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Van de voorzitter
Goed ik geef het maar direct toe, Adrie had ge-
lijk. Toen we in januari alle wedstrijddata hebben 
bepaald zei Adrie dat de voorjaarscross beter op 
24 mei gehouden kon worden in plaats van 17 
mei, omdat het 24 mei veel mooier weer was. 
En natuurlijk had ze achteraf gelijk! Het weer viel 
tijdens de cross niet mee, terwijl het een week 
later prachtig zonnig weer was. Jullie begrijpen 
dat ik voortaan altijd naar Adrie luister, wat betreft data dan!

De voorjaarscross was dit jaar tevens een sponsorwedstrijd voor nieuw spring-
materiaal en uiteindelijk hebben jullie meer dan 1000 euro bij elkaar gesprongen! 
We gaan van dat geld springmateriaal aanschaffen voor de vereniging, zodat er 
met de najaarscross een prachtig nieuw parcours gebouwd kan worden (wordt 
het 20 september mooi weer Adrie?). Wat zullen de foto’s dan weer mooi zijn. 
Heb je jezelf al gezien op www.deziende.nl? Ik vond Valda overigens de heldin 
van de dag: ze won geblinddoekt de puzzelrit met Mila en Sofie, wat een pony! 
Geef haar maar eens een extra knuffel.

Over knuffelen gesproken, de pony’s en paarden zijn 25 mei flink verwend door 
29 leden die deelnamen aan de poets en opzadelcursus van de jeugdcommis-
sie (gevormd door het jeugdbestuur, Wilma en meer enthousiastelingen). De 
cursisten kregen uitleg over welke borstels er gebruikt worden bij het poetsen 
van paarden, hoe je de hoeven uit moet krabben en hoe een paard of pony 
opgezadeld moet worden. Daarna mocht iedereen aan de gang met borstel, 
hoevenkrabbers, zadels en hoofdstellen. Aan het eind van de middag stonden de 
pony’s prachtig geborsteld op stal, met schone voeten en een glimmende vacht. 
Alle deelnemers konden met een poetsdiploma naar huis. En als je nu ruim voor 
je les naar de manege komt, heb je alle tijd om je pony nog eens uitgebreid te 
poetsen voordat je gaat opzadelen voor de les.

Voor de Open Dag kunnen de pony’s trouwens ook wel een extra poetsbeurt 
gebruiken. En de stallen trouwens ook! Het wordt 21 juni een beestachtige Open 
Dag waarbij het Wereld Natuur Fonds is uitgenodigd. Dus laat het beest in je 
los en doe mee met de dressuurwedstrijden. Kom en rijd verkleed als een dier 
je proefje, niet alleen kun je een prijs winnen als je goed rijdt, maar ook als je 
heel mooi verkleed rondloopt. Daarnaast is er natuurlijk een springkussen, gratis 
ponyrijden voor niet-leden en zijn er ’s middags diverse demonstraties. Wat er 
precies gaat gebeuren is nog een verrassing, maar in ieder geval staat het spec-
taculaire puntenspringen weer op het programma! Ontvoer dus je familieleden 
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en sleep je vriendjes en vriendinnetjes mee naar de manege, want het belooft 
een berengoede dag te worden!

Na de Open Dag is het alweer bijna zomervakantie en dat betekent tijd voor het 
ponykamp! Heb je je al ingeschreven? Overigens kun je ook tegenwoordig mee-
rijden met de buitenrit, die eens in de zoveel tijd op zondag gereden wordt. Het 
is wel voor gevorderde ruiters, vraag aan je instructrice of je mee kan. Opgeven 
voor de buitenrit en het ponykamp kan bij Ria. Je ziet er valt nog genoeg te doen 
op manege Pretfort en bij RSV de Ziende.

Tot ziens op de Open Dag!

Lot Paymans

Federatieflits!
Het buitenseizoen is weer begonnen en we heb-
ben weer een update uit het Zuiden des lands. 
Na jaren van afwezigheid is de Ziende back in de 
springring! 
 

Brabo-Flits 
Zaterdag 15 maart Nederweert 
Deze dag gingen Unic en Chantal in de L2 op jacht naar de gewilde winstpuntjes 
in Nederweert. Bij aankomst was het even schrikken, er was geen ruimte om 
los te rijden. Tja het blijft natuurlijk Limburg! Afijn op goed geluk dan maar de 
1ste proef rijden. Op wat ongewenste wissel hier en daar na, viel de proef lang 
niet tegen, De tweede proef verliep volgens Chantal meer naar wens, maar het 
is toch altijd afwachten wat de jury ervan vindt. Met 188 en 185 punten was dat 
positief, want winstpunt 5 en 6 zijn daarmee binnen! 
 
Zondag 20 april Nederweert 
Het buitenseizoen is weer begonnen; en dat betekende dat er op het buitenter-
rein in Nederweert genoeg ruimte was om los te rijden. Genoeg ruimte voor 
Unic om in een gestrekte draf waar ze bij Duindigt nog jaloers op zouden kunnen 
zijn ervandoor te gaan. Na het heftige losrijden werden de dressuurproeven iets 
te mat gevonden door Chantal. Maar gelukkig kon de jury de proeven waarderen 
met 186 en 184 punten. Nog maar twee te gaan voor de klasse M! 
 
Zondag 27 april Echt 
In tropische omstandigheden is Unic vaak op haar best. ECHT waar! Zo ook 
tijdens de wedstrijd in Echt. Waar het ook écht moest gebeuren, want die twee 
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winstpunten voor het M lagen voor het grijpen. De proeven verliep lekker en 
Chantal profiteerde van het feit dat Uniek vlag-proof is. Daar waar de meeste 
paarden een ongewenste pirouette deden in de hoek bij de vlaggen, bleef Uniek 
braaf aan de hulp. 
Na lang wachten op de punten was het feest, want de laatste twee winstpunten 
waren binnen. Met 180 en 181 punten zijn Uniek en Chantal officieel M1 startge-
rechtigd noemen. Echt! 
 
Maandag 12 mei Panningen 
Eigenlijk wilde Chantal en Unic al hun M1 debuut gaan maken in de dressuur, 
maar helaas kon de organisatie van Panningen de inschrijving niet meer omzet-
ten en dus mochten ze nog eenmaal L2 starten. Na wederom wat heftig losrij-
den (lees: Unic ging er weer in volle galop vandoor over het terrein heen) reed 
Uniek braaf haar twee proefjes achter elkaar en mocht daarna lekker relaxen op 
de trailer. Gelukkig beoordeeld de jury nog altijd wat in de ring gebeurd en niet 
het losrijden en dat resulteerde in 188 punten en 189 + een tweede plaats. 
 
Zondag 18 mei CH Geleen – B springen 
Vandaag was het dan zover; het springdebuut van Unic en Chantal. Maar voor 
het zover was reden zij eerst nog moesten er eerst nog twee L2-dressuurproe-
ven worden afgelegd, want we willen niet dat Unic haar losrijdkunsten in de 
springbak gaat vertonen! Van het losrijden kwam wegens tijdgebrek trouwens 
vrij weinig terecht en dus waren het niet de allerbeste L2 proeven van ons zui-
derlijke duo. Maar er was geen tijd om na te denken over de dressuur, want er 
moest gesprongen worden! 
Na wat los te hebben gesprongen, konden Chantal en Unic de springring in. Na 
een volte te hebben gegaloppeerd kwam hindernis 1 al in zicht; een mooie gele 
oxer van dik 1 meter… 
Die ging lekker dus hop naar 2, 3,4 en 5. Hindernis 6 was erg spectaculair waarop 
Unic een noodsprong de hoogte in nam en Chantal bijna uit het zadel lanceerde, 
maar zekrabbelde weer recht in het zadel, nam de teugels aan en vloog over 
7,8 en 9. Als laatste stond er een dubbelcombinatie waar ze iets te dicht onder 
kwam, waardoor ze tussen de hindernissen flink moest bij rijden. Uniek zette 
nog een maal af, maar ketste net de laatste balk op de grond. Chantal was reuze 
blij met dit resultaat, omdat de eerste winstpunt binnen was (bij 4 strafpunten 
heb je 1 winstpunt, kom je foutloos rond heb je 2 winstpunten). En ook met de 
dressuurresultaten mochten Unic en Chantal tevreden zijn; 178 punten in de eer-
ste proef en 185 punten in de tweede proef en een vijfde plaats! 
 
