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Van de voorzitter
Zo de zomer is weer voorbij! Wat een lekker 
weertje was het de afgelopen weken zeg. Een 
mooier voorproefje op de zomer konden we 
ons bijna niet voorstellen. Ruiters met roden 
hoofden, stoffige rijbanen en watergevechten 
nar de zaterdaglessen. Het moet niet gekker 
worden in april. Helaas groeide het gras niet zo 
hard, waardoor de pony’s en paarden nog niet hun benen mochten strek-
ken in de weilanden. Maar het mooie weer zorgde wel voor een paar leuke 
activiteiten.

Tijdens de samengestelde wedstrijd van 18 maart was het overigens min-
der mooi weer. Met hagelbuien in het vooruitzicht werd besloten de hele 
wedstrijd in de binnenbak te verrijden. De lol werd er niet minder om voor 
de 22 dappere strijders. In de dressuurproef, het springparcours en natuur-
lijk weer het stoelendansspel werd er enthousiast meegedaan. Hardlopers 
bleken geen doodlopers dit keer, want de nummer één van de stoelendans 
maakte een reuzensprong in het eindklassement. Het verslag en de uitsla-
gen zijn verderop in deze Prepraat te lezen.

Een dag na de samengestelde wedstrijd was de Algemene Ledenvergade-
ring met wat bestuurswisselingen. Vanwege haar drukke privé-leven heeft 
Gerda van de Ploeg zich teruggetrokken uit het bestuur, maar we hebben 
met Adrie Vianen een goede vervanging. Toch zijn we Gerda niet kwijt, 
want zij zal nog zeker op wedstrijden en met de Open Dag haar steen-
tje bijdragen. Welkom Adrie en ook welkom nieuwe jeugdbestuursleden 
Femke en Felicia. Twee Daltons in het bestuur, als dat maar goed gaat! Rick 
is verhuisd van het jeugdbestuur naar het bestuur en zo is de club voor het 
komend jaar weer compleet.

De federatieruiters hielden op 19 maart ook hun jaarlijkse vergadering en 
hier werden serieuze uitspraken gedaan over het tekort aan leden. Het rij-
den van officiële KNHS wedstrijden zoals die in de federatieflits beschreven 
staan is ontzettend leuk. Heb je een paard of pony en zou je graag voor de 
Ziende op wedstrijd willen gaan? Meld je dan eens bij Ria of bij mij. In de 
federatieflits kun je ook deze Pretpraat weer de ervaringen lezen van de 
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ruiters en paarden, op jacht naar de felbegeerde winstpunten.

Niet officieel maar wel weer erg leuk was de Eigen Paarden keuring op 
22 april. De 5e editie van de Eigen Paarden Dag werd een dolle boel. Het 
prachtige weer en het gezellige publiek zorgde voor uitbundige ruiters en 
opgewonden paarden. De kleding van de combinaties vormden weer een 
hoogtepunt. In combinatie met de felle zon leverde dat bijzonder mooie 
foto’s op die te zien zijn op www.deziende.nl. 

Zo en nu kan het echte werk beginnen met de cross (12 mei) en de Open 
Dag (30 juni). De Open Dag staat dit jaar in het teken van ‘cartoons’. Te-
ken, cartoons snap je hem? Zoals ieder jaar kunnen sponsors, helpers en 
mensen met goede ideeën zich weer melden bij de bestuursleden om de 
Open Dag tot een succes te maken. Natuurlijk zal er binnenkort al druk 
geoefend worden voor het showprogramma. Is jouw les dit jaar aan de 
beurt? Je merkt het gauw. Zo niet, dan doe je natuurlijk mee aan de dres-
suurwedstrijd ’s ochtends en kom je met je familie gezellig kijken. Mis-
schien mag je dit jaar wel meerijden in de parade, wie weet…

Tot ziens op de manege!

Lot Paymans

Geen lidmaatschapkaart meer!
De afgelopen jaren hebben alle leden van de vereniging een lidmaat-
schapskaart gekregen met de bedoeling die mee te brengen naar de wed-
strijden.
Helaas vergeet doorgaans zo’n 95% van de ruiters dit pasje mee te bren-
gen, zodat ik alsnog de ledenadministratie moet raadplegen om te zien of 
iemand lid is en zijn/haar contributie heeft betaald.
Eigenlijk had het pasje alleen nut om korting te verkrijgen bij Dierenspeci-
aalzaak Rijnbeek in Nieuwkoop. Verder werd het niet gebruikt.
We hebben daarom besloten om vanaf heden geen pasjes meer uit te 
geven. Om korting bij Rijnbeek te krijgen, dien je voortaan een geadres-
seerde Pretpraat te tonen en bij inschrijven voor wedstrijden kijk ik, bij 
twijfel, in het ledenoverzicht of je lid bent en ook hebt betaald.
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Van het Jeugdbestuur  

