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Van de voorzitter
Krijgen jullie ook al de weilandkriebels!? Nou de 
pony’s en paarden op de manege wel hoor. Het zal 
niet lang meer duren, of ze lopen weer heerlijk te 
grazen en te spelen in de groene velden achter de 
manege. Het is ook zulk mooi weer geweest.

Met de samengestelde wedstrijd voor ABC-diploma’s was het werkelijk ideaal! 
Je kon lekker eerst je dressuurproef rijden in de binnenbak, toen heerlijk in het 
zonnetje naar de buitenbak waar een gaaf parcours klaar stond. En uiteindelijk 
werd in de binnenbak op muziek van Pater Moeskroen het traditionele stoelendans 
gehouden wat voor erg lachwekkende taferelen zorgde: sommige paarden zijn te 
groot om opgetild te worden, maar Pockey was duidelijk té klein! Femke vloog wel 
drie keer óver Pockey’s rug heen in plaats van érop te belanden. Een verslag en 
uitslagen van deze gezellige wedstrijd vind je verderop in deze Pretpraat. En voor 
foto’s surf je natuurlijk even naar www.pretfort.nl. 

Een dagje na de samengestelde wedstrijd was het weer eens tijd voor de 
Algemene Ledenvergadering. Om even de belangrijkste punten te noemen: er zijn 
maar liefst drie nieuwe bestuursleden! Carla Lek is afgetreden en haar vervangster 
is Gerda van der Ploeg. En het jeugdbestuur wat voorheen bestond uit Vera 
Vossenberg en Iris van Doorne is vervangen door Rick Ubink en Natasja Rietveld.  

April was echt de maand van de Eigen Paarden ruiters. Dan doel ik met name op 
de federatieruiters en de eigen paarden dag van 17 april. De eerste zijn flink bezig 
met promoveren in de verschillende dressuurklassen (zie Federatieflits in deze 
Pretpraat) en die laatste, de eigen paarden dag, was gewoonweg verschrikkelijk 
leuk. Maar liefst 10 combinaties reden een pas de deux, een zelfgemaakte 
dressuurproef op muziek met twee paarden. En soms was dat meer theater 
dan pure rijkunst! Dankzij het prachtige weer was het hartstikke druk en het 
grote publiek gaf de dag nog wat extra sfeer. Ook zat er nog een heel klein 
wedstrijdelement aan deze dag, maar eigenlijk was het één grote show met Bob & 
Annie de Rooij als de ultieme winnaars.

Iets serieuzer ging het eraan toe op maandag 25 april, want toen werd voor 
het eerst door RSV de Ziende een nieuw diploma geïntroduceerd. Omdat de 
groep C-diploma ruiters qua niveau steeds meer verschilden is er een D-diploma 
ingevoerd. De ruiters in deze klasse rijden voortaan een proef op L2-niveau en dat 
is behoorlijk pittig. Iedereen gefeliciteerd, want alle diplomarijders zijn geslaagd!

Heb je al zin in de cross van 21 mei?! De inschrijflijst hangt in de kantine, dus geef 

http://www.pretfort.nl
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je gauw op. Staat je favoriete pony al vaak op de lijst? Schrijf je dan een keer in op 
een andere pony, dat kan geen kwaad.

Staat het al in alle agenda’s!? 25 juni is er weer een Open Dag. Heb je leuke ideeën, 
wil je meehelpen of weet je misschien wel sponsors!? Stuur dan een mailtje naar 
de bestuursleden of vertel je idee op de manege. Het thema van de Open Dag is, 
hoe kan het ook anders: Feestje! Want de Ziende bestaat 30 jaar!

En ik sluit af met een mededeling van Annie de Rooij: ‘Nou Bob ik doe het echt 
nòòit meer!’

Lot Paymans

Algemene ledenvergadering 
Op maandag 21 maart vond de ledenvergadering van de vereniging plaats. Zoals 
gewoonlijk zat de kantine weer vol met de bestuurders van de vereniging en een 
groot aantal toeschouwers..... Omdat helaas niet iedereen aanwezig kon zijn, 
plaatsen we hierbij de stukken van die avond, want deze zijn toch wel degelijk 
interessant voor de afwezigen denken we.

Jaarverslag R.S.V. De 
Ziende 2004/2005.

Het afgelopen jaar  is weer erg gezellig 
geweest, met zoals we ieder jaar gewend 
zijn de dressuur-, cross en samengestelde 
wedstrijden. Alle ruiters hebben daarbij 
zeer sportief gestreden om de hoogste plaatsen.

Tijdens de Open Dag was het erg gezellig. Dit jaar was het thema “op wereldreis. 
Er werd door de kinderen gereden in kleding uit verschillende werelddelen. De 
springwedstrijd en de parade waren ook erg leuk om naar te kijken. 

Bij het ponykamp waren alle inschrijvingen in een week binnen. Het thema was 
dit jaar Spongebob, en aan de reacties te horen was het beregezellig. Ook het 10-
er kamp was zo’n groot succes dat het dit jaar waarschijnlijk een 10-er week gaat 
worden.

