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Van de voorzitter
We hebben drie erg leuke activiteiten achter de rug. 
De samengestelde wedstrijd die op 21 maart werd 
gehouden was drukbezocht en er werd erg goed gereden. 
Het stoelendans werd een ware strijd tussen de A,B en 
C-diploma’s. Bij de laatste sprint moest het publiek zijn 
adem inhouden, want Aaike en Lisanne waren aan elkaar 
gewaagd. Op de spelletjesmiddag van 4 april waren 
de meeste kinderen niet te houden. Ballontrappen, 
stoelendans, de lol kon niet op. De middag die geheel door jeugd geleid werd 
was wederom een daverend succes. Een compliment voor de organisatie, 
volgend jaar weer jongens? De Eigen Paarden dag op 18 april werd ondanks 
de storm in de buitenbak verreden. De kür op muziek werd een verrassende 
wedstrijd, met vele grappige en mooie proeven. Verslagen van deze dag lees je 
in deze Pretpraat.

Verder hebben we een nieuw record gevestigd. 
De Algemene Ledenvergadering van 29 maart was in een half uur klaar! Er 
zijn geen bestuurswisselingen, de boeken waren in orde, de data voor het 
komende jaar staan vast en het nieuwe wedstrijdreglement komt eraan. Dat 
was kort samengevat de Algemene Ledenvergadering, waar ook niemand iets 
te vragen had voor de rondvraag. De notulen zijn verderop in de Pretpraat te 
vinden.

Vijf dagen na de vergadering kwam het bericht dat de ernstige paardenziekte 
Rhinopneumonie (afgekort Rhino) was uitgebroken op een manege in 
Woerden. Eerder was deze nare ziekte er al de oorzaak van dat er zeven 
politiepaarden in Amsterdam moesten worden afgemaakt. Gelukkig is er 
bij ons op de manege geen Rhino aangetroffen, maar toch moet iedereen 
oppassen met dit virus. Het is besmettelijk en je kunt het dus van het ene naar 
het andere paard overbrengen. In het ergste geval kunnen paarden er verlamd 
door raken en moeten ze worden afgemaakt. Heel belangrijk is dus dat je niet 
met dezelfde kleren naar verschillende stallen toe gaat, dat je laarzen goed 
worden afgespoeld voordat je op een andere pony stapt en dat je niet dezelfde 
borstels gebruikt bij verschillende paarden. Blijf goed opletten, want het virus 
heerst nog steeds.

In de kantine hangt de inschrijflijst voor de Voorjaarscross die op 15 mei 
gehouden wordt. Schrijf je snel in voor de puzzelrit, de puzzelcross, bij de 
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junioren of bij de eigen paarden. Over inschrijven gesproken, het ponykamp 
voor dit jaar zit alweer vol. Er is een wachtlijst opgesteld voor als er nog 
kinderen afzeggen. De organisatie kijkt nog naar de mogelijkheden voor een 
eventueel tienerkamp.

Juni komt alweer dichterbij en dat betekent natuurlijk: de Open Dag! 19 juni 
zal deze weer plaatsvinden met s’ochtends de dressuurwedstrijden en in de 
middag de demonstraties. Hopelijk zijn dan alle virussen weer weg en kunnen 
we met z’n allen een feestje bouwen op Manege Pretfort.

En ik sluit af met het volgende: Pas op met virussen! (ook op je computer 
trouwens)

Lot Paymans

Verslagen van de 

Algemene Ledenvergadering 
Aanwezig: Ad Koster, Anne-Lotte Paymans, Corrie Smittenaar, Jolanda 
Nagel, Carla Lek, Ria v. Schaik, Marieke Paymans, Vera Vossenberg, Gerda 
Bruggeman, Ellen Paymans.
Afwezig na afmelding: Saskia Veenman, Frits Paymans en Anneke Epskamp 

1. Opening en mededelingen.
Lot heet iedereen van harte welkom.

2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen van notulen 28-04-03
Er wordt nog steeds gesproken over het aanleggen van Ruiterpaden.
Het behalen van Ruiterbewijzen laat nog even op zich wachten. Op 
z’n vroegst kan daar in juni mee gestart worden. Voordat dit in gang 
gezet wordt, duurt dus nog wel even. Daarna worden de notulen 
goedgekeurd.

