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Van de voorzitter
De eerste Pretpraat van 2006 is weer door je 
brievenbus gevlogen en de eer is aan mij om 
hem te openen. De verenigingsjaar is echter 
allang weer begonnen en we hebben dit jaar 
weer leuke activiteiten klaar staan!

Maar laten we allereerst even terugkijken naar de afgelopen twee 
maanden. Deze stonden in het teken van het diplomarijden! Dit jaar werd voor het 
eerst het ABC én D diploma verreden. In alle categoriën werd er diploma gereden: 
de beginners gingen voor hun A-diploma en ervaren ruiters met eigen paarden 
reden het D-diploma. Jurylid Marjan van Veelen heeft iedereen weer blij kunnen 
maken en ze vond het niveau van de proeven bijzonder goed. Verderop in deze 
Pretpraat kun je lezen wie er allemaal geslaagd zijn. 

Nu kun je meteen van je nieuwe diploma gebruik maken, want de eerste wedstrijd 
komt er alweer aan. En dat is gelijk een spannende. Tijdens de Samengestelde 
Wedstrijd op 19 maart zullen we gaan zien wie de ‘allrounders’ van de manege 
zijn: de beste in dressuur, springen en het traditionele stoelendansspel. We hopen 
op goed weer en laten we er een gezellige dag van maken!
Een dag later op 20 maart zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaatsvinden, waarbij het bestuur de plannen voor het komend jaar bespreekt en 
er nieuwe bestuursleden worden benoemd. Alle leden zijn natuurlijk welkom vanaf 
20.00 uur in de kantine van Manege Pretfort. De agenda van deze vergadering 
staat verderop in deze Pretpraat.

De Eigen Paarden ruiters zullen nog even geduld moeten hebben, maar op 23 april 
is het weer zover: de Eigen Paarden Dag. Het is alweer de 4e keer dat deze dag 
georganiseerd wordt en het bestuur heeft dit keer weer iets nieuws verzonnen 
voor de enthousiaste ruiters. Geen kür op muziek dit keer, maar een zelfverzonnen 
dressuurproef waarbij je je fantasie mag gebruiken. Je maakt een dressuurproef 
voor jezelf, maar het zou kunnen dat op de Eigen Paarden Dag je misschien wel 
een proef van iemand anders rijdt. Uiteraard kom je zo mooi mogelijk verkleed te 
paard of pony, want er is altijd een originaliteitprijs te verdienen. Meer informatie 
over de Eigen Paarden dag volgt in april. 

Het jeugdbestuur gaat op de educatieve toer! Binnenkort zullen zij een dag 
organiseren voor iedereen die wil leren hoe ze een pony of paard moeten 
opzadelen en afzadelen. Ook het poetsen en de omgang met de dieren zal aan bod 
komen. Zowel voor kinderen als voor ouders die graag wat meer willen weten 
over pony’s en paarden!
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Kortom genoeg te doen weer het komende jaar bij RSV de Ziende,
Tot ziens op de manege!

Lot Paymans

Van de redaktie
Dit is de eerste uitgave van uw lijfblad in het nieuwe jaar.
Ik ben blij dat we ook dit jaar weer een groot aantal 
adverteerders zo bereidwillig gevonden hebben om dit blad te 
sponsoren.
Helaas zijn het er wat minder dan in de voorgaande jaren, 
wat ons er toe zal dwingen om enigszins op de uitgaven te 
bezuinigen.

Ik wil de nieuwe adverteerders hartelijk welkom heten in ons blad en de 
adverteerders die ons jarenlang hebben gesponsord en nu een keer hiervan wilden 
afzien, heel hartelijk danken voor hetgeen ze de afgelopen jaren voor ons hebben 
betekend.

Ad Koster

De Kampioenen 
van 2005
In de vorige Pretpraat hadden eigenlijk de 
Kampioenen over 2005 moeten worden vermeld. 
Helaas is dat er niet van gekomen en daarom in 
deze Pretpraat nu een compleet overzicht van alle 
voor het kampioenschap behaalde punten in 2005.
Om voor het kampioenschap in aanmerking te 
komen, moet men lid van de vereniging zijn. 
Daarnaast moet aan minstens 3 van de 4 grote 
wedstrijden zijn meegedaan.
De behaalde punten van de 3 succesvolste 
wedstrijden, worden vervolgens opgeteld en 
leveren onderstaande getallen op.
Dus heb je aan 3 wedstrijden meegedaan, dan 
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staan de resultaten van die 3 wedstrijden in deze tabel, maar heb je aan 4 
wedstrijden meegedaan, dan zijn de resultaten van je minst goede wedstrijd niet 
meegeteld.
De prijzen zullen weer worden uitgereikt op de open dag!!!