Hallo allemaal!
Dit jaar is er een nieuw jeugdbestuur gekomen.
Het jeugdbestuur heeft de taak om voor de jongere ruitertjes leuke dingen 
te organiseren op Pretfort. Ook staat er in iedere pretpraat iets van het 
Jeugdbestuur. Natuurlijk zijn ideeën en vragen van jullie allemaal welkom! 
Het Jeugdbestuur bestaat uit Femke en Felicia, voor degene die ons niet 
kennen, stellen wij onszelf even 
in het kort voor. J
 
Ik ben Femke Severrien en ik 
ben het nieuwe jeugdbestuur 
samen met Felicia. Ik ben 13 
jaar en ik rijdt alweer best wel 
lang op manege Pretfort, en 
ook al heel lang in de gezellige 
woensdag middag les. Mijn lie-
velings paarden op de manege 
zijn Kindly en Kaatje. Ik heb ook 
nog 2 verzorgpony’s maar die 
staan niet op de manege. Ik hoop dat ik samen met Felicia leuke dingen 
kan gaan organiseren voor jullie! 

Ik ben Felicia Brouwer en zit ook in het 
jeugdbestuur. Ik ben 15 jaar en ik rij 
ongeveer 6 jaar op de manege, waarvan 
5 jaar in de dinsdagles. Ik ben vaak te 
zien op Pretfort, want ik huur 2 paard-
jes, Sanne en Selly. Dit zijn dan ook mijn 
lievelingspaarden op de manege! Verder 
verzorg ik naast Sanne en Selly nog op 
een Fokkerij, waar rond deze tijd van het 
jaar lieve veulentjes zijn! J
Ik hoop dat jullie nu een beetje weten 
wie wij zijn, als je nog vragen voor ons 
hebt, mag je die gerust stellen. 
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Lessen tijdens vakanties
De afgelopen vakantie heeft Ria soms les staan geven aan slechts 2 ruiter-
tjes.
Dat is uiteraard niet helemaal de bedoeling, want er waren maar heel 
weinig afzeggingen.
De eerste vraag is dus om voortaan voor je met vakantie gaat, hier even 
melding van te maken, want tijdens de vakanties gaan de lessen altijd 
gewoon door. 
(Met uitzondering van de grote zomervakantie dan natuurlijk.)
Om dit in de toekomst te voorkomen, zal er voortaan (ruim voor de vakan-
ties) een lijst in de kantine hangen waarop je kunt aangeven in welke les 
je gedurende de vakantie wilt komen rijden. We weten dan precies wie er 
wel komen en wie er niet komen.

Lessen waarvoor minder dan 4 ruiters zich aanmelden, proberen we ver-
volgens samen te voegen. Als we ruim voor de vakantie van jullie weten 
of jullie komen, kunnen we die nieuwe indeling al voor de vakantie maken. 
Anders moeten we gaan bellen en dat is soms wat onhandiger.
We rekenen daarbij op wat flexibiliteit van jullie kant.
We moeten nog even proefdraaien om een goede manier hiervoor te be-
denken, maar willen hier bij de eerst volgende vakantie mee starten.

Samengestelde wedstrijd 
Zondag 18 maart was het een drukte van belang bij Manege Pretfort in 
Aarlanderveen. Maar liefst 22 deelnemers hadden zich ingeschreven voor 
de samengestelde wedstrijd van Ruitersportvereniging De Ziende.
Vanwege de harde wind, regen- en hagelbuien werd deze wedstrijd in de 
binnenmanege verreden. Niet dat ruiters, pony’s en paarden niet tegen 
een beetje slecht weer kunnen, maar de opdrachten tijdens een samen-
gestelde wedstrijd zijn al behoorlijk pittig. Zo moet er eerst een dressuur-
proef gereden worden, daarna een springparcours overwonnen worden en 
vervolgens wordt er een stoelendansspel met paarden gedaan. Het is een 
echte wedstrijd voor allrounders: ruiters met show, lef en snelheid!
De wedstrijd was opengesteld voor vier categorieën ruiters, ingedeeld naar 
hun diploma A, B, C of D. Omdat er maar twee ruiters met een D-diploma 
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meereden, werden deze bij de categorie 
C ingedeeld. Uiteindelijk konden alle deel-
nemers met een lach op hun gezicht naar 
huis toe. Want of je nu een prijs of geen 
prijs had; iedereen heeft zeker een leuke 
dag gehad.

De uitslag: Met A-diploma
1 Kelly Hagénus op Pokey 
2 Anne Niemel op Kim
3 Julia Vianen op Hardy
4 Cheyenne van Koert op Jeroen
5 Marieke Oudenes op Sanne

Met B-diploma
1 Sanne Buining op Hardy
2 Bo van Vliet op Pokey
3 Franca Brussee op Mickey
4 Maxime vd Ploeg op Borah
5 Marlies Bruggeman op Lille

Met C/D-diploma
1 Marit van Leeuwen op Borah
2 Vivian de Kort op Borah
3 Felicia Brouwer (D) op Sanne
4 Petra Schutter op Mickey
5 Bonnie Domburg (D) op Borah
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Koninginnedag 2007
Zoals ieder jaar, gingen er weer 2 pony’s naar het dorp van Nieuwkoop. Dit 
jaar waren dat Pokey en Jeroen. Kinderen mogen er dan 2 rondjes op stap-
pen, terwijl er iemand naast loopt.