4. Verslag van secretaris.
Jaarverslag wordt na voorlezing goedgekeurd.

5. Financieel verslag van de penningmeester.
Financieel jaarverslag wordt na uitleg van de penningmeester 
goedgekeurd.

6. Verslag van de kascontrole commissie, bestaande uit Atty 
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Vossenberg en Marieke Paymans.
De kascontrole commissie heeft het financieel jaarverslag 
goedgekeurd.

7. Verkiezing kascontrole commissie.
Bij de kascontrole commissie is Atty Vossenberg aftredend.
De kascontrole commissie zal komend jaar bestaan uit: 
Marieke Paymans en Inge Bakker.
Als Reserve wordt Ellen Paymans gekozen.

8. Aftreden en verkiezing van bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar: Ad Koster.
Ad koster wordt herkozen voor de komende periode.

9. Jeugdbestuur.
Iris van Doorne en Vera Vossenberg zijn geen 18 jaar en zullen deze 
taak blijven vervullen.

10. Plannen voor het jaar 2004.
18 april: Eigen Paarden Dag.
15 mei: Voorjaarscross.
19 juni: Open Dag.
18 september: Najaarscross
30 oktober: Najaarsdressuurwedstrijd.Dit wordt een sponsorwedstrijd 
voor Brook Hospital for animals.
27 november: Sinterklaas
Wedstrijd Reglement. 
Het wedstrijd reglement wordt op de volgende vergadering besproken 
en na goedkeuring in de Pretpraat en op de website gezet.*
* staat inmiddels op de website en komt in de loop van dit jaar, als aanvulling voor de 
Infomap, in Pretpraat.

11. Rondvraag.
Er zijn geen vragen.

      12. Sluiting.
 Lot bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, en sluit daarna de  
 vergadering.

Jaarverslag van de secretaris

Het afgelopen jaar  is een leuk jaar geweest. De bekende wedstrijden zijn weer 
verreden en er werd tijdens dressuur-, cross en samengestelde wedstrijden 
sportief gestreden om de hoogste eer. Natuurlijk was het vaak prachtige weer 
ook mooi meegenomen.
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De Open Dag was een groot succes. De allerkleinsten zijn allemaal geslaagd 
voor hun certificaat, en de dressuurwedstrijd, show programma’s en het 
punten springen waren ook erg leuk om naar te kijken.

Het pony kamp was aan de reacties te horen beregezellig, en er is zelfs een 
tiener weekend georganiseerd wat zo goed bevallen is dat er dit jaar misschien 
weer een komt.

Minder leuk is dat de Sint (wegens gebrek aan aanmeldingen) afgelopen jaar 
de manege niet heeft verblijd met een bezoek. We hopen dat hij dit jaar wel 
zal komen.

Het nieuwe jaar is weer goed begonnen met het Diploma rijden. Alle ruiters 
zijn daarbij geslaagd voor A, B, of C diploma.

Ook de federatieruiters hebben het afgelopen jaar weer heel wat afgereisd om 
wedstrijden te rijden. Menig winstpunt werd behaald en mochten Ria, Inge en 
Lot meedoen met de regiokampioenschappen van Zuid-Holland. Dat is dus wel 
iets om trots op te zijn.

Bij de samengestelde wedstrijd voor A diploma’s waren helaas te weinig 
inschrijvingen, dus kon deze in eerste instantie niet doorgaan. Maar als 
oplossing is toen gekozen om de samengestelde wedstrijd voor A, B, en 
C diploma op een dag te laten verrijden. Ondanks dat de buitenbak weer 
helemaal  is opgeknapt, kon de samengestelde wedstrijd door de storm helaas 
alleen maar in de binnenbak verreden worden. Door een goede organisatie 
verliep alles vlekkeloos en waren we dus toch nog netjes op tijd klaar.

Tot besluit wil ik namens de vereniging alle vrijwilligers die zich het afgelopen 
jaar hebben ingezet, hartelijk bedanken, en willen wij alle 135 leden het 
komende jaar veel rijplezier toewensen.