De najaars dressuur stond dit jaar in het teken van een sponsorwedstrijd voor 
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Brooke Hospital For Animals. De ruiters hebben heel erg hun 
best gedaan om veel sponsors te vinden. Het resultaat is een 
bedrag van 1600 euro wat geheel ten goede komt van Brooke 
Hospital for Animals. 

Voor de Sinterklaasviering was er dit jaar veel animo. Hierdoor, 
en ook door de enthousiaste leiding van 4 zwarte pieten, was 
de avond een groot succes, met op het eind een bezoek van 
Sinterklaas met nog twee pieten.

Het nieuwe jaar is ook weer goed begonnen met het Diploma rijden. Er zijn 13 
ruiters geslaagd voor het A-diploma, 13 voor het B-diploma en 4 voor het C-
diploma.

Ook hebben federatieruiters het afgelopen jaar weer heel wat wedstrijden 
gereden. Er zijn heel wat winstpunten gehaald zodat we nu 2 ruiters hebben in de 
B,1 in de L1, 2 in de M1 en 1 in de Z1.

Tot besluit wil ik namens de vereniging alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar 
hebben ingezet, hartelijk bedanken, en willen wij alle 145 leden het komende jaar 
veel rijplezier toewensen.

21-03-2005  G. Bruggeman

Verslag van de vergadering op 21 maart:

Aanwezig: Ad Koster, Anne-Lotte Paymans, Jolanda Nagel, Carla Lek, Ria v. 
Schaik, Marieke Paymans, Vera Vossenberg, Gerda Bruggeman, Natasja Rietveld, 
Karen Epskamp, Rick Ubink, Jessica Rietveld, Gerda van der Ploeg, Anneke Epskamp, 
Afwezig na afmelding: Corrie Smittenaar, Frits Paymans, Ellen Paymans en Inge 
Bakker.

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
We hebben het vorig jaar gehad over de aanleg van ruiterpaden. Er stond 
deze week in de krant dat deze er zal gaan komen. Daarna worden de 
notulen goedgekeurd.

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

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

6. Verslag van de kascontrole commissie, 
bestaande uit Marieke Paymans en Inge 
Bakker
Inge Bakker was niet aanwezig tijdens de 
kascontrole. 
De kascontrole commissie heeft het financieel 
jaarverslag goedgekeurd.

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

8. Aftreden en verkiezing van bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar: Gerda Bruggeman en Anneke Epskamp.
Aftredend en niet herkiesbaar: Carla Lek.
Gerda Bruggeman en Anneke Epskamp worden herkozen voor de 
komende periode.
Als nieuw bestuurslid wordt voorgedragen Gerda van der Ploeg.
Gerda van der Ploeg wordt unaniem gekozen.

9. Jeugdbestuur.
Iris van Doorne en Vera Vossenberg hebben aangegeven dat zij willen 
aftreden.
Het bestuur draagt Rick Ubink en Natasja Rietveld voor om die plaatsen in 
te nemen. Zij worden unaniem gekozen.

10. Plannen voor het volgende jaar.
Om een betere verdeling in de groep ruiters met C-diploma te krijgen, is 
er besloten dat enkele van hen zullen gaan rijden voor een D-diploma. Zij 
zullen dan tijdens wedstrijden weer iets moeilijkere proeven krijgen. Dit 
zal voor hen weer een extra uitdaging zijn. 
De datum voor het diploma rijden is inmiddels bekend, 
dit zal zijn op 25 april.

11. Verder staan dit jaar op de agenda:
17 april: Eigen Paarden Dag. Dit jaar mag de kuhr op 
muziek met z’n 2-en gereden worden. 
21 mei: Voorjaarscross.
25 juni: Open Dag.
17 september: Najaarscross
29 oktober: Najaarsdressuurwedstrijd.
26 november: Sinterklaasfeest
Dan zal er in het begin van het nieuwe jaar weer 
gereden worden voor A-, B-, C- en D-diploma, en zal de 
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Samengestelde wedstijd weer gereden worden.
12. Rondvraag.

Marjolein: Gaan de springlessen die Kim wilde gaan geven nog door?
Antwoord: Nee, Kim is inmiddels full-time aan het werk. Misschien gaat 
daar op een andere manier invulling aan gegeven worden.
Janneke: Is er nog vraag naar het halen van het Ruiterbewijs?
Antwoord: Er is geen vraag naar. En mocht er vraag naar zijn, dan 
verwijzen wij door naar ander maneges. Op Pretfort kan het Ruiterbewijs 
niet meer gegeven worden, omdat aan de eisen voor het verkeersinzicht 
niet kan worden voldaan.
Marieke: Voor de Open Dag moet een drankvergunning aangevraagd 
worden. Dit keer moeten er ook bordjes gemaakt worden met daarop 
de tekst dat er onder de 16 jaar niet gedronken mag worden. Deze 
moeten duidelijk opgehangen worden. Ook mag er dit jaar wederom geen 
gebruik worden gemaakt van glazen. Alles moet worden geschonken in 
plastic bekertjes. Vorig jaar is er controle geweest, en toen waren wij in 
overtreding.
Antwoord: Ad heeft de bordjes inmiddels al gemaakt en we zullen beter 
opletten dit jaar dat er geen glas gebruikt wordt.

