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Van de voorzitter
De winter loopt weer op zijn eind en de eerste lessen worden 
alweer buiten gegeven. Volgens mij heeft iedereen zin in het 
voorjaar. We hebben met de vereniging dan ook flink wat 
activiteiten gepland staan. In januari en februari hebben 
velen ruiters weer diploma’s gereden en de meeste mogen 
nu in een ‘nieuwe klasse’ wedstrijden rijden. Dat is natuurlijk 
spannend. Over het diplomarijden gesproken, de jury was erg te spreken over 
het niveau van onze ruiters. Dat is ook wel te zien aan de hoge punten die tijdens 
het diplomarijden zijn behaald. Het gaat ook erg goed met de federatieruiters. 
De Ziende laat van zich horen in de regio. Verderop in deze Pretpraat vind je de 
verslagen en resultaten van de diploma’s en de federatieruiters.

Wat gaan we eigenlijk verder doen dit jaar? In maart zijn de samengestelde 
wedstrijden voor de manegeruiters. Op 7 maart beginnen we met de jeugd met 
A-diploma en op 21 maart is de wedstrijd voor de jeugd met B- en C-diploma. 
Voor de ruiters met een eigen paard wordt er, wegens het succes van vorig jaar, 
weer een eigen paardendag georganiseerd. Deze zal plaatsvinden op 18 april, en 
het wordt vast weer een waar spektakel. Dit jaar moeten de ruiters zelf een kür op 
muziek in elkaar draaien en uiteraard gaan zij verkleed te paard.

Op 15 mei begint het echte wedstrijdgebeuren weer met de traditionele 
Voorjaarscross. Iedereen kan er weer aan meedoen, want ook dit jaar is er voor de 
beginners weer een puzzelrit en voor de gevorderden de puzzelcross of de junioren. 
Komt deze datum niet goed uit, wees dan niet getreurd, want 18 september is er 
alweer een Najaarscross!

De belangrijkste datum van dit jaar is 19 juni: de Open Dag van Manege Pretfort 
en RSV De Ziende. Zet die datum met uitroeptekens in je agenda! Het thema voor 
dit jaar is nog niet bekend, maar in ieder geval zal de dag s’ochtends weer bestaan 
uit een grote dressuurwedstrijd, met voor de beginners het certificaat rijden. In 
de middag zullen er weer demonstraties volgen, met op het einde een parade van 
alle manegepaarden en pony’s. Natuurlijk zal de hele dag weer een groot feest 
worden. Iedereen is bij deze uitgenodigd!

Dan tot slot nog even speciale aandacht voor een goed doel. RSV De Ziende heeft 
besloten om in dit jaar, in 2004, het Brooke Hospital for Animals te gaan steunen. 
Deze organisatie zet zich in voor pony’s, paarden en ezels in derde wereld landen. 
Wat het Brooke Hospital precies inhoudt, kun je verderop in deze Pretpraat lezen, 
of volg de link op onze internetpagina (www.pretpraat.nl). Ik kan jullie wel al 
verklappen, dat de Najaarsdressuurwedstrijd op 30 oktober een sponsorwedstrijd 

http://www.pretpraat.nl
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gaat worden voor dit goede doel.

Je ziet dat er weer genoeg te doen is dit jaar. En dan heb ik de spelletjesmiddag, 
het ponykamp en het sinterklaasfeest nog niet eens genoemd! Heb je wat op te 
merken over de wedstrijden of heb je goede ideeën voor de vereniging? Op 29 
maart is de Algemene Ledenvergadering, daar kan je je stem laten horen. Goede 
ideeën zijn altijd welkom.

En ik sluit af met het volgende: het paardrijdseizoen is weer geopend!

Lot Paymans

Van de penningmeester
De lidmaatschapskaart komt er bijna aan en ook 
NIET-leden ontvangen deze Pretpraat per post

Het heeft allemaal wat langer geduurd dan 
gepland, maar de lidmaatschapskaarten zijn 
op het moment dat u dit leest eindelijk in de 
maak.
Ik wacht altijd tot de meeste betalingen 
binnen zijn en ga daarna pas achter de 
ledenadministratie-computer zitten om alles 
in te voeren. Doordat de betalingen dit jaar vrij 
laat op gang kwamen (ik ontving vandaag (9 
maart) nog een aantal betalingen), ben ik dan ook heel laat gestart met invoeren.
Naar verwachting zal iedereen zijn kaart begin april in de bus hebben.
Bij de komende wedstrijd op 21 maart zal dus niemand nog een kaart hebben, 
maar hoop ik wel in het systeem te kunnen kijken of er betaald is.
Omdat het bestand nu dus niet is bijgewerkt, krijgt deze keer iedereen Pretpraat 
per post. Of je nu wel- of geen lid van onze vereniging bent. 

