders willen zien? Tja, ik zou natuurlijk nog veel meer klusjes 
willen doen, nog veel meer op willen knappen. Dat heeft alleen tijd nodig, 
natuurlijk. Hoewel je soms ook wel heel resoluut zou moeten zijn en gewoon, 
zonder afwachtend te zijn, dingen aan moet pakken! 
Verder is het enige dat ik kan bedenken een werkplaatsje waar je zomer en 
winter goed kan klussen, bij voorbeeld lassen en zo. Ik hoef dan bij voorbeeld 
niet meer steeds van alles heen en terug naar mijn werk mee te slepen om 
het te maken.
Ooit zou ik wel een lasapparaatje op Pretfort willen hebben, zodat we 
gemakkelijker dingetjes kunnen maken en dan liefst op een plekkie waar 
niemand last van je heeft.
Mocht er iemand nog een klusje weten, dan kunnen ze dat altijd aangeven. Ik 
klus vaak samen met Jan Buining, dus zoek ons op en meld het even. Je kunt 
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natuurlijk ook je klusjes op onze website zetten, dan lezen we het ook:

http;//handige.mygb.nl
Da’s de klusjessite van Handige Harry en Jantje Pruts! Niet zo’n best bezochte 
site, maar wie weet komt daar nu dan verandering in?!

Paardenpraat
Deze keer stelt 

Sandor
zich aan jullie 
voor!

Hallo lezertjes, even snel een 
klein verhaaltje van mij in 
jullie lijfblad. Niet dat ik het 
geen grote eer vind om jullie 
te woord te mogen staan, 
maar veel tijd heb ik niet 
dus vandaar dat ik het kort 
houd. Een echte man heeft 
meer te doen op een dag dan 
verhaaltjes vertellen natuurlijk, 
dat begrijp je! (echte mannen lummelen niet!) Zeker nu we de hele dag in het 
weiland zijn. Ik heb nauwelijks tijd om te eten zeg!
Laat ik bij het begin beginnen: mijn geboorte! Chronologisch gezien toch het 
eerste dat je te binnen schiet hé, hahaha!
Ik ben geboren in 1976 te Schipluiden. Als jonge vent ben ik op Pretfort terecht 
gekomen. Mooi bruin, hoogte 1.40m, mooi snebje, zwoele oogopslag…Je 
kent dat wel! Wel een beetje een domper wanneer je als jonge, frisse, 
gespierde knul met stamboekpapieren (ja, ik ben ingeschreven in het enige 
echte Nederlandse Welsh Pony en Cob Stamboek!!!) op een manege terecht 
komt…Kijk: ik voel me niet te beroerd om lesjes te lopen hoor! Helemaal 
niet! (echte mannen zeuren niet!) Maar als man met deze papieren en van dit 
kaliber kan je toch méér, zeg maar…Dat bleef niet onopgemerkt! In mijn jonge 
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en vitale jaren ben ik door een nichtje van Ria tijdelijk geadopteerd en heb ik 
mogen proeven van het wedstrijdbestaan…Als trotse dressuurpony liep ik de 
sterren van de hemel. Vele prijzen heb ik in de wacht gesleept…Mijn naam 
lag op ieders lippen…zo mooi, zo fit…zo…zo….zucht…Dat waren nog eens 
tijden! Maar de bekers en de rozetten ten spijt, ga je op den duur toch terug 
verlangen naar je oude vertrouwde nestje natuurlijk. Dat was voor mij toch 
manege Pretfort, dat spreekt vanzelf!
Een nieuwe taak lag al snel op mijn fraaie schouders: iedereen moest op MIJ 
leren rijden, om vervolgens op MIJ zijn of haar certificaatje te halen…Een pittig 
maar waardig bestaan, absoluut! (Enne..echte mannen klagen niet!).
Niet alleen heb ik kind na kind door de lessen heen gesjouwd, ook heb ik nog 
een stempel gedrukt op de voltigecultuur in Aanlanderveen. De beste en de 
braafste was ik, neem dat van mij aan. Soms best pittig, dat gegymnastiek 
op je rug en dat gehang aan je nek (maar… echte mannen huilen niet!). 
Ik ging DOOR, hoe moeilijk en hoe zwaar het soms ook was…Steeds maar 
weer rondjes galopperend en steeds maar weer de oortjes naar voren en de 
schouders eronder. Mooie tijden, ik kijk er met een fijn gevoel op terug. Soms 
ook met weemoed, want wat kon ik veel en wat was ik goed.
Kijk: eerlijk is eerlijk, ik ben nu 31 jaar maar nog lang niet van plan deze aarde 
te verlaten. Ik kijk wel uit zeg, voor je het weet ben je je stal kwijt! En al je 
merries! Ammenooitniet!
Over merries gesproken..Als hoogbejaarde leid ik nog best een actief 
liefdesleven! Altijd gedacht dat Donja de vrouw van mijn leven was, maar net 
voor mijn midlife-crisis kwam ZIJ in mijn leven. De liefste, de mooiste (nou ja, 
bijna dan!) en verreweg de pluizigste vrouw die ik ooit heb gezien…Ik kon mijn 
ene oog niet geloven toen ik haar zag…FINA, jemig wat een vlinders had ik 
daarvan in mijn buik zeg! Niet dat ik dat te erg liet merken natuurlijk, (echte 
mannen slijmen niet) maar wat had ik het te pakken van die meid! Nog ouder 
als ik, maar nog jong van geest en nog behoorlijk pittig ook. Ik moest me in 