De vetgedrukte zijn uiteraard de kamipoenen van hun categorie.
Iedereen van harte gefeliciteerd namens de vereniging.
  
 categorie punten

Julia Vianen zonder A 70
Anne Niemel zonder A 62
Maxime v/d Ploeg zonder A 61
Wieke Vis zonder A 61
Marieke Oudenes zonder A 59
Anne-Roos Peterse zonder A 55
Fenna Schrijver zonder A 52
Elianne van Egmond zonder A 51
Esmee Wulff zonder A 50
Melanie Sassen zonder A 47
Jasmine van Schaik zonder A 46
Sanne Buining zonder A 42
Elise Borgstijn zonder A 41
Irene Weerheim zonder A 41
Romy van Egmond zonder A 39
Marit Bunt zonder A 31

Patricia Leliveld EP 65
Natasja Rietveld EP 63
Margot Keizer EP 61
Jessica Rietveld EP 58
Kim vd Zon EP 51
Louisa Klootwijk EP 37
Mirjam de Jong EP 32

Petra Schutter met A 72
Linda de Groot met A 70
Tamara Pieterse  met A 62
Carola Stolk met A 56
Nikki van Vliet met A 55
Jeanine van Oudenallen met A 42
Franca Brussee met A 39
Annemieke Weerheim met A 37
Margaux Vos met A 34
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Sanne Vreugdenhill met B 58
Felicia Brouwer met B 57
Femke Severrien met B 56
Sharon Janssen met B 52
Marlies Bruggeman met B 48
Bejulah van Haren met B 40
Esther van der Vlies met B 40
Anna Vis met B 37
Chantal Pieterse met B 37
Elise Remmelzwaal met B 37

Lisa-Maria Uyterlinde met C 70
Sylvia Tijsterman met C 53
Marcella Winkel met C 51

Aaike-Jelske v/d Velde  met D 55
In de categorie met D-diploma was helaas maar één kandidaat die aan de eis 
voldeed om aan minimum 3 wedstrijden deel te nemen.
Daarom is deze categorie ook veelal samen gereden met ring C.
Deze prijs gaat daarom automatisch naar die ene kandidaat.
Omdat dit natuurlijk niet zo waardevol is, zullen we hier in het wedstrijd-
reglement een aanpassing voor maken.

A-B-C en D examens
23 januari 

Maandag 23 januari was het weer spannend voor 24 deelnemers aan de ABC-
examens van Ruitersportvereniging “De Ziende” uit Aarlanderveen.
Zij mochten die dag namelijk aan jury Marjan van Veelen uit Zevenhuizen laten zien 
of zij geschikt waren om een A-, B-, of C-diploma in ontvangst te nemen.

Ieder jaar organiseert de vereniging examens om op deze wijze de kinderen te 
kunnen indelen bij de onderlinge dressuurwedstrijden die regelmatig worden 
georganiseerd. 
Begonnen wordt met een proefje zonder galop, namelijk proefje 1 uit het boekje 
van de Kon. Ned. Hippische Sportbond. Deze geeft dan recht op het A-diploma.
Voor het B-diploma wordt proef 7 uit dat zelfde boekje gereden en voor het C-
diploma proef 13.
Allemaal officiële proeven dus, die worden beoordeeld door een erkende jury van 
de KNHS.
Het diploma zelf is echter alleen geldig bij “De Ziende” en dit is voor niemand een 
probleem, want verreweg de meeste kinderen rijden één maal per week hun 
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lessen op manege Pretfort, waar de vereniging zijn thuisbasis heeft, en doen nooit 
aan wedstrijden mee buiten de manege.
De vereniging heeft wel een heel succesvolle groep ruiters met eigen paarden, 
die wel aan landelijke wedstrijden mee doen, maar deze groep is relatief klein ten 
opzichte van de manege-lessers.
Op www.deziende.nl kunt u alles lezen over de successen van de landelijke ruiters 
van de vereniging.

Aan het begin van de avond kon de jury alle deelnemers blij maken, want iedereen 
had het minimaal te behalen aantal van 143 punten (vaak ruim) in de wacht 
weten te slepen.
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De geslaagden waren:
A-diploma:
Silke Kamerbeek op Hardy met 153 pt.
Marit Bunt op Sylvester met 154 pt.
Maxime van der Ploeg op Borah met 162 pt.
Mandy van Egmond op Jeroen met 164 pt.
Bo van Vliet op Pokey met 160 pt.
Romy van Egmond op Kim met 158 pt.
Iris Touw op Kim met 164 pt.
Irene Weerheim op Jeroen met 157 pt.
Sanne Buining op Borah met 150 pt.

B-diploma:
Franca Brussee op Mickey met 157 pt.
Jeanine van Oudenallen op Borah met 153 pt.
Tamara Pietersen op Pokey met 163 pt.
Linda de Groot op Borah met 157 pt.
Isa Koppens op Pokey met 153 pt.
Petra Schutter op Kindly met 162 pt. 
Margaux Vos op Borah met 152 pt.
Kaylee Schouten op Hardy met 144 pt. 
Annemieke Weerheim op Borah met 154 pt.
Carola Stolk op Hardy met 161 pt.
Jessica Verkade op Hardy met 153 pt.

C-diploma:
Vivian de Kort op Kindley met 152 pt. 
Marit van Leeuwen op Borah met 154 pt.
Felicia Brouwer op Mickey met 152 pt.
Chantal Pietersen op Hardy met 154 pt.