Ad Koster
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van

Ruitersportvereniging
“De Ziende”

op maandag 29 maart 2004 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 Attie Vossenberg en Marieke Paymans
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  Inge Bakker (reserve dit jaar)

 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar:
  Ad Koster
  
 9 Het jeugdbestuur.
  Vera Vossenberg en Iris van Doorne zitten in het jeugdbestuur.
  Daar ze geen van beiden de 18-jarige leeftijd dit jaar nog   
  bereiken, kunnen ze deze taak gewoon blijven vervullen.

 10 Plannen voor het komende jaar
 11 Rondvraag
 12 Sluiting
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De verenigingskampioenen
Net als ieder jaar, zijn ook dit keer de uitslagen van de vier grote wedstrijden 
zuinig bewaard om de leden van de vereniging kans te laten maken op de titel 
Verenigings Kampioen!!
Voor het Kampioenschap tellen de hoogste drie plaatsen die je hebt behaald in de 
vier wedstrijden die er in een jaar plaatsvinden.

De prijzen die bij de titel horen, zullen op de komende open dag aan de winnaars 
worden uitgereikt. En die winnaars zijn de vetgedrukte personen:
  
 Eigen Paarden totaal punten
1 Vera Vossenberg 67
2 Karen Epskamp 65
3 Mariëlle Leliveld 60
4 Iris van Doorne 49
5 Patricia Leliveld 40
 Met A-diploma 
1 Mirjam de Jong 66
2 Marlies Bruggeman 65
3 Esther v/d Vlies 56
4 Colin van Dijkman 51
5 Femke Severrien 49
 Met B-diploma 
1 Lisanne v/d Noordt 70
2 Caressa de Marie 54
3 Lisa-Maria Uyterlinde 51
3 Nikki Hagedoorn 51
5 Kitty Lafeber 46
 Met C-diploma 
1 Margot Keizer 63
2 Kim Lek 61
3 Lisette Koster 49
4 Simone Regtvoort 42
5 Denise Marsman 41
 Zonder A-diploma 
1 Tamara Pietersen 72
2 Louisa Klootwijk 69
3 Chantal Pietersen 66
4 Bejulah van Haren 59
5 Vicky Speet 53

Het is nog even 
wachten op de bekers, 

maar we hebben er voor 
gekozen om deze op de 
open dag uit te reiken, 

zodat er veel publiek bij 
aanwezig is.

Dit is voor iedereen
leuker, lijkt ons.
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Eerste examendag

Maandag 19 januari gingen 20 kinderen op manege Pretfort op voor het A- of B-
examen van Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Dertien daarvan deden het A-examen, dat bedoeld is voor de beginners.
De overige zeven hadden het A-diploma reeds op zak en gingen nu op voor B.
Examinator Marjan van Veelen uit Zevenhuizen, beoordeelde de kinderen redelijk 
streng, want een examen is toch iets meer dan zo maar een proefje rijden.
Gelukkig kon ze na bijna drie uur in haar juryhokje te hebben doorgebracht, 
melden dat iedereen voldoende goed had gereden om te slagen.
Uiteraard deed de ene het beter dan de andere, maar het benodigde aantal punten 
van 156, werd door iedereen gehaald.
De uitslagen waren:

A-diploma:
Chantal Pietersen op Jeroen met 172 punten.
Manuela Vork op Kindly met 167 punten.
Felicia Brouwer op Hardy met 164 punten.
Danique Woudstra op Selly met 163 punten.
Bejulah van Haren op Jeroen met 163 punten.
Margit Flinterman op Selly met 163 punten.
Elise Remmerswaal op Selly met 163 punten.
Anna Louisa Klootwijk op Kasper met 161 punten.
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Marit van Leeuwen op Selly met 161 punten.
Sophie Burghard op Jeroen met 160 punten.
Dinja Heutink op Happy met 159 punten.
Gwen Weimar  op Sylvester met 159 punten.
Anna Vis op Sandormet 157 punten.
B-diploma:
Charlotte Kakes op Sylvester met 164 punten.
Denise vd Leede op Dapper met 161 punten.
Michelle Kleijn op Selly met 159 punten.
Carolien Luger op Micky met 158 punten.
Colin van Dijkman op Borah met 157 punten.
Mirjam de Jong op Kim met 156 punten.
Vivian de Kort op Dapper met 156 punten.