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

Samengestelde wedstrijd
Zondag 20 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, bijna 
traditioneel, “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 prachtige weer, kon zowel in de binnenbak als in de buitenbak worden 
gereden. De dressuurproef werd daarom binnen gereden en de deelnemers 
konden daarna direct naar de buitenbak om daar hun springparcours te rijden.
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.
Rond de klok van drie uur konden de winnaars hun prijzen in ontvangst nemen.
De uitslag was:
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Jeugd met C-diploma:
1  Kim Lek op Kindly 
 met 68 pt. 
2 Nikki Hagedoorn op  
 Menno met 61 pt.
3 Rick Ubink op Borah  
 met 57 pt.
4 Anne de Haas op  
 Dapper met 54 pt.
5 Lisa-Maria Uyterlinde  
 op Pokey met 53 pt.

Jeugd met B-diploma:
1Jessica Rietveld op  
 Barney met 60 pt.
2 Felicia Brouwer op  
 Mickey met 56 pt.
3 Marlies Bruggeman op  
 Pokey met 56 pt.
4 Sharon Janssen op  
 Dapper met 54 pt.
5 Dinja Heutink op  
 Dapper met 52 pt.

Jeugd met A-diploma:
1 Tamara Pieterse op  
 Pokey met 69 pt.
2 Marit van Leeuwen op  
 Borah met 66 pt.
3 Franca Brussee op  
 Menno met 61 pt.
4 Jessica Verkade op Kindly  
 met 59 pt.
5 Petra Schutter op Jeroen  
 met 58 pt.
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Bob en Annie stelen de show
Zondag 17 april was het een waar spektakel op Manege Pretfort.
De ruiters met eigen paarden gaven namelijk een show waarin ze hun 
dressuurkennis aan het, door het mooie weer, grote publiek toonden.
Het was allemaal niet serieus bedoeld, maar meer als een soort parodie op het 
echte dressuurrrijden. Eens iets anders dan het “saaie gedoe” om precies te rijden 
zoals het moet.
De foto’s op www.pretfort.nl spreken boekdelen over de uitvoering. Ga daar dus 
maar eens kijken als je dat nog niet hebt gedaan.
Het zag er echt geweldig uit allemaal.
Iedereen had vreselijk zijn best gedaan om iets leuks te presenteren.
Lot Paymans en Inge Bakker hadden technisch gezien de beste proef in elkaar 
gezet, waarbij ze hun proef reden op muziek uit de Lion King.
Esther van Maltha en Marieke Paymans hadden de mooiste theater-act.
Esther was verkleed als Annie de Rooy en Marieke ging door het leven als Bob.
Het werd echt een geweldig spektakel, waarbij iedereen echt krom lag van het 
lachen. Vandaar dat we hier een wat meer uitgebreidde foto-impressie van tonen, 
want de foto’s moeten het echt doen in dit verslag.

Eerste 8 geslaagden voor D-diploma
Maandag 25 april werd bij Ruitersportvereniging “De Ziende” weer een aantal 
examens afgenomen.
Voor het eerst stond nu ook een D-examen op het programma.
Dit was het zeer noodzakelijke vervolg op de reeds langer bestaande serie van A, B 
en C.
Ruiters die hun C-diploma hadden, konden nooit verder komen bij de vereniging en 
dat speelde de vereniging zelf ook parten bij het indelen van wedstrijden. Omdat 
dit indelen gebeurt op basis van de behaalde diploma’s, reden ruiters die al jaren 
hun C-diploma op zak hadden, tegen kinderen die dat soms nog maar net hadden 
behaald. Niet eerlijk dus.
Voor het D-diploma wordt een individuele dressuurproef gereden uit de klasse L2. 
Best wel moeilijk voor ruiters die meestal slechts één keer per week les volgen op 
manege Pretfort, waar de vereniging gevestigd is. En niet alleen moeilijk voor de 
ruiters, maar ook voor de paarden, want die rijden dagelijks met andere ruiters op 
hun rug, zodat zich nooit een echte combinatie kan vormen.
Toch lukte het volgens jury Marjan van Veelen alle 8 de deelnemers om aan de 
eisen te voldoen. De ene met aanzienlijk meer punten dan de ander, maar in alle 
gevallen toch voldoende.
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Naast de kandidaten voor het D-diploma, toonden ook nog 7 anderen hun kunnen 
aan de jury. Ook zij wisten het benodigde aantal punten (minimum 143) ruim 
in de wacht te slepen, zodat de jury aan het einde van de middag iedereen kon 
feliciteren. 
De geslaagden zijn:
Voor het D-diploma:
Anne de Haas op Dapper 151 pt.
Margot Keizer op Mickey 167 pt.
Lisette Koster op Menno 154 pt.
Lisanne van der Noordt op Belle 144 pt.
Nikki Hagedoorn op Menno 155 pt.
Aaike Jelske vd Velde op Borah 152 pt.
Rick Ubink op Liberty 170 pt.
Kim Lek op Kindly 166 pt.
Voor het C-diploma:
Mirjam de Jong op Hardy 151 pt.
Marcella Winkel op Kindly 155 pt.
Esmee van der Haven op Kindly 152 pt.
Voor het B-diploma:
Anna Louisa Klootwijk op Pokey 158 pt.
Marit van Leeuwen op Borah 159 pt.
Voor het A-diploma
Carola Stolk op Hardy 159 pt.