13 februari

Maandag 13 februari werden er voor de tweede keer in dit seizoen examens afge-
nomen bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Waren het de vorige keer hoofdzakelijk kandidaten die voor hun A- of B-diploma 
opgingen, dit keer waren het de gevorderden ruiters die hun proeve van be-
kwaamheid aan jurylid Marjan van Veelen uit Zevenhuizen, moesten tonen. Een 
deel van de ruiters bezit zelfs een eigen paard en rijdt daar dagelijks op.
Twee kandidaten die al enkele jaren met een eigen paard op manege Pretfort, de 
thuisbasis van de vereniging, staan, vinden het zelfs zo leuk om alle diploma’s die 
de vereniging uitgeeft, in het bezit te krijgen dat ze besloten om deze keer maar 

We willen het wel van de 
daken schreeuwen!!!

Als je een keer niet 
komt rijden, geef dit 

dan minimaal een dag 
vooraf even door!!

We behouden ons het recht 
voor om niet tijdig afgemeldde 

lessen wel af te schrijven.
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gelijk de eerste twee daarvan in de wacht te slepen. Volgende keer mogelijk de 
andere twee. 
Omdat de vereniging de kandidaten zelf aanschrijft om aan het examen mee te 
doen, is de kans op slagen voor de verschillende examens, net als bij het zwem-
diploma, zeer groot. Daarom kon ook dit keer iedereen weer met een diploma 
huiswaarts keren.
De geslaagden zijn:

Voor het A-diploma:
Sonja van Maltha op Humpey met 165 pt.
Esther van Malth op Belle met 160 pt.

Voor het B-diploma:
Malou Kamerbeek op Mickey met 160 pt. 
Nikki van Vliet op Kindley met 159 pt.
Esther van Malth op Belle met 160 pt.
Sonja van Maltha op Humpey met 161 pt.

Voor het C-diploma:
Femke Severrien op Pokey met 159 pt. 
Denise van Veen op Borah met 153 pt.
Eline Spoelder op Borah met 158 pt.
Esther van der Vlies op Hardy met 157 pt.
Jessica Rietveld op Selly met 165 pt.
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Sanne Vreugdenhil op Kim met 161 pt.
Danique Woudstra op Hardy met 159 pt.

Voor het D-diploma:
Anne-Lot Paymans op Ragne met 175 pt.
Vera Vossenberg op Maybe met 164 pt 
Natasja Rietveld op Barney met 167 pt. 
Kim van der Zon op Kashmir met 158 pt.
Patricia Leliveld op Silvano met 153 pt. 
Mariëlle Leliveld op Dapper  met 156 pt. 

Federatieflits!
2006 is goed begonnen voor de federatieruiters van 
LR de Ziende. De eerste winstpunten zijn alweer 
binnen, ook voor onze nieuwe combinatie. Het wordt 
een spannend jaar voor het Ziende-front, want 
per 1 april 2006 zullen er nieuwe dressuurproeven 
worden verreden. In deze dressuurproeven zal het 
rijtechnische zwaarder wegen dan het proeftechnische rijden. Meer informatie 
over de nieuwe dressuurproeven is te vinden op www.knhs.nl. Hier kunnen ook 
de nieuwe dressuurproevenboekjes besteld worden, alsmede een DVD met daarop 
alle proeven voorgereden door bekende ruiters zoals Anky van Grunsven. Nu terug 
naar de Ziende-ruiters, hier volgen de verslagen van de verreden wedstrijden.

Zondag 8 januari Nieuwe Wetering
Op deze dag vroeg in januari startte Jolanda met Boy in Nieuwe Wetering in de 
klasse L1. Er deden nog vijf andere combinaties mee in deze ring. Boy had erg 
veel zin om weer een keer de kaasboerderij van Jolanda te verlaten en kwam 
dus erg vrolijk aan bij manege Hoogenboom. Dat plezier verging dat plezier hem 
een beetje in de ring, want de bak was volgens Jo werkelijk ‘loeizwaar’. Dus 
moesten ze er echt voor gaan en dat bleek succesvol. Ze behaalden twee keer 
een 2e prijs met 158 en 159 punten! Dat is dus twee winstpunten erbij, voor Jo 
en Boy. Ze hebben inmiddels alweer 7 winstpunten in de L1 (behaald in slechts 3 
wedstrijden!).

Zondag 15 januari Rijpwetering
Deze  zondag mocht Vera weer eens op pad met Maybe, om de L1 onveilig te 
maken. Vergezeld door groom Karen en haar ouders reisde zij af naar Rijpwetering 
om een wedstrijd te rijden bij de Ripse Ruiters. Het was weer even wennen, want 
de laatste wedstrijd van Maybe dateerde van 13 november, 2 maanden geleden 
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dus. Maar Vera had Maybe lekker getraind en ze begonnen vol goede moed aan de 
twee dressuurproeven. Die verliepen erg fijn, ondanks dat de bak van Rijpwetering 
helemaal omgeploegd was en daardoor enorm zwaar. Dat ze constant gereden 
hadden bleek wel bij de prijsuitreiking: 3e plaats met 150 punten en een 2e plaats 
met 151 punten. Erg nette punten, alhoewel Karen verklaarde dat er misschien 
wel ingezeten had. Maar het was ‘een fijne wedstrijd’, aldus Vera.