Tweede examendag

Maandag 9 februari werden voor de tweede keer dit jaar examens afgenomen bij 
de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Dit keer waren vooral de kinderen die hun laatste examen, het C-examen, 
moesten afleggen aan de beurt. Echter aangevuld met een tweede groep die 
opging voor B en één kandidaat voor haar A-diploma.
Ook nu was Marjan van Veelen weer aangetrokken om de examens af te nemen.
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Marjan is officieel jurylid bij de federatie en kent de kinderen niet, omdat ze uit 
Zevenhuizen komt. Dit zorgt voor een eerlijke beoordeling.
Het was soms best wel spannend voor sommige kinderen, want een foutje is zo 
gemaakt. Vooral als je zenuwachtig bent. Soms ken je het hele proefje niet eens 
meer.
Gelukkig mag je bij een examen best een foutje maken. De jury kijkt namelijk veel 
meer naar hetgeen goed gaat en daardoor kon iedereen na afloop tevreden zijn, 
want niemand hoefde te worden afgewezen.
De uitslagen waren:
A-diploma:
Bianca Driesse op hardy met 164 pt.
B-diploma:
Eline Spoelder op selly met 156 pt.
Sanne Jacobsen op Pokie met 163 pt.
Femke Severrien op Jeroen met 161 pt.
Esther van der Vlies op Dapper met 159 pt.
Lucia Luijben op Sylvester met 165 pt.
Denise van Veen op Kindly met 159 pt.
Jessica Rietveld op Selly met 159 pt.
Janita van Zeijl op Bohra met 164 pt.
Rianne Troost op Sylvester met 164 pt.
Rick Ubink op Selly met 160 pt.
C-diploma:
Sarah Jacobsen op Dapper met 159 pt.
Lisanne van de Noordt op Borah met 152 pt.
Mariëlle Leliveld op Dapper met 158 pt.
Lizzy Janssen op Roxy met 159 pt.
Natasja Rietveld op Dapper met 163 pt.
Caressa de Marie op Micky met 161 pt.
Milou Slof op Selly met 154 pt.
Kitty Lafeber op Micky met 159 pt.
Patricia Leliveld op Pasoa met 164 pt.
Mindy Hulsbeek op Dapper met 156 pt.
Nikki Hagedoorn op Menno met 158 pt.

Federatie Flits!
In dit nieuwe jaar zijn er een paar nieuwe wedstrijdruiters bij gekomen. Het Ziende 
federatiefront wordt dus steeds groter. Hopelijk wordt het weer een succesvol jaar. 
De basis daarvoor is al gelegd. Tijdens de selectiewedstrijden voor de Regionale 
Kampioenschappen
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Vrijdag 19 December Schoonhoven selectie
Door de vele inschrijvingen werd de L2 niet op zaterdag, maar op vrijdagavond 
verreden. Inge moest met Bolle dus in het donker op pad, best spannend, want 
Bolle is niet zo’n avondpaard. Toch viel het best mee in Schoonhoven, met 167 pt 
en een 5e plaats kan Inge tevreden zijn. Met deze winstpunt hebben Bolle en Inge 
genoeg punten verzameld om te mogen starten in de M1!

Zaterdag 20 December Schoonhoven selectie
Ik moest nog twee winstpunten verzamelen om te mogen starten in de L2. In 
Schoonhoven reed ik met Ragne mee in de L1. Het ging erg goed en met maar 
liefst 169 punten werd ik tweede. Dat waren mijn laatste punten voor de L2. 
Hierna moest Ria met Northan rijden in de M2. Ze had maar heel kort losgereden, 
maar Northan ging flitsend door de ring heen! Met 163 punten haalde ze de 1e 
prijs. En natuurlijk weer een winstpunt erbij.

Zaterdag 10 januari Bodegraven selectie
In het Hippisch Centrum in de Bodegraven zag het zwart van de mensen. We 
waren met meer dan twintig man om Ria en Northan aan te moedigen. Zij staan 
namelijk op 9 winstpunten en hebben nog een winstpunt nodig om in de Z te 
mogen starten. En het lukte! Het applaus en gejuich was oorverdovend, want Ria 
werd 1e met 157 punten. Ria mag dus eindelijk weer Z starten. En met deze eerste 
plaats is haar plaatsing voor de Regiokampioenschappen een feit.

Zondag 11 januari Bodegraven selectie
Inge startte als eerste in de L2. Het was een zeer spannende proef voor Bolle en 
Inge, want ze reden voor het eerst weer eens in Bodegraven. Toch kon de jury het 
waarden, ze behaalden 167 punten en werd daarmee 2e. Inge is nu ook zo goed 
als zeker van een plaats op de Regiokampioenschappen. Ik ging later die middag 
de ring in met Ragne en reed een fijn proefje. Helaas kon de jury het dit keer niet 
waarderen. Ik kreeg 149 punten en werd 16e. Helaas betekent dit, dat ik niet naar 
de Regiokampioenschappen mag. Tenzij er in Schoonhoven een wonder gebeurt.

