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APK FOR LIFE. BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE OF GEBRUIKTE NISSAN ONTVANGT U LEVENSLANG GRATIS APK. VRAAG ER NAAR IN ONZE SHOWROOM OF KIJK OP WWW.APKFORLIFE.NL
SHIFT_to one

NissaN x-trail: 
comfort in 
stoer design

LOOP EENS BINNEN
BIj NISSaN VaN LEIjdEN...

NissaN NOtE: 
voor ouders 

van nu

maak een 
proefrit

...en maak kennis met het team vakmensen dat achter de 
naam van Leijden staat. Naast perfecte service vindt u bij ons de uitge-
breide range Nissan modellen. Of u nu voor de Micra, NOTE of X-TRAIL kiest, u 
rijdt altijd zorgeloos. Kopen of leasen? De mensen van Nissan Van Leijden zijn u 
graag met vakkundig advies van dienst.

autobedrijf Van leijden
Koperweg 1, aLPHEN aaN dEN RIjN (autopark Heimanswetering)

T. verkoop: 0172-42 07 07, T. werkpl./mag.: 0172-44 03 66 
i: www.vanleijden.nl  e: info@vanleijden.nl

NissaN micra: 
groots maar klein 
geprijsd
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Van de (nieuwe) voorzitter
Eerst maar wat feiten?
Ik ben 46, geboren in Eindhoven, woon nu in Alphen 
aan den Rijn en ben alleenstaand moeder van één 
fanatieke manegedochter (Franca, 16) en één anti-
manege zoon (Arthur, 13). Ik heb orthopedagogiek 
gestudeerd in Leiden en werk in Utrecht voor het 
Nederlands Jeugdinstituut, voor de afdeling Onderwijs 
en Jeugdzorg.

Waarom wilde je voorzitter worden?
Nou, dat wilde ik eigenlijk niet, vooral omdat ik er nog nooit aan had gedacht. Maar 
toen vroeg Ad me. Ik was heel verrast en toen dacht ik: “waarom niet?”. Ik kan wel 
niet zelf paardrijden, maar ik ben heel graag op Pretfort. Ik kom er al een jaar of 
zeven. De omgeving, de weidse ruimte en de stallen herinneren me altijd aan de va-
kanties in mijn jeugd op de boerderij van mijn opa in de buurt van Doetinchem, in de 
Achterhoek. Jeugdsentiment dus. Ook lijkt het me leuk en nuttig om de vereniging 
en de manege verder te helpen. Al valt het waarschijnlijk niet mee Lot op te volgen, 
volgens mij is die uniek in haar aanwezigheid en uitbundig enthousiasme! Maar ik 
ga gewoon mijn eigen stijl bedenken. Eén van de dingen die we bijvoorbeeld vanaf 
nu gaan doen, is dat we het jeugdbestuur een grotere inbreng geven. We hebben 
nu ook één extra lid in het jeugdbestuur en voortaan reiken zij de prijzen uit, met 
uitzondering van de categorie waarin zij zelf rijden. 

Heb je dan wel wat met paarden, als je niet zelf kunt rijden?
Zeker wel!! Ik wilde als kind al graag rijden, maar mijn ouders vonden het te duur en 
er was ook geen manege in de stad Eindhoven. Wel daarbuiten, maar dat was te ver 
om te fietsen. Als student heb ik als vrijwilliger geholpen op “Moedig Voorwaarts”, 
de manege van het Zeehospitium in Leiden, waar spastische kinderen komen rijden. 
Toen lette ik een keer niet op en een slimme Fjord nam met kind en al de benen, 
terug naar zijn stal. Ik had hem niet strak genoeg vast en hij had gezien dat het hek 
van de buitenbak nog openstond. Echt vreselijk! Op “Moedig Voorwaarts” heb ik een 
half jaar les gehad, maar ik leerde niet veel, omdat ik steeds erg bang was om te 
vallen. Bij het galopperen heb ik me altijd uit alle macht vastgehouden aan een leren 
riempje aan het zadel en ik had daarom na iedere les spierpijn in mijn armen. Dat is 
vast nogal vreemd voor een ruiter! Daarna heb ik nooit meer les gehad. Ja, bij toeval, 
één keer van Ria, toen ze spontaan een moederles inlaste. Toen heb ik op Menno 
gereden en zelfs gegaloppeerd, zonder het te weten. En ik vond het nog leuk ook! 
Ik heb ook één keer op Replay gereden. Dat was heel bijzonder, je voelt ieder been 
van Replay onder het zadel bewegen. Volgens mij heb ik Ria toen nog heel erg laten 
schrikken. Toen ik het welletjes vond, was ik op de rug van Replay de bak uit gestapt 
en stond opeens in het halletje bij de kantine, waar Ria ook net stond. Ze heeft vast 
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nog niet vaak zo verbaasd gekeken. 

Welke manegepaarden vind je leuk?
Oh, dat is een moeilijke. Ze hebben natuurlijk allemaal wel wat! Alleen, als ik het 
mag zeggen, heb ik niet zo veel met Fjorden. Ze kijken zo ondoorgrondelijk, ik kan 
nooit aan ze zien in wat voor stemming ze zijn. Franca en ik waren vroeger helemaal 
weg van Menno, dat luie paard, met een wit nummer gebrand op zijn schouder. 
Bijzonder beest. Hij kreeg artrose en kon niet meer meelopen. Hij leeft nog wel, er-
gens in Gelderland, als gezelschapspaard. Toen kwam Mickey, ook al zo’n luie donder, 
maar erg leuk. Vooral zijn grote oren en enorme belangstelling voor eten vind ik 
erg schattig. Hij deed me wel eens aan een ezel denken, ook vanwege zijn enorme 
eigenwijsheid en koppigheid (of beledig ik nu alle paardenliefhebbers?) Daarna heeft 
Franca veel op Maybe gereden. Die was en is zeker niet lui, wat werkt die dame hard. 
Ik vind haar nog steeds erg leuk, al heb ik van haar wel geleerd dat ik ruinen pretti-
ger in de omgang vind dan merries. Dat geldt overigens weer niet voor Sylvester, dat 
is met stip het paard waar ik het meeste respect voor heb. Wat een prachtig karak-
ter! Al jarenlang vervoert ze zonder morren alle beginners op haar rug en negeert 
geduldig alle niet bedoelde en verkeerde hulpen. Het leukste vind ik als Ria “arrệte” 
roept en ze volautomatisch afbuigt naar het midden! Volgens mij heeft ze een gou-
den box met koninklijk lintje in de paardenhemel verdiend. 
En ongeveer een jaar geleden verscheen Barok! Ik zag hem één keer lopen en was 
meteen helemaal weg van hem. Voor het eerst kreeg ik ernstig het gevoel een paard 
te willen “hebben”. Maar ja, het bezit van een eigen paard is een forse belasting en 
voor een leek (zoals ik) eigenlijk onverantwoord. En Franca moet natuurlijk ook nog 
naar school en huiswerk maken. Gelukkig bestaat er zoiets als leasen, dus nu leasen 
we Barok vier dagen per week, samen met Petra Schutter. De dames hebben Barok 
in een stevige en heel uitgebreide heropvoeding en ik hoop van harte dat zij er een 
goedhartig en betrouwbaar rijpaard van kunnen maken. Maar eigenlijk vind ik hem 
nu al prachtig, ook al is hij nog niet eens echt berijdbaar. Hij is genoeg aangekomen 
(wie niet in Ria’s stal?!), hij glanst, hij maakt een heel tevreden indruk, heeft al iets 
meer spieren in hals en rug en hij is kortom al enorm opgeknapt. Ik geniet er echt 
van, alleen al om te kijken als Franca hem longeert, of om met hem te wandelen. Er 
is een fysiotherapeut naar hem komen kijken en ook zij vond Barok “een echte per-
soonlijkheid”. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn!