Zondag 25 mei Echt 
Het was zover, na het spectaculaire springdebuut in Geleen was het M1-dres-
suurdebuut gepland in Echt. Nee, echt. Chantal en Unic kwamen zeer dicht bij 
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een winstpunt, want ze behaalden 177 en 179 punten. Dat gaat goed komen 
dus! 
 
Een zonnige groet uit Brabo-limboland van 
Unic en Chantal 
 
Zondag 4 mei Haarlem 
Terug naar Aarlandercity en te lokale wedstrijdjes aldaar. Alhoewel, Lot en 
Ragne hebben een of andere ORUN curus gevolgd in Haarlem en daarom leek 
het hun leuk om daar op de cursuslocatie eens een wedstrijd te rijden. Alleen 
jammergenoeg was de goed uitziende buitenbak door het warme weer veran-
dert in een mulle hoop zand waarin Ragne moeite had de kogels boven het zand 
uit te houden. Gevolg was twee niet al te voorwaartse proeven, maar wat wil 
je ook in zo’n grote Z-ring (20 x 60 m)!?. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog! 
en met twee keer 194 punten was het toch een prima dagje. 
 
Maandag 12 mei Heerjansdam 
De 2e Pinksterdag zijn er altijd prachtige concoursen, zo ook bij de Develruiters 
in Heerjansdam. Ellen en Lucas hadden deze prachtige dag uitgekozen voor hun 
debuut in L1 dressuur. En zowaar hadden zij Ria en Northan zover gekregen om 
zich ook weer eens in de dressuurring te vertonen (Z2). 
Lucas zag er prachtig uit voor zijn debuut en liet dat tijdens het losrijden ook 
goed merken: het grote terrein nodige uit tot hinniken. Hierdoor verliep de 1e 
proef niet helemaal vlekkeloos. In de 2e proef had Lucas ineens zijn grote vriend 
Northan gespot en was niet helemaal meer van plan om braaf met El mee te 
gaan. Maar toch had bommetje Lucas indruk gemaakt op de jury, want ze kre-
gen 176 en 180 punten en daarmee is de eerste winstpunt in het L1 binnen! 
Northan en Ria werden geholpen door Corine, die voor de gelegenheid haar 
lees-een-Z2-dressuurproef-voor-debuut maakte. Voor Ria en Northan was het 
natuurlijk geen debuut, maar wel leuk om dit duo weer eens in de ring te zien. 
De jury beoordeelde de proeven met 200 en 202 punten, helaas net geen winst-
punt erbij voor Ria en Norrie. 
 
Zaterdag 24 mei Montfoort 
Een weekendje paard voor de familie Paymans, dat begon op zaterdagochtend 
met de 2e start van Ellen en Lucas in de L1. Bij de Weststichtse Ruiters in Mont-
foort lag een fijne buitenbak waar Lucas zich beter leek thuis te voelen dan op 
de vorige wedstrijd. Zeer geconcentreerd en beheerst reden El en Luukie hun 
proeven, die volgens groom Mick als de beste proeven van deze combi ooit wer-
den bestempeld. Helaas was de jury door de goede concurrentie wat beïnvloed, 
waardoor ze eigenlijk wat ondergewaardeerd werden. Maar met 177 en 181 
punten is er toch weer een winstpunt ‘in the pocket’! 
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Zondag 25 mei Hoofddorp 
Ter voorbereiding op het ORUN examen (27 mei) gingen Lot en Ragne even de 
zenuwen eraf rijden in Hoofddorp. Ze mochten als eerste van start op het gras 
bij de Haarlemmermeerse Bosmanege. Jammergenoeg deed de organisatie er 
wat lang over om de ring van 20 x 40 om te bouwen naar 20 x 60, waardoor 
Ragne haar slaapmodus aan had gezet. Gevolg was dat de 1e proef niet geheel 
fris en wakker oogde. Voor de tweede proef waren ze voorbereid en kon Lot 
Ragne nog wat oppeppen. Dit resulteerde in een betere 2e proef, waarbij de 
schouderbinnenwaarts fijn voorwaarts gereden werd. De uiteindelijke score van 
deze dag was 198 en 186 punten, de 2e jury kon Ragne duidelijk minder waar-
deren en bij de 1e jury had er wel iets meer ingezeten zonder de slaapmodus. 
Volgende keer beter!

Zaterdag 7 juni Bodegraven  
Goeie oude tijden herleven bij het driedaagse concours van de Boreftse ruiters. 
In het verleden hielp De Ziende nog wel eens mee aan de wedstrijden bij de Bo-
reft. Nu was er gelukkig een Ziende-ruiter die de moeite nam om te gaan star-
ten. Een fijn zonnetje begeleidde Ellen en Lucas in hun jacht naar de winstpunten 
in de klasse L1. De proeven gingen mooi ontspannen en El baalde uiteindelijk 
achteraf van een fout in de middenstap. Een duur foutje, want het kostte ze 
uiteindelijk een winstpunt. Maar ze kunnen tevreden zijn met 177 en 183 punten 
en een tweede plaats. 
 
De standen zijn nu als volgt: 
Vera & Rabin B + 1 
Ellen & Lucas L1 + 3 
Jo & Boy L2 + 2  
Chantal & Unic M1 + 0 en B-springen +1 
Ben & Rudy M1 + 10 (M2-startgerechtigd) 
Lot & Ragne Z1 + 2 
Ria & Northan Z2 + 2

Tot de volgende flits!
Lot

Natte sponsor-cross
Zaterdag 17 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De 
Ziende” haar jaarlijkse voorjaarscross op manege Pretfort aan de Achtermidden-
weg.Een dikke 60 deelnemers, verdeeld over 6 categoriën, hadden zich hiervoor 
ingeschreven.
Deze wedstrijd was het de bedoeling dat iedereen zich liet sponsoren, want de 
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vereniging zit dringend verlegen om meer springmateriaal bij de wedstrijden.
Helaas had lang niet iedereen hier gehoor aan gegeven, maar op de dag zelf 
werd toch door een kleine groep maar liefst een dikke 600 euro binnengebracht.
Daarnaast zijn er nog toezeggingen voor zeker 150 euro, dus waarschijnlijk heeft 
de wedstrijd toch zo’n 750 euro opgebracht. Een leuk begin voor de aanschaf van 
nieuwe spullen.

Om 9.30 uur ging de eerste ring van start. Dit was de groep met de ruiters op 
een eigen paard. Ze werden gevolgd door de twee junioren ringen.
Vervolgens ging een speciale ring (Xtra’s) van start, die bestaat uit ruiters die 
meer voor de lol aan een wedstrijd mee doen en dan ook niet om bekers strij-
den, maar om aardigheidjes. Dit keer waren dat “oranje artikelen” zoals een 
hoed en een bril.
Na de middag kwamen degene aan de beurt die wat minder lang rijden.
Eerst een groep 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 groepen nog vragen voor-
gelegd, want omdat het tempo aanzienlijk lager lag dan bij de meer ervaren rui-
ters, was het moeilijk om geen gelijke uitslagen te krijgen als alleen het spingen 
bepalend was voor de uitslag.
Zo rond de klok van half vijf konden de prijzen worden uitgereikt en kon iedereen 
tevreden naar huis om zich lekker op te gaan warmen en drogen, want het was 
helaas geen fraai weer de hele dag.
De regen viel soms bij bakken uit de hemel, maar de enthousiaste helpers en de 
deelnemers, lieten zich daardoor niet uit het veld slaan.