29-03-2004
G. Bruggeman

Wordt ook donateur. 
Ga naar www.pretfort.nl en klik op de link naar de site van Brooke Hospital.
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Samengestelde wedstrijd 
Zondag 21 maart organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De 
Ziende” een samengestelde wedstrijd voor haar leden.
Een samengestelde wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen; te weten een 
dressuurproef, een springproef en een spel. De vereniging koos daar 
“stoelendans-te-paard” voor.
Zesentwintig ruiters en amazones, verdeeld in 3 categoriën, verschenen om 
9.30 uur op manege Pretfort om de ponys te borstelen en in te rijden. Om 
10.00 uur precies, kon de eerste deelnemer starten met het dressuurproefje.
Door het stormachtige weer, moest de wedstrijd in zijn geheel in de binnenbak 
worden verreden. In de buitenbak was het voor de commandeurs niet 
mogelijk om zich verstaanbaar te maken.
Daarom reden eerst alle kinderen de dressuurproef, zodat slechts één keer het 
springparcours hoefden te worden opgebouwd.
Het spannendste aan dit soort wedstrijden is natuurlijk altijd het spelgedeelte.
Deelnemers die erg goed eindigen bij de dressuur of bij het springen, kunnen 
hun eindresultaat grondig om zeep helpen bij dit spel, daar dit even zwaar 
meetelt  voor de einduitslag.
De uitslagen konden rond de klok van 16.15 worden bekend gemaakt.

Jeugd met A-diploma:
1 Chantal Pietersen op Dapper  
 met 72 punten
2 Marlies Bruggeman op  
 Jeroen met 65 punten
3 Louisa Klootwijk op Borah  
 met 63 punten
4 Dinja Heutink op Jeroen,  
 eveneens met 63 punten, 
 maar zij deed langer over  
 het springen
5 Sophie Burghard op sandor  
 met 59 punten

Jeugd met  B-diploma:
1 Rick Ubink op Selly met 72 punten
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2 Sanne Jacobsen op  
 Pokey met 58 punten
3 Colin van Dijkman op  
 Borah met 55 punten
4 Sanne Vreugdenhil op  
 Pokey, eveneens met 55  
 punten, 
 maar zij deed langer over  
 het springen
5 Lisa-Maria Uyterlinde op  
 Pokey met 54 punten

Jeugd met C-diploma:
1 Lisanne vd Noordt op Borah  
 met 68 punten
2 Aaike-Jelske vd Velde op  
 Borah met 67 punten
3 Nikki Hagedoorn op Menno  
 met 62 punten
4 Mariëlle Leliveld op Selly  
 met 59 punten
5 Kim Lek op Kindly met 58  
 punten

Eigen 
Paarden Dag 
Zondag 18 april werd er op manege Pretfort een dag georganiseerd voor de 
mensen die een “eigen paard” op de manege hebben staan.
Om een uur of elf werd begonnen met een dressuurproef, maar wel een heel 
speciale.
De bedoeling was om verkleed te paard te gaan en een zelf geschreven proefje 
te rijden, dat ook nog eens op muziek moest worden “opgevoerd”.
Uiteraard waren er behoorlijk wat eisen gesteld aan de hele voorstelling.
Zo moesten een aantal verplichte figuren worden gereden en deze werden dan 
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ook door een uiterst deskundige 
en strenge jury beoordeeld.
Om circa 15.00 uur konden 
jury Valda en schrijfster Gerda 
de uitslag bekendmaken. Voor 
iedereen was er een beker(tje) 
en een rozet, of je nu winnaar 
was of “verliezer”, niemand ging 
met lege handen naar huis.

De dag werd voortgezet met 
een prima verzorgde barbecue, 
waar alle aanwezigen zichtbaar 
van genoten. 
Helaas was het weer niet zo mooi als vorig jaar, maar de sfeer was er niet 
minder om.