De manege is voor lessen

gesloten
van van 23 juli t/m 3 september
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elk geval altijd de benen uit mijn lijf lopen om haar bij te houden als we het 
weiland in mochten…Mijn Fina…Ach gossie…Ik mis haar nog steeds! Al heb ik 
laatst, aan het begin van de zomer, mijn ene oog (de andere heb ik standaard 
dicht, niet alleen geeft dat het idee van een zwoele knipoog maar zo rust ik 
stiekum ook nog een beetje uit!) laten vallen op een wel hele aantrekkelijke 
dame. Ze heet Kindly en heeft een goddelijk wit lijf met mooie lange benen…
zucht…Oh nee, ik zal toch niet WEER verliefd zijn?!? 

Over de lessen kan ik kort zijn: dat mag best een beetje kalmpjes aan! Niet 
dat ik klaag hoor (echte mannen doen dat niet!) maar mijn benen willen niet 
altijd meer doen wat ik graag zou willen. Daarbij loop ik me af en toe rot in 
het weiland om mijn meiden een beetje bij de kudde te houden en moet ik 
regelmatig van voor naar achter galopperen als ik er weer eens eentje kwijt 
ben. Misschien moet ik dan toch dat ene oog ook eens open houden? Hmmm, 
ik zal er eens over denken.

Ik begrijp dat jullie nog veel meer van me willen weten, maar ik moet nu toch 
echt weer terug naar de kudde. Die meiden liggen altijd met elkaar overhoop 
en tegenwoordig heb ik nog concurrentie ook, met die kleine Leon erbij en 
niet te vergeten die witte logé die ze Kylan noemen.
Niet dat dat echte mannen zijn hoor, zonder lelijk te doen (echte mannen 
vallen elkaar niet af!) maar als je een dagje ouder wordt heb je toch meer 
werk aan je liefdesleven.
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om eens bij mijn stalletje verder te 
komen praten, gezellig! Alleen in het weiland heb ik echt geen tijd (echte 
mannen luieren niet!), maar dat begrijpen jullie denk ik wel!

Tot ziens en natuurlijk heel erg graag gedaan hé!

Groetjes (echte mannen kussen niet!),
Sandorxxx

Prietpraatjes
Wist u dat...

- Er enorm veel aanmeldingen zijn voor het ponykamp van deze zomer?
- We daar natuurlijk erg blij mee zijn?
- Het vast weer berengezellig gaat worden?
- Het niet aan de nieuwe, prachtige kamptent zal liggen?
- Marcel deze weer enthousiast overeind heeft weten te hijsen?
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- Deze tent eerst voor de hapjes en de drankjes op de open dag gebruikt 
zal worden?