De uitslagen:

Eigen Paarden:
 1 Marlies Bruggeman op Kaatje met 145 pt
 2 Sanne Vreugdenhill op Selly met 142 pt
 3 Patricia Leliveld op Silvano met 141 pt
 4 Louisa Klootwijk op Jet met 138 pt
 5 Fiona Uelderink op Bandiet met 135 pt
Xtra’s:
 1 Ezzie van Maltha op Humpey met 146 pt
 2 Yvonne op ‘t Land op Mickey met 146 pt
 3 Ineke van Wengerden op Maybe met 145 pt
 4 Els Smit op Borah met 145 pt
 5 Sylvia Tijsterman op Mickey met 143 pt
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Junioren 1:
 1 Eline Spoelder op Borah met 145 pt
 2 Femke Severrien op Maybe met 145 pt
 3 Bonnie Domburg op Borah  met 145 pt
 4 Chantal Pieterse op Maybe met 145 pt
 5 Sharon Janssen op Mickey met 143 pt
Junioren 2:
 1 Bo van Vliet op Maybe met 145 pt
 2 Elise Borgstijn op Mickey met 145 pt
 3 Tamara Pieterse op Maybe met 145 pt
 4 Franca Brussee op Mickey met 142 pt
 5 Irene Weerheim op Hardy met 140 pt
Puzzelcross:
 1 Michelle van Diemen op Jeroen met 161 pt
 2 Julie Craughwell op Hardy met 159 pt
 3 Mirjam de Vries op Maybe met 157 pt
 4 Cheyenne van Koert op Jeroen met 156 pt
 5 Lee Kelters op Hardy met 155 pt
Puzzelrit:
 1 Sofie van Koert & Mila Rijswijk op Valda met 145 pt
 2 Merel Duijke & Lara Oostveen op Jeroen met 141 pt
 3 Isabelle Konst & Rienke Boonstra op Sylvester met 140 pt
 4 Bas Kranenburg & Floor Dieteman op Kim met 139 pt
 5 Maartje op ‘t Land & Yara Kleijweg op YumYum met 138 pt

De tijd bepaalde uiteindelijk bij veel ringen de volgorde.
Vooral de jongste ruitertjes hadden de dag van hun leven gehad en zien nu al uit 
naar de volgende wedstrijd. 

Sponsorcross aanvulling
In bovenstaand artikel geven we aan dat de opbrengst van de sponsorcross naar 
verwachting zal uitkomen op circa € 750,-.
Inmiddels is er heel wat veranderd, want op het moment dat ik dit artikel zit te 
schrijven, is de opbrengst inmiddels bijna verdubbeld!!!!

Vandaag (12 juni) staan we op 1300 euro!!!
En er komt nog steeds geld binnen bij Ria!!

Kortom: geweldig!!
De (definitieve?) opbrengst maken we bekend op de open dag.
We gaan de komende maanden op zoek naar mooi materiaal, zodat we bij de 
najaarscross hiervan gebruik kunnen maken.
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Poets/opzadel cursus 25 mei
 Eindelijk was het dan zover, de dag van de poetscursus.
Rond 14,00 uur heerste er een gezellige drukte rond de manege.
29 deelnemers hadden zich verzameld in de kantine.
na een korte uitleg vertrokken we naar de binnenbak waar Jet al klaar stond 
met de vrijwilligers die het voor zouden doen.
Na een kort verhaaltje van wilma over het nut van het poetsen liet Femke zien 
hoe en waarom je juist deze bepaalde borstel moest gebruiken.
Ook het hoeven uitkrabben werd niet vergeten.
Daarna werden de 26 kinderen en 3 volwassenen verdeeld over de pony’s.
Tot 15.00 uur mochten ze poetsen en uiteraard werden er foto’s gemaakt.
Toen stond er dinken en lekkers klaar, om vervolgens om 15.15 weer te 
verzamelen in de binnenbak.
Wederom stond Jet gepoetst en glimmend te wachten om opgezadeld te 
worden. Een onderdeel waar toch veel kinderen moeite mee hebben.
Iedereen kreeg de kans om hun gepoetste pony een keer op en af te zadelen, 
ook hier mochten de trotse kinderen met “hun” pony op de foto.
Dik na 16.00 uur werden de kinderen weer verzameld achter de binnenbak waar 
ze hun wel verdiende Diploma en een zakje snoep in ontvangst konden nemen.
Na nog een laatste groepsfoto en een glaasje dinken vertrok iedereen met een 
goedgevoel en hopelijk met een andere kijk op de paarden en pony’s huiswaarst.
 
Zo dit was dan de poetscursus, over een volgende activiteit wordt al gesproken.
wat dit zal zijn is nog een verrassing, maar als het net zo gezellig wordt als 
vandaag hebben we er nu al zin in.....!!!
 
groetjes,
Wilma, 
Femke, 
Vivian,
Marit, 
Franca, 
Bo,
Louisa
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Arte Crema
• Hoogglans keuken

• Tijdloos

• Alle opstellingen mogelijk

vanaf 3995,-
inbouwmerken als: AEG, Zanussi, Bosch, Neff, 

Fagor Itho. etc

en nieuw Duits top keukenmerk: Hofemeier.

Hofemeier levert alle denkbare kleuren en kasten 

en bied u zeer veel mogelijkheden. Kom dit zelf 

zien!

Badkamers vanaf 2500,-
inbouwmerken als: Sphinx, Duravit, Ucoscan, 

Villeroy & Boch, Detremmerie, Alke, Damixa, 

Grohe, etc.

• Géén aanbetaling vooraf

Nobilia
5 jaar garantie

Alle voordelen op een rij:
• eigen montagedienst
• ook leidingwerk, elektra, tegelwerk en

verbouwing door eigen dienst
• leveren van keuken en/of badkamer
• zeer snelle levering van keukens
• bijna alle merken inbouwapparatuur
• ook vervanging van inbouwapparatuur

van Nesstraat 15, 2404 AV Alphen a/d Rijn
0172 - 47 74 54, www.keukentrend.com

di. - do. 09.30 - 17.30 uur
vri. 09.30 - 17.30 uur

18.30 - 21.00 uur
zat. 10.00 - 16.00 uur
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Buitenrit
De paden op, de lanen in….
Wie gaat er meeeee, wie gaat er meeeeeeeeeeeeeeee?!

Op zondag 8 juni hebben we sinds jaren weer eens een vanuit de manege ver-
zorgde en georganiseerde buitenrit gemaakt. De rit is de 10 enthousiaste deel-
nemers zo goed bevallen, dat we dit vaker willen gaan doen!
Voor de mensen die hier wel oren naar hebben:
Op zondag 29 juni staat de volgende buitenrit gepland! 
Ria en Wilma begeleiden ons op het stalen ros (lees: de fiets…)! We vertrekken 
om 11.30 uur en zijn rond 13.00 uur weer terug op de manege. De kosten zijn 
10 euro per persoon. Schrijf je snel in op de lijst in de kantine, want voor je het 
weet zijn alle plekjes bezet!