Zaterdag 24 januari Schoonhoven selectie
Vandaag was de laatste selectie en voor sommigen de laatste kans. Ria moest 
als eerste in de M2 op een belachelijk vroeg tijdstip. Dit vond Northan niet zo 
heel erg fijn en dus verliep de proef met wat spanning. Dat vond de jury ook, 
Ria kreeg 153 punten en behaalde geen prijs. Maar wel een uitnodiging voor de 
regiokampioenschappen op 21 februari!
Ik reed uit wraak mee in Schoonhoven, want mijn enige kans op selectie was 
bijzonder klein geworden dankzij de jury in Bodegraven. Maar het ging erg 
goed en ik kreeg 162 punten van de jury. Inge vergat haar jasje, maar gelukkig 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 10 Jaargang 30, nummer 1 - maart 2004 - pag. 11

kwam die toch nog op tijd. Door alle commotie was Bolle een beetje de weg 
kwijt, maar uiteindelijk ging het proefje aardig goed. Ze reden weer een 
winstpunt (159 punten) en nog leuker, ook Inge en Bolle zijn uitgenodigd voor de 
Regiokampioenschappen!

Zaterdag 7 februari Nieuwe Wetering
Tussen alle selecties en kampioenschappen door was het zaterdag in Nieuwe 
Wetering een waar feest. Twee van onze nieuwe federatieruiters, Vera Vossenberg 
en Celeste Tukker, gingen hun eerste B-proeven rijden. Jolanda Nagel zou ook gaan 
starten, maar helaas was haar paardje Boy de dag van tevoren ziek geworden.
Een grote fanclub was mee om ze aan te moedigen. Celeste beet het spits af met 
Donja. Donja zag in de eerste proef vele spoken in de bak en Celeste had het er 
flink moeilijk mee. Toch ging het niet slecht. De tweede proef ging een stuk beter 
en zag er erg netjes uit. Daarna was het de beurt aan Vera. De anders zo drukke 
Maybe ging als een mak lammetje door de bak heen. Een zeer net proefje was het 
resultaat. Bij de tweede proef was Maybe wat vermoeid en daarom zag het er wat 
minder spetterend uit, maar toch bleef ze netjes lopen. Bij de prijsuitreiking werd 
duidelijk, dat de Ziende weer gescoord had. Celeste had 151 en 156 punten en een 
4e prijs. Vera had maar liefst 165 en 156 punten en kreeg de 2e en de 5e prijs. En 
allebei hadden ze natuurlijk winstpunten! Wat een debuut!

Zaterdag 14 februari Regiokampioenschappen Zuid-
Holland in Oud-Beyerland
In Oud-Beyerland vonden de Regiokampioenschappen van Zuid-Holland plaats, 
in de klasse B, L1 en L2. En er was een ware verrassing. Zo ben je je aan het 
voorbereiden om L2 te gaan starten en zo mag je ineens toch meedoen aan de 
Regiokampioenschappen in de L1. Ik had dus gigantische mazzel om als reserve 
toch mee te mogen doen. Ik had niets te verliezen dus de dag werd een groot 
feest. Er was een goede supportersgroep mee 
om me aan te moedigen. En dat had succes. De 
proef ging erg fijn en Ragne was supervrolijk in 
de mooie wedstrijdring. Het werd beloond met 
165 punten en de 11e plaats.
Inge ging met Bolle later die dag de eer hoog 
houden in de L2. Het is fantastisch om mee te 
mogen rijden op een kampioenschap. De beste 
ruiters uit de kringen doen daar mee en je ziet 
de mooiste paarden. In de L2 werd het nog 
spannender, omdat de eerste 3 uit die ring door 
mogen naar de Nederlandse Kampioenschappen. 
Bolle was erg onder de indruk van de mooie 
binnenbak en reed een mooie proef, die iets 
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actiever had mogen zijn. Maar de jury’s gaven er wel 157 punten voor en Inge en 
Bolle werden 8e van Zuid-Holland.
Er deden zowel in de L1 als de L2 24 ruiters mee, dus de 8e en de 11e plaats is 
zeker niet gek voor de ruiters van De Ziende!

Zaterdag 21 februari Regiokampioenschappen Zuid-
Holland in Vlaardingen
De laatste die de eer van de Ziende hoog moest houden was Ria met Northan. 
Zij reisden af naar Vlaardingen, waar de Regiokampioenschappen in de klasse 
M en Z werden gehouden. Ria deed natuurlijk mee in de M2, waar ook vele 
andere bekende ruiters in meereden. Northan liep zijn mooiste proef volgens Ria, 
afgezien van één keertwending ging het echt bijna perfect. Des te groter was de 
teleurstelling dat de jury’s maar 144 en 149 punten gaven. Ria werd daarmee 15e 
van Zuid-Holland. Maar afgezien van de punten, was het toch een leuke wedstrijd. 
Ria en Northan gaan zich nu voorbereiden op de Z1.