Zondag 13 februari Waddinxveen
Het werd wederom een succesvolle dag voor Jolanda met Boy. In de vernieuwde 
binnenbak van Waddinxveen gingen zij voor de punten in de L1. Omdat de 
dag ervoor de Regiokampioenschappen voor de pony’s in Waddinxveen waren 
verreden, was de binnenbak nog prachtig versierd met bloemen. Brave Boy gaf 
hier echter helemaal niets om en reed met Jolanda twee fijne proeven. Een 2e 
plaats en 164 punten in de eerste proef en in de tweede proef werd het de 3e 
plaats met 161 punten. Eigenlijk was deze proef 163 punten waard, maar een 
stuurfoutje van Jo zorgde voor twee minpuntjes en dus kwamen ze op 161 uit. 
Twee winstpunten erbij voor dit duo, dat wel erg goed op weg is naar de L2, want 
ze hoeven nu nog maar één puntje binnen te sprokkelen. 

Zondag 13 februari Langeraar
Vera was met Maybe in Langeraar, waar zij tijdens het losrijden in de buitenbak 
een kleine regenbuitje op hun kop kregen! Dat was minder! Maar Maybe gedroeg 
zich keurig en Vera was erg tevreden, aangezien zij de dag ervoor nog alle hoeken 
van de buitenbak had gezien op Pretfort. Haar punten waren 146 (3e plaats) en 
148 (2e plaats) in deze wedstrijd. Vera belooft nu hard te gaan trainen voor de 
volgende wedstrijd in Langeraar op 12 maart.

Zaterdag 25/Zondag 26 februari Schoonhoven  
Zaterdag 25 februari was het dan zover, het debuut van Chantal met Unic in 
de klasse B. Ons nieuwste Ziendelid (terug van weg geweest) is weer van start 
gegaan en was meteen succesvol. Nadat Unic zich had uitgeleefd in de buitenbak 
in Schoonhoven gedroeg zij zich voorbeeldig in de ring. De twee mooie B-proeven 
werden dan ook beloond met goede punten: namelijk 161 en 166! Dat betekent 
meteen winstpunten voor onze nieuwe combinatie en een 3e en een 2e plaats! 
Goed nieuws voor Chantal dus, die nu ook gelijk haar punt heeft gehaald om van 
de zomer te mogen gaan springen. 
 
Zondag 26 februari mocht ikzelf met Ragne naar Schoonhoven en het beloofde 
een gezellig dagje te worden met goed weer en leuk gezelschap in de vorm van 
Sam en Mick. Vanwege de blessure die Ragne twee maanden uit de ring heeft 
gehouden besloten we het rustig aan te doen in Schoonhoven. Maar Ragne liep 
best aardig en kwam de M2-proeven goed door. De punten waren niet al te hoog, 
140 en 149 pt, maar dat wisten we van tevoren al. We zullen erg moeten gaan 
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werken aan de lengtebuiging en de verzameling/impuls.  
 
De standen zijn dus als volgt: 
 
Chantal & Unic B + 2  
Vera & Maybe L1 + 5 
Jo & Boy L1 + 9 
Lot & Ragne M2 + 0 
Inge & Bolle M1 + 10 (M2-startgerechtigd) 
Ria & Northan Z1 + 15 (Z2-startgerechtigd)

Natuurlijk kun je de laatste wedstrijduitslagen van Ziende-ruiters 
vinden op www.pretfort.nl bij het Federatienieuws

Tot de volgende flits!