- Wij alweer erg uitkijken naar deze leukste dag van het jaar?
- Het thema dit jaar “cartoons” is, oftewel “tekenfilms?”
- Er door kinderen en volwassenen alweer druk geoefend wordt voor de 

demonstraties en dergelijke?
- We ook alweer aan het sparen zijn om zoveel mogelijk lootjes te 

kunnen kopen voor het rad van fortuin?
- Wij nu namelijk eindelijk wel eens die vreselijk volle, geweldige 

boodschappenkar zelf willen winnen????
- Er weer een aantal nieuwe pony’s een plekje op Pretfort hebben 

gevonden?
- Dit Leon, Valda en Congo zijn?
- Leon de privépony van Nena is en hij heel erg klein, schattig en vooral 

heeeeeeeeeel erg stout is?
- Valda een nieuwe manegepony is, die gelukkig al de nodige kilootjes is 

aangekomen sinds ze hier woont?
- Congo de pony van Mike de Graaf is, en dat zij in de lessen mee mag 

lopen?
- Zij ook nog wel wat extra kilootjes kan gebruiken?
- Dit waarschijnlijk geen enkel probleem zal zijn?
- Onze paarden namelijk altijd alleen maar dikker en dikker worden?
- Wij dan ook benieuwd zijn hoe de oude eigenaren deze pony’s zo 

mager hebben weten te krijgen?
- Zij misschien teveel waarde hechten aan de Sonja Bakker-trend die 

momenteel heerst?
- Wij zelfs Sonja Bakker nog dik zouden kunnen krijgen op onze 

manege???
- We iedereen een hele fijne vakantie wensen!!
- Er op pagina 22 een kleurplaat staat.
- Deze bedoeld is voor een regenachtige dag.
- Je hem mag kleuren en in de bus in de kantine 

mag gooien
- Je er je naam op mag zetten, op de 

achterkant.
- De mooiste een leuk prijsje krijgt.
- We hopen op veel inzenders.
- Jullie leuke vakantie foto’s naar pretpraat@

pretfort.nl mogen mailen.
- We voor de leukste vakantie foto een prijsje 

beschikbaar stellen.
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Voor de komende Open 
Dag zijn we nog op zoek 

naar enkele

sponsors
Wilt u de kosten van

(bijvoorbeeld) het 

springkussen
op u nemen, of van een deel 

van de andere kosten?

Neem dan even kontakt op met de
penningmeester, of met één van de andere 

bestuursleden.
Namen en telefoonnummers staan op

pagina 1 van deze Pretpraat.

Uiteraard kunt u met Ria hier over
spreken.
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Kom naar de Open Dag van 
R.S.V. “De Ziende”

op Manege Pretfort
aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

ZATERDAG 30 JUNI 2007
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

* Vanaf het begin van de middag demonstraties
te paard, door jeugd en volwassen leden van

Ruitersportvereniging- en Rijvereniging “De Ziende” 

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
zodat u niet thuis hoeft te zijn om te eten

* Rad van avontuur en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Springkussen aanwezig

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pretfort en neem iedereen mee die 
je kent, want het wordt een groot feest!
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Juni
2 Jolanda Nagel
7 Bejulah van Haren
�� Elena Hoogstrate
�� Paul Hadassa
�� Anna Louisa Klootwijk
22 Vincent Smits
2� Ester van Doorne
2� Ben Epskamp
2� Margaux Vos

Juli
3 Iris van Doorne
� Sharon  Janssen
� Bonnie Domburg
� Nena van Engelen
�2 Inge Bakker
�� Margot Keizer
�7 Jeanine van Oudenallen
�� Moushami Hilders
�� Esther van Gaalen
23 Cindy Hagénus
2� Marcel Wetter
3� Fenna Schrijver

Augustus
2 Mila van Rijswijk
3 Esther van Maltha
� Samantha Cordes
� Marsha Smits
7 Vivian de Kort
�0 Karen Epskamp
�� Lee Kelters
20 Jeroen Adema
22 Lisa-Maria Uijterlinde
2� Fiona Uelderink
2� Sanne Vreugdenhil

September
3 Nikki Engelander
� Marlies Bruggeman
� Sanne Engelander
� Jolanda van Leeuwen
� Esmée Wulff
�3 L. van Schaik- vd Leden
�� Naomi Tukker
20 Yvonne Ernst
22 Wilma Klootwijk
2� Mike de Graaf

Wij feliciteren de jarigen

Prettige Vakantie



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

30 juni  Open dag en Dressuurwedstrijd
  Zie deze Pretpraat voor meer informatie

23 juli  Start kampweek

De manege is 
voor lessen gesloten

van 23 juli t/m 3 september
22 sept.  Cross en puzzelcross/puzzelrit
27 okt.  Dressuurwedstrijd
2� nov.  Sinterklaasfeest

Kijk voor de aktuele agenda op
www.pretpraat.nl