Uitslag Eigen Paarden Dag

1.  Lot Paymans  Ragne Kermit de Kikker 200 punten
2.  Inge Bakker Bolle Sound of Music 198 punten
3.  Iris v. Doorne Flora Crulla De Vil 194 punten 
4.  Rick Ubink Liberty Frodo 193 punten
5.  Ilse Keizer Ragne Mary Poppins 192 punten
6.  Karen Epskamp Tjitske Morticia Adams 191 punten
6.  Marieke Paymans Replay Pink Panther 191 punten
7.  Samantha Hoogerwerf Hugo Zangeres zonder Naam 190 punten
7.  Stephanie Leliveld Sylvano Bruid 190 punten
8.  Vera Vossenberg Maybe Bob de Bouwer 185 punten
9.  Charlotte Kakes Roxanne Barbie 178 punten

Verslagen van de eigen paarden dag
Verslag 1:

‘s morgens verzamelde iedereen zich die mee deed aan de EP dag.
Alle deelnemers moesten verkleed komen en hun eigen kür op muziek maken, 
de muziek moesten ze ook zelf meenemen.
Toen we wilde beginnen met de proefjes werd eerst nog even de 
muziekinstallatie getest, het bleek dat deze het niet goed deed.
Gelukkig was Nick er, thuis had hij een stereotoren staan die wij mochten 
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gebruiken. Toen alles was aangesloten kon het beginnen.
Er werd veel gelachen om de gekke kostuums, ook de proefjes waren erg 
lache. 
Tijdens de proefjes met de muziek werd er ook vrolijk mee gedanst (vooral 
tijden het proefje van Sam).
Toen iedereen geweest was ging de jury naar binnen en gingen de punten 
tellen. Daarna kwam de prijs uitreiking, iedereen kreeg een beker/bekertje en 
een roset.
Na afloop was er nog een borrel en degene die zich hadden opgegeven voor 
het eten gingen gezellig met z`n allen barbecuen.

Groetjes
Rick 

Verslag 2:
Op de vroege morgen kwamen de mensen die gaan rijden om zich voor te 
bereiden op de spannende kür, die ze zelf moesten maken + ook de muziek 
natuurlijk. We konden niet om 11.00 uur beginnen want de muziek van de 
ruiters waren merendeels gebrand op een nieuwe cd, en die pakte de cd speler 
van de kantine niet, maar Nick was er vroeg genoeg bij en had zijn stereo thuis 
opgehaald. Dankzij de harde wind zat de jury niet op de plek achter de C maar 
op het terras, dus moest je opzij groeten. De eerste was Karen als de vrouw 
van de Adams family, die moest een paar keer opnieuw beginnen want er 
gebeurde telkens wel iets al was het niet de muziek dan was het wel iets wat 
er gebeurde bij het paard zoals de bandage die los ging. Veder ging het wel 
goed en ook bij de andere mensen,maar toen kwam ik. Ik ging even achteruit 
en toen sprong Maybe omhoog (steigeren) het was niet hoog dus ook niet 
echt eng maar het was wel even schrikken, maar het hoorde erbij. Er deden 11 
mensen mee:
Marieke ging goed op de muziek en het was allemaal erg spannend voor zo’n 
jong paard als Replay!!! Charlotte was in het roze en scheurde aan het eind 
door de panty toen ze afstapte. Rick was erg mooi verkleed en die voetjes, o 
wat schatig. Inge was cool en haarr paard was aan een verf beurtje toe. Lot 
die ook erg mooi was in een zelf gemaakt pak en ook een mooie proef had. 
Vera die niet echt serieus was maar het veder wel goed was en ook een echte 
bob de bouwer leek zeiden de mensen. Samantha die bij het achterwaarts 
afstapte en Hugo achteruit duwde en ook erge leuke muziek had om op mee 
te zingen. Stef die halverwege haar proef ten huwelijk werd gevraag door 
Esther omdat d’r muziek alleen maar een beetje hetzelfde was. Iris die op die 
oude Flora die veel moest stappen omdat ze makkelijk kreupel wordt, niet dus 
ze vond het geweldig. En Ilse der muziek was erg leuk omdat het publiek er op 
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ging dansen en dat vond Ragne 
niet echt leuk en daarom had zij 
een herkansing.