Ten slotte volgen hier nog even de standen:
Ria – Nothan  M2+10 wp (mag Z1)
Inge – Bolle  L2+13 wp (mag M1)
Lot – Ragne  L1+12 wp (mag L2)
Vera – Maybe  B+2 wp
Celeste – Donja  B+1 wp
Jolanda – Boy  (nog niet gestart)

En de agenda van LR De Ziende:
28 feb – Zoetermeer: Lot met Ragne  L2
29 feb – Zoetermeer: Vera met Maybe B
7 maart – Bodegraven: Celeste met Donja B
13 maart – Rijpwetering: Vera met Maybe en Jolanda met Boy B
14 maart – Rijpwetering:  Lot met Ragne  L2

In het gastenboek op www.pretpraat.nl zijn ook verslagen van de federatieruiters 
te lezen, deze verschijnen meestal een paar dagen na de gereden wedstrijden.

(Als iemand trouwens foto’s maakt op een federatiewedstrijd, zou 
hij of zij deze dan beschikbaar willen stellen voor Pretpraat. Helaas 
beschikken we zelden over foto’s van deze mooie wedstrijden.
De redaktie.)

Tot de volgende flits! 
Groetjes, Lot 

http://www.pretpraat.nl
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Onderonsje met...
De rubriek waarin een ruiter zich voorstelt

Dit keer:
Sanne Vreugdenhil
Mijn naam is Sanne Vreugdenhil.
Ik ben 10 jaar en zit op de Johannes de Doperschool in Zevenhoven.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat.
 Het was op de Kousweg in Zevenhoven, maar ik weet niet meer wanneer.
2 Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort.
 Dat zal bijna vier jaar zijn denk ik.
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten.
 Niet echt, maar ik ga wel op zwemmen weer. Dat heb ik al eerder gedaan.
4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel.
 Ik vind Secret en Kim heel leuk.
5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden.
 Op Roxy, omdat hij heel erg lekker reed.
6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen.
 Ik weet het niet. Iets met gym denk ik.
7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport.
 Ik vond de eerste keren dat ik steeds op Sandor mocht rijden heel erg leuk.
8 Heb je dromen over een toekomst met paarden.
 Ja, ik wil heel graag jockey worden, maar ik weet niet of dat met mijn   
 lengte kan.
9 Van wie krijg je les.
 Van Ellen in de woensdagmiddagles van half vijf tot half zes.
10 Heb je een favoriete (top)ruiter.
 Ja, Ankie van Grunsven. (red. Bestaan er ook nog andere ruiters eigenlijk??)
11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden.
 Alles is leuk eigenlijk. Behalve er afvallen.
12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden.
 Alleen sommige gevallen van er af vallen vind ik niet leuk.
13 Wat is je favoriete paardenblad.
 De Penny, daar ben ik lid van.
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14 Wat is je favoriete film.
 Horse Crazy en The Horse Whisperer, maar die laatste is wel erg zielig.
15 Wat is je favoriete muziek.
 Metallica.
16 Wat zijn je favoriete radio- en TV-station.
 Ik heb eigenlijk geef favoriete radiozenders, maar op TV kijk ik graag naar  
 Animal Planet en Nockolodeon.
17 Wat lees je altijd in Pretpraat, wat mag er wel uit en wat zou er nog in   
 moeten komen te staan.
 Ik lees het interview en de Theo & Thea Roddels altijd eerst.
 Verder mogen er van mij best minder adverteerders in, maar natuurlijk  
 mijn moeder wel...
18 Wat is je slechtste eigenschap.
 Als ik chagerijnig ben, ben ik dat een week lang en ik maak vaak ruzie met  
 mijn broer.
19 Wat is je beste eigenschap.
 Al het andere vind ik mijn beste eigenschappen.
20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker kunnen maken dan hij nu is.
 Geen idee. Ik vind alles hier nu heel gezellig, dus laat alles maar zo als het  
 is.