Ja, ja, stop maar, ik hoor het al!. Volgens mij kun je nog urenlang doorgaan 
over Barok.
Oh ja, sorry, ik vind hem echt geweldig! Maar goed, laten we terugkeren naar de 
vereniging. Vanaf eind april kan iedereen zich inschrijven voor de Cross. Die houden 
we op zaterdag, 16 mei. Ongeveer een maand later laten we de paarden in een 
hopelijk zonnige wei en kan iedereen op zijn stalen ros aantreden voor de vereniging. 
Op zondag 14 juni kan iedereen meedoen aan een fietssponsortocht, dus ook niet 
leden, ooms en tantes en verzin het maar wat je aan familie hebt. De tocht wordt 
georganiseerd door de RABO-bank, met startplaatsen bij de filialen in Ter Aar en in 
Nieuwkoop. Jammer genoeg voor alle Alphenaren is er geen startpunt in Alphen. Die 
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hebben dus eerst een goede warming-up voor ze echt kunnen vertrekken! Je kunt 
kiezen uit verschillende afstanden. 

En hoe zit het dit jaar met de Open Dag? 
Een week na de fietstocht, op 20 juni, is de open dag met als thema “Heksen, to-
venaars en feeën”.  Iedereen kan zijn hart ophalen aan de voorjaarsdressuur, aan 
de ruiters die zich presenteren, evenals de eigen paarden, de overige gebruikelijke 
activiteiten en de Pretfort-kantine. En je raadt het vast al: wie nog geschikte prijzen 
thuis in de kast heeft liggen, kan deze bij het bestuur of bij Ria inleveren. Ook spon-
soren zijn van harte welkom. Niet alleen welkom, maar zelfs hard nodig!!! Bijvoor-
beeld voor de prijzen die die dag uitgereikt zullen worden. Wil je zelf sponsoren, ken 
je iemand, of een zaak die dat wil? Neem dan even contact op met iemand van het 
bestuur, of met Ria. En wil je op die dag helpen, dan is het ook heel fijn als je dat 
alvast laat weten aan Anneke Epskamp. Zij houdt de stand van zaken bij wat betreft 
de vrijwilligers. We hebben jullie nodig bij de verkoop van loten, eten en drinken, bij 
het koffiezetten, ponyrijden, bij het op- en afbouwen, etc. Genoeg te doen! Dat geldt 
ook voor de voorbereiding: misschien zijn er ouders die tijdens de les van hun kind al-
vast iets aan willen pakken op de manege? Er zijn genoeg plekken die een veegbeurt 
of schoonmaakbeurt kunnen gebruiken en er is vast ook weer onkruid uit te trekken. 
Als je graag iets wilt doen, maar je weet niet wat, kun je het ook aan Anneke vra-
gen. Zij heeft een hele “to do”lijst voor de open dag gemaakt. Ik nodig iedereen dan 
ook van harte uit de lijst een kopje kleiner te maken en hoop jullie regelmatig in actie 
tegen te komen op Pretfort!

Corian Messing

GEVRAAGD – GEVRAAGD 
Zoals u al weet is de jaarlijkse OPEN DAG van de manege op 20 juni.
Deze dag zorgt voor veel gezelligheid en vermaak zowel voor de deelnemers als voor 
de bezoekers. 
De voorbereidingen zijn al in gang gezet door de bestuursleden. Maar zij kunnen UW 
hulp goed gebruiken !!!!
Want ook dit jaar is er het populaire “RAD VAN AD” en het voor kinderen aantrekke-
lijke “ENVELOPPEN TREKKEN” maar …….. hiervoor zijn veel prijzen nodig.
Heeft uw bedrijf of werkgever relatiegeschenken/promotiemateriaal of andere leuke, 
grappige, nuttige artikelen, wij zijn hier erg blij mee !
Denk bijvoorbeeld aan: pennen, notitieblokjes, tasjes, planten, gereedschap, para-
plu’s, klokjes, handdoeken, wijn, boeken, dvd’s, spellen etc. etc.
Of misschien heeft u zèlf thuis nog wel nieuwe spullen die voor u overbodig zijn maar 
die wij goed kunnen gebruiken als prijs.
Met uw inzet wordt het vast weer een fantastische OPEN DAG !
Voor informatie of vragen kunt u natuurlijk altijd één van de 
bestuursleden aanspreken. (of gewoon Ria)
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Federatieflits
Up date uit het zonnige zuiden!

Hallo beste pretpraat-lezers/lezeressen!
Het is alweer een hele tijd geleden dat er 
een stukje in de pretpraat stond over de 
kunsten van het naar het zuiden geëmi-
greerde koppel; Uniek en Chantal.
Hoog tijd om weer eens een mooi verhaal 
te schrijven over de avonturen van ons 
twee.

Na een flinke lange winterstop, want zo-
wel Uniek en ik hadden blijkbaar last van 
een soort winterdepressie (en das ook niet 
zo gek als je nagaat dat het hier zelfs min 
22 graden is geweest!!1 Brrtrrrr dan is het 
geen lolletje en sowieso onmogelijk om te 
gaan rijden in de buiten bak) is inmiddels 
de lente in volle glorie en dat betekent 
kriebels om weer deel te gaan nemen aan 
concoursen.

Ik zou eigenlijk al halverwege maart mijn 
internationale debuut gaan maken met Uniek in België, maar helaas zat Uniek op dat 
moment in de lappenmand. Mevrouw had zich op een onverklaarbare manier flink 
verwond aan haar been tijdens een rolsessie in het weiland. Het gevolg was dat zij 
met zo’n 30 nietjes in haar achterbeen 2 weken op stal moest blijven staan. Geen 
lolletje voor een verwende dame die elke minimaal 4 uur naar buiten mag!
Eigenwijs dat ik dan ook weer ben, ging ik vol medelijden dan maar toch stiekem 
met haar wandelen zodat ze toch haar benen kon strekken en de eerste verse plukjes 
gras kon eten.
Na twee weken wandel therapie en vele massage sessies later, konden we weer aan 
de slag met de training. En daar was geen tijd mee te verliezen want op 13 april (Ria 
nog gefeliciteerd met je verjaardag!!) moesten we meteen van start met een heftige 
SGW (= samengesteldewedstrijd; dressuur, springen en een crossparcours rijden) in 
Ettenleur.