De prijsuitreiking was gelijk 
nadat het was afgelopen de 
punten werden geteld en de 
prijzen uit de kast getrokken. De 
uitslag was leuk maar dat zie je 
ook nog veder in de Pretpraat. 
Na afloop werd er ook nog 
gezellig gegeten en er was ook 
veel te veel eten dus mocht 
iedereen wat mee naar huis 
nemen, en bij het toetje begon iedereen zich een beetje te vervelen en daarom 
begonnen Samantha en Sonja maar met een gevechtje tussen hun twee. 
Jammer genoeg konden Ester en Sonja niet meedoen want hun paard/pony 
waren niet helemaal 100% goed, maar ze waren wel de hele dag aanwezig en 
ze hielpen ook iedereen. 
Ik vond het een te gekke dag en tot de volgende eigenpaarden dag.

Groetjes Vera

Federatie Flits!
Dankzij de uitbraak van het Rhino-virus zijn er verschillende wedstrijden 
afgelast. De federatieruiters hebben dus niet veel gereden, maar hier volgen 
de uitslagen van de wedstrijden voor de Rhino-uitbraak:

Zondag 7 maart Bodegraven
Celeste startte met Donja voor de tweede keer in de klasse B. Vorige keer was 
Donja wat dwars in de ring, en dit keer ging dat niet veel beter. Helaas dus 
teveel spanning in de proef en dit keer geen winstpunt. De jury gaf Celeste en 
Donja 141 en 147 punten. Donja heeft wel laten zien dat een balk in de trailer 
niet bestand was tegen de kracht in haar achterbenen.

Zaterdag 13 maart Rijpwetering
Vera ging met Maybe in Rijpwetering proberen de eer van de Ziende hoog 
te houden. Ook zij startte voor de tweede keer B (een andere wedstrijd was 
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afgelast). Maybe had er veel zin in, maar het duurde erg lang voordat ze 
mochten starten. In de ring bleek waarom: de jury vond het nodig om iedere 
deelnemer wat lang bezig te houden met praatjes. Vera trok zich er niet veel 
van aan, maar een vermoeide Maybe schudde wat veel met z’n hoofd en de 
jury gaf niet meer dan 144 en 141 punten.

Zondag 14 maart Rijpwetering 
Ik startte zelf vandaag voor het eerst L2. Na twee keer uitstel van dit debuut 
(zie roddel vorige Pretpraat), was het dan eindelijk zo ver. Ragne liep vanwege 
de hitte in de binnenbak wat minder actief als de dagen ervoor, maar was 
wel erg braaf. De eerste proef ging fijn, en de tweede proef was een stukje 
actiever. De jury zag het omgekeerd en gaf 153 punten en 147 punten, dus 
geen winstpunt. Maar ik was zelf uitermate tevreden met dit resultaat.

Als het goed is, wordt er in mei weer gewoon gestart. In Koudekerk a/d Rijn 
zullen op 16 mei Vera, Celeste en Lot aan start komen. 
Kijk in het gastenboek op www.pretpraat.nl voor verslagen en de 
wedstrijdagenda. En we hebben een primeur: Inge zal met Bolle in juni 
waarschijnlijk voor het eerst M1 gaan starten en Ria zal het dan met Northan 
ook gaan proberen in de Z1.
Tot de volgende flits! En een pootje van Flitsie!

Groetjes
Lot J

Pretpaard van 
de maand!!!
Even voorstellen……
In iedere Pretpraat stellen we in deze rubriek 
een paard aan jullie voor. Omdat deze rubriek 
gemaakt wordt door Esther, is dat deze eerste 
keer natuurlijk haar eigen paard.
Volgende keer bespreekt ze een manege-pony of paard.

Naam: Humpey
Leeftijd: (bijna) 15 jaar
Geslacht: Merrie

http://www.pretpraat.nl
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Ras/Type: Welsh-Hackney
Stokmaat: 1.31 m
Kleur: Bruin
Aftekeningen: Twee sokjes aan de achterbenen
Hobbies: De Drie B’s (Bikken, Bokken en Buitenrijden)
Houdt niet van: Veeartsen en groooote zwarte paarden!
Smult vooral van: Slobber en appels
Lust niet graag: Vreemd, onbekend biks
Voorgeschiedenis: Heeft zich van “simpele” manegepony opgewerkt tot 
privepaard, compleet met dekentjes en privelessen. Weigert dan ook stellig 
te accepteren dat er “vreemden” komen aaien of poetsen. Ze heeft het daar 
heeeelemaal mee gehad!!! Gaat tegenwoordig heel hard stampen als iets in 
de les niet lukt of ze iets niet snapt, maar gooide er vroeger tot groot verdriet 
van veel ouders en instructeurs met grote regelmaat kindjes vanaf. Voelt zich 
daar nu te goed voor en gedraagt zich doorgaans voorbeeldig….Geeft een 
enkele keer uit ballorigheid nog een prachtige rodeoshow weg!
Levensmotto: Wie als dubbeltje geboren werd, wordt bij de volgende baas 
gerust een euro hoor!