Verslag van de eerste buitenrit
Op zondag 8 juni werd de eerste buitenrit gereden, de groep vertrok met 10 
ruiters.
Rond 11.15 verzamelde de groep zich in de buitenbak, na even rondgestapt te 
hebben zette de stoet zich om half 12 richting dam om het erf te verlaten.
Toch ietwat gespannen maar met goede moed ging de stoet de Achtermidden- 
weg op. Esther met Replay voorop en de rest in een lange rij erachter.
Wat valt er toch veel te zien, zeker voor de paarden die dit niet gewend zijn.
Na gestapt te hebben gingen ze in draf over, dit was voor Suus en Ineke nog te 
langzaam. Suus galloppeerde dapper de andere paarden voorbij maar werd door 
Belle en Vivian even terug op de plaats gezet.
(het motto luid  “NIET INHALEN”.....!!!!)
Tewijl Sylvester met Naomi alles goed in zich opnam en met grote ogen de 
wereld in keek bleef Sylvester toch braaf met de groep meegaan.
Na een klein half uurtje kwam het einde van de Achtermiddenweg in zicht.
Hierna zou het ruiterpad aan de Treinweg gevolgd worden.
Om op het zandpad te komen moest er een klein hindernisje genomen worden 
namelijk een richel hooi waar de meeste geen moeite mee hadden.
Het probleem lag bij O’Neill. Hij zag dingen die wij niet zagen en weigerde de 
overstap te maken.
Na een paar mooie dressuur pasjes en meer achter- dan vooruit, kwam O’Neill 
dwars op de weg te staan en bekeek de tegemoet komende auto wel van 
héél dichtbij, wat hij overigens minder eng vond dan het hoopje hooi waar hij 
overheen moest. Maar met een beetje hulp van Ria en dappere Marit zette ook 
O’Neill voet in het rulle zand. De tocht ging verder over het ruiterpad en werd er 
afwisselend gestapt en gedraafd.
Wat we allemaal gezien hebben op de Treinweg zullen we maar niet vertellen, 
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedyplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl
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maar het 
uitzicht was 
voortreffelijk.
(Nieuwschierig 
geworden, ga 
gewoon eens 
mee....!!!)
Na bijna een 
uur gereden te 
hebben kwam 
het einde van 
de Treinweg in 
zicht en werd 
er omgekeerd. 
Met verhitte 
gezichten en 
een zeer warm 
zonnetje zette 
de stoet zich weer huiswaarts.
Sylvester, die zich eindelijk een beetje leek te ontspannen, moest als laatste toch 
alle zeilen bijzetten om de groep bij te houden maar gedroeg zich voortreffelijk. 
Net als alle andere paarden die ook genoten van de rit.
Toen we eindelijk weer op de Achtermiddenweg waren, hadden we weer een 
beetje tegenwind die ons het zweet liet opdrogen.
Na bijna anderhalf uur, moe maar voldaan en met een blij gevoel, kwam Manege 
Pretfort weer in zicht en konden paard en mens genieten van een koel drankje.
 
Wil je ook een keer mee, geef je dan op bij Ria.

Rijnplein 13
Alphen a/d Rijn
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Reclameborden in de binnenbak
Op voetbalvelden staan ze al jaren en ook in de meeste sporthallen zie je ze.
Ik heb het over reclame borden, om uw bedrijf te promoten.

Ook op de manege kunt u een reclamebord van uw bedrijf laten ophangen.
We willen het alleen wel netjes houden en daarom borden ophangen die aan 
vaste maten zijn gebonden.
We hebben er daarom voor gekozen om de borden bij één bedrijf laten maken.  
Namelijk Liberty in Zevenhoven.
Zij bieden borden van 60 x 200 cm voor een redelijke prijs, die natuurlijk afhanke-
lijk is van uw wensen. Gemiddeld zal een bord op zo’n € 200,- komen.
Deze kosten zijn voor u, maar het bord blijft ook uw eigendom.

De kosten welke wij in rekening brengen voor plaatsing zijn:
 Per jaar  € 300,-
 Per 2 jaar  € 550,-*
 Per 3 jaar  € 750,-*
 * Bij betaling ineens vooraf.

Voor informatie kunt u kontakt opnemen met Ria van Schaik.
Vragen over de (elektronische) aanlevering van teksten e.d. voor de borden, 
kunt u stellen aan Ad Koster. Telefoon (0172) 574353.

Een onderonsje
met…
Een bekend gezicht op Pretfort!

Deze keer…  Ester!
Hé Essie! Je kent het principe: stel jezelf 
maar even voor!
Nou, ik ben dus Ester van Doorne, ik word op 28 
juni a.s. 23 jaar. Ik heb een vader, een moeder, een 
broertje (Bart) en een zusje die jullie wel kennen 
(Iris)! Ik woon samen met mijn vriend Ben en mijn 
konijn Elmo in Nieuwkoop.
Hoe lang ben je al samen met Ben?
Ik denk dat we ongeveer 7 jaar een relatie hebben. Sinds 2,5 jaar wonen we 

Adverteer ook op
Pretfort
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Altijd ruim

voldoende

KNALGEKKE

AANBIEDINGEN

dus kom naar de 

winkel!!

Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl

Voor de meest aktuele informatie: 