Theo & Thea roddels
Wist u dat:

- Pascal overleden is en hij 30 jaar is geworden.
- Esther ons de mooie foto elders in deze Pretpraat zond.
-  De avond daarvoor iedereen al met dikke tranen over de manege liep.
-  Het een heel mooi en waardig afscheid was.
-  Er daarna, zoals dat hoort, koffie met koek/cake hebben gegeten en   
 herinneringen hebben opgehaald.
-  Wij ons afvragen wie nu Pascal’s opvolger moet worden.
-  Wie moet nu onze wortels jatten en Inge d’r poetsbak mollen.
-  Syl er een gewoonte van maakt om van Barney te vallen.
-  Zij niet zoveel appeltaart kan betalen.
-  Zij daarom moet trakteren als ze er NIET afvalt.
-  Er 21 maart een Samengestelde Wedstrijd is.
- Er op 6 maart een Samengestelde Wedstrijd niet doorging omdat er maar  
 zeven liefhebbers waren.
-  Dat er tegenwoordig veel cake wordt gebakken.
-  Er elke vrijdag kilo’s brood worden gebracht.
-  Dit nog erg vers is.
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-  Vera en Karen, na een week logeren, minstens 25 kilo zijn “gegroeid” van al  
 dat brood!
-  Esther en Ellen een hele bijzondere relatie hebben gekregen.
-  Dit iets met koffie te maken schijnt te hebben.
-  Sonja dit accepteert, maar wel iets moois met Inge is begonnen.
-  Stef stiekem verliefd is op Syl.
-  Haar liefde tot op heden nog niet beantwoord is.
-  Marcel erg gestressd is van al die meiden die voor zijn voeten lopen en hem  
 steeds nodig hebben.
-  Er een “NIET STOREN” bordje voor hem in de maak is, om aan de deur te   
 hangen.
-  Iedereen bezig is om te stoppen met roken.
-  Ria er over denkt om zelf maar te gaan roken, omdat ze de rook om zich   
 heen zo mist.
-  Vera en Celeste hun eerste wedstrijd hebben gehad in Nieuwe Wetering.
-  Wij vol trots kunnen vermelden dat Vera gelijk een 2e en een 5e plaats   
 behaald heeft.
-  Dat Celeste 4e is geworden.
-  Vera 2 winstpunten had en Celeste 1.
-  Lot maar niet in de L2 schijnt te mogen starten.
-  Zij ondanks dat, altijd toch blijft lachen.
-  Ria, Inge en Lot waren geselecteerd voor het Regio-kampioenschap.
-  Wij nu beloven met zijn allen braaf de poetsplaats schoon te zullen maken  
 als we hem gebruikt hebben!!??
-  De lidmaatschapskaarten begin april aan alle leden die betaald hebben   
 zullen worden toegestuurd.
-  Nog niet alle betalingen binnen zijn, dus kijkt u even na of u al betaald   
 hebt!
-  Het inschrijfgeld van wedstrijden voor leden toch mooi € 3,50 lager is!
-  Dat Ria bij een benzinepomp heel beduust zegt: Ik hoef hier toch niet te   
 pinnen? Ik weet niet hoe dat moet hoor!
-  Je van “hockey training” erge spierpijn krijgt?
-  Esther heel erg goed kan bowlen, maar dat ze dan soms voor de verkeerde  
 baan komt te staan
-  Dat zo en zo THE A-TEAM heel goed kan bowlen
-  Karen niet zo goed kan horen.dat ze denkt dat marco borsato afscheid   
 nemen bestaat niet meer zingt.
 dat zij niet door heeft dat dat niet klopt bij de rest van de tekst.
- Het in is om je paard zijn staart te knippen met een zaklamp???
-  Je zelfs met een kaart nog kan verdwalen in het Amsterdamse bos! Je   
 begint in Bovenkerk(Amstelveen) en eindigd na een rit van twee uur bij de  
 manege Amstelland in Amsterdam!
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Foto ingezonden door Esther
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KAMPPRAAT 2004
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer een jeugd-kamp. 
Inschrijving hiervoor staat open voor iedereen die zich nog geen tiener voelt.

De kampweek staat gepland van 5 juli t/m 10 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” EUR 155,00 en voor  
niet-leden EUR 7,00 meer, dus EUR 162,00.

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet EUR 25,00 vooruit worden 
betaald om de eerste kosten van de organisatie op te vangen.

De rest zien we gaarne voor 19 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, CD-speler of MD-speler hebt is deze welkom. Ook 
CD’s en MiniDisks zijn welkom, maar zet wel duidelijk je naam er op. 
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Inschrijfformulier kamp 2004
Dit formulier inleveren aan de bar. Wil je deze Pretpraat heel houden, vraag dan 
even om een los formulier op de manege.

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 19 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...........