Lot J

Een 
onder-
onsje
met….
een 
bekend gezicht 
op Pretfort

Deze keer: Elena !
Hallo, je bent aan de beurt voor een plekje in de Pretpraat! Vertel eens 
iets over jezelf?
Ik ben Elena Hoogstrate en ik ben 33 jaar. Ik heb een oudere broer en een jongere 
zus. Ik werk op de Sociale Werkplaats in Alphen aan den Rijn in de schoonmaak. 
Wat maken jij en je collega’s zoal schoon dan?
We maken de toiletten en de kantoren schoon. Tegenwoordig maken we ook een 
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aantal scholen in Alphen schoon. Het is erg leuk werk.
Waar ben je geboren?
Ik ben op de boerderij van mijn ouders in Ter Aar geboren. Mijn ouders wonen daar 
nog steeds, mijn vader heeft een stal met eigen en met pensionpaarden.
Ik woon sinds bijna 5 jaar niet meer op die boerderij, maar op mezelf en deel een 
flat met een huisgenootje.
Maar je gaat weer bijna verhuizen toch?
Inderdaad, in augustus krijg ik een heel appartement voor mezelf. Het gebouw 
wordt op dit moment nog gebouwd, ze zijn er druk mee bezig. Mijn mentor van 
waar ik nu woon gaat mee naar het nieuwe gebouw, ik krijg daar dan 3 dagen per 
week begeleiding in het voor mezelf zorgen. Per dag is dat dan ongeveer 2 a 3 uur 
dat ik begeleiding krijg.
Heb je er zin in om weer te verhuizen?
Ja, het lijkt me heel leuk om daar te gaan wonen en een eigen appartement te 
hebben!
Waar heb je vroeger op school gezeten?
Eerst op de Koningin Emmaschool in Alphen en daarna op De Til. Op De Til leerde ik 
meer als op de Emmaschool!
Vertel eens iets over je paardjes?
Vroeger had ik Nicky, een bonte kruising tussen een Welsh en een Shetlander. 
Zij was echt heel lief en ik kon alles ermee. We reden in de bak maar ook buiten 
en ze kon ook voor een karretje. Toen Nicky met pensioen ging kreeg ik een 
verzorgpaard, een fjord bij stal Niekerk. Dat heb ik een jaar gedaan en toen heb ik 
mijn eigen fjord Hyndra gekocht, zij is nu 18 jaar. Nicky is overleden toen ze 33 jaar 
oud was. Nu heb ik nog een fjord die iedereen wel kent omdat ze nu op Pretfort 
staat, namelijk Lille. Zij is 13 jaar en ik heb haar aankomende zomer ook alweer 4 
jaar!
Wat is er gebeurd dat je niet meer op Hyndra rijdt?
Ze heeft een ongeluk gehad want ze is van een bruggetje gevallen bij de bak, op de 
boerderij. Nu heeft ze iets aan haar been wat niet meer overgaat en kan ik er niet 
meer op rijden. Ik wil nu grondwerk met Hyndra gaan doen,daar krijgen we in mei 
een dag les in op de manege. Dat lijkt me voor Hyndra en mezelf echt heel leuk.
Wat voor karakter hebben je paardjes Hyndra en Lille?
Ze zijn allebei heel lief en knuffelig, maar ze zijn ook heel erg eigenwijs! Maar alle 
fjorden zijn  eigenwijs volgens mij! Hyndra heb ik gekocht van een gehandicapten 
manege in Badhoevedorp. Ze trapte daar naar andere paarden en dat kon 
natuurlijk niet met die gehandicapte mensen erop. Ze kon alles: dressuur, heel 
goed springen, buiten rijden en voor de kar! Mijn vader vindt dat Hyndra het beste 
paard is wat hij voor de kar heeft gehad!
Lille is met rijden heel anders als Hyndra, zij gaat er nog wel eens vandoor en is 
veel drukker. Maar ze is net zo lief hoor! Sinds ze op Pretfort staat en in de lessen 
meeloopt, gaat het rijden op haar echt veel beter!
Hoe lang rijd je al op Pretfort? Van wie heb je allemaal les gehad en op 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 1�

Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de paardrijlessen in de 20 x 60 
meter grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het 
africhten van jonge paarden. De manege is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 93,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 105,00 per kwartaal.

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

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 18,50 per jaar (2e gezinslid € 9,25) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.PRETFORT.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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welke paarden reed je dan?
Ik kom hier al heel lang, al vanaf mijn 12e of zo. Ik kreeg van meneer van Schaik 
en ook van Ria les. Vroeger reed ik op Mikey, Menno, Wiggie en op Mickey in de 
les. Ook heb ik nog even op Mon Ami gereden in de eigen paardenles, toen Hyndra 
last van haar been had en ik Lille nog niet had. Vroeger ging ik hier ook altijd op 
ponykamp in de zomer, heel erg leuk.
Wat zijn, behalve paarden, nog meer hobby’s van je?
Ik houd erg van televisie en dvd’s kijken en van zwemmen. O ja, ik fotografeer ook 
veel, dat vind ik ook erg leuk om te doen!
Houd je van muziek?
Jazeker, van alle muziek wel eigenlijk! Ik houd van muziek van deze tijd, dus ook 
van housemuziek. En ik ben een superfan van K3!!!
Kom je nog vaak op de boerderij van je ouders?
Ja natuurlijk, Hyndra staat er en mijn ouders wonen er! Mijn vader heeft zelf ook 
paarden en met de meiden die altijd op de boerderij komen is het ook hartstikke 
leuk, al hebben we wel eens mot hoor! Maar dat komt altijd weer goed want het 
zijn hele toffe meiden!
Wie zijn jouw beste vrienden?
Sonja, Esther en Gaby zijn mijn allerbeste vrienden. Op mijn werk is Carolien mijn 
beste vriendin.
Ben je tevreden met Pretfort en zijn er dingen die je zou willen 
veranderen?
Ik vind Pretfort zo leuk omdat het geen kakmanege is en Ria en Marcel zijn hele 
lieve mensen. Ze hebben de manege heel erg mooi opgeknapt maar het is toch 
gezellig rommelig, daar houd ik van en dat moet zo blijven.
Het enige dat van mij anders zou mogen is de binnenbak. Die zou wel wat groter 
mogen zodat we er met meer in kunnen rijden. Maar verder is het goed zoals het 
is en hoeft er van mij niets te veranderen hoor!!

Prietpraatjes
Wist U dat….