Van tevoren moesten de pony’s natuurlijk gepoetst worden. Jeroen was 
heerlijk in de rui (Als pony’s of paarden in de rui zijn, verliezen ze hun dikke 
wintervacht) dus er moest hard gepoetst worden om de meeste haren er 
een beetje uit te krijgen. Ook kregen Jeroen en Pokey leuke vlechtjes en 
staartjes in hun manen.
Vervolgens moesten de zadels in de veewagen gelegd worden en de pony’s 
gingen ook in de veewagen. Eerst Jeroen, daarna Pokey. Ze waren het al 
gewend, dus ze gingen erg makkelijk mee de veewagen in. 
In het dorp aangekomen, zette Ria de veewagen onder een boom neer, in 
de schaduw. De pony’s mochten er nog niet gelijk uit, eerst gingen we nog 
even de hekken en strobalen neerzetten voor de kinderen. Er stonden wel 
gelijk al allemaal kinderen omheen, helemaal enthousiast om op de pony’s 
te gaan zitten. 
Toen we de pony’s opgezadeld hadden, begonnen we gelijk met lopen. Je-
roen en Pokey gedroegen zich erg goed, ondanks alle harde geluiden en de 
drukte. Ze waren gewoon rustig, en vonden het prima, de rondjes stappen 
met kinderen op hun rug. De 2 uren dat we daar stapten, was er constant 
een rij met kinderen. Drukker als vorige jaren, dat was wel erg leuk!
Na het ponyrijden, kregen Pokey en Jeroen een beetje bix en werden nog 
geaaid door allemaal kinderen. Daarna zetten we ze weer op de veewagen 
en hingen het hooinet op zodat ze onderweg lekker konden eten. 
Marieke reed de veewagen weer naar de manege toe. Daar haalden we de 
paarden weer uit de veewagen en zetten ze op stal. Nu dan nog even de 
veewagen en de zadels opruimen. Het was weer een leuke en geslaagde 
dag, met een prachtig weer! 
Voor heel veel foto’s kun je op de site van de manege kijken.

Van het Jeugdbestuur J
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Federatieflits!
Helaas is er maar één Ziende-combinatie in de 
afgelopen periode gestart: Ragne en ik. Om 
jullie niet teveel te vervelen met Ragne-verha-
len (daar kan mijn familie thuis heel wat over 
vertellen) zal ik het kort houden. 

Zondag 11 maart Rijpwetering
Op een mooie zonnige dag gingen Ragne 
en ik van start bij de Ripse Ruiters. Met een 
warme binnenbak en een strenge jury in het vooruitzicht besloten we om 
toch maar vooral zo weinig mogelijk te doen tijdens het losrijden. Met 
als resultaat dat Ragne haar beste beentje voor zette tijdens de proef. Na 
twee fijne proeven konden we dan ook twee keer het oranje lint ophalen 
plus een winstpunt voor de 2e proef. Met 178 en 181 punten kregen we 
zelfs applaus van het Ripse publiek.

Zondag 1 april Nieuwkoop
Hoe een thuiswedstrijd als een uitwedstrijd kan voelen. Als Nieuwkoper 
ga je graag op wedstrijd in je eigen dorp. Helaas viel het ook dit keer een 
beetje tegen bij stal Oosterman. Gebrek aan losrijruimte, gebrek aan sfeer, 
gebrek aan zuurstof in de binnenbak zorgden voor een teleurstellend resul-
taat van 176 en 171 punten. Maar gelukkig geen gebrek aan lieve suppor-
ters!

Zondag 15 april Langeraar
Terwijl in Rotterdam de marathonlopers zichzelf uitputten, gingen Ragne 
en ik de Langeraarse velden onveilig maken. De eerste buitenwedstrijd van 
dit seizoen werd onder tropische omstandigheden verreden. Maar Ragne 
vond het gras goed smaken en ik had er zelf ook veel zin in. Die combinatie 
bleek super voor onze impuls. Terwijl de andere paarden op hun tandvlees 
liepen, ging Ragne als een speer de proeven door. De jury was zeer gechar-
meerd en gaf maar liefst 188 punten, een persoonlijk record! De tweede 
proef was goed voor 178 pt, dus konden we tevreden met een 1e en een 
2e plaats naar huis.