www.deziende.nl
Startlijsten, uitslagen, foto’s, gastenboek,

lesrooster en nog veel meer.
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samen.
Je werkt op Hooge Burch, toch?
Dat heet De Bruggen hoor, foei! Inderdaad, daar werk ik als groepsleidster. Ik ben 
er ongeveer 9 maanden geleden begonnen. Ik werk met een hele leuke groep 
bewoners van zgn. “laag niveau”. Ik heb het er heel erg naar mijn zin!
Had jij niet een opleiding voor toerisme gedaan..?
Dat klopt, ik heb vóór de Bruggen ook bij de ANWB gewerkt, maar daar vond ik 
echt niets meer aan. Zo voorspelbaar, zo saaai! Elke dag hetzelfde…
Hoe ben je dan in de zorg beland? Dat is wel iets heel anders!
Gelukkig wel! Eigenlijk ben ik er door mijn ouders op gekomen om zoiets te gaan 
doen. Die zeiden altijd al: “Es, ga toch iets met kinderen of gehandicapten doen, 
dat past bij je!” Ik moest natuurlijk de puber uithangen, dus deed ik vooral niet 
wat ze zeiden, hihi! Ik heb tijdens mijn opleiding Toerisme ook een poosje vakan-
tiewerk met gehandicapten gedaan. Toen merkte ik hoe leuk ik het dus inder-
daad vond…
Maar toch de opleiding afgerond, ook al leek het je niks?
Op zich vond ik de opleiding wel leuk. Wel heel makkelijk ook, trouwens. Maar 
dit werk is wat ik wil. Dit past veel meer bij me. Vandaar dus de overstap, en niet 
te vergeten vanwege het feit dat ik geen uitdaging meer zag in mijn baan bij de 
ANWB.
Wat is voor jou het speciale aan het werken met verstandelijk gehan-
dicapten? Is dat omdat je gewoon heel graag voor mensen wilt zor-
gen?
Dat is zeker iets wat ik graag doe, zorgen. Maar het werk is ook heel afwisse-
lend, geen enkele dag is hetzelfde en ik vind het heerlijk als mensen blij worden 
omdat ik iets met of voor ze doe. Als ik een glimlach terug krijg of ik zie dat ie-
mand heel ontspannen is, zorgt dat bij mij voor voldoening. Je moet oog hebben 
voor kleine dingetjes om bij deze groep te zien dat ze het naar hun zin hebben. 
Ik heb dat wel, denk ik. Verder vind ik het werken in wisseldiensten ook zalig. Ik 
heb het idee dat ik veel meer tijd heb voor mijn paardje. Nu ga ik vaak ’s och-
tends naar de manege, terwijl voorheen alles op de avond aan kwam. Ik heb nu 
ook vaak doordeweeks een dagje vrij, heerlijk!
Hoe ben jij op Pretfort terecht gekomen? Je loopt hier toch al heel wat 
jaartjes rond?
Volgens mij is het ooit begonnen toen ik een keer met een vriendinnetje mee 
ging naar de manege. Ik reed een keer mee en achteraf vroeg mijn moeder me: 
“En, Es? Vond je het leuk?” Toen ik antwoordde dat ik het echt heel erg leuk 
vond, zei ze: “Oh gelukkig, want ik heb je net opgegeven!” Hahaha! Volgens mij 
was ik 6 jaar, wel een beetje jong maar nu wordt daar strenger op gelet als 
vroeger.
Inderdaad. Ria heeft de ervaring dat van die hele jonge kindjes vaak 
erg bang worden als er een keer iets gebeurt. Een bokkensprong of 
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een valpartij of zoiets!
Ah, zie je wel! DAT verklaart een heleboel! Ik ben zelf ook best bang aangelegd, 
hihi! Toch te jong begonnen zeker?!
Welke pony’s herinner jij je vooral nog uit die tijd? Op wie reed je het 
liefst?
Sandor was mijn favoriet! Verder reed ik graag op Pepper, Boy, Heidi, Silvester en 
Jeroen.
Van wie heb je les gehad door de jaren heen?
Van Meneer van Schaik, Ria en Jolanda (Die we kennen van Ylke! Red.). Ik weet 
nog dat in de les van Jolanda altijd wel iets aan de hand was. Van die drama’s, 
weet je wel. Bij voorbeeld pony’s die losgebroken waren en de bak in kwamen 
stormen of vechtende pony’s waar dan net een meisje tussen liep! Jolanda zal 
zich dat ook nog wel goed herinneren! Waarom dat altijd in die les gebeurde, dat 
mag Joost weten. Maar het was echt zo!
Ben je ook op ponykamp geweest als kind?
Ja, maar een aantal keren daarvan ben ik eerder naar huis toe vertrokken omdat 
ik letterlijk ziek werd van de heimwee. Dan kwamen mijn ouders kijken naar de 
show die we voor hen op de woensdagavond hadden voorbereid en dan was het 
huilen geblazen. Ik kon er echt letterlijk ziek van zijn…
Met wie ging jij in die tijd om? Zijn er mensen die nu nog steeds op 
Pretfort komen?
Ik ging volgens mij vooral om met Samantha Stienstra, Kim v.d. Zon en nog 
met twee meiden die weg zijn: Leslie en Vivian. Ergens is het jammer dat er 
nog maar zo weinig mensen van vroeger rondlopen, maar aan de andere kant: 
we hebben er ook zoveel leuke nieuwe mensen voor terug gekregen! Esther 
(Blooooos..red.), Sonja, Ineke, Yvonne, Marina en Aagje bij voorbeeld!
Je bent huurder van het paard Pasca, samen met je zusje Iris. Bevalt 
dat goed?
Heel goed, Pasca is een ontzettende lieverd en ik doe het heel graag samen met 
Iris. We deden het vorige paard ook al samen.
Wat trekt je zo aan in paarden? Is het rijden hoofd- of bijzaak voor 
jou?
Ik vind het rijden heel erg leuk, maar als ik op Pasca niet meer zou kunnen rijden 
zou ik haar daar niet om wegdoen. Dat komt ook omdat ik met Pasca gelijk een 
klik had, ik vind haar echt heel speciaal. De verzorging en het tutten vind ik net 
zo leuk en niet te vergeten het rondlopen op Pretfort. Ik kom hier natuurlijk al zo 
lang, het is eigenlijk mijn tweede thuis geworden!
Zou je ooit wedstrijden willen gaan rijden?
Het lijkt me een hele bijzondere en leuke ervaring, mocht ik er ooit aan toe zijn 
dan zou ik dat met Pasca best willen. Maar voorlopig vind ik het al heel wat om 
mee te doen met de Open Dag dressuur op 21 juni, haha! Ach, als ik ooit wed-
strijden zou willen rijden, zou ik dat niet doen voordat ik het gevoel heb dat het 
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perfect gaat. En aangezien het nooit perfect zal gaan, zullen de wedstrijden ook 
nooit haalbaar zijn! Maar nogmaals: het lijkt me een hele leuke, bijzondere erva-
ring voor ruiter en paard samen!
Vertel eens, wat is er zo bijzonder aan Pasca?
Dat is moeilijk om uit te leggen, het is een gevoel dat ik direct had toen ik haar 
voor de allereerste keer zag bij haar toenmalige eigenaar op stal. Ze had een dik-
ke deken op en ik had haar nog helemaal niet zien lopen, maar toch wist ik: deze 
moet en zal ik hebben! Of die speciale klik wederzijds is, dat durf ik niet te zeggen 
hoor. Ik hoop het maar! Eerst deed ik samen met mijn zusje een ander paard, 
Benz. Ik vond hem heel erg lief maar hij was zo intens op zichzelf en gesloten dat 
ik er helemaal onzeker van werd. Ik merkte aan hem nooit of hij ergens blij mee 
was of juist niet. Sterker nog: ik wist geeneens zeker of hij het leuk vond dat ik 
er was! Ook met rijden werd ik heel onzeker en bang, omdat hij soms ineens zijn 
hoofd omhoog gooide en het op een rennen zette. Ik kon hem dan niet meer 
terug rijden, had niets meer te vertellen en dat maakte me zo bang dat ik al-
leen nog maar op hem durfde als iemand hem vasthad of aan de longeerlijn. Ik 
durfde een hele tijd zelfs alleen maar te stappen, ik heb van iedereen hulp gehad 
maar die angst ging gewoon niet meer weg. Toen heb ik met Iris en met Ria 
gepraat en hebben we besloten Benz te verkopen en een ander paard te gaan 
zoeken. Ik vond het een hele moeilijke beslissing en denk er nog vaak aan terug. 
Soms heb ik de neiging om de nieuwe eigenaar te gaan bellen hoe het met hem 
gaat. Ik doe het echter nooit, want ik ben veel te bang dat ik slecht nieuws krijg!
Bij Pasca voel ik me op mijn gemak, vanaf het eerste begin. Met rijden ben ik 
heus nog wel onzeker, maar ik weet dat Pasca mij nooit pijn zou willen doen of 
er af zou willen gooien. Ze heeft een heel lief karakter en is met verzorgen ook 
super braaf. Ze laat ook altijd zien dat ze blij is om je te zien, dat is zo fijn na de 
ervaringen met Benz! Ik heb dat gewoon nodig, die bevestiging.
Even terug naar je relatie, heb je datzelfde gevoel in je relatie met 
Ben?
Ja zeker, ik denk dat ik me zo goed voel in deze relatie omdat we soulmates zijn. 
Ben is niet alleen mijn vriend, maar ook mijn beste vriend! We begrijpen elkaar 
gewoon goed, vaak ook zonder woorden. We hebben allebei verder echt onze 
eigen dingen, maar we doen ook heel veel samen.
Wat zijn, behalve de paarden en de manege, je hobby’s?
Jee, dat is moeilijk! Eh, ik denk dat mijn grootste hobby het omgaan en leuke 
dingen doen met andere mensen is. Samen winkelen, ergens wat drinken, eten 
en kletsen…Ik houd gewoon van mensen om me heen, dat is echt helemaal 
mijn ding. Laatst hebben we met een stel meiden van de manege een barbecue 
gehad. Ik help dan altijd gelijk ook met organiseren, want zulke dingen vind ik zo 
ontzettend leuk! Nog meer hobby’s? Nou, achterop bij Ben op de motor zitten! 
Echt gaaf! En behalve manege Pretfort heb ik nog een adres met paardjes die ik 
verzorg, namelijk Stal Kuijf. Dat is een fokkerij en handelsstal met alleen maar 
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arabieren. Ik heb er een zgn., “knuffelveulen”. Hij heet Lloyd en de bedoeling is 
dat hij sociaal wordt en blijft doordat ik aandacht aan hem besteedt. Leuk toch! 
Ook verzorg ik er een hele lieve merrie. Zij heet Lanizjka. Ik heb geen vaste dagen 
waarop ik dat doe, ik mag gewoon komen als ik tijd heb. Met de baan die ik nu 
heb, kan dat ook. Als ik het nog van de avonden moest hebben, zou dat echt niet 
gekund hebben. En Pasca gaat uiteraard voor! De stal waar Lloyd en Lanizjka 
staan, is een heel rustige stal. Heel leuk, maar het haalt het niet bij Pretfort! 
Maar hier ken ik dan ook heel veel mensen, dat maakt het een stuk gezelliger.
Wat zijn jouw goede eigenschappen, Ester?
(Bij deze vraag krijgt Ester hulp van een vriendin en van de schrijfster van dit stuk, 
want daar komt ze niet helemaal uit…Red.)
Jeetje, dat is wel moeilijk om over jezelf te moeten zeggen…Zorgzaam, gezellig, 
lief en enthousiast. Ik ben een trouwe vriendin en een sociaal mens. Ik zal altijd 
iemand helpen als ik dat kan. Verder heb ik hart voor mijn werk.
Wat zijn je slechte, of liever gezegd: mindere eigenschappen?
Ik kan wel eens fel uit de hoek komen schijnt het…al moet je dan wel ver bij me 
gaan en het heel erg verbruid hebben hoor! Soms komen de dingen die ik zeg 
wel eens rotter uit mijn mond dan dat ik ze bedoel. Ik kan niet zo goed hard en 
streng zijn, dat vind ik echt heel erg moeilijk. Ik ben het wel hard aan het leren 
hoor, dat wel! Er wordt aan gewerkt, zeg maar!
O ja, weet je wat ook zo irritant is? Dat ik zo verschrikkelijk snel en vaak iets 
zielig vind!!! Daar word ik zelf vaak echt niet goed van! Het kan ook een posi-
tieve eigenschap zijn, dat besef ik ook wel. Zo moet iemand echt zijn paard niet 
onterecht straffen of zijn algemeenheid te hard met dieren omgaan. Ik kan niet 
tegen onrecht, zeker niet als je weet dat meestal de ruiter het fout doet! NIET 
het paard!
Dan nu…De laatste vraag! 
Wat is er zo leuk/goed/fantastisch/speciaal/geweldig aan Pretfort en 
wat zou je graag veranderd willen hebben?
Ik ben hier al zo’n tijd, dat ik soms niet eens meer besef wat er nu precies zo leuk 
is…hihi! De sfeer is gezellig en de meeste mensen zijn leuk. Je wordt hier ook 
altijd zo geholpen door iedereen! Zowel door Ria zelf als door de andere mensen. 
Arrogantie past hier absoluut niet. Het is echt mijn tweede huisje! Ik zou dan ook 
niet weten wat er zou moeten veranderen, ik ben tevreden met Pretfort zoals 
het is. O ja, het enige dat me te binnen schiet wat ik zou willen veranderen is dat 
het wc papier zo vaak op is! Ja, da’s een goeie, schrijf die maar op!!!