Jury Marjan van Veelen met
onze voorzitter Lot.
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Federatieflits!

Het buitenseizoen komt eraan voor de 
federatieruiters. De laatste indoorwedstrijden zijn 
verreden en er is heel wat gebeurd:

Zondag 27 maart Zoetermeer 
Wegens een blessure van Ragne kon ik niet afreizen 
naar Zoetermeer en moest Inge met Bolle in haar 
eentje de Ziende eer hooghouden. En dat lukte supergoed! De jury was zéér 
gecharmeerd van Inge haar eerste proef en gaf zelfs negens voor onder andere het 
aangaloperen! Deze proef werd beloond met maar liefst 181 punten ! Wat moet 
de concurrentie geschrokken zijn. Ook de tweede proef ging fijn, maar iets minder 
afgewerkt. Maar deze proef werd ook beloond met een winstpunt: 167 punten. 
Dat is drie winstpunten in één klap voor Inge en Bolle, en uiteraard werden zij met 
deze scores ook twee keer eerste.

Zaterdag 9 april Nieuwe Wetering
Op zaterdagavond stond er eindelijk weer een start op het programma voor 
Jolanda en Boy in de B-dressuur. In Nieuwe Wetering moest zij met Corrie als 
supporter aantreden. Het losrijden was vrij lastig, omdat er weinig ruimte is en 
er reed ook een blinde meneer mee. Na wat botsingen mocht Jo starten. Het 
wedstrijdritme ontbrak een beetje, want ze reed twee keer de verkeerde kant 
op, maar uiteindelijk was het goed genoeg voor twee keer de eerste plek en 
twee winstpunten (2x 160 punten)! Jo hoeft nu nog maar één punt om te mogen 
promoveren naar de klasse L1!

Zondag 10 april Waddinxveen
Ook voor Vera komt de L1 nu wel erg dichtbij. In Waddinxveen startte zij met 
Maybe in de B-dressuur. Maar nog nét niet voor de laatste keer. Na twee mooi 
proeven kreeg zij 154 pt en 156 pt van de jury. Net zoals Jo heeft Vera nog maar 
één puntje te gaan voor de L1.
Ook Ria en ik kwam in actie in Waddinxveen. Met Ragne ging het in de M1 
redelijk goed (volgens Ria), maar helaas dacht de jury er anders over en kregen 
we slechts 149 pt en 141 pt. Ria hoeft met Northan nog maar twee winstpunten 
om te promoveren naar de magische klasse Z2: de hoogste dressuurklasse in de 
basissport. En dát lukte! Ze werd twee keer eerste met twee hele fijne proeven 
en behaalde twee keer 185 pt. Dus Ria is eindelijk weer terug op het hoogste 
niveau met haar Northan, het paard waarvan werd gezegd dat hij nooit zo ver zou 
komen.
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Zondag 24 april Zoetermeer
Inge ging met Bolle op deze prachtige dag voor de laatste keer op indoorwedstrijd. 
In de véél te warme binnenbak kon Bolle het nog wel aardig uithouden. 
Helaas was de jury niet tevreden over de goede verrichtingen onder deze 
omstandigheden. Slechts 146 en 151 pt kon zij kwijt aan Inge en Bolle. Toch staan 
zij al op 7 winstpunten in de klasse M1 en ziet het ernaar uit dat de M2 in de buurt 
komt.

Zondag 24 april Langeraar
De rest van het Ziende-front ging naar de eerste buitenwedstrijd van het seizoen 
in Langeraar. Een hele spannende wedstrijd, want er stonden twee combinaties 
op scherp! Jo met Boy en Vera met Maybe hoefden beide nog maar één winstpunt 
in de B te behalen om te mogen promoveren naar de klasse L1. En deze dag werd 
voor hen beide zeer succesvol. Op het gras in Langeraar behaalde JO een 3e plaats 
met 165 pt en een 1e plaats met 166 pt en Vera werd twee keer 6e met 148pt en 
de bevrijdende 156pt. Dat werd dus een feestje want beide ruiters mogen door 
naar de L1, gefeliciteerd!
Ik mocht s’middags ook nog in actie komen met Ragne, die het erg naar haar zin 
had buiten op het gras. Met twee fijne proeven werd ik 2e met 153pt en 1e met 
165 pt en heb er dus weer een puntje bij in de M1.
De prachtige standen zijn nu dus als volgt:
Vera – Maybe B + 10 (L1 startgerechtigd!)
Jo – Boy B + 11 (L1 startgerechtigd!)
Celeste – Donja L1 + 1
Lot – Ragne M1 + 4
Inge – Bolle M1 + 7
Ria - Northan Z1 + 10 (Z2 startgerechtigd!)
In de komende maanden zullen er veel concoursen verreden worden en zal Celeste 
ook eindelijk weer in actie komen. Wil je de federatieruiters volgen, kijk dan 
regelmatig op www.deziende.nl in het gastenboek staan vaak aankondigingen 
en verslagen van wedstrijden. Dan weet je wanneer Ria Z2 zal gaan starten en 
wanneer Vera en Jo Celeste komen verblijden in de L1.
Tot de volgende flits!
Lot J  

http://www.deziende.nl
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Onderonsje 
met…
Een rubriek waarin een bekend gezicht 
van Pretfort zich voorstelt

Dit keer: 
Marcel Wetter!