Zondag 29 april Hazerswoude-Dorp



Jaargang 33, nummer 2 - mei 2007 - pag. �

Bij de oplettende federatieflitslezer zou nu een belletje moeten gaan rin-
kelen. Met het PR in Langeraar hebben Ragne en ik de stand van 9 winst-
punten bereikt en we hebben dus nog maar één topproef nodig om door 
te mogen naar de Z! Op het Amalia Concours in Hazerswoude-Dorp was 
de mogelijkheid daar. Ging de eerste proef in een wat zware bak nog niet 
optimaal, des te beter was de tweede proef! Maar een goed gevoel over 
een proef zegt niet alles. Tijdens de prijsuitreiking bleek Ragne wel twee 
keer een 3e prijs gescoord te hebben, maar met 175 en 172 punten waren 
we wel een beetje teleurgesteld. Volgende keer beter!

De standen zijn nu als volgt: 
 
Chantal & Unic B + 5  
Jo & Boy L1 + 10 (L2-startgerechtigd) 
Lot & Ragne M2 + 9  
Ria & Northan Z1 + 18 (Z2-startgerechtigd) 

De komende wedstrijden worden enorm spannend. Niet alleen omdat 
Ragne en ik ons laatste puntje gaan proberen te scoren, maar ook omdat 
Ria en Northan van start gaan in de hoogste dressuurklasse Z2 en onze 
nieuwste combinatie Vera en Tango de L1 onveilig gaan maken.

Tot de volgende flits!
Groetjes, Lot

Voor het laatste
verenigingsnieuws 

en heel veel
FOTO’S

ga je natuurlijk naar 

www.pretpraat.nl
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Een onderonsje met…

Een bekend gezicht 
op Pretfort!

Deze Keer:
Marja!

Hallo! Er is mij door Ria en Ad Koster gevraagd om jou voor de 
Pretpraat te interviewen!
Nou jááá zeg, waarom?! Ik heb niets bijzonders te vertellen hoor.

Je komt hier al ontzettend lang en je bent pas geleden ook nog 50 
jaar geworden…
Ja, zet dat er dan maar niet in hé, van die leeftijd…Hahaha!

Wat is je volledige naam, ik bedoel: je voornamen en je achter-
naam? En waar en wanneer ben je geboren?
Ik heet voluit Marja Aagje Mourik. Ik ben op 19 december in 1956 geboren, 
in het ziekenhuis van Dordrecht. Mijn ouders woonden in Brandwijk, een 
klein dorpje waar ik zelf niet zo lang heb gewoond voordat we verhuisden 
naar Alphen aan den Rijn. Tot mijn 3e jaar heb ik aan het Rietveldsepad 
gewoond, daarna verhuisden we naar Bodegraven. Ik ben enigs kind.

Betekent dat dat je verwend bent? Omdat je geen broers of zus-
sen had?
Nou, verwend…dat wil ik niet zeggen! We hadden ook altijd een hond, 
misschien dat ik daarom niet verwend ben? Tenslotte is een hond ook een 
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kind!

Waar woon je en met wie?
Ik woon in Bodegraven, samen met mijn moeder van 91 jaar. Mijn vader is 
overleden.
Ik heb altijd met mijn moeder gewoond eigenlijk. Dat is gewoon zo gelo-
pen! Vroeger woonden we aan de Noordzijde in Bodegraven. Mijn vader 
was daar een soort zetbaas op een boerderijtje. Tot mijn 11e woonden we 
daar, daarna zijn we naar een eensgezinswoninkje verhuisd. Mijn vader 
was moeilijk gaan lopen, hij kon het werk op de boerderij niet meer doen, 
vandaar die verhuizing.

Wat was je vader voor een man, en vertel eens iets over je moe-
der? Ze heeft al een behoorlijke leeftijd inmiddels zeg!
Mijn vader was eigenlijk iemand die nooit zoveel zei. Het was een rustige, 
stille man. Mijn moeder heeft al een hoge leeftijd, maar dat betekent niet 
dat je haar moet onderschatten! Ze is een pittige dame en kan erg fel zijn!

Hoe was jij als kind?
Ik was geloof ik rustig en een beetje verlegen. We woonden ook wel erg 
afgelegen, ik speelde wel met vriendinnetjes maar de boerderij lag toch 
een eind uit de buurt dus ik was ook vaak wel alleen. Ik had in elk geval 
niet echt een groep kinderen om me heen of zo. Ik ging naar de Da Costa-
school in Bodegraven en daar had ik wel vriendinnen, maar spelen in het 
dorp na school, dat ging natuurlijk niet. Maar de boeren om ons heen had-
den ook wel kinderen dus daar ging ik dan wel mee om, ja.

Wat heb je na de lagere school gedaan, ben je toen gelijk gaan 
werken?
Ik heb eerst de huishoudschool in het dorp gedaan. Die school is inmiddels 
trouwens afgebroken, de nieuwe C1000 staat nu op die plek! Na de huis-
houdschool ben ik gaan werken.