Afijn de training en conditieopbouw verliepen soepeltjes en we hadden er allebei veel 
zin in. Op tweede paasdag vroeg in de ochtend vertrokken we dan ook met de grote 
vrachtwagen richting de andere kant van brabant. Daar aangekomen leek het wel of  
uniek een transformatie had ondergaan en was veranderd van lieve kroel merrie met 
eigenwijze kung-fu trekjes in een briezerige hengst die vooral wil laten zien hoe goed 
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Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Dorpsstraat 125a  Nieuwkoop | Telefoon: 0172-521010

nieuwkoop@deerenberg.nl | www.deerenberg.nl

Deerenberg & Van Leeuwen geeft u een persoonlijk 
”plan van aanpak” bij de verkoop van uw woning.
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die op zijn achterse te benen kan ronddansen.

Gelukkig ben ik zelf ook altijd heel relaxed voor dit soort wedstrijden (Niet dus!) en 
maken we al een mooie entree op het losrijdterrein. Nadat Uniek een aantal keer 
een levade sprong had getoond en ik er wonderbaarlijk genoeg nog op bleef zitten, 
mochten we vele zweetdruppels later onze dressuurkunsten laten zien. Iets wat na-
tuurlijk appeltje eitje is, omdat ik  bij de sgw gewoon een b –proef moet rijden terwijl 
we normaal een m prioef rijden, maar goed zo zitten de spelregels nou eenmaal in 
elkaar. Met een score van maar liefst 215 punten! Stonden we lekker geplaatst in 
het klassement. Maar ik ken Uniek inmiddels een beetje en ik moet ook zeker niet te 
vroeg gaan juichen, aangezien ik de laatste wedstrijd die ik in oktober met haar reed 
nog ergens tussen een hindernis belandde..
Het ‘normale’springparcours ging helemaal boven verwachting, wat mij weer wat 
moed gaf voor het grootste adrealine onderdeel de cross.
Toen het zover was dat ik met uniek 
naar de start-box mocht, werd er om-
geroepen dat ruiter 125 en 126 (ik was 
nr 127) van hun paard waren gevallen 
door een weigering op hindernis 3. 
Beide paarden kwamen zonder ruiter 
op hun rug als een malle terug gega-
loppeert richting start-box. Waarop 
uniek natuurlijk bedacht dat ze werden 
achtervolgd door wilde dino’s en ook 
rechtsomkeerd maakte…..
Toen de paarden waren gevangen 
kreeg ik het sein om van start te gaan. 
Ik zette meteen lekker de vaart erin en 
nam hindernis 1 zonder enige twijfel. 
Hindernis 2 was daarin tegen wel weer 
een uitdaging, want deze leek op een 
soort groente kraam en moest je over 
allerlei bakken met groenten heen 
springen. Ja ja creativiteit staat voorop 
bij SGW!
Nadat ik subliem over de volgende hin-
dernissen ging, besloot uniek maar eens te gaan stoppen voor een simpel wit hekje, 
wat mij meteen een 20 strafpunten opleverde.
‘Nou nog niets aan de hand dacht ik nog, mijn doelstelling was om met 1 weigering 
over de finish te komen, dus sof ar so good’. Beetje jammer dat ik stiekem in mijn 
achterhoofd had dat ik nog over een een of andere voedertrog heen moest en een 
greppel met een boom.
Wonderbaarlijk ging dit prima, totdat ik aanbelandde bij een wit bruggetje. Dit was 
geen hindernis, maar je moest er wel overheen om verder te kunnen met de cross.
Nou Uniek dacht daar toch even anders over en ging maar weer eens op haar ach-
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Industrieweg 8 | 3481 MD  Harmelen
T. (0348) 44 54 24 | F. (0348) 43 13 39

KOOPZONDAG 
elke eerste zondag van de maand van 11.00 - 17.00 uur

WWW.RUITERSHOP.COM

• GRATIS zadelpasservice

• Meer dan 300 zadels op voorraad

• Eigen zadelmakerij

• Alles voor mennen

• Rijkleding van ALLE TOPMERKEN

• Meer dan 2000 rijbroeken op voorraad

• Uitgebreid assortiment rijlaarzen

• Deken wasservice

• Borduurservice

• Sportprijzen voor alle sporten

Elke maand spectaculair ACTIEVOORDEEL!
Meld U aan voor onze maandelijkse speciale aktie nieuwsbrief op onze website.

DE GROOTSTE RUITERSPORT SPECIAALZAAK VAN MIDDEN-NEDERLAND:
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E achter B
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terste benen staan. Volgens heb ik daar 2 minuten gezeten terwijl Uniek maar bleef 
protesteren en dus echt geen aanstalten maakte om eroverheen te gaan. Ruiter 
nummer 128 kwam al inzicht dus ik probeerde Uniek nog achter dat paard aan te 
laten gaan, maar ook dat mocht niet baten. Weeeeer een steigersessie. En voor de 
mensen die het zich nog kunnen herinneren; als Uniek omhoog gaat dan is dat niet 
misselijk, met het gevolg dat ik bij deze sessie van het zadel afgleed en met mijn 
witte rijbroek in het zand terecht kwam. (wie dat overigens ooit verzonnen heeft; 
een witte rijbroek bij de paarden????) Aangezien het de bedoeling dat je op je paard 
blijft zitten, dacht ik dat ik nu dus gediskwalificeerd zou zijn, maar mensen die bij de 
brug stonden adviseerden mij om lopend de brug over te gaan en dan snel weer op 
Uniek te kruipen om vervolgens toch de cross uit te rijden. Nou zo gezegd zo gedaan.
Alleen de finish was nog niet in zicht en we hadden nog een paar hindernissen te 
gaan waaronder de waterbak. Nou mensen dat was geen feest kan ik jullie vertellen.
Voor de waterbak stond een soort bezembak waar je doorheen moest springen en 
daarna moet je het water in springen. Uniek nam de bezembak zeer goed, maar zag 
daarna het water en zette meteen de rem erop, met het gevolg dat ik op haar nek 
zat. Sjonge jonge wat een afgang  want het meeste publiek staat altijd bij de water-
bak; stelletje leedvermakers!
Afijn, ik wilde perse door het water maar Uniek dus niet; een spectaculair steiger 
spektakel waardoor ouders met de kinderwagens in de bosjes moesten duiken was 
het gevolg  (foto’s binnenkort te zien op mijn hyves)
Helaas kreeg ik van de jury hiervoor geen extra bonuspunten met als uitsluiting tot 
gevolg. Ik mocht dus terug stappen naar de finish. Beetje jammer maar ja zo gaat 
dat soms.
Ach ik zie het maar weer positief in, we zijn weer een dagje van de straat geweest, 
hebben allebei een flinke work-out gehad en de onderdelen dressuur en springen 
gingen kei-goed (ja ja ik burger al aardig in he?

Komende periode staan er nog genoeg concoursen op de agenda:
24 april: Dressuur en springen in Beesel
2 mei: SGW in Castenray 
24 mei: dressuur en springen Deurne

Momenteel staan onze scores er als volgt voor.
Dresuur M1 plus 5 winstpunten
Springen: B plus 1 winstpunt
SGW: B geen winstpunten (wat vreemd he?)

Naast Uniek ga ik binnenkort ook nog een 4 jarige merrie uitbrengen op dressuur-
wedstrijden, dus binnenkort ook meer spannende verslagen te lezen van wedstrijden 
van de dames Uniek en Ajay!