Stel jezelf maar even voor aan onze lezers, wie ben jij???
Ik ben Marcel en ik ben al heeel lang het vriendje van Ria. Ik ben beter bekend 
als de brompot van Pretfort, maar ja er zijn wel meer potjes hier…Ik schijn 
altijd te mopperen en te schelden, ook al ben ik hartstikke vrolijk. Het is een 
soort handelsmerk van me. Dus als je me niet hoort mopperen, gaat er iets 
helemaal niet goed en moet je je zorgen gaan maken!!!
Ik ben geloof ik 44 jaar, dus je mag me zo langzamerhand ook opa Marcel gaan 
noemen.
Hoe lang zijn Ria en jij al samen?
Huhuh…veels te lang! Hahaha, nee hoor! We zijn denk ik zo’n 16 jaar bij elkaar. 

Allemachtig, al een eeuwigheid zeg.
Ehm…nog geen trouwplannen?
Doe effe normaal mens, waarom zouden we trouwen. Het gaat best zo, niks 
meer aan veranderen!

Vertel eens iets over je familie!
Ik heb 4 zusters: Orinda, Ingrid, Jozelien en Yvonne. Ik had ook een broertje, 
maar die is al heel jong overleden. Van mijn ouders is alleen mijn vader er nog. 
Ik zie die ouwe regelmatig, al lopen we niet dagelijks de deur bij elkaar plat. 
Daar zou ik hartstikke gek van worden, ik heb het ook veels te druk hierzo!

Van beroep ben je toch bouwvakker?
Ja, vroeger was ik koppensneller! Ik sloopte van alles, van betonpalen tot hele 
huizen. Nu ben ik zelfstandig opperman. Dat betekent dat ik alles klaarzet voor 
de bouwvakkers, meestal blokken gips en zo. Het is lichamelijk erg zwaar. Bij 
elkaar sjouw ik 60.000 kilo rotzooi rond op een dag, meestal samen met mijn 
compagnon Andor. We gaan om 05.45 uur de deur uit, ‘s ochtends.
Ik heb ook nog een paar jaar kranten rondgebracht in Aanlanderveen en Ter 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 12 Jaargang 31, nummer 2 - mei 2005 - pag. 13

Aar, maar daar ben ik mee gestopt.
Wat doe je allemaal op de manege?
Alles, van helpen mesten tot kuilgras-balen halen, voeren, de mesthoop bij 
houden, de bak slepen en verder ben ik het manusje van alles. Ik loop meestal 
te klussen, zo vervang ik waterbakken, klus aan de bak, noem maar op. Vraag 
me nooit om te vegen, want daar heb ik de schurft aan! Maar verder wil ik 
met alles helpen!
Rond de open dag zet ik de grote legertent altijd neer, die wordt dan gelijk 
ook met het ponykamp gebruikt. Daar komt nog heel wat bij kijken, bij die 
ellendige tent! Er moet, als íe eindelijk staat ook nog licht en muziek in en 
allemaal houten vlonders met balen stro erop voor de kinderen om op te 
slapen. Maar ik laat hem wel de hele zomer staan, dan kan iedereen, van jong 
tot oud, onverwacht na een tulletje bier, lekker blijven pitten!
Vind je het leuk, het werken met paarden?
Nee, paarden interesseren me niks! Ik weet alleen maar dat ze teveel sch*ten 
en teveel vreten. En dat ze lelijk kunnen bijten en schoppen. En dat ze een 
heleboel kunnen slopen! Hahahaha! Nee hoor, ik doe alles om Ria te helpen en 
ik vind het leuk om wat voor die kleine apen te doen die hier rondrennen! Dat 
is het leukste wat er is!
Zou je niet liever full -time voor het manegebedrijf willen werken?
Ammenooitniet! Ik zeg altijd maar zo: Je kan van een bouwvakker nooit een 
boer maken! Maarreh…Een boer kan niet zonder een bouwvakker, hahaha! 
Vraag dat maar aan buurman Sjaak! Als er weer eens wat stuk is op zijn 
boerderij, moet Marcel komen opdraven om het te fixen! Nee hoor, zonder 
dollen, de bouw zal ik niet snel helemaal opgeven, dat is echt mijn vak! Maar 
daarom geniet ik wel hoor, van al die maffe paardemeiden en die koters op 
het erf!
Je hebt zelf geen kinderen, toch? Heb je die ook nooit gewild?
Wat klets je nou mens, ik heb Flitsie en Jacco toch (O ja, de hond en de 
papegaai….Stom! Red.) en niet te vergeten mijn pleegkinderen Vera en Karen!! 
Die meiden blijven al heel lang bijna elk weekend logeren, zeker Vera! Die ken 
ik al vanaf dat ze ter wereld kwam als gillende wurm. Je zou niet zeggen dat 
die zo klein is geweest, maar ja, ik heb het toch zelf gezien! Maar Veertje en 
Kaatje blijven mijn apen, ALTIJD, al heb ik ze misschien dan niet zelf gemaakt! 
Dat zijn gewoon schatten van meiden, al worden ze ineens wel erg groot en 
gaan ze nu ineens achter de kerels aan i.p.v. de paarden!
Voordat ik met Riet op de manege kwam wonen, woonden we boven de 
grofsmederij van Vera’s vader. Hier heb ik het best naar mijn zin, maar ik moet 
eerlijk zeggen dat ik daar in Nieuwkoop echt de mooiste en de leukste tijd van 
mijn leven heb gehad. Gewoon vanwege de gezelligheid en de mensen om me 
heen. Bart Vossenberg en zijn familie hebben altijd heel veel voor me gedaan, 
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ze gaan voor je door het vuur! We hebben ook heel wat rare grappen en nog 
veel meer rottigheid uitgehaald daar boven die grofsmederij, maar dat zal ik 
maar niet vertellen nu!
Wat zijn je hobbies?