Waar ben je gaan werken?
Ik werkte toen bij Eminent. Daar werden elektronische orgels gemaakt. Ik 
heb er 12 jaar gewerkt, en toen ging het failliet! Eigenlijk gaat alles waar ik 
tot nu toe werk altijd failliet, hahahaha! Dat geeft te denken hé! Maar wel 
ergerlijk eigenlijk.
Bij Eminent deed ik soldeerwerk en zo, het elektrische gedeelte, zeg maar.
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Ben je technisch aangelegd dan?
Mwah…Wat is technisch? Ach, een stekker kan ik wel in elkaar zetten of 
zo, een buitenlamp ophangen lukt me ook nog wel. Maar daarmee houdt 
het dan echt wel op hoor!
Waar ben je na Eminent gaan werken?
Ik ben toen bij Circuit Technologie gaan werken. Daar maakten we print-
platen. Ik controleerde met een loep of al die platen wel goed in elkaar 
zaten en zo. Wel precies werk, zeg maar. Ik vond het leuk, maar zoals ik al 
zei: Alles waar ik werkte ging failliet. Dus ook dat bedrijf, in 2003 was het 
afgelopen.Het werd overgenomen door andere bedrijven…Ik heb na dat 
faillissement een poos thuis gezeten. Daarna heb ik een paar maanden bij 
Intertoys in het magazijn gewerkt in Waddinxveen.

Wat doe je momenteel voor werk?
Ik werk bij Bakker Kaas, daar seal ik kaas in en zo, we verpakken het. Het is 
geloof ik familie van Inge Bakker (Ja, die kennen we! Red.). Zij heeft er ook 
wel eens een poosje op tijdelijke basis gewerkt. 

Heb je het naar je zin daar?
Och, het werk op zich is niet zo denderend, maar de mensen zijn gezellig 
en dat doet een hoop. Ik werk er 36 uur per week dus de mensen om me 
heen moeten wel gezellig zijn anders is het niet uit te houden!

Wat zijn je hobby’s, Marja?
Nou ja, paardrijden natuurlijk. Dat doe ik 1x per week, al zo’n 20 jaar 
geloof ik. Verder houd ik van tekenen en schilderen. Stillevens en zo maar 
ook wel mensen en dieren. Ik heb ooit zo’n cursus bij de LOI gedaan, weet 
je wel. Ik kom er alleen erg weinig aan toe om het te doen, helaas. Verder 
houd ik van kleipoppen maken en romans lezen. Ik heb ooit de serie over 
de aardkinderen van Aurel gelezen. Maar echt, ik kom erg weinig aan die 
dingen toe. Naast mijn werk heb ik thuis ook één en ander te doen aan 
huishoudelijke dingen natuurlijk. En ik heb de hond en de tuin ook nog om 
me mee bezig te houden! Mijn hond is een vuilnisbakkie van 8 jaar. Hij heet 
Bobo en ik ben erg gek op hem!

Heb je een relatie?
Nee, ik zal wel te lastig wezen, mij hoeven ze niet, hihihi! Ik heb wel eens 
een relatie gehad, maar die duurde maar kort hoor.
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Je komt al 20 jaar op Pretfort?
Ja, ik ben ooit begonnen in een manegeles, ik ging met wat meiden van 
mijn werk mee die les hadden hier. Ik was al nooit zo’n held met gym en 
zo en als je wat ouder bent als je begint ben je denk ik veel banger om te 
vallen. Het duurt in elk geval langer voor dat je het onder de knie hebt. Eh, 
in mijn geval: Ik denk dat ik het nooit meer onder de knie zal krijgen, haha!

Heb je altijd van Ria les gehad?
Nee, eerst van Meneer van Schaik en daarna van Ria. Ik heb ook nog een 
tijdje van Inge les gehad. Van anderen ook nog, maar die namen ben ik al-
lemaal allang weer vergeten!

Heb je een lievelingspaard op dit moment?
Het allerliefst rijd ik op Mickey natuurlijk, maar soms rijd ik ook op Kindly 
of Silvester. Silvester ligt me niet echt, omdat die wat bangig is. Dat is niet 
zo’n goeie combinatie als je zelf ook bangig bent! De laatste tijd rijd ik vaak 
op Kindly, maar daar rijd ik mijn kont wel eens op open, hahaha!

Je hebt wel heel wat paarden gekend en bereden zeker, in die 20 
jaar! Welke herinner je je nog goed?
Poeh, dat zijn er inderdaad nogal wat geweest. Ik herinner me Kitty nog, 
zo’n groot donker ding. En een heel groot paard dat Goudvos heette. Daar 
klom ik ook nog op ook, zo groot als íe was! Verder was er een zwart paard 
dat Arona heette en ik herinner me ook nog één of andere Pirella.