Onderonsje met...
De rubriek waarin een ruiter zich voorstelt

Dit keer:
Jessica Rietveld

Mijn naam is Jessica Rietveld.
Ik ben 10 jaar en zit in Alphen a/d Rijn op het Spinnewiel.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat.
 Ik weet niet hoe oud ik toen was, maar ik weet nog wel dat het in   
 Avifauna was.
2 Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort.
 Sinds ongeveer 3 jaar denk ik.
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten.
 Nee, alleen paardrijden, maar ik wil nog wel eens een andere sport.
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4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel.
 Selly en dat blijft ook zo.
5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden.
 Ik denk Kasper, maar ik weet niet meer zo goed welke paarden er weg zijn.
6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen.
 Iets met gym denk ik.
7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport.
 Dat ik de eerste keer op Selly zat vond ik het leukste.
8 Heb je dromen over een toekomst met paarden.
 Ja, dat ik heel veel met paarden om kan gaan.
9 Van wie krijg je les.
 Van Ellen. Op woensdagmiddag.
10 Heb je een favoriete (top)ruiter.
 Nee, ik heb niet echt een favoriete topruiter, al vind ik Ankie natuurlijk wel  
 heel goed.
11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden.
 Ik vind alles wel leuk.
12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden.
 Er heel hard afvallen, zodat je wat breekt.
13 Wat is je favoriete paardenblad.
 De Bit en de Penny.
14 Wat is je favoriete film.
 Spykids, en dan alle delen.
 Dat is een 3D film, die je met zo’n brilletje kijkt.
15 Wat is je favoriete muziek.
 Harde muziek. Net zoiets als Direct en Pinck.
16 Wat zijn je favoriete radio- en TV-station.
 Ik kijk graag Foxkids en TMF. Op de radio heb ik geen voorkeur.
17 Wat lees je altijd in Pretpraat, wat mag er wel uit en wat zou er nog in  
 moeten komen te staan.
 Ik lees alles, behalve de reclames. Sommigen mogen er ook best uit.
18 Wat is je beste eigenschap.
 Volgens omstanders is ze behulpzaam en vriendelijk.
19 Wat is je slechtste eigenschap.
 Ik maak vaak ruzie met mijn zus, maar die begint meestal.
20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker kunnen maken dan hij nu is.
 Niks. Het moet gewoon zo blijven.
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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 vorige 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.

4.  Waar komen de dierenartsen   
 vandaan?
De dierenartsen van Brooke Hospital for 
Animals zijn mensen uit de landen zelf. Dit 
is heel belangrijk. Een Egyptische dierenarts 
kan de eigenaar in zijn eigen taal uitleggen 
hoe hij zijn dier moet verzorgen.