Ceedeetjes draaien, voetbal en formule 1 kijken. 
Vooral afgelopen zondag had ik het reuzeleuk 
voor de teevee. Goed gespeeld hoor, Feijenoord! 
Hahahaha!!!! Verder mag ik graag kokkerellen, 
allerlei soepies en vleessies enzo. Lekker!
Ik doe met mijn vriendje Raymond ook heel 
graag computerspelletjes. We spelen altijd een 
ping pong-spel en hij baalt als een stekker, want 
hij kan maar niet van me winnen! Dat vind ik 
het leukste nog!
Mijn grootste hobby is Ria pesten, dat doe ik 

elke dag en dan het liefst de hele dag! 7 Dagen per week!
Ja ja, maar zeg nou eens eerlijk: wat is er nou zo leuk aan die Ria 
van jou?
Het is gewoon een wereldwijf. Ze heeft een goeie mentaliteit: werken en niet 
zeuren! Ze is altijd keihard voor zichzelf en ze werkt gewoon altijd omdat ze 
het beste wil voor de beesten en de manege. Die zelfdiscipline, dat bewonder 
ik gewoon enorm. Verder laten wij elkaar heel vrij, maar zijn toch ontzettend 
verknocht aan elkaar. We zijn eigelijk een heel goed stel: ik loop vreselijk te 
schelden en zij zegt dan dus gewoon niks en gaat doodleuk d’r eigen dingen 
doen. Lekker zwijgen weet je wel, dan werkt mijn gebrom dus helemaal niet! 
Zo iemand heb ik precies nodig!
Tenslotte…wat zou je graag willen veranderen op Pretfort?
Uh…tja…overal is wat natuurlijk, maarre….o ja, ik weet al een heel klein 
dingetje….
WILLEN ALLE KLAPLAMMEN, 
KARHENGSTEN EN KISTKALVEN 
ME OP ZONDAGMIDDAG 
VOORTAAN GEWOON MET 
RUST LATEN ALS IK VOETBAL 
OF FORMULE 1 ZIT TE KIJKEN, 
JA!!!?????
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Pretpaard 
van de maand

Dit keer...
Sandor!

Naam: Sandor
Leeftijd: 29 jaar (geb. 2 april 1976, te Schipluiden, Z.-H.)
Geslacht: Ruin
Stokmaat: 1.42m
Ras/Type: Welsh (Ned. Welsh Ponystamboek)
Kleur: Bruin
Afstamming: Zoon van Vader Alexander en moeder Greetje
Aftekeningen: 
Hoofd: Enkele witte haren (hoewel dat er wel steeds meer worden..), snebje. 
Benen: links voor: sokje. Rechts voor en rechts achter: witvoet. Links achter: 
witte binnenkroonrand. Alle benen: Zwarte vlekjes op de kroonranden.

Andere opvallende uiterlijke kenmerken: Maakt vanaf 1 kant bekeken 
een enigszins slaperige indruk, vanwege zijn linkeroog dat wat meer dicht 
zit als het rechter. Dit geeft hem een heel lief en schattig voorkomen. 
Verder heeft Sandor een redelijk kort staartje en lekkere piekende, pluizige 
manen. Ziet er in de winter vaak uit als een pluchen knuffelpony met zijn 
wintervachtje. ’s Zomers kan hij er met zijn kortere vacht juist wel weer 
“chique” uitzien, deze lieve oude opa! Schijnt de laatste tijd niet meer zo 
scherp te zien, is regelmatig zijn vriendinnetje Fina kwijt die dan 10 meter 
verderop staat te grazen…Maakt dit duidelijk door aanhoudend heeeel hard 
naar iedereen te hinniken bij het hek!