Dan nu de moeilijkste vraag voor de meesten: Wat zijn jouw 
goede en slechte eigenschappen?
Poeoeh, da’s een hele moeilijke, inderdaad! 
(Marja krijgt met het antwoord op deze vraag wat hulp van Wilma, die ze al 
een hele tijd kent uit Bodegraven. Red.)
Mijn goede eigenschappen zijn misschien dat ik eerlijk ben en dat ik lief 
ben voor dieren. Ik neem ook altijd appeltjes mee als ik naar de paarden 
ga. Volgens Ria ben ik trouwens véél te lief voor paarden, haha! Volgens 
Wilma ben ik een zachtaardig mens. Ze zegt ook dat ik heel veel humor 
heb. Nou ja, vooruit maar dan, dat zal dan wel!
Mijn slechte eigenschappen? Teveel om op te noemen denk ik, hihi! Ik kan 
heel erg boos worden. Het gebeurt niet snel maar als ik echt woedend 
word ga ik schelden en met dingen of deuren gooien…Je hebt wel eens 
zo’n dag dat er echt werkelijk van alles mis gaat, de dingen lukken dan 
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gewoon allemaal niet…Vreselijk!
Verder kan ik wel eens mopperig zijn en erg in mezelf praten. Dat doe ik 
sowieso wel veel, in mezelf kletsen. Vaak lijkt dat dan mopperen, maar dan 
is dat helemaal niet zo.
Wat nog meer? Oh ja, ik heb een erg slecht geheugen en ik kan erg pessi-
mistisch zijn. Een echte zwartkijker soms!

De laatste vraag: Wat vind je zo leuk aan Pretfort en wat zou je 
nu juist graag veranderd willen zien?
Ach ja, Pretfort is Pretfort. Het is hier gewoon gezellig, niet kakkerig of zo. 
En tja..als ik het ergens naar mijn zin heb, blijf ik meestal gewoon heel erg 
lang hangen!
Of ik echt iets veranderd zou willen zien? Mwah, niet echt. Weet je, het 
zou leuk zijn als ze alles op konden knappen. Maar vooral omdat ze dat zelf 
willen. Ik ben gewoon wel tevreden zo!

Prietpraatjes
Wist U dat…

- Ria volop aan het experimenteren is met  
 nieuwe haarkleurtjes?
- Zij van blond achtereenvolgens koperrood,  
 rotte peentjes-oranje en 
 babypoep-bruin met “Lingens Blonde” plukjes is geweest?
- Zij ons echter pas echt wist te shockeren met een fluorescerend geel 
 kapsel?
- Zij dit zelf blijkbaar nog niet in de spiegel had bekeken voordat ze het  
 erf op ging?
- Alle paarden sprakeloos waren van deze metamorfose?
- Alle klanten niet minder verbijsterd reageerden?
- Zij wel erg mooi kleurde bij het goudgele stro dat net geleverd was?
- Wij benieuwd zijn welke kleur zij de volgende keer kiest?
- Onze persoonlijke voorkeur uit gaat naar biggetjesroze of muisgrijs?
- Zij nu juist zo haar best doet om deze laatstgenoemde kleur te 
 verbergen?
- Flits en Marcel helemaal nergens meer van op kijken als Ria weer een 
 verfbad heeft genomen?
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- Ria de mislukte verfpoging de laatste keer probeerde  
 te verdoezelen door de maaltijd die Anneke zo 
 enthousiast bereid had, in haar haren te laten 
 smeren?
- Anneke dit nou niet direct bedoeld had met haar   
 kookkunst?
- Het er desondanks weer erg KUNSTIG uit zag?
- Vera het al op een rennen zet als Ria aan de eettafel  
 plaats neemt?
- Zij namelijk ook regelmatig met eten wordt 
 ingesmeerd door Ria?
- Dit in de categorie “onderbroekenlol” zou kunnen worden 
 ondergebracht, net als het opsluiten van klanten in de containers?

- Esther, Jessica en Sanne V. de manege 
 wederom hebben gered van een 
 nieuwe “kuikentjesplaag” deze lente?
- Zij namelijk verwoed gezocht hebben naar  
 het nest van onze meest 
 broedse kip?
- Zij het erg goed verstopt had, bovenop een  
 plank in een schuur?
- Wij 13 eieren hebben kunnen 
 onderscheppen, 
 vlak voordat de “Invasion 
 of the babykipjes” een feit zou zijn?
- De moederkip ons nu met de snavel in de  
 lucht voorbij loopt?