5. Wat voor ziektes en verwondingen  
 komen het meeste voor in die   

 verre landen?
a.   Ondervoeding. De dieren 
krijgen niet goed te eten. Goede 
voeding is heel erg belangrijk, 
want als je goed eet, dan is je 
lichaam sterker en dan kan je 
harder werken. 
b.   Wormen. Veel dieren hebben 
wormen of andere beestjes in hun 
darmen. Die wormen vreten in 
de darmen bijna alle voeding op foto s̓ van vóór- en ná behandeling
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die eigenlijk voor het paard of ezeltje bestemd is. Het paard of ezeltje kan dus 
niet voldoende  voedingstoffen tot zich nemen en het wordt ziek, of het raakt 
ondervoed. 
c.   Uitdroging. De dieren moeten werken in de brandende zon en dan is het 
heel erg warm. De eigenaren laten de dieren niet vaak genoeg drinken op een 
dag, waardoor ze uitdrogen. 
d Uitputting. Door ondervoeding en uitdroging raken de dieren uitgeput en 
oververmoeid.  
e.   Vergroeiingen. In dat soort landen worden dieren vaak veel te jong aan het 
werk gezet. De dieren zijn dan nog niet volgroeid en hun benen kunnen zich 
niet goed ontwikkelen. Vaak groeien de benen en de enkels krom. Ook hebben 
de dieren vaak een doorgezakte rug, omdat ze veel te zware lasten moeten 
dragen en omdat ze op een verkeerde manier belast worden. 
f.   Verwondingen door verkeersongelukken. Er rijden op straat veel auto’s 
en vrachtwagens. De paarden en ezels moeten zich een weg banen tussen de 
auto’s en dat gaat soms fout. 
 g. Verwondingen door slecht tuig. Vaak zit het tuig niet goed, omdat de 
eigenaar geen geld heeft voor goed passend tuig. De riemen om de buik zijn 
bijvoorbeeld vaak te strak en veroorzaken vervelende wonden en de zware 
trekbalken van de kar veroorzaken diepe wonden op de rug. 

6. Wie werken er in de dierenziekenhuizen? 
Natuurlijk de dierenartsen, maar ook een groot aantal verzorgers, die de 
dieren borstelen en aaien,afspoelen met fris water en die ervoor zorgen dat de 
dieren op tijd hun eten krijgen. 
Soms wordt er een dier naar het ziekenhuis gebracht dat er vreselijk slecht 
aan toe is, dat doodziek is, of dodelijk verwond, en dat absoluut niet meer 
kan werken. Brooke Hospital for Animals koopt zo’n paard of ezeltje van de 
eigenaar. Wanneer het paard of ezeltje pijn heeft, dan krijgt het direct een 
spuitje en wordt uit zijn lijden verlost. Wanneer het doodzieke paard of ezeltje 
geen pijn heeft, dan het wordt in een stal gezet, of op een grasveld in het 
dierenziekenhuis en het krijgt nog een week een hele goede verzorging, vers 
voer en water. Na die week laat de dierenarts het dier inslapen.
Zo heeft het paard of ezeltje in elk geval nog een week goede verzorging 
gehad en kan het in een schone omgeving, tussen zijn soortgenoten, rustig 
sterven.
Gelukkig zijn de meeste paarden en ezels na een paar weken in het 
dierenziekenhuis weer helemaal beter. Wanneer de eigenaar zijn dier mag 
komen halen, dan vertelt de dierenarts aan de eigenaar hoe hij het dier goed 
moet verzorgen zodat het niet meer ziek wordt. De dierenarts vertelt de 
eigenaar ook dat hij – zodra het dier er slechter uit gaat zien – meteen langs 
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moet komen bij het Brooke Hospital for Animals. 
De meeste eigenaren doen dit ook trouw.
Het is goed om te weten dat in de 
dierenziekenhuizen van Brooke Hospital for Animals 
elk jaar 500 000 (vijfhonderdduizend) dieren gratis 
worden behandeld, en eigenaren voorgelicht.

Brooke Hospital for Animals kan al dit nuttige werk 
doen dankzij geld uit Engeland en Nederland. Het 
hoofdkantoor van Brooke Hospital for Animals 
bestaat al sinds 1934 en het is gevestigd in Londen 
(Engeland). In Nederland is het bij-kantoor van 
Brooke Hospital for Animals, en dat is opgericht 
in 1994. Er zijn 40 000 Engelse donateurs en in 
Nederland zijn er meer dan 20.000 donateurs.

Theo & Thea roddels
Wist u dat...