Voor het laatste verenigingsnieuws ga je natuurlijk naar

www.pretfort.nl
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Voor het meest actuele nieuws 
uit de gemeente 

www.rtvlokaal.nl

Nieuws voor u, door u
Nieuwkoop
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Paardenpraat
Deze keer stelt

Kaatje!
zich aan jullie voor!

Dag lieve mensjes, ik mag een verhaaltje 
vertellen over wie ik ben en wil graag met 
het allerbelangrijkste beginnen….
>*@^*IK HEET HELEMAAL GEEN 
KAATJE!!!!!#!^@!<
Ik weet niet wie deze bespottelijke, volkse, 
kinderachtige naam bedacht heeft, maar 
volgens mijn paspoort heet ik Karin en de 
enige, nog enigszins logische afkorting daar-
van is dan altijd nog Kaartje, in plaats van 
dat Kaatje! 
Dat moest er even uit! Het zat me al zo’n 
tijd dwars, bah! Je zult het maar opkroppen, 
ik zou er zenuwachtig van worden, brrr!

Ik ben nu een tijdje op jullie manege en ik moet zeggen dat ik mijn plekje aardig 
snel heb gevonden. Nou ben ik toch altijd wel van het snelle, zullen we maar 
zeggen, maar vooral in de kudde voelde ik me al gauw op mijn gemak.
Ik heb sowieso snel en gemakkelijk contact met andere paarden en pony’s, al zeg 
ik het zelf. Met mensen is dat wel even anders! Wie het in zijn hoofd haalt om als 
vreemde aan me te gaan zitten prutsen, kan een mooie show van me verwach-
ten! Há! Drie tegen één dat je geeneens een halster bij me omkrijgt, hahaha! 
Altijd weer een prettige aanblik, van die mensen die niet weten hoe snel ze mijn 
stal weer uit moeten klimmen van ellende. Ik geef dan ook fantastische steiger-
partijen weg en mensen die mij niet kennen, willen dat over het algemeen dan 
graag ook zo laten!
Ria was de eerste die doorhad hoe ze me moest aanpakken, als ik echt bang was 
stelde ze me gerust maar als ik haar in de maling nam kreeg ik een grote mond! 
Eindelijk iemand die respect bij me wist af te dwingen. Nou voert zij me ook, dus 
ze had al snel een streepje voor natuurlijk. Ze lijkt me daarbij ook niet iemand 
om mee te sollen, dus dat probeer ik dan ook maar niet! Daar had ik ten slotte 
genoeg manegekinderen voor, die trapten er bijna allemaal achter elkaar in!
Na heel wat lesjes te hebben gelopen kreeg één van mijn lievelingsruitertjes een 
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meer dan gemeende interesse in mij. Zij heet Marlies en hoewel ik haar in het 
begin wel eens bang heb gemaakt, heb ik nu een hele fijne en vriendschappelijke 
band met haar opgebouwd. Je zou het misschien niet denken, maar ik heb heus 
wel gevoel in mijn d*nder hoor! En Marlies rijdt me zo rustig en zit zo heerlijk stil 
dat ik met haar zelfs een springwedstrijd heb gereden. En…Nog gewonnen ook 
hé! De eerste prijs zeg…Wie had DAT van ons tweetjes gedacht! We waren allebei 
super trots en hebben afgesproken dat we voor altijd vriendinnetjes zullen blijven. 
Kijk, dáár kan ik wat mee, hé! Niet met mensen die bij de eerste kennismaking op me 
jumpen en wel effe een lesje denken te doen om het daar dan vervolgens weer bij te 
laten! De blijvertjes, dáár moet ik het van hebben!!!
Inmiddels heb ik ook nog twee Tena-Ladies die me interessant vinden en me om 
beurten verzorgen. Dat zijn Gerda en Esther en hoewel vergeleken bij mijn Marliesje 
hun rijstijl natuurlijk nergens op lijkt, waardeer ik hun inspanning en de aandacht die 
ze me geven. Ik heb dan ook besloten dat ik ze met respect zal behandelen. En zolang 
ze niet teveel van me vragen, houd ik het gezellig. Op een enkele slechte dag na dan! 
Die hebben we allemaal wel eens!! 
Zo zat op een keer Esther op mijn rug een partijtje moeilijk te doen zeg..Knijpen met 
die benen en hard rennen mocht ik óók al niet…Toen bracht ze me zo uit evenwicht, 
dat ik dacht: “Ik zal jou eens uit evenwicht brengen! Krrreng!!!”. Dankzij een enkel 
westernlesje dat ik in mijn jonge jat=ren eens heb gehad, weet ik wat “spinning” 
betekent en op 1 beentje heb ik zoveel rondjes gedraaid dat Esther eraf tolde en in 
het zand belandde. Zo! DAT zal je leren me te knijpen en op te fokken! Leuk vond ze 
het allerminst, maar door mijn zieligste en meest onschuldige blik op te zetten, werd 
’t me vergeven.
Een lief gezicht doet het altijd goed, da’s met Gerda en Marlies uiteraard ook zo!

Maarreh, effe wat anders: dat privépaardengedoe bevalt me best hoor. Er rijden 
nu nog maar 3 verschillende ruiters op me en daar heb ik mijn handen al vol aan. 
Ik heb nog een tijdje “op stand” in het merrieweiland gestaan, maar gelukkig 
mocht ik wel weer terug naar de manegekudde! Wat een zeurkousen zeg, die 
andere merries, ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet! Bah!!! Ik ben dan wel 
privé-pony geworden, maar de kudde manegepony’s blijven mijn vriendjes, zo is 
dat! Die voelen zich nergens te goed voor, net als ik…..