- Wij ons bijna schuldig voelen over deze kuikenmoord?
- Handige Harrie echter de kippen van de vorige 
 geslaagde gezinsuitbreiding nog aan een huisje aan het helpen is?
- Wij tegenwoordig een druk bezochte EHBO-post hebben in de kantine?
- De ambulancedienst erover denkt Manege Pretfort als vaste halte 
 aan te doen?
- Wij Chayenne en Annabel veel beterschap willen wensen?
- De één een schop van een pony kreeg, terwijl de ander een snoekduik  
 in de sloot maakte en daarbij haar arm open haalde?
- Ivon nu een gediplomeerd manegeverpleegkundige is geworden?
- Bliksem tegenwoordig privé-zwemlessen organiseert?
- Wieke Vis daarover mee kan praten?
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- Zij haar A en B diploma in één keer haalde, door vanaf de rug van 
 Bliksem met een waan zinnig mooie salto achterover de sloot in te 
 duiken?
- Liberty en Rick samen helaas gezakt zijn voor hun diploma reddend 
 zwemmen?
- Zij Ria en Marcel en de trekker nodig hadden om weer aan wal te 
 komen?
- Dit wel weer genoeg zwemactiviteiten  
 waren voor de komende 5 jaar?
- Iedereen zich nog even voor het 
 ponykamp moet inschrijven?
- Ook de lijst voor het tienerkamp in 
 de kantine hangt? 
 Snel inschrijven, a.u.b.!
- Zowel de internationaal getinte 
 Eigen Paardendag als de 
 Koninginnedag weer erg feestelijk 
 en volop in het rood-wit-blauw en   
 oranje zijn gevierd?
- Wij alweer heeel benieuwd zijn naar  
 het thema van de Eigen Paardendag 2008?
- Wij twee nieuwe pony’s op de manege hebben?
- Kylan, onze eerste nieuwe kostganger, tijdelijk in de les meeloopt tot  
 aan de zomervakantie?
- Onze andere nieuwe aanwinst een privépony betreft, een krappe meter  
 hoog is en naar de naam Leon luistert?
- Wij deze nieuwelingen en hun baasjes van harte welkom op Pretfort  
 willen heten; de gezelligste manege van hééééééééééééél Nederland???

Lever je Prietpaatjes in via onze site:
www.pretpraat.nl
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Paardenpraat
Deze keer stelt 
onze eigen

Sanne
zich aan jullie voor…

Hallo allemaaaal! Eindelijk eens 
een bijdrage uit Noorwegen 
in jullie Pretpraat! Het mocht 
eens tijd worden, op manege 
Pretfjord, hahaha! Zo langza-
merhand zijn we bijna in de 
meerderheid als fjordendames! 
Het staat ook erg leuk, zo’n stel 
fjorden bij elkaar in de les. Na-
tuurlijk blijf ik een individu met 
mijn eigen persoonlijke karak-
ter en levensverhaal. En weet je, dat mag ik deze keer aan jullie vertellen!

Ik ben allereerst natuurlijk een merrie, en dan niet zomaar eentje…Ik heb 
serieus, echt waar, ik meen het, ooit de premie “MODEL MERRIE” verdiend 
op de keuring! Nou, hoe vinden jullie dat! Knap toch? Ik ben er erg trots op, 
dat het met grote letters in mijn paardenpaspoort gestempeld staat!
Ik ben geboren op 5 mei 1997 en heb dus pas geleden mijn 10e verjaardag 
gevierd!
Ik ben ingeschreven in het officiële fjordenstamboek, als dochter van papa 
Drageset en mama Karlien. De naam van mijn moeder klinkt eigenlijk niet 
zo erg Noors, moet ik zeggen…. Misschien omdat ze in mijn geboorte-
plaatsje Harkema niet zo goed Noors spreken? Sanne is eigenlijk ook niet 
zo’n Scandinavische naam….
Mijn groot- en overgrootouders hebben wel echte originele Noorse na-
men, zoals: Holtar, Grabb, Tindra, Felder en Tjostar. Moooooi hé, die 
Noorse tongval?
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Zoals alle originele fjordenpaarden ben ik isabelkleurig. Dat is een soort 
beige (voor de mensen die er geen verstand van hebben!). Op de boven-
kant van mijn rug loopt de onmiskenbare, donkerbruine aalstreep. Hoewel 
wij fjorden erg op elkaar lijken, kunnen kinderen me er toch meestal wel 
tussenuit halen als we met zijn allen in het weiland staan. Misschien om-
dat ik volgens mijn baasje Ria de allermooiste van het stel ben? Dat moest 
er toch even in hoor, dat zij dat van mij vindt! Ik ben er ook hartstikke trots 
op! Behalve mooi ben ik ook nog eens erg lief en betrouwbaar en ook nog 
reuze voorwaarts, al zeg ik het zelf!

Ik heb eens na zitten denken hoe ik eigenlijk op jullie gezellige manege 
terecht gekomen ben…Dat is alweer een jaartje of 6 geleden denk ik…Ik 
was nog drachtig van mijn veulentje Zeppie, die bij jullie in de kraamstal 
geboren is. Een schat van een dochter, echt een wolk van een baby…He-
laas werd ze verkocht, maar wel aan hele lieve mensen heb ik begrepen! 
Gelukkig maar, dat verzacht het gemis toch 
wel een beetje. Ik heb nog erg leuke herinne-
ringen aan haar hoor! Niet aan het “maken” 
van Zeppie trouwens, dat was nou werkelijk 
een enorme tegenvaller! Geen bruisende, ge-
spierde, knappe hengst heb ik gezien…Alleen 
een kerel op kaplaarzen met een plastic spuit 
kwam eraan te pas…inseminatie heet dat. 
Het is een mooi woord, maar lol heb je er niet 
van hoor! Het klinkt een stuk interessanter 
dan het was in elk geval. Maar okee, ’t is een 
mooi kind geworden en dat is natuurlijk wel 
het allerbelangrijkste!