Voorgeschiedenis:
Sandor kwam als jonge pony al op Pretfort, maar heeft enkele jaren bij een 
familielid van de familie van Schaik gestaan en heeft in die periode zelfs 
officiële dressuurwedstrijden gereden. Na een aantal jaren kwam hij terug 
op het honk en sleet zijn dagen als manegepony, wat hij met veel plezier 
deed. Stond vroeger al bekend als een brave, vriendelijke en voorwaartse 
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manegepony, van alle markten thuis. Met Sandor kon alles, van dressuur tot 
crossen en niet te vergeten jarenlang voltigeren (gymnastiekles te paard). 
Sandor was de meest enthousiaste en geschikte voltigepony ooit! Of men nou 
achterstevoren zat of met zijn tweeën bovenop zijn rug ging staan, alles kon! 
Helaas kwam aan Sandor zijn voltigecarrière een eind, simpelweg omdat hij 
er echt te oud voor werd. In feite is hij iets te lang voor de voltige gebruikt 
dan goed voor hem was, want hij heeft een paar jaar nodig gehad om weer 
de levenslustige en prachtige pony te worden zoals we hem nu allemaal 
kennen! Op een avond, enkele jaren geleden, keek Ria voor de zekerheid nog 
even in het weiland, omdat ze een raar voorgevoel had. Dat gevoel bleek 
juist te zijn, want Sandor was in de sloot gevallen! Op eigen krachten kon 
hij er niet uitkomen, maar zelfs met de trekker bleek het nog een hele klus. 
Hij had gewoon de kracht niet meer om uit de blubber te komen! Sinds dit 
nare voorval wordt Sandor extra verwend en vertroeteld, want van zo’n 
wereldpaardje willen we voorlopig nog genieten! Al zou je nu niet meer 
zeggen dat Sandor ooit een “slechte” periode gehad heeft, zo goed als hij er 
nog uitziet en zo lekker actief als hij nog is!
Inmiddels geniet Sandor van een waardige oude dag met zijn boezemvriendin 
(en leeftijdgenootje) Fina. Zomer en winter mogen deze hoogbejaarde kanjers 
lekker het weiland in, iets wat Sandor iedere dag weer viert met een mooie 
bok en een lekker galopje als hij ’s ochtends buiten gezet wordt. In zijn jongere 
jaren was hij dikke maatjes met de merrie Donja, maar sinds enkele jaren is hij 
zwaar verliefd op zijn IJslandse vriendinnetje waarmee hij zelfs zijn box en biks 
deelt. Met zo nu en dan nog wat rustige lessen lopen, af en toe een sprongetje 
wagen (of anders gewoon erlangs rennen) en verder lekker grazen en kroelen 
met zijn Fientje is Sandor meer dan tevreden en dat straalt hij dan ook uit!

Hobby’s:

- Fina, Fina, Fina,Fina,Fina!!!!!!!
- Eten, eten, eten!
- Door het weiland wandelen, weer of geen weer
- Af en toe een lesje meelopen (lees: al slapend rondjes lopen)
- Springen (al moeten we wel rekening houden met zijn leeftijd, maar 

de puzzelrit en puzzelcross willen we hem natuurlijk niet onthouden)
Houdt niet van:

- Alles Zonder Fina!!!! Probeer hem bij voorbeeld maar eens 
opgezadeld te krijgen als Fina nog in de wei staat! Moooooi niet dus! 
Loopt gelukkig nog wel net een lesje zonder zijn wederhelft, maar 
daarna moet hij ook echt meteen kijken of ze er nog wel staat!

- De hele dag op stal moeten staan
- Pogingen van Ria om hem aan andere merries te koppelen, voor 

Sandor is er echt maar 1, en dat is….inderdaad, FINA!
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Goede eigenschappen:
- Betrouwbaar, vriendelijk en gemoedelijk
- Lief en rustig
- Braaf in de lessen
- Voorwaarts
- Enthousiast en werklustig
- Veelzijdig, zelfs op deze hoge leeftijd nog!
- Mooie pony om te zien
- Echte Levensgenieter
- Trouw en aanhankelijk

Minder goede eigenschappen:
Wij kunnen eigenlijk niets bedenken, behalve dat hij soms wat onrustig kan 
zijn op stal wanneer Fina niet in de buurt is. Maar zeg nou zelf, eigenlijk is dat 
juist weer zo ontzettend lief en vertederend, ja toch?

Theo & Thea Roddels
Wist u dat: 