-  Ria nooit eerder zoveel in de ziektewet zat als de afgelopen tijd?
-  Zij eerst buikgriep had, toen een hersenschudding en nu weer een flinke   
 verkoudheid?
-  De hersenschudding werd veroorzaakt door een luchtsprong van Ultra,   
 waardoor Ria achterover viel en op de bakbodem neerkwam?
-  Lot en Marieke gelukkig snel ter plaatse waren?
-  Zij eerst dachten dat alles goed was met Ria, toen deze vroeg: “Hoe lang   
 lig ik hier eigenlijk en op welk paard zat ik dan?”
-  Ria na het antwoord te hebben gekregen op deze brandende vraag, 
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 na 2 minuten de volgende brandende vraag   
 stelde, namelijk: “Hoe lang lig ik hier eigenlijk  en  
 op wel paard zat ik dan?”
-  Lot haar wederom meldde hoe e.e.a. zat, 
 en na de derde brandende vraag  (inderdaad…  
 ”Hoe lang lig ik hier eigenlijk en op welk paard   
 zat ik dan?”) toch de ambulance maar bestelde?
-  Ria een hersenschudding bleek te hebben en 
 zich tot op de dag van vandaag niet kan
  herinneren hoe lang zij daar eigenlijk in de bak
  lag en op welk paard zij dan toch eigenlijk zat?
- Het dragen van een cap in de lessen niet voor niets verplicht is!!
-  Ellen voor de zielige Ria op Northan heeft gereden de afgelopen weken?
-  Zij dat natuurlijk wel voor Ria overhad???
-  Kasja heeft geleerd paarden te longeren van Esther, zodat Ultra ook wat   
 beweging krijgt?
-  Sam inmiddels een paar keer op Ultra heeft gereden, en ook een klein   
 beetje inzicht heeft gekregen in de luchtsprongen die Ultra maken kan?
-  Marcel het voeren en het uitmesten samen met de nodige vrijwilligers op  
 zich heeft genomen?
-  Hij dan ook kei- en keihard gewerkt heeft de afgelopen weken?
-  Hij hierdoor misschien toch nog wel “paardengek” is geworden?
-  Je dit wel op verschillende manieren kunt opvatten??
-  Er weer een verse bakbodem is gestort in de binnenbak?
-  Deze wel vaak geharkt dient te worden? (HINT!)
-  Chantal en Unic “voor de lol” mee hebben gedaan aan een    
 dressuurwedstrijd?
-  Ze gelijk 2e en 3e waren, met 161 en 166 punten?
-  Jolanda, na de bevalling van haar zoon Thijme, alweer regelmatig in het   
 zadel van haar paardje Ylke zit?
-  Karen en familie dolblij zijn dat hun paardje Tjitske er nog is?
-  De veearts in Bodegraven haar namelijk vanwege een rugblessure al had   
 opgegeven?
-  Tjitske na een Second Opinion in Utrecht echter een flinke    
 darmverstopping bleek te hebben, en helemaal geen rugklachten???
-  Tjitske waarschijnlijk ook wel blij is met deze conclusie omdat haar darmen  
 weer in orde zijn en ze weer vrolijk rondhuppelt?
-  Ragne wel rugklachten had, en na een poosje rust, behandeling door een  
 heuze kraker en volop massage nu ook weer vrolijk rondhuppelt?
-  Menno regelmatig uit rijden gaat met een van zijn meiden uit zijn privé-  
 verzorgsters-clubje?
-  Wij op Pretfort een soort alternatieve Tupperware (zonder Tupperware)    
 party hadden, maar dan met paardenspulletjes?
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-  Wij natuurlijk niet van plan waren iets te kopen?
-  Wij wel eens vaker goede voornemens hebben gehad die de mist ingingen?
-  De Shetlanders Bliksem en Oscar er heel lief en aaibaar uit zien (en ook wel  
 zijn), maar ook wel hele scherpe tandjes en hele harde hoefjes hebben?
-  Het dan ook niet de bedoeling is dat kindjes zomaar het weiland in gaan   
 waar de Shetlanders staan?
-  Dieren altijd dieren blijven, en je nooit helemaal zeker kunt weten wat ze  
 zullen doen?
-  Je daarom altijd voorzichtig moet blijven in de omgang met paarden en   
 pony’s? Ga dus nooit zomaar een stal of weiland in als je er niets te zoeken  
 hebt en draag met rijden veilige kleding en…altijd een cap!
- We de naam van deze rubriek maar eens hebben aangepast.
- We dit hebben gedaan omdat bijna niemand tegenwoordig nog weet wie  
 Theo en Thea waren.

Paardenpraat

Deze keer maken we 
een praatje met…Belle!

Hallo, mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Belle en ik ben de eerste 
in de serie Paardenpraat die iets over 
zichzelf mag vertellen in jullie clubblad! 
Leuk zeg, al was ik natuurlijk ook 
dolgraag Pretpaard van de Maand 
geweest, maar dat is geloof ik een 
afgesloten hoofdstuk! Jammer, jammer!

Wie ik ben? Alsof iemand dat nog niet weet!! Okee, voor de vorm dan: ik ben 
een 5-jarige (Ahum, bijna 6 jarige) schimmelmerrie en mijn stalletje bevindt zich 
achter de binnenbak, helemaal de laatste in de rij. Kom gerust eens langs voor een 
praatje en neem dan gelijk even een worteltje mee als dank voor mijn gastvrijheid!