-  Humpey voor het eerst van haar carriëre kreupel liep?
-  Zij heel de tijd haar zere been liet zien als je bij haar kwam kijken?
-  Zij dit vast met buurvrouw Orphea had afgesproken, want die is ook al  
 maanden kreupel aan haar linker voorbeen.
-  Replay een nieuw zadel moet, omdat zijn spieren teveel zijn “gegroeid”voor  
 zijn oude zadel
-  Kim v.d. Zon zo goed als klaar is met haar paardenopleiding?
-  Wij haar wel graag aan het werk zouden willen helpen op onze manege?
-  Wij zo’n goede kracht alleen nooit kunnen betalen?
-  Stef en Cindy wel eens een heeeeel klein beetje ruzie hebben?
-  De eigen Paardendag, ondanks het weer, een groot succes was?
-  Marcel en co. keihard werken om de manege een mooier aanzien te geven?
-  Zij hier zeker al in geslaagd zijn?
-  Vincent zijn chaps was vergeten en zijn zieke zusje belde of zij ze toch alsje 
 blieft zijn chaps wilde komen brengen, omdat hij anders terug moest fiet 
 sen?
-  Zij dit nog voor haar broertje over had ook?
-  Dit toch wel het voorbeeld van ware familie-liefde is?!!
-  Flucky Luck met zijn tanden alle paaltjes met schrikdraad uit de grond trekt  
 om bij het heerlijke verse groene gras te komen?
-  Ria hier niet zo heel erg hard om kan lachen?
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Knip en Score 
bij Ros en Ruiter in Ter Aar

Bij aankoop uit de 
Misty Green/Apricot collectie, een 

Anky halsterset van 35,00 voor 17,50

Bij aankoop van een vliegendeken, 
Vliegenfrontriem Gratis

5,00 euro korting op alle dressuurblouses, 
lange-, korte- en zonder mouw

BR peesbeschermers met strijklappen
in div. kleuren Nu Samen 30,00

                                                 

Alle aanbiedingen gelden t/m 31 mei 2004

www.rosenruiter.nl
Lindeplein 6   -   2461 JC  Ter Aar   -   (0172) 570866

Ma 13.00 - 18.00 Di 10.00 - 18.00 Wo 10.00 - 18.00
Do 10.00 - 18.00 Vrij 10.00 - 21.00 Za 10.00 - 17.00
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-  Fluck nu heel hard aan het nadenken is wat haar wel zou kunnen plezieren?
-  Wij hier vast nog wel eens iets over zullen teruglezen in een volgende Pret 
 praat!
-  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 ie zo THE A-TEAM heel goed kan bowlen
-  dat Colin is gestopt met paardrijden!!!
-  Ria en Marcel, na het plotseling overlijden van Mickey, nu heel gelukkig zijn  
 met hun nieuwe waakhond Flitsie.
-  er op 19 juni weer een grandioze Open Dag op stapel staat.
-  we de inschrijfgelden van de wedstrijden dit jaar niet hoeven te verhogen,  
 dankzij de goede opbrengst van de Open Dag van vorig jaar.
-  we dus ook nu weer hopen op mensen die ons willen sponsoren.
-  kandidaat sponsors zich kunnen melden bij de penningmeester.
-  we dit jaar bingo spelen in plaats van het draaien van het rad.
-  we daarnaast ook “kans-enveloppen” verkopen.
-  we natuurlijk hopen op hoge verkoopcijfers.
- we iedereen oproepen om 19 juni in de agenda te zetten.
- opa’s, oma’s, tantes, ooms, buren, vrienden, kennissen....
 iedereen is welkom op 19 juni tijdens de Open Dag.

01-05 Aurora Macias Serrallo
06-05 Romeo van Schaik
08-05 Elise Borgstijn
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
23-05 Franchesca van Zoest
26-05 Celeste Tukker
 Rianne Troost
28-05 Muriel Luijben
31-05 Cees Broer

02-06 Jolanda Nagel
03-06 Carolien Luger
07-06 Bart Vreugdenhil
 Bejulah van Haren
11-06 Manuela Vork
12-06 Anita vd Vliet
14-06 Elena Hoogstrate
19-06 Anna Louisa Klootwijk
20-06 Kitty Lafeber
22-06 Vincent Smits
 Ronald vd Vliet
24-06 Milou Slof
28-06 Ester van Doorne
29-06 Ben Epskamp
 Margaux Vos

Wij feliciteren de jarigen 
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15 mei Voorjaars Cross voor jong en oud.
Schrijf je nu in en kijk op www.pretfort.nl voor de aanvang

van de ring waarin je start. Let op!!!
Je moet altijd een half uur voor aanvang aanwezig zijn.

19 juni Voorjaars Dressuur en Open Dag
Het programma is bijna bekend, dus let op de posters
in de kantine en op de informatie op www.pretfort.nl

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.

27 november Sinterklaas hoopt ons weer te bezoeken.