Voor degene die erg nieuwsgierig zijn hoe het er nu aan toe gaat op zo’n SGW moe-
ten zondag 21 juni maar vrij houden in de agenda. Als alles volgens planning loopt zal 
ik dan met Uniek starten op SGW Vlietlanden vlakbij Leidschendam, dus dan komen 
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we weer eens bij jullie in de buurt!

Ik hoop dat jullie hebben genoten van dit verhaal en wellicht tot ziens/mails/hyves!
Of zoals ze hier zeggen: We zeen os waal!

Haaije,
Uniek en Chantal

Wederom examens
Maandag 9 maart werd er voor de tweede keer dit jaar examen afgenomen voor de 
zogenaamde ABCD-diploma’s van Ruitersportvereniging “De Ziende” uit Aarlander-
veen.
Dit keer mochten 15 kinderen hun proefje aan de jury tonen.
Ook deze keer was het officiële jurylid Marjan van Veelen weer de examinator.
Net als in februari, werden weer verschillende examens afgenomen.
Het A-diploma voor de beginners tot en met het D-diploma voor de gevorderden.

Gelukkig kon de jury ook deze keer iedereen aan het einde van de middag feliciteren. 
Iedereen had het benodigde aantal punten (165) ruim in de wacht gesleept. Iets wat 
ook te verwachten is, want de vereniging gaat eigenlijk een beetje op dezelfde wijze 
tewerk als bij een zwemdiploma. De kandidaten schrijven niet zelf in, maar worden 
uitgenodigd om deel te nemen. De slagingskans is daarom ook heel hoog, hoewel er 
natuurlijk altijd iets mis kan gaan.
De geslaagden waren:

Voor het A-diploma:
Esther Heikoop met 181 pt.
Julie Craughwell met 190 pt.
Ilse Rolf met 182 pt.
Mirjam de Vries met 185 pt.
Kim Garthoff met 186 pt.

Voor het C-diploma:
Bejulah van Haren met 184 pt.
Sanne Buining met 184 pt.

De foto op de volgende pagina 
toont alle deelnemers met hun diploma.

Voor het B-diploma:
Storm Poot met 180 pt.
Wieke Vis met 183 pt.
Cheyenne van Koert met 179 pt.
Isabelle Könst met 181 pt.
Esmée Wulff met 179 pt.

Voor het D-diploma:
Franca Brussee met 180 pt.
Jessica Verkade met 184 pt.
Petra Schutter met 179 pt.
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Arte Crema
• Hoogglans keuken

• Tijdloos

• Alle opstellingen mogelijk

vanaf 3995,-
inbouwmerken als: AEG, Zanussi, Bosch, Neff, 

Fagor Itho. etc

en nieuw Duits top keukenmerk: Hofemeier.

Hofemeier levert alle denkbare kleuren en kasten 

en bied u zeer veel mogelijkheden. Kom dit zelf 

zien!

Badkamers vanaf 2500,-
inbouwmerken als: Sphinx, Duravit, Ucoscan, 

Villeroy & Boch, Detremmerie, Alke, Damixa, 

Grohe, etc.

• Géén aanbetaling vooraf

Nobilia
5 jaar garantie

Alle voordelen op een rij:
• eigen montagedienst
• ook leidingwerk, elektra, tegelwerk en

verbouwing door eigen dienst
• leveren van keuken en/of badkamer
• zeer snelle levering van keukens
• bijna alle merken inbouwapparatuur
• ook vervanging van inbouwapparatuur

van Nesstraat 15, 2404 AV Alphen a/d Rijn
0172 - 47 74 54, www.keukentrend.com

di. - do. 09.30 - 17.30 uur
vri. 09.30 - 17.30 uur

18.30 - 21.00 uur
zat. 10.00 - 16.00 uur
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Inhaalslag Diplomarijden
Zaterdag 25 april mochten drie ruiters die in eerste instantie niet waren geselec-
teerd, alsnog diplomarijden op de manege.
Het ging om 1 kind dat gewoon vergeten was bij de vorige selectie, 1 die nog maar 
kort op Pretfort rijd en 1 die na het behalen van haar A-diploma, ook best opkon 
voor haar B.

Besloten werd om de paarden na afloop van de zaterdagse lessen eerst een uurtje 
rust te geven en ook van hun eten te laten genieten. Waarna om half drie kon wor-
den gestart met de examens.

Dit keer was Jolanda van Leeuwen de jury. Een ervaren amazone van de eigen ma-
nege, maar niet bekend met de kandidaten. Dus ook niet bevooroordeeld.

De eerste die de bak in ging was Tamara Pietersen.
Ze reed haar proefje vol overgave en er was geen twijfel mogelijk of ze het had ge-
haald.
De tweede was Julie Craughwell en ook bij haar was geen discussie over het resul-
taat.
Tot slot reed Ebiere Gomero. 
Door een foutje, was ze niet in de gelegenheid om haar proefje vooraf te oefenen, 
wat het toch wel een stukje moeilijker voor haar maakte, maar gelukkig kon ze toch 
ook heel veel goede dingen laten zien, zodat de jury eigenlijk een beetje twijfelde.
Ria gaf echter aan dat ze tijdens de lessen gewoon goed kan rijden en daarom
 werd besloten om met deze factoren rekening te houden, zodat ook zij het
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedyplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl
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minimaal te behalen 
aantal punten kon behalen.

De punten waren:
Tamara  187 pt.
Julie  173 pt.
Ebiere  165 pt.

Een tip voor iedereen die in de 
toekomst aan het diplomarij-
den mee gaat doen:
Let er op dat je vooraf het 
proefje een keer gereden 
hebt!
Zeg zelf tegen je instructrice 
dat je examen moet doen en dus die proef wilt rijden! Dan ben je tijdens 
het examen ook veel minder gespannen.

Samengestelde Wedstrijd
Zondag 15 maart organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” een Samengestel-
de Wedstrijd op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg.
Een Samengestelde Wedstrijd bestaat uit drie onderdelen; dressuur, springen en spel.
Gelukkig werkte het weer een handje mee, zodat ook buiten kon worden gereden.
Omdat om deze tijd van het jaar de kans op veel regen natuurlijk groot is, kunnen 
er aan dit soort wedstrijden nooit meer dan ongeveer 25 deelnemers mee doen. 
Anders kost het geheel, bij slecht weer, veel te veel tijd. Bij mooi weer, zoals nu, kan 
de ruiter na het afleggen van de dressuurproef in de binnenbak, gelijk door naar het 
springparcours in de buitenbak.
Het spel werd vervolgens weer in de binnenbak gespeeld, nadat de laatste ruiter had 
gesprongen.
Het leuke bij een SW is dat al die onderdelen aan het einde van de dag alledrie even 
zwaar meetellen voor de eind-uitslag. Je kunt dus eerste worden bij dressuur en 
springen, maar als je vervolgens heel slecht bent in het spel, een stoelendans te 
paard, dan kan je nog op een slechte plaats eindigen.
De resultaten van de drie onderdelen samengevoegd, leverde de volgende eindstand 
op:

Ruiters met D-diploma:
1 Marit van Leeuwen op Maybe met 81 pt.
2 Femke Severrien op Valentino met 77 pt.
3 Petra Schutter op Borah met 62 pt.
4 Esther van der Vlies op Maybe met 61 pt.
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5 Marlies Bruggeman op Borah met 52 pt.