Hoewel ik erg gewild ben in de manegelessen, heb ik lichte voorkeur voor 
het werken met de dames die mij geregeld “huren”, te weten: Vivian, 
Marcella en natuurlijk Felicia. Felicia en ik hebben samen trouwens nog een 
mooie show weggegeven op de laatste eigen paardendag joh! Wie zei ook 
alweer dat fjorden niet zo goed kunnen galopperen??? ’t Was voor Felicia 
nog een heel gedoe om in rengalop een kleurplaat in te kleuren, daarom 
is ze onderweg heel even afgestapt. Anders kleurde ze buiten de lijntjes 
misschien? In elk geval hebben we laten zien dat we meer kunnen als dat 
droge dressuren, hoe leuk dat soms ook kan zijn. En hoewel ik geniet van 
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de uurtjes met mijn vaste mei-
den, ben ik op al jullie kinders dol 
hoor! 

Eigenlijk is er maar één heeeeel 
klein minpuntje aan het wonen 
en werken op Pretfjord: dat vre-
selijk moeilijke SPRINGEN!!! Jeetje 
zeg, snappen jullie dan niet dat 
wij fjorden daar niet voor ge-
maakt zijn??? Staan er hindernissen, planken, balken, blokken of palen op 
de Noorse fjorden en gletsjers??? NOU DAN!!! Wij hebben andere kwalitei-
ten! Zo, dat moest er even uit!!!

Lieve kinderen, ik vond het fijn om even tegen jullie aan te praten via dit 
boekje. Leuk dat jullie me zo fijn komen borstelen steeds, dat doet me al-
tijd erg goed. Ik ben een echte ijdeltuit, dat weten jullie! En blijf me vooral 
maar lekker vertroetelen, dan zal ik de sterren van de hemel voor jullie 
lopen!

Dag schatten!  Kusjes van  SANNExxx

Sponsorwedstrijd voor
nieuw Springmateriaal

Momenteel overwegen we om een
sponsorwedstrijd te gaan

organiseren voor mooi nieuw
springmateriaal

In de volgende
Pretpraat lees je er
waarschijnlijk meer 

over.
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Voor de komende Open 
Dag zijn we nog op zoek 

naar enkele

sponsors
Wilt u de kosten van

(bijvoorbeeld) het 

springkussen
op u nemen, of van een deel 

van de andere kosten?

Neem dan even kontakt op met de
penningmeester, of met één van de andere 

bestuursleden.
Namen en telefoonnummers staan op

pagina 1 van deze Pretpraat.

Uiteraard kunt u met Ria hier over
spreken.
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Kom naar de Open Dag van 
R.S.V. “De Ziende”

op Manege Pretfort
aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

ZATERDAG 30 JUNI 2007
* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)

* Vanaf het begin van de middag demonstraties
te paard, door jeugd en volwassen leden van

Ruitersportvereniging- en Rijvereniging “De Ziende” 

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
zodat u niet thuis hoeft te zijn om te eten

* Rad van avontuur en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Springkussen aanwezig

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pretfort en neem iedereen mee die 
je kent, want het wordt een groot feest!
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mei
� Marieke Oudenes
� Gerda Bruggeman
� Elise Borgstijn
� Natasja Rietveld
�2 Elianne van Egmond
�� Wieke Vis
�� Jessica Verkade
23 Melanie Sassen
2� Celeste Tukker
27 Lotte Verheul

juni
2 Jolanda Nagel
7 Bejulah van Haren
�� Elena Hoogstrate
�� Paul Hadassa
�� Anna Louisa Klootwijk
22 Vincent Smits
27 Kimberly de Clonie Mac Lennan

2� Ester van Doorne
2� Ben Epskamp
2� Margaux Vos

juli
3 Iris van Doorne
� Sharon  Janssen
� Bonnie Domburg
�2 Inge Bakker
�� Margot Keizer
�7 Jeanine van Oudenallen
�� Moushami Hilders
�� Esther van Gaalen
23 Cindy Hagénus
2� Marcel Wetter
3� Fenna Schrijver

Wij feliciteren de jarigen
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�2 mei  Cross en puzzelcross/puzzelrit

30 juni  Open dag en Dressuurwedstrijd

23 juli  Start kampweek

22 sept.  Cross en puzzelcross/puzzelrit

27 okt.  Dressuurwedstrijd

2� nov.  Sinterklaasfeest

Kijk voor de aktuele agenda op
www.pretpraat.nl