- Als je naar Rotterdam gaat, dat dan de kortste weg is om via België te  
 gaan?? Vraag voor meer info aan SAM!!
- Elena Hoogstrate in haar gezicht is gebeten door een paard en dat zij voor 
 lopig niet op de manege kan komen?
- We haar een mooie fruitmand hebben gegeven en een leuk beterschaps 
 kaartje erbij?
- We haar via deze pretpraat nogmaals heeeeeeeeel veel sterkte en beter 
 schap wensen?
- Rick Ubink 16 is geworden en de omge- 
 ving onveilig gaat maken op zijn   
 nieuwe scooter. met zijn nieuwe brom- 
 fiets-certificaatje?
- Ons beterschapskaartje aan Rick al klaar  
 ligt om verstuurd te worden, voor   
 het geval dat?
- De brommer van Esther en Sonja wel heel  
 erg veilig is, simpelweg omdat ie het gewoon nooit doet?
- Marcel Esther al uit Leiderdorp en Noordwijkerhout heeft opgehaald, van 
 wege panne met de brommer?
- Esther ook al eens door 2 agenten is opgepikt, omdat ze dachten met een  
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 junkie te maken te hebben?
- Zij zo gevoelig bleken voor Esther’s tranen, dat ze haar maar thuis hebben  
 gebracht?
- Sonja ook al eens door de politie is thuis gebracht, omdat ze haar auto aan  
 barrels heeft gereden?
- Zij snibbig tegen die vriendelijke agenten zei:”Hallo. je mag hier maar 50km  
 per uur hoor” terwijl zij met een gangetje van 80km per uur naar huis  
 werd gereden door de oom agenten?
- Rick Epskamp zijn rijbewijs heeft gehaald?
- Hij 25 april in dienst gaat bij de landmacht?
- Wij ons vertwijfeld afvragen hoe het nu verder moet met het uitmesten  
 van de stallen en niet te vergeten onze landsverdediging?
- Sil ook nog steeds aan de Achtermiddenweg om Tommie loopt te gillen?
- Ria denkt dat nu echt niemand nog spoort, terwijl zij zelf als een wiebe 
 lende dwaas met Andre Hazes zit mee te bleren?
- Marcel al weet-ik-hoe-lang probeert de snoertjes van de geluidsinstallatie  
 goed te krijgen in de kantine?

- Deze op de Eigen Paardendag echt  
 BIJNA helemaal goed zaten?
- Deze Eigen Paardendag trouwens een  
 daverend succes was?
- Iedereen een kur op muziek moest  
 rijden, alleen of met z’n 2en?
- We verstelt stonden van het 
 enthousiasme en de creativiteit van  
 de deelnemers?
- We blij waren met al het publiek op  
 deze zonnige dag?
- We ons afvragen wat ze volgend jaar  

 zullen bedenken voor de Eigen Paardendag, omdat het haast niet leuker  
 meer kan worden?
- Er overdag regelmatig paarden heerlijk in het springweitje mogen lopen?
- De manegepony’s ook alweer regelmatig naar buiten zijn geweest?
- Er dus een heleboel viel te borstelen voor de manegeklantjes, voordat er  
 gereden kon worden?
- De pony’s echter ontzettend genieten van het zonnetje en de buitenlucht?
- Bliksem ook heerlijk buiten staat met een paar schapen samen in een 
 weitje?
- Onze oudjes Fina en Sandor ook elke dag het weiland mogen verkennen?
- Sandor heel hard gaat bokken en sjezen als hij het land in mag, met zijn  
 ouwe lijffie?
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- Er een heleboel paarden en pony’s gechipt zijn de afgelopen weken?
- Zo’n chip + paspoort verplicht is, zeker als je op de weg gaat rijden?
- Alle inentingen voortaan ook in dit paspoort komen te staan?
- We ook dit jaar weer aan iedereen willen vragen om ons aan leuke prijzen  
 te helpen voor bij het Rad van Avontuur en de enveloppen-loterij.
- We dus zowel grote als kleine prijsjes kunnen gebruiken.
- We met de inkomsten van de verloting op de Open Dag op 25 juni, de 
 inschrijfgelden voor de wedstrijden op een redeljk nivo kunnen houden.
- We daarom weer op veel aangeboden prijzen hopen, want hoe minder we  
 hoeven te kopen, hoe langer we de inschrijfgelden op hetzelfde nivo   
 kunnen houden.
- De kostprijs van wedstrijden namelijk veel hoger is dan de opbrengsten van  
 het inschrijfgeld.
- We daarom ook heel blij zijn met de bekers die we onlangs van de familie  
 Paymans en Ria mochten ontvangen t.b.v.  de SW, de EP en de cross.
- De familie Leliveld ons al weer heeft aangeboden om de bekers voor de  
 Open Dag te sponsoren.
- We hier natuurlijk heel blij mee zijn en hopen dat er nog meer bedrijven of  
 particulieren ons op deze of andere wijze willen helpen.
- Een vereniging tegenwoordig alleen op deze wijze kan blijven voortbe- 
 staan, omdat anders de tarieven aanzienlijk moeten worden verhoogd.
- Aanbiedingen voor sponsoring gedaan kunnen worden bij de bestuursle- 
 den, waarvan de telefoonnummers voorin deze Pretpraat staan.

Mede met uw steun, proberen wij de 
gezellige wedstrijden op de manege 
betaalbaar te houden. Dat kunnen 
we alleen met uw hulp!!

Sponsor R.S.V. De Ziende b.v.
door het geven van prijzen voor de 
verloting of het rad op de open dag
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 21 mei       Voorjaarscross

 25 juni      Voorjaarsdressuur en Open Dag
    Het gaat weer een groot feest worden,  
    met demonstraties van manege-  
    en federatie-ruiters.
    Grote verloting, Rad van Avontuur.
    GRATIS ponyrijden voor bezoekende   
              kindertjes.   enzovoort....

 4 t/m 9 juli      Ponykamp

 In de week van 7 augustus 
 is er 10-er kamp, maar hoelang is nog niet bekend

 17 september      Najaarscross

 29 oktober      Najaarsdressuur

 26 november      Sinterklaasfeest