Ruiters met B- en C-diploma:       
1 Tamara Pieterse op Borah met 77 pt.
2 Julia Vianen op Sunny met 74 pt.
3 Marieke Oudenes op Sanne met 73 pt.
4 Cheyenne van Koert op Jeroen met 64 pt.

Ruiters met A-diploma:        
1 Ilse Rolf op Jeroen met 70 pt.
2 Ebi Gomero op Maybe met 70 pt. (iets minder snel in springparcours)
3 Michelle van Diemen op Maybe met 65 pt.
4 Julie Craughwell op Valentino met 64 pt.
5 Esther van Gaalen op Jeroen met 61 pt.

De volledige uitslagen en de foto’s vindt u op www.deziende.nl.

Verslag Samengestelde Wedstrijd
Op 15 maart was de samengestelde wedstrijd op de manege.
Deze ochtend veel stress. Marit en Petra bleven bij mij logeren. Thuis al haasten want 
we moesten snel naar de manege. Er moest nog veel gebeuren om alles er netjes uit 
te laten zien; natuurlijk de paarden poetsen en invlechten en degene die meededen 
netjes in het pak hijsen, haren in een staart etc. Ook het springparcours moest nog 
opgezet worden. Samen met Marit, Femke, Petra, Marlies, Michael, Anneke en Adrie 
hebben we dit klaargezet.
Toen alles gereed was konden de deelnemers beginnen met inrijden en inspringen.
Alle deelnemers moesten eerst een dressuurproefje rijden, vervolgens een springpar-
cours (gemaakt door Femke) en als laatste de stoelendans te paard in de binnenbak.
Tijdens de proeven zijn er veel foto’s gemaakt en deze staan natuurlijk ook op de site 
(www.pretfort.nl ).
Als 1e was de categorie met D diploma aan de beurt.
Binnen deze groep 6 deelnemers, de meesten reden op Borah. (Waarom zou Borah 
nu zo geliefd zijn tijdens deze wedstrijd?)
De punten in deze groep waren allemaal in de 190!! Dat is erg knap want 190 is best 
hoog.
Na deze groep was het tijd voor de deelnemers met een C diploma.
Omdat het aantal deelnemers gering was werden de kinderen van het B diploma ook 
in deze categorie ingedeeld.
Daarna kwam de categorie met A diploma.
Deze groep had deze keer heel veel deelnemers namelijk 14 kinderen.
In deze categorie werd 2 keer op Yum-Yum gereden en onder aan het protocol van 
deze deelnemers stond dan ook dat ze volgende keer op een wat grotere pony moe-
ten …… dus dames 
Jammer genoeg is niet iedereen op zijn pony blijven zitten maar erge ongelukken zijn 
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er niet gebeurd, gelukkig maar. 
Natuurlijk was Maybe bij deze groep weer de grote favoriet. 
Ilse was ingedeeld op Kim maar blijkbaar had Kim besloten een vrije dag te nemen 
en was ze niet van plan iets in het belang van de ruiter te gaan doen, dat liet ze 
overduidelijk merken waardoor Ilse maar van pony wisselde. Ze deed alsnog mee op 
Jeroen en haalde hiermee gelijk de 1e prijs binnen!!!! Gefeliciteerd! 
Al met al een heel geslaagde dag met mooi weer!!

Groetjes Isabelle

De bos-duin en strandrit
Zondag 29 maart zijn wij (Jacky, Willeke, Yvonne, Ria , Martin(man van Arja) en 
ikzelf(Suus) naar Noordwijkerhout geweest om daar een bos –duin en strandrit te 
gaan maken. 
Het was al een hele tijd een verlangen van Jacky om dit is te gaan doen.
Maar er was ook wel wat twijfel ... zullen we wel, zullen we niet…durf ik het wel…of 
durf ik ‘t niet.
Jacky was druk doende met inventariseren wie er mee zou willen en wie niet.
Na meerdere enthousiaste reacties moest het dan toch gaan gebeuren.
Jacky nam de organisatie op zich en is zelfs 3 maneges van tevoren gaan bezoeken 
om uit te vinden welke mogelijkheden er zoal waren. (een complimentje waard)
Om een lang verhaal kort te maken;  De keus viel op manege Bakker in Noordwijker-
hout.
Er zouden 2 groepjes gevormd gaan worden. 1 groepje die alleen wilde stappen en 
draven en 1 groepje die wel wat harder wilden.
Jacky had kort daarvoor gedroomd dat zij op een groot zwart paard zou rijden. 
Koran genaamd. Toen wij de stallen in kwamen was dit paard inderdaad al voor ons 
gezadeld. Jacky mocht op dit paard rijden, dus was ze helemaal blij dat haar droom 
was uitgekomen. Ikzelf kreeg een pony (lijkend op Sunny) die zoals ze zeiden erg 
voorwaarts was. Nou dat heb ik geweten.
Zere schouders en armen van het inhouden. Wat wilde deze pony graag voo-
ruit!!!!!!!!!!!
Dat was niet het geval bij het “droompaard” van Jacky want terwijl ik aan het wor-
stelen was gedurende  de hele rit om hem achter het paard van de leiding te houden, 
was Jacky  in geen velden of wegen te bekennen. (iets overdreven).
Maar ze was in iedergeval een heel eind achter ons. 
Koran deed het allemaal zeer rustig aan.
Ria moest zich echt inhouden om hem geen ontzettende tik op z’n kont te geven!!!!
Het geroep van Maarten (onze leiding en zwager van Ria) : Kom op Jacky !!!!!!! 
Aansluiten!!!!!!! Geef hem eens een goede tik!!!! enz. enz. zorgde ervoor dat Jacky het 
zweet op haar rug had staan.
Ze praatte als Brugman tegen Koran maar niets hielp…….totdat….. we uiteindelijk op 
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het strand aangekomen waren…..
We gingen draven en  vrij snel daarna in galop en voor we het wisten zaten we in 
rengalop …. Ja ja ook Koran kreeg het op zijn heupen…..wauw … 
Wat gingen we hard met z’n allen.
Jacky stoof ons voorbij met een bloedgang en waande zich ondertus-
sen in een spannende film totdat Ria heel hard Jackyyyyyyyyyyyyyy inhoud-
ennnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ging roepen!!!!!
Jacky riep terug: hoe doe ik daaaaaaaaaaat !!!!!!!!!!!!!!!!!! treeeeeeeeeekkkkkkkkkkkkk-
kken !!!!!!!!!!!!!!!!!! riep Ria ……………..
Maar dat mag toch nooit van joooooouuuuuuu!!!!!!! Hahaha wat een giller, we heb-
ben achteraf dubbel gelegen!!!!
Het is allemaal goed gekomen….maar t was best wel ff spannend ….
Ook later in het bos zijn we nog een keer over een heel smal kronkelig paadje  tussen 
de bomen door in rengalop gegaan ….dat was echt spectaculair!!!!! Sjonge wat kun-
nen die beesten toch hard!!!!!! Martin en Yvonne hebben een andere route gereden 
en hebben het iets rustiger aan gedaan.
Ook hun waren een ervaring rijker en hebben genoten….
Na dat we weer terug waren hebben we nog gezellig een pannekoek met elkaar 
gegeten.
Daarna met z’n vijfen weer in het autootje van Jacky terug naar A’veen.
Ook in de auto nog erg veel lol gehad….
Zo rond half 10 waren we weer thuis…. Na heel veel gelachen te hebben en een 
enorme ervaring rijker!!!!!!!
Het was fantastisch!!   Suzanne Kranenburg