    



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 18 Jaargang 30, nummer 1 - maart 2004 - pag. 19

De najaarsdressuurwedstrijd van Ruitersportvereniging :”De Ziende”, staat dit 
keer in het teken van het Brooke Hospital for Animals.
Velen van u weten wel het één en ander over hetgeen dit “ziekenhuis voor 
dieren” doet, maar er zullen ongetwijfeld ook veel mensen zijn die er nog nooit 
van hebben gehoord.
Daarom plaatsen we in deze en de volgende Pretpraat een artikel over dit 
ziekenhuis. De foto’s komen van de website van Brooke.
Kijkt u ook eens op deze site, die u kunt bereiken via de link op de site van onze 
vereniging www.pretfort.nl.

Je kunt ook lid worden van Brooke. Als volwassenen kost dat € 15,88 per jaar.
Juniorleden betalen € 6,81.

1.  Wat is Brooke Hospital for Animals?
In de Derde Wereld, waar mensen heel arm zijn, werken miljoenen paarden en 
ezels dag in dag uit als karrepaard of als pak-ezel. De dieren krijgen niet goed 
te eten en ook niet genoeg te drinken. Ze moeten hun zware werk doen in de 
brandende zon, op drukke en stoffige wegen, zonder uit te rusten. 

De eigenaren van de dieren zijn vaak te arm om naar een dierenarts te gaan met 
hun zieke of gewonde dier. Ook weten sommige eigenaren niet dat een dier pijn 
kan hebben. Veel dieren moeten werken totdat ze er dood bij neervallen, en dat 
gebeurt vaak op straat. 

Brooke Hospital for Animals werkt er hard aan om het leven van de   
werkpaarden en werkezels in de 
Derde Wereld te verbeteren.

 
2.  Hoe is het begonnen  
 met Brooke Hospital for  
 Animals?
In de Eerste Wereldoorlog 
werden er in Egypte paarden 
in het leger gebruikt. Toen de 
oorlog was afgelopen, vonden 
de Engelse leger officieren het 
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goedkoper om die paarden en ezels te verkopen aan Egyptenaren, en die dieren 
daar achter te laten.

Een Engelse mevrouw, Dorothy Brooke, (op de eerste foto) bracht 15 jaar later 
een bezoek aan Egypte. Zij wilde heel graag weten wat er met de achtergelaten 
oorlogspaarden was gebeurd.  
Toen ze de oude Engelse oorlogspaarden 
zag, schrok ze verschrikkelijk. De dieren 
zagen er heel slecht uit! Ze hadden 
open wonden en de botten staken uit. 
De paarden waren uitgeput en meer 
dood dan levend. Dorothy zag dat de 
Egyptische eigenaren de dieren niet 
goed hadden verzorgt.
Verdrietig en boos schreef Dorothy 
Brooke een brief naar een Engelse 
krant, met een foto erbij van één van de 
oude oorlogspaarden. Haar brief werd 
gedrukt in de krant en heel Engeland 
kon lezen wat zij schreef. Dorothy 
vroeg de Engelse mensen om geld te 
sturen, zodat ze de paarden en ezels 
die nog leefden kon terugkopen van 
de Egyptische eigenaren. Duizenden 
Engelse mensen gaven geld aan Dorothy, want iedereen was geschrokken van 
haar brief.
Met dit geld liet Dorothy Brooke in de hoofdstad van Egypte, in Caïro, een 
ziekenhuis bouwen voor de oude Engelse oorlogspaarden: het Brooke Hospital for 
Animals.
Het Brooke Hospital voor de oude oorlogspaarden werd natuurlijk niet gesloten 
toen het laatste oorlogspaard gestorven was. Dorothy had namelijk allang gezien 
dat niet alleen de Engelse oorlogspaarden slecht werden behandeld maar dat bijna 
alle paarden en ezels in Egypte werden slecht behandeld door hun eigenaar. Het 
Brooke Hospital for Animals werd dan ook een dierenziekenhuis waar alle dieren 
van Egypte, GRATIS werden behandeld door hele goede dierenartsen.