Hmmm, heb ik nog meer te vertellen? Oh ja, ik ben stapelgek op worteltjes! En 
muesli, wat ze dan nat maken en me in een aparte, eigen voeremmer ge-
ven! Héérlijk!!! Maar voor een ordinaire appel draai ik mijn hoofd ook niet om 
hoor! Zeker niet! Verder ben ik DOL op rennen, vliegen en sjezen! Hoe harder 
hoe mooier. Jammer dat mijn benen er altijd zo van in de knoop raken. In mijn 
dromen zweef ik door het mooiste weiland ooit, met een lekkere hengst die me 
wil versieren als een stoere spierbundel achter me aan galopperend, hmmmm! 
In mijn dromen raken mijn benen trouwens nooit in de knoop hoor! Natuurlijk 
zweef ik daarin moeiteloos kilometers lang door de natuur. Wel even een tegen-
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valler, als je dan ontwaakt en je mag ingetogen rondjes stappen in een bak met 
zand…Maar ja! 
Bedankt voor de interesse, en wie weet kom ik jullie nog eens tegen. Met een 
springwedstrijd of zo, hiehaaaaaa!! Tot kijk allemaal!

- KaaRtje xxx -

Dag lieve kinders van me! Jullie weten waarschijnlijk wel dat ik binnen dit bedrijf 
toch al geen moment voor mezelf heb…maar tussen alle drukte door, zeker 
i.v.m. de komende Open Dag, moet ik nu dus ook nog even snel mijn kopij voor 
de Pretpraat inleveren! Jeetje Mineetje, ’t is weer een gekkenhuis bij ons! Prijs-
sies regelen, optredens voorbereiden, het bestuur achter de vodden aanzitten, 
bardiensten overnemen, paarden binnen en buiten zetten, lesgeven, het houdt 
weer niet op zeg!!! Gelukkig laat ik me niet snel opfokken en blijf ik altijd vast-
beraden en rustig. Het moet niet uit de hand lopen, zeg ik altijd maar! En hoe 
drukker je jezelf maakt, hoe meer het werk als een berg voor je ligt…Ik probeer 
heel relaxed alles en iedereen een beetje te sturen en ik moet zeggen dat ik tot 
nu toe de boel nog aardig in de hand heb, gelukkig! Nou kan ik ook bijzonder 
goed delegeren hoor, als ik er niet uit kom leg ik taken neer bij Ria, het bestuur 
en natuurlijk de vrijwilligers. In coördineer de boel dan zo’n beetje, zeg maar! 
Iemand moet het doen! Ja toch??

Goed, alle gekheid op een kluifje: we hebben weer een roerige tijd achter de rug. 
Gelukkig konden een aantal weken geleden de paarden lekker naar buiten! Dat 
scheelt wel een slok op een borrel, zeker ’s ochtends met uitmesten! Soms von-
den mensen het erg lang duren voordat de paarden in het weiland mochten. Dat 
bleek wel uit de volgende vraag:

Lieve Flitsie,
Mijn paardje heeft vanaf november vorig jaar de hele tijd in zijn stal 
gestaan. Nou wil ik natuurlijk graag dat bij het eerste lentezonnetje 
mijn paardje weer lekker in het weiland mag. Waarom mag dat niet? 
Waarom moeten we wachten tot eind april of begin mei voordat hij 
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het weiland in mag met zijn vriendjes?
Heerlijk hé schat, je paardje weer buiten! Maaaaarrrr…het weiland is niet hele-
maal zonder gevaren hoor! In het gras zit een spulletje dat men fructaan noemt 
en vooral met het jonge, verse gras stroomt dit spulletje door de sprietjes…
Fructaan is erg gevaarlijk voor paarden, mits ze er teveel van binnen krijgen. De 
lichaampjes kunnen zoveel fructaan niet verwerken en dan kan je lieveling echt 
heeeel erg ziek worden! “Hoefbevangen” heet dat, en als een paard dat eenmaal 
flink heeft, heb je de poppen aan het dansen. Nou ja, eigenlijk valt er dan juist 
helemaal niets meer te dansen, aangezien een hoefbevangen paard soms niet 
eens meer op zijn hoeven kan staan, laat staan lopen en rennen! Hoefbevangen-
heid kan een dodelijke afloop hebben, moet je nagaan wat die verse grasspriet-
jes die er zo aanlokkelijk uit zien voor ellende kunnen veroorzaken.
Voordat de paarden bij ons het land op gaan, willen we daarom eerst gemaaid 
hebben, zodat het gras goed kort is en niet meer zo eiwit- of fructaanrijk. En dan 
nog bouwen we het aantal uren dat de paarden in het weiland mogen heeeel 
voorzichtig op, om te voorkomen dat ze alsnog teveel gras binnen krijgen in één 
keer!
Verder is het belangrijk dat wij van ons eigen land voldoende gras af kunnen ha-
len voor de komende winter. We kunnen de schatjes dan voeren met eigen hooi, 
wat natuurlijk heel voordelig is. Zouden we al het hooi ergens anders moeten 
inkopen, dan zou de stalling veel en veel duurder worden. En als we IETS niet 
willen, dan is dat het wel! Want dat vinden we ook weer zielig, als we jullie zo-
veel centjes moeten laten betalen. Zo zie je maar weer, we hebben heel wat om 
rekening mee te houden en ons zorgen over te maken…

Ten slotte een vraagje namens Ria! Ja, ja, mijn baasje mag natuurlijk ook vragen 
stellen hé, dat spreekt vanzelf! Ze heeft mij de volgende vraag gesteld: 
Lieve Flitsie,
Zou je in jouw rubriek alsjeblieft een oproep willen doen aan ieder-
een die op de manege komt en bekend is met de paarden en pony´s? 
Als ik ´s avonds alle paarden en pony´s naar binnen haal, kan ik alle 
hulp gebruiken! De paarden lopen over het algemeen redelijk gemak-
kelijk naar de goede stal, maar soms maken ze er een potje van, zijn 
ze heel stout en vliegen ze het hele erf over. Vaak zijn er lieve mensen 
aanwezig die dan uit zichzelf even helpen. Soms echter sta ik er al-
leen voor…Terwijl er wel genoeg mensen aanwezig zijn! Zou iedereen 
die de paarden en pony´s kent mij alsjeblieft een handje willen helpen 
met binnenzetten als je aanwezig bent op dat moment? Alvast erg be-
dankt allemaal!
Natuuuuurlijk wil ik die vraag voor je stellen, lieverd! Bij deze staat hij er in hoor! 
En ik weet zeker dat het helemaal goed komt met de hulp! Ik sta ook altijd voor 
je klaar, dat weet je! Vooral in paarden opjagen ben ik de beste…(alleen of ze dan 
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op de goede plek komen, dat hangt er nogal eens om…hahaha)!

Dat was het weer voor deze keer. Tot de volgende Pretpraat en een dikke kus en 
een pootje voor jullie allemaal!

Flitsie xxx

 