OPROEP! Opknappen manege
Suzan van der Burgh heeft een heel goed plan opgevat, namelijk om met z’n allen de 
manege eens lekker op te gaan knappen.
In eerste instantie hing daar ook een lijst voor in de kantine, waarop men zich kon 
aanmelden. Dat bleek echter niet te werken en daarom hangt er nu een lijst met de 
klussen die we graag vóór de Open Dag van 20 juni gereed willen hebben.
Dat zijn voor het grootste deel schoonmaak activiteiten, dus iedereen zou daar zijn 
steentje aan bij kunnen dragen.
Ik denk dan aan al die ouders die hun kinderen brengen en wachten tot ze gereden 
hebben. Die kunnen (als ze dat willen) op de lijst kijken wat er nog moet gebeuren en 
hun tijd daarmee nuttig besteden.

We hopen dat het lukt om zo veel mogelijk helpende handen te krijgen, want velen 
handen maar licht werk......

Alvast bedankt! Namens Suzan van der Burgh.
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Bezoek aan O’Neill na ruim 2 maanden weg! 
 
Maandag 16 maart waren Isabelle 
en ik weer pony’s voor de manege 
aan het zoeken toen Isabelle begon 
te vragen over hoe groot en oud 
O’Neill nou was. En of het een vos 
met ruime gangen is. Na door ge-
zocht te hebben kwamen we op de 
site terecht en zagen duidelijk dat 
het O’neill was. Ineke had diezelfde 
dag nog gebeld voor informatie over 
O’neill. Zij niet wetend dat wij hem 
kennen. 
Door woensdag weer te bellen en te 
hebben verteld dat wij hem hadden 
herkend en we graag wilde komen kijken, hadden we voor zondag een afspraak ge-
maakt. We moesten alleen nog even met de eigenaresse mailen over de exacte tijd 
en toen dat was gebeurd stond het bezoek vast. 
Zondag 22 maart vertrokken we om 10 voor half 1 van de manege met een hele 
auto vol. Ineke en Isabelle zaten voorin en Femke, Vivian en ik zaten achterin. Na 
ongeveer anderhalf uur in de auto te hebben gezeten, met zakken snoep en koek, 
waren we daar aangekomen. Hoe dichter bij we kwamen des te stiller het werd in 
de auto. Met spanning stapte we uit. Toen we zochten naar de voordeur zagen we 
hem al in het land staan, maar omdat het een beetje onbeleefd is toch maar door 
gezocht naar de voordeur. Daar binnen stelde de eigenaresse zichzelf voor. We liepen 
de kantine in  waar nog 1 stalruiter net aan het lunchen was. Er werd nog aange-
boden of we wat wilde drinken. Dus nog even drinken en daarna gingen we dan 
echt het weiland in naar O’neill. We mochten van de eigenaresse (Melanie) gewoon 
het land in om hem te pakken en vervolgens te gaan poetsen. Hij deelde zijn landje 
samen met een kleine pony Max genaamd. We werden van te voren al een beetje 
gewaarschuwd dat die heel beschermend was over Max. We merkte ook echt dat 
toen we hem mee namen naar binnen om te poetsen dat die z’n kleine vriend be-
hoorlijk miste. Hij wilde met het poetsen dan ook niet echt stil staan. Toen we hem 
weer terug brachten wist hij duidelijk dat hij weer naar Max mocht, hij liep dan ook 
behoorlijk voorwaarts mee. In die tijd dat wij met O’neill bezig waren, waren er al 2 
mensen gekomen die naar een pony’s kwamen kijken. Van de eigenaresse mocht ik 
weer op O’neill rijden, we moesten alleen wel nog even wachten tot het meisje klaar 
was met de pony voorrijden voor de mensen die hem wilde kopen. Zij zou O’neill 
even voorrijden en daarna mocht ik er op. Toen dat meisje er op ging rijden was die 
nog wel een beetje pittig en schrok ook meerdere keren van de heg die naast de 
bak stond. En daarna mocht ik er op. Het opstappen was gelijk al weer zoals bij ons 
op stal. Dat die meestal wel een beetje moest lopen. Daarna op hem weg stappen. 
Zijn stap was nog precies het zelfde alleen meer voorwaarts. Na een paar rondjes te 
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hebben gestapt ging ik over in draf. Het was weer heerlijk, zo vertrouwd als eerst. 
Alleen hij gooide weer hoog op en liep een stuk swingender. Beide kanten op was hij 
super makkelijk. En dan de galop, het voelde weer heerlijk. Het was weer een super 
rit, waarvan ik niet had gedacht dat het weer zou gebeuren. Zijn soepele gangen 
weer voelen was echt super. En volgens mij kon je nog wel zien dat we elkaar kende 
en dat de blijdschap er vanaf straalde. Na even te rijden vond ik het wel weer goed. 
Nog even uitgestapt en toen eraf. Hem afzadelen en op naar het weiland. Waar zijn 
vriendje Max al weer stond te wachten. Daarna voorlopig afscheid van hem geno-
men voordat we dan echt weg gingen. Nog even tegen de rijdster gezegd dat ze de 
eigenaresse hartelijk moest bedanken 
en dat we het erg leuk hadden gevon-
den. De terug reis leek stukken sneller 
te gaan. Bij Bodegraven zijn we nog 
naar de MacDonalds geweest. Even 
lekker gegeten en lang moeten wach-
ten op een ijsje, die we uiteindelijk niet 
hadden gekregen omdat de ijsmachine 
stuk was gegaan. Dan maar weer ver-
der naar de manege. 
s’Avonds nog de foto’s op de computer 
gezet.  
Dit was echt een geweldige dag waar 
ik nooit op had durven hopen. Bedankt 
voor de geweldige dag Ineke, Isabelle, Vivian en Femke. En Ineke heel erg bedankt 
voor het rijden en bellen naar de stal. Super!  
En ook nog een bedankje dat nu niet aan kan komen, maar daar al is door gegeven 
voor de mensen van de stal. Super dat alles mocht en kon.
Groetjes Marit.

De hoefslag
In de hoefslag rijden wordt er tijdens lessen 
regelmatig gezegd. 
Bij de meer gevorderde lessen is het soms 
juist bewust NAAST de hoefslag rijden.
Vanmiddag tijdens een van de lessen werd er 
door een ruitertje de vraag gesteld; “Waar is 
de hoefslag?? Niet omdat ze niet weet wat de 
hoefslag is maar omdat deze geheel verdwe-
nen was! Bijzonder toch!