Ik ben geboren in Zevenhoven volgens mijn paspoort, al maakt mij dat zelf 
helemaal niets uit natuurlijk, ik BEN er gewoon! Mijn stokmaat is 1.45 en dat is 
niet zo groot, maar ik sta mooi hoog op mijn benen dus onderscheidt me daarmee 
zeker van de rest van het ponyvolk..HA!  Verder ben ik roodbruin geboren met een 
witte brede bles op mijn neus, maar elk jaar word ik weer een stukje witter…Op 
mijn ene bil kan je de oorspronkelijke roodbruine kleur nog zien, maar ik ga voor 
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sprankelend wit hoor! Weet je tenminste zeker dat ze je goed gepoetst hebben, of 
niet dan? En dat moet wel, want ik vind het heeeerlijk om in de modder, de mest 
en het zand te rollebollen!!! Dat is gelijk mijn grootste hobby, en niet te vergeten 
rondrennen in de bak of het weiland met mijn paarden vriendinnen Hera (mijn 
buurvrouw, heb ik ook vaak een beetje ruzie mee!), Unic en Humpey.
Het leukste vind ik om hen te laten schrikken, dan ga ik eerst rollen en als ik 
dan omhoog kom maak ik een pracht van een bokkensprong! De paardemeiden 
trappen er telkens weer in en schrikken zich een hoedje!

Toen ik net op Pretfort was, liep ik mee in de manegelessen. Nou, dat was niet 
zo’n succes geloof ik! Of ik liep veel te hard, of ik liep gewoon helemaal niet en 
noooit was het goed! Wat frustrerend! Gelukkig wilden Lisanne en Esther mij 
wel huren van Ria, want die waren op slag verliefd op me toen ze me zagen (en 
terecht!!) en dan was ik mooi van dat lesgedoe af…dacht ik….Maar helaas, ook 
Lisanne en Esther namen les op me. En nog behoorlijk vaak, elke week privé-les 
en ook nog in de eigen paardenles…Moeilijk hoor! Moest ik ineens “nageven”, ook 
zoiets! Willen ze dat je met je nek helemaal rond en met je neus zowat tegen je 
borst loopt! HALLO, DAN ZIE IK TOCH NIKS!!! Maar ze bleven erom zaniken en ik 
ben ook de rotste niet, al valt het nog niet mee om je evenwicht te bewaren hoor, 
als je “in de krul loopt”! Probeer het zelf maar eens…Poeh! Nu gaat het beter en 
al zeg ik het zelf: ik heb best mooie gangen hoor! De galop lijkt misschien nog een 
beetje onhandig maar daar wordt echt wel aan gewerkt! Tssss…

Weet je wat het allerergste is wat ze me aandoen elke keer? AANSINGELEN!! 
Getsie, wat een rotgevoel is dat zeg! En ze doen het gewoon elke dag opnieuw!! 
En als ze dan een keer niet rijden, doen ze wel weer zo’n longeersingel om je buik. 
Nee, DAT is lekker! Ik word er altijd hartstikke boos om, maar dat maakt weinig 
indruk! Misschien maken mijn tanden wat meer indruk? Dat zal ze leren zo’n 
strakke riem om mijn volgegeten buik te binden! Oh, daarmee kom ik dan wel 
weer op een leuk onderwerp, namelijk ETEN! Mijn nummer 1 hobby uiteraard, en 
dan geeft het niks of het nou bix, hooi of wortels zijn. Ik ben overal even blij mee 
hoor!

Eens even denken, wat kan ik nog meer vertellen? Nou, inmiddels sta ik ruim 
een jaar op Pretfort en het bevalt me hier best. Soms heb ik wel eens ruzie met 
andere paarden over wie er op de hoefslag mag (ja hallo, het is wel eens erg druk 
en dan moet je toch een beetje voor jezelf opkomen) en dan kan ik behoorlijk hard 
schoppen! Vooral paarden die na mij op de manege zijn gekomen horen mij voor 
te laten gaan, zo gaat dat immers in een kudde! Ik ben ook een poosje de “laatste” 
geweest en daar heb ik me toch ook naar gedragen? Nou dan! Je plaats moet je 
weten, vind ik!

Weet je wat ik ook zo moeilijk vind? Springen! Jeetje zeg, zetten ze een paar van 
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die palen met balken erop voor je voeten! En een lawaai joh, als je daar doorheen 
loopt! Ik ga er daarom ook vaak maar omheen, dan heb je die herrie en die 
rommel tenminste niet!

Tja, dat was het wel zo’n beetje geloof ik! Zijn jullie tevreden met deze informatie? 
Je kunt altijd nog even persoonlijk komen nababbelen natuurlijk (denk om de 
wortels!!) mocht je nog meer van me willen weten. Ik geef de pen nu door aan de 
volgende nieuwkomer, namelijk Ultra. Ik heb kramp in mijn hoef van het schrijven 
en mijn eten komt eraan dus…

Kusjes,  Bellexxx

PretPortret
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van 

Ruitersportvereniging  “De Ziende”
op maandag 20 maart 2006 om 20.00 uur

in de kantine van manege Pretfort

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

 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Inge Bakker en Jolanda Nagel
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  Marieke Paymans (reserve dit jaar)

 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Corrie Smittenaar en Wim de Haas
  Kandidaat voor het bestuur:
  Michael van Koert
 9 Het jeugdbestuur.

Rick Ubink en Natasja Rietveld mogen beiden nog blijven zitten, 
want ze zijn nog geen 18 jaar.