3. Wat doet Brooke Hospital for Animals? 

 1.  Brooke Hospital for Animals heeft dierenziekenhuizen in Egypte, Jordanië, 
Pakistan en India. Brooke Hospital for Animals zorgt ervoor dat de werkpaarden 
en ezels gratis door goede dierenartsen worden  behandeld. Want de mensen daar 
hebben geen geld om hun dieren te laten verzorgen door de dierenarts.
 2.  Elke kliniek heeft 1 of meerdere dierenambulances, die iedere dag rijden door 
de stad en op het platteland rijden en stoppen wanneer ze een paard of ezeltje 
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zien dat ziek of gewond is. Sommige dierenambulances rijden elke dag naar 
dezelfde plek in de stad, bijvoorbeeld op een markt.Daar verlenen ze dan Eerste 
Hulp aan paarden en ezels. Wanneer ze een dier tegenkomen dat er heel slecht 
aan toe is, dan vervoeren ze dit naar een Brooke-dierenziekenhuis, waar het 
verder wordt verzorgd. 
 3.  Elke paard en elk ezeltje dat wordt binnengebracht in het dierenziekenhuis 
krijgt gratis nieuwe hoefijzers. 
 4.  De dierenartsen van Brooke Hospital for Animals geven uitleg aan de eigenaren 
hoe ze hun dier moeten verzorgen. De eigenaar wordt bijvoorbeeld uitgelegd 
wat goede voeding is en dat het 
dier elke dag veel en vaak moet 
drinken. En de eigenaar wordt 
uitgelegd dat het dier af en toe in 
de schaduw moet staan om uit te 
rusten van het zware werk. Het 
is heel belangrijk dat de eigenaar 
wordt uitgelegd dat hij veel meer 
heeft aan een gezond, sterk dier 
dan aan een dier dat uitgeput, 
ziek en moe zijn werk moet doen.
 5. Brooke Hospital for Animals 
plaatst afdakjes en waterbakken 
op drukke wegen en markten 
waar veel paarden en ezels aan het werk zijn. De dieren kunnen daar drinken en 
uitrusten.
 6.  De eigenaren van de paarden en ezels zijn vaak heel arm. 
Vooral dankzij hun werkpaard of werk-ezel verdienen ze geld met het vervoeren 
van goederen of mensen op een kar of koets die door hun dier wordt getrokken. 
De eigenaar heeft het geld hard nodig, want hij moet voor zijn gezin zorgen. 
Als het dier ziek wordt en de eigenaar brengt het naar het Brooke Hospital for 
Animals, dan moet het paard of ezeltje daar een paar dagen, maar soms ook een 
paar weken blijven. De man kan dan natuurlijk geen geld verdienen, want hij heeft 
geen paard of ezel om de kar te trekken. Brooke Hospital for Animals heeft voor 
dit probleem een oplossing gevonden: de eigenaar krijgt van Brooke Hospital for 
Animals zakgeld zodat hij eten kan kopen voor zichzelf en zijn gezin.
 7.  Brooke Hospital for Animals leert de zadelmakers en de tuigmakers in die  
landen hoe ze mooi (en toch goedkoop) tuig kunnen maken. 

Zo zie je maar, Brooke Hospital for Animals helpt niet alleen dieren maar ook  
mensen. 

Het vervolg van dit artikel kunt u in de volgende Pretpraat lezen.
Maar wacht niet zolang, want de internetsite bevat heel veel 

informatie.
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Wij
feliciteren
de
jarigen
02-03 Cor Weber
 Daphne vd Hoogte
05-03 Franca Brussee
13-03 Irene Weerheim
15-03 Saskia Veenman
16-03 Michelle Kleijn
17-03 Femke Severrien
20-03 Margit Flinterman
 Lucia Luijben
25-03 Meneer van Schaik
 Jasmine van Schaik
26-03 Femke Kramer
27-03 Linda Otto
 Bianca Driesse

06-04 Anne de Haas
11-04 Sonja van Maltha
12-04 Sophie Burghard
13-04 Ria van Schaik
18-04 Charlotte Kakes
23-04 Sanne Buining
24-04 Lizzy Janssen
 Rick Ubink
26-04 Ellen den Hertog
29-04 Marit Bunt

09-05 Natasja Rietveld
12-05 Kyra Jansen
 Elianne van Egmond
15-05 Jessica Verkade
16-05 Nicole Mulder
19-05 Chantal Goudberg
 Stephanie Stolwijk
21-05 Esmeralda Pellegrom
23-05 Franchesca van Zoest
26-05 Celeste Tukker
 Rianne Troost
28-05 Muriel Luijben
31-05 Cees Broer

en wensen iedereen hele 
fijne Paasdagen



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 24

21 maart Samengestelde Wedstrijd.
De dag begint om 10.00 uur. Uiterlijk om 09.30 uur aanwezig zijn.

29 maart Algemene ledenvergadering Ruitersportvereniging “De Ziende”
Aanvang 20.00 uur in de kantine van de manege.

18 april is er weer een Eigen Paarden Dag.
Iedereen moet hiervoor ZELF een proefje schrijven en dat 

op MUZIEK rijden. 

15 mei Voorjaars Cross voor jong en oud.
19 juni Voorjaars Dressuur en Open Dag

5 t/m 10 juli Kamp voor de jeugd.
Aan het einde van de vakantie houden we weer een Tienerkamp.

De manege is gesloten van 5 juli t/m 16 augustus.

18 september Najaars Cross
30 oktober Najaars Dressuur

Deze wedstrijd willen wij iedereen vragen om zich te laten 
sponsoren t.b.v. het Brooks Hospital.