Wat is dat toch met die hoefslag?
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Kijk, de hoefslag is dat ‘paadje’ in de 
bak waar de paarden en pony’s achter 
elkaar aanlopen in de les. Lekker mak-
kelijk voor zowel pony’s als ruiters, de 
pony’s en paarden weten immers waar 
ze moeten lopen en als ruiter komt het 
dan minder op sturen aan. Vaak rijd je 
vanuit de hoefslag de figuren en kom 
je, als ’t goed is, ook weer netjes op de 
hoefslag terug. 
Maar……. (en nu komt het) die hoefslag 
is soms helemaal niet handig.
Als er een aantal lessen achter elkaar 
steeds weer over diezelfde hoefslag 
gelopen is wordt het pad diep en zijn 
de randen vrij hoog. Wil je dan nog leuk 
figuren rijden moet je steeds tegen die 
heuvels opklimmen wat voor de paar-
den niet altijd even prettig is. Ook met 
galopperen kan het gevaarlijke situaties 
opleveren als je in volle snelheid tegen 
of op de randen rijdt. En dan zijn er nog de stuurmanskunsten, daar komt met een 
voorgevormd pad niets van terecht.
(Vandaar dat er in een aantal lessen ook regelmatig naast de hoefslag gereden 
wordt; laat maar zien of je kan sturen )

Wat ik wil zeggen is dat het heel erg op prijs gesteld wordt als er na het rijden ge-
harkt wordt. Laat die hoefslag verdwijnen, hark de randen weg en zorg dat het pad 
niet meer te zien is. Het is veiliger en rijdt veel prettiger. Dit geldt zowel voor de bin-
nen- als buitenbak. 
Twee weken terug hebben een paar vaders de hark gebruikt. Zij hebben, na de les 
van hun kroost, de hoefslag gevlakt. Eerlijk is eerlijk; ze moesten hiertoe ‘gedwon-
gen’ worden maar ze hebben het wel gedaan. Dat was super, een voorbeeld voor 
o.a. moeders, toeschouwers en ruiters zelf. 
Gisteren en vandaag is er in de buitenbak hard gewerkt. Er is zodanig verplaatst, ge-
harkt en gevlakt, dat er vanmiddag voor de les geen hoefslag meer te bekennen was. 
Het viel op! Vandaar de vraag waar de hoefslag is gebleven, ‘t antwoord is gegeven!  
Jullie hebben vast reuze prettig gereden en goed kunnen oefenen in het sturen .

20 juni   -   Open Dag!!!
Neem iedereen mee naar de manege!!

Oma. opa, vader, moeder, verzorger, neef, nicht, buurman, buur-
vrouw, oom, tante, kortom iedereen!!



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  27



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  28

Galopperen?
Hop! hop! hop! paardje in galop

door de bak heen, bochten nemen
goed opletten breek geen benen

Hop! hop! hop! kan jij al in galop?

Hop! hop! hop! alles op z’n tijd
eerst stappen, draven en ook halt

zonder dat je heel hard valt
Hop! hop! hop! voor je veiligheid

Hop! hop! hop! belangrijk is plezier
soms zit het tegen dan weer mee
paardrijden doe je met z’n twee

Hop! hop! hop! samen met je dier

Hop! hop! hop! luister naar de juf
zij weet wat je kan proberen

en wat je verder nog moet leren
Hop! hop! hop! echt dat is niet suf

Hop! hop! hop! been eraan en gaan
waarom nu al zo hard rennen

eerst de drafpassen goed kennen
Hop! hop! hop! lol staat bovenaan

Hop! hop! hop! echt rijden of toch niet?
is het paard onder controle

of lijkt ‘t  alleen maar wat te dollen
Hop! hop! hop! wat is het dat je ziet?

Hop! hop! hop! waar gaat het om bij jou
wil je snel hard galopperen

of eerst goed paardrijden leren
Hop! hop! hop! zeg het dus maar gauw

Hop! hop! hop! mensen langs de bak
laat de ruiters lekker gaan

‘bemoei je er niet tegenaan’
Hop! hop! hop! zorg niet voor ongemak

Hop! hop! hop! en voor het geval
u toch wat commentaar wilt geven

bedenk dan allereerst eens even;
Hop! hop! hop!

DE BESTE STUURLUI STAAN AAN WAL!
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PretPortret

Ester 
met

Pasca

Isabelle
met 
Lady
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Pretfort
fanaat
Heee allemaal!

Nou ik ben Femke, misschien kennen jullie mij 
al. Maar ik ben 15 jaar oud en ik woon dus in 
Zwammerdam. Ik woon daar samen met mijn 
vader, moeder, broer en mijn twee honden. 
Ik heb ook nog een zus, maar die woont niet 
meer thuis. Verder zit ik op school in Alphen 
a/d Rijn, op het Ashram College.

Ik rijdt al ongeveer 8,5 jaar op manege Pret-
fort, ik begon net zoals Marit in de les van 
Katrien. Mijn allereerste les was op die lieve 
Sandor. Maar later ging ik altijd op Jeroen 
rijden. Maar nu rijdt ik in de allerleukste en 
gezelligste les! Natuurlijk de woensdagmid-
dagles van half 5 tot half 6! In de les rijdt ik 
meestal op Valentino, hij is natuurlijk ook de 
allerleukste manegepony!
Verder zit ik ook in het jeugdbestuur, samen met Vivian en Marit. En samen met 
Wilma bedenken wij natuurlijk altijd hartstikke leuke activiteiten voor jullie!
Op de manege ben ik meestal met Vivian, Marit & Isabelle. Dat is natuurlijk altijd 
hartstikke gezellig!
Ik verzorg ook nog twee pony’s, maar die staan niet op de manege. Ik verzorg Niels, 
een fjord en ik verzorg Sandy, een shetlander. Ik ga ongeveer drie keer in de week 
naar ze toe. En ze zijn allebei natuurlijk hartstikke lief!
In mijn vrije tijd vind ik naast paardrijden ook winkelen en iets afspreken met vriend-
innen leuk. 

Ik hoop dat jullie nu iets van mij weten, maar als je wat wilt vragen, kom dan maar 
even langs!

xx Femke.
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Paardenpraat
Deze keer stelt een echte DAME zich 
aan jullie voor!

Aangenaam...

Donna!
Hallo lieve mensen,
Dit is het moment waarop jullie allemaal heb-
ben gewacht!
Ein-de-lijk weer eens een EDEL dier in jullie 
paardenpraat-rubriek! Gelders bloed, da’s toch echt het enige blauwe bloed! Het is 
niet te geloooooooven!
Wie ik ben? PARDON!!?  Je hebt de pasfoto toch wel goed bekeken? Hoeveel van die 
prachtige voskleurige, gelders gefokte, slanke en ranke dames kennen jullie? Nou dan!
De naam is...Donna. Bella Donna! Niet te verwarren met dat maffe schimmelmer-
rietje uit het straatje hierachter, die heet nanelijk BellE. Haha, alsof jullie ons door 
elkaar zouden halen trouwens! Behalve dat we beiden paard zijn en heel toevallig 
in hetzelfde weiland staan een paar maanden van het jaar, hebben die meid en ik 
werkelijk helemaal NIETS gemeen! Ik vertegenwoordig een stukje echte kwaliteit. En 
er is echt nog maar heel weinig kwaliteit op de paardenmarkt mensen, geloof mij 
maar! Wat? Vinden jullie mij arrogant? Welnee schatten, ik ben helemaal niet ar-
rogant! Ik ben enkel en alleen maar heel goed in staat om het kaf van het koren te 
scheiden, dat is alles. En zeg nou zelf, als je oog hebt voor schoonheid en je ziet deze 
dame, dan klopt dat toch gewoon helemaal met elkaar? Nou dan! O ja, dat ge-Bella-
donna is nergens voor nodig hoor! Vrienden mogen gewoon Donna zeggen!