 
 10 Plannen voor het komende jaar
 11 Rondvraag
 12 Sluiting

Wie helpt Ria sparen.....
We sparen op de manege voor een nieuwe Douwe 
Egberts koffiezetter, maar het valt niet mee om 
16.400 punten bij elkaar te sparen......
Gebruikt u DE producten en spaart u de punten 
niet, dan zijn we er op de manege blij mee.
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Wij feliciteren de jarigen in de 
komende periode:

Maart
 2 Daphne van der Hoogte
 � Franca Brussee
 � Rosanne van Schaik
 13 Irene Weerheim
 1� Saskia Veenman
 1� Femke Severrien
 20 Margit Flinterman
 2� Carola Stolk
 2� C. van Schaik
 2� Jasmine van Schaik
April
 1 Meagon-Melanie Zijp
 6 Anne de Haas
 11 Sonja van Maltha
 12 Sophie Burghard
 13 Ria van Schaik
 21 Susanne Uelderink
 23 Sanne Buining
 2� Rick Ubink
 2� Marit Bunt
Mei
 � Marieke Oudenes
 6 Gerda Bruggeman
 6 Romeo van Schaik
 6 Kimberly de Clonie Mac Lennan
 � Elise Borgstijn
 � Natasja Rietveld
 12 Elianne van Egmond
 1� Wieke Vis
 1� Jessica Verkade
 23 Melanie Sassen
 26 Celeste Tukker
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KAMPPRAAT 2006
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer jeugd-kampen.Dit 
keer splitsen we het in twee kampen.
De eerste is bedoeld voor de jeugd van de basisschool.
De tweede voor iedereen op het voortgezet onderwijs.
Zit je er net tussen in, dan mag je (in overleg met Ria) kiezen.
De 1e kampweek staat gepland van maandag 10 juli t/m 15 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” € 165,00
De 2e van dinsdag 18 juli t/m zaterdag 22 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” € 137,50 
Niet-leden  betalen in beide gevallen € 10,00 meer!!

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet € 25,00 vooruit worden 
betaald om de eerste kosten van de organisatie op te vangen.
De rest zien we gaarne voor 26 juni in ons bezit.
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort te Aarlanderveen, postgiro 1941.587.
Voor dit bedrag ben je een week helemaal verzorgt op de manege. Je rijdt paard en 
doet spelletjes, zowel met als zonder je edele viervoeter. Je hebt echter ook plichten. 
We drukken hieronder het kampreglement af.

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

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

Persoonlijke benodigdheden.
Slaapzak of iets wat deze kan vervangen. We slapen op stro. Toiletartikelen zoals 
zeep en tandpasta. Extra onderkleding. Truien en extra lange broeken en uiteraard 
je rijbroek. (Rij)laarzen, schoenen, (rubber)laarzen en eventueel gymschoenen. 
Regenkleding. CAP........ uiteraard. Lektuur voor als je niets te doen denkt te hebben. 
(Komt zelden voor). Zaklamp. Zwemkleding.
Als je een oude cassetterecorder of CD-speler hebt is deze welkom. 
Ook CD’s  zijn welkom, maar zet wel duidelijk je naam er op. 
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Inschrijfformulier kamp 2006
Dit formulier inleveren aan de bar. Wil je deze Pretpraat heel houden, vraag dan even 
om een los formulier op de manege.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij inlevering van deze bon moet EUR 25,00 vooruit worden betaald om de 
eerste kosten van de organisatie op te vangen. 
De rest zien we gaarne tegemoet  voor 26 juni. 
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort  te Aarlanderveen, postgiro 1941.587.

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

ATTENTIE !!!!!! 
EEN WA VERZEKERING IS VERPLICHT.......
De leiding acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de kampperioden, 
tevens behoud zij zich het recht, diegene die zich wanordelijk gedraagt, naar huis 
te brengen...........
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19 maart Samengestelde Wedstrijd
20 maart Ledenvergadering
23 april  Eigen Paarden Dag
24 april Uiterste inleverdatum kopij PP
20 mei Voorjaarscross
10 juni Uiterste inleverdatum kopij PP
24 juni Open Dag en Dressuurwedstrijd

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

10 juli Aanvang eerste kamp
18 juli Aanvang tweede kamp
16 september Najaarscross
28 oktober Najaarsdressuur
25 november Sinterklaasfeest
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Uitslag puzzel SCH....
In de papieren Pretpraat ben ik iets vergeten te vermelden.
Namelijk de uitslag van de SCH puzzel.

We hadden maar liefst TWEE inzendingen.
Sanne Buining en Kristel Tatje, die vroeger op de manege reed en de PP nu via de 
site zat te lezen.

Eerlijk gezegd is het vreselijk moelijk om een winnaar te selecteren, want beiden 
inzenders hadden de stelling op hun eigen wijze geïnterpreteerd.
Het aantal gevonden woorden liep ook weinig uit elkaar.

Daarom stel ik voor om allebei de inzenders te belonen met een IRIS-cheque.
Voor Sanne kan ik die meenemen naar de manege, maar Kristel moet zich even 
melden per mail, want ik weet niet hoe ik hem haar kan geven.

Zo zie je maar weer, dat oud-leden de site weten te vinden en op die wijze kontakt 
proberen te houden.

Kristel heeft ook al heel lang geleden een berg foto’s naar mij gemaild.
De bedoeling is dat die op de site komen onder een kopje van “Historie” of zo iets.
Helaas is daar nog steeds niets van gekomen, maar ik beloof dat dat nu geen 
maanden meer gaat duren.