Prietpraatjes
Wist U dat………………
- Er nog steeds enkele open plaatsen voor zowel   
 het pony- als het tienerkamp 
 zijn?
- De kampen nergens zo gezellig zijn als op 
 manege Pretfort?
- De leiding van de kampen doorgaans zelf ooit ook kampkindjes waren?
- Zij dus als geen ander weten hoe je de boel het beste op stelten kunt zetten?
- Er zoals altijd weer geslapen zal worden in de prachtige kamptent op de 
 springwei (voor zover er geslapen wordt)?
- Onze eigen Ria opnieuw weer haar kookkunsten zal vertonen tijdens de 
 kampweken?
- Wij natuurlijk niet gaan verklappen wie de leiding is van het ponykamp dit jaar?
- Wij wel een hint willen geven: ze heeft een rood 40 km autootje, logeert nogal 
 eens op de manege en spreekt beroerd Engels?
- Het tienerkamp geleid zal worden door een levende koffiepot?
- Wij zeeeeeer benieuwd zijn naar de inschrijvingen en of die na deze info nog 
 zullen komen?
- Het paard Gin helaas de manege heeft verlaten en nu voorlopig weer bij haar 
 baasje thuis staat in het Woerdens Verlaat?
- Muis nog steeds een paar keer per week op bezoek gaat bij Gin en co.?
- Pony Dorien graag tikkertje doet met baasje Yvonne in de wei?
- Dorien tot nu toe altijd als winnaar uit de bus kwam?
- Tobias erg ziek is geweest en steeds heel hoge koorts had?
- Hij om de dag door een dierenarts werd bezocht?
- Er verder de hele dag fans richting zijn weilandje liepen?
- Northan en Lucas ook graag op ziekenbezoek gaan bij Tobias?
- Zij het stroomdraadje dat er tussen hangt voor het gemak dan maar gewoon  
 negeren?
- Yum Yum gek is op de muesli van Wilma?
- Wij een prachtige 2 jarige merrie op de manege hebben?
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- Zij het nieuwe paardje van Aagje is en Bella Donna heet?
- Zij erg lief is, maar wel een tikkeltje nerveuzig en behoorlijk dartel?
- Zij bij voorbeeld met een sprong van een meter over een strookje blubber 
 springt, omdat ze niet van natte en vieze voeten houdt?
- Sonja en Humpey hoge ogen hebben gegooid op de cross tijdens de Ripse 
 Paardendagen in Rijpwetering?
- Humpey de 2e dag helaas kreupel was, en niet mee kon doen met de jaarlijkse
 ponyrennen?
- Zij overigens van top tot teen is ingepakt met vliegendeken en masker?
- De andere paarden zich een rotje schrokken omdat ze er geen pony meer in 
 herkenden?
- Humpey nu de bijnaam “De Mummie” heeft?
- Ikkie nog steeds vreselijk drachtig is?
- De merrie Ilena terug zal keren naar Pretfort, na enkele jaren Alphense Ruiters?
- Wilma haar terugkomst al tandenknarsend tegemoet ziet?
- We helaas afscheid hebben moeten nemen van Tooske, het leasepaard van 
 Marina en Aagje?
- Zij erg last had van artrose en daar niets meer aan te doen was?
- Wij Marina en Aagje heeeel veel sterkte wensen met het verwerken van dit 
 grote verlies?
- Marina nu de shetlanders Oscar en Bliksem kunstjes wil gaan leren?
- Zij wil beginnen met de spagaat, flicflac, dubbele schroef en een diepe buiging?
- Oscar en Bliksem hiervan nog niet op de hoogte zijn?
- Wij hopen dat dit trio op de Open Dag van volgend jaar een sensationele show 
 zal weggeven?
- Ria dan een kür op muziek van André van Duin wil rijden?
- Zij dan ook wel héle grote bloemkolen heeft?
- We erg veel zin hebben in de Open Dag van 21 juni a.s.?
- Het weer een feest van jewelste zal worden?
- Het Rad van Fortuin weer overuren zal draaien?
- We met Ria en Marcel hebben afgesproken dat de kinderen dit jaar toch echt 
 voor gaan op het luchtkussen?
- Zij anders de avond na de Open Dag nog wel even samen mogen spelen?
- We dit jaar eindelijk weer eens een springact hebben op de Open Dag?
- De rest van het programma nog een verrassing is?

Wij wensen iedereen een hele prettige vakantie.
We hopen jullie na de vakantie weer terug te mogen zien, al 

zal het voor degene die naar een andere school gaan
misschien even zoeken worden naar het juiste les-uur.
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Tempo-Team
KirstenWulff
Raoul Wallenbergplain 3
2405 cz Alphen aan de Rijn
0172 42 42 40

www.tempo-team.nl Zo werkt het.

Sterk in werk
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SPONSORS OPEN DAG
VerheulCommunicatie.com
    Super de Boer Nieuwkoop
HKA Kempen bv Loon- en verhuurbedrijf
    Tino’s Discoshow
Familie van Schaik
    Familie Leliveld
Keukentrend
  Van Wengerden en Visser aannemingsbedrijf
‘t Vliegend Paard
  Rijnbeek Dieren
   Kwekerij de Graaf
  Fixit
 Bloemenhuis Pietersen
   Dierplezier
 Slagerij Rietveld
   Speedshop
  Belle et Beau kapsalon
Zadelmakerij van Rijs
  Benza Entertainment
   De Brugspin
    De Breuk bv Hydrauliek-Persen
Familie de Rooy
   Natuurgezondheidswinkel Weijers
 Installatiebedrijf op ‘t Land
    Sport Express Ruitersport
Intratuin
   Zwembad de Hoorn
      Archeon
Meester bakker van Maanen
  Tempo Team
    Jachthaven Tijsterman
  Tatje Fluisterboten
Les Deux Chevaux Ruitersport
     Alles voor Dieren
De Blijde Wereld Rozen
     Van Roon Living

En iedereen die bij het ter perse gaan van deze Pretpraat 
nog niet bij de redaktie bekend was. 

H
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R
T
E
L
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Divoza 
HorseworlD
‘s werelds grootste collectie ruitersportartikelen

www.divoza.com

Divoza Horseworld
Heteren
Ressenerbroek 16
6666 MR Heteren

Divoza Horseworld 
Zoetermeer
Edelgasstraat 45
2718 SX Zoetermeer

Divoza Horseworld 
Leek
Zernikelaan 16
9351 VA Leek

Divoza Horseworld
Enschede
Westerval 20 
7545 MZ Enschede 

Bestellijn: (0594) 51 21 45 Onlineshop: www.divoza.com

Ruime keuze uit diverse
topmerken zoals:

voor 12.00 UUr BesTelD 
De volGeNDe DaG 

al iN HUis!

Divoza Adv algemeen a5.indd   1 20-5-2008   12:35:27
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PRETPORTRET    Esther en Humpey
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juni
1� Anna Louisa Klootwijk

�0 Iris Touw

�� Vincent Smits

�� Melissa Kempen

�8 Ester van Doorne

�� Ben Epskamp

�� Margaux Vos

juli
3 Iris van Doorne

� Sharon  Janssen

� Kelly Schonewille

8 Bonnie Domburg

� Nena van Engelen

� Anouk Blom

1� Margot Keizer

1� Magda Vos

1� Jeanine van Oudenallen

18 Leonne vd Berg

1� Moushami Hilders

1� Esther van Gaalen

1� Laura Braam

�� Marcel Wetter

augustus
2 Mila van Rijswijk

3 Esther van Maltha

6 Marsha Smits

7 Vivian de Kort

9 Lindy van der Voorn

10 Karen Epskamp

12 Merel Duijker

15 Lee Kelters

22 Lisa-Maria Uijterlinde

23 Bas van der Kwaak

28 Fiona Uelderink

29 Sanne Vreugdenhil

september
2 Suzanne Kranenburg
4 Marlies Bruggeman
5 Floor Dieleman
5 Helen Plevier
6 Sanne Engelander
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
13 L. van Schaik- vd Leden
13 Myrtilene van Kempen
14 Naomi Tukker
20 Yvonne Ernst-Verbiest
21 Lianne Gordijn
22 Wilma Klootwijk
30   Mirjam de Vries

Wij feliciteren de jarigen!!

Ook alle geslaagden willen 
we feliciteren!!!

Iedereen een hele prettige 
vakantie!
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�1 juni Open Dag en voorjaarsdressuur

Aanvang onderlinge dressuurwedstrijd circa 08.4� uur
Verkoop enveloppenloterij vanaf circa 0�.30 uur
Springkussen beschikbaar vanaf circa 10.00 uur

Snack (eten) kraam geopend vanaf circa 11.00 uur
Gratis ponyrijden voor de kinderen circa 11.30 - 1�.30 uur

Demonstraties van circa 13.00 uur
Aansluitend prijsuitreiking van de wedstrijd

Verspreid over de dag: Rad van Avontuur

�1 t/m �� juli Ponykamp
�8 t/m 31 juli Tienerkamp t/m 1� jaar

21 juli t/m 1 september is de manege
voor lessen gesloten

01 september Inleveren kopij Pretpraat
�0 september Najaarscross
�� oktober Najaarsdressuur
�� november De Sint bezoekt Pretfort
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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 € 96,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 108,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 250,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 205,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 275,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de 
volgende tarieven:  Groepsles van 1 uur, € 5,00 - (* € 6,50) 
Privéles van 30 minuten, € 13,00 - (* € 15,-) 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.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 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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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