Ik woon nu pak ‘em beet een jaartje op H.C. Pretfort (manege klinkt me te ordinair, 
ik noem het liever  Hippisch Centrum Pretfort) en ik heb het doorgaans best naar 
mijn zin. Ik heb een gestoffeerde stal (de enige met een werkelijk eeeeeenig gordi-
jntje, helemaal mijn kleur dat groen,  maar dat terzijde) met fraai uitzicht op de druk 
bezochte poetsplaats.  Helemaal keurig verzorgd, met elke dag een schoon bed en 
uiteraard volpension, da’s wel zo handig! Voor een fraaie dame als mijzelf is het erg 
belangrijk dat ik goed tot mijn recht kom, daarom moest ik natuurlijk wel een beetje 
een zonnig stalletje hebben. En je maakt automatisch reclame met mij op stal, dus 
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het moest ook nog een beetje een centraal plekje zijn. Daarom deze stal dus, kom 
gerust eens langs hoor, ik ben bijna altijd wel thuis!

Sta ik eens niet op mijn plekje, dan ben ik waarschijnlijk aan het spelen met mijn 
achterbuurmeisje Humpey op de springweide. We zijn dan wel echte dames, maar 
zo nu en dan moeten we ook even lekker dollen en uit ons dak gaan! Dat vinden we 
het leukst als er mensen komen kijken en als ze roepen hoe mooi we zijn! We weten 
zelf natuurlijk best dat we er wezen mogen, maar een beetje bevestiging kan nooit 
kwaad natuurlijk. De springwei onveilig maken is reuze fijn en dat mag ik dan ook 
graag doen, zo tussen het serieuzere werk door. Want ik ben alweer 3 jaar en het 
werd de allerhoogste tijd dat ik ingereden werd! Daar zijn mijn vrouwtje (nee, NIET 
mijn baasje! Ik heb namelijk geen baas, ik heb personeel, hahaha!) en ik nou al een 
paard maandjes lekker mee aan de gang. Ik vind het zelf reuze lekker gaan hoor, al 
wordt dat eeuwige gelongeer soms ook wel eens een beetje kinderachtig. Geef mij 
het ECHTE werk maar, met een ruiter op mijn rug en gáááán, weet je wel. Na een 
paar keer had ik de dressuurkunst wel onder de knie en besloot ik dat het hoog tijd 
werd voor een nieuwe tak binnen de sport. RODEO! Joehoeoeoeoeoe!!!! Hmmmm, de 
eerste keer viel geloof ik een beetje rauw op het dak van mijn vrouwtje Ageeth, miss-
chien moet ik een volgende keer dat ik iets nieuws uit wil proberen eerst even met 
haar overleggen, dit overviel haar een beetje... Maar dat rodeo is ook helemaal niet 
zo erg moeilijk als dat het er uit ziet hoor, laat je alsjeblieft niets wijs maken! Ik had 
Ageeth er in elk geval zó af en Sam was ook helemaal niet zo lastig als dat iedereen 
denkt. Als je weet wat je doet....appeltje-eitje gewoon!
Ik heb dat rodeo ook al wel weer een beetje gezien, dus ik ben aan het prakkizeren 
wat we nu weer voor leuks kunnen gaan doen, Aagje en moi. Wat denken jullie? 
Ritmisch gymnastiek is geen optie, dat doe ik al regelmatig aan de longeerlijn en als 
die lijn in de knoop raakt wordt het me teveel een zooitje. Paardenvoetbal vind ik te 
goedkoop, dat doet echt de grootste boerenknol nog. Judo hebben Aagje en ik ook 
al geprobeerd, dat is wel grappig maar daar krijgt Aag dan weer zo’n spierpijn van. 
Karate vind ik ordinair en agressief, dus dat valt af. Goh, wat blijft er eigenlijk nog 
over? Op de weg, dat zie ik zelf nog niet zo zitten (ik durf het erf al nauwelijks over 
met al die wind en die vreselijke machines die ze zo af en toe midden op mijn pad 
zetten... } Ach, ik heb al een leuk idee!!! Zwemmen!!! Lijkt jullie dat niet spectaculair? 
Hmmmm....

Wat kan ik nog meer met jullie bespreken? Ik geloof dat ik het belangrijkste wel heb 
gehad. Oh nee, wisten jullie al hoe DOL ik ben op appeltjes en worteltjes? Ik sta wat 
dat betreft reuze gunstig zo bij die poetsplaats! Ik hoef maar met mijn lange wimpers 
te knipperen en de vitamine C komt met bakken tegelijk mijn kant op, hahaha! Oh, 
dan nog even een puntje van kritiek: die lieve kleine veulentjes wil ik voortaan liever 
in een andere stalgang hebben hoor. Die pikken alle aandacht in, die kleine mormels. 
Wat is daar nou leuk aan, het enige wat ze doen is een beetje drinken bij mama, 
poepen, slapen en klieren. En die lichaampjes dan, helemaal nog niet mooi ontwik-
keld en in proportie...bah, bah, wat mij betreft verbieden we ze gewoon op stal. En bij 
elke nieuwe merrie een verplichte zwangerschapstest, DAT zeg ik! Dat komt maar een 
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beetje zielig hier aan, lekker vertroeteld worden, beetje bij beetje een dik buikje krij-
gen en ineens...hups! Weer een uitvretertje erbij! En allemaal ook nog zonder papier 
hé, dat nieuwe grut. Dus je weet werkelijk niet wat je in huis haalt allemaal. Het gaat 
ook wel ten koste van een stukje professioneel of zo, een stukje kwaliteit. Het klinkt 
misschien hard, maar als je je goede naam hoog wilt houden zal je grenzen moeten 
stellen hoor! Echt!

Nou lieve lezers, ik ben blij dat jullie nu eindelijk eens een interessant item voor in jul-
lie krantje hebben. Je hebt er op moeten wachten, maar dan heb je ook wel wat!

Tot ziens (en vergeet de appeltjes en de worteltjes niet),
Dikke kus,  Donna xxx

                      

Haaaaai! Daar zijn we weer! Lieverds, het is eindelijk LENTE! De vogeltjes fluiten 
’s ochtends weer volop, het zonnetje schijnt, de eerste kuikentjes zijn alweer gebo-
ren en de eerste jonge konijntjes zijn alweer gespot (sorry, het water loopt me in de 
mond... De aard van het beestje...)! Hééééérlijk toch!
Wat gaat het gras weer lekker groeien! Nog eventjes en ik kan die rakkers elke och-
tend weer lekker de wei in jagen! Dat scheelt ook meteen weer een heleboel mest 
in de stallen en een paar rondes minder voeren. En dat is maar goed ook, want er 
breekt weer een drukke periode aan, vol leuke dagen met wedstrijden en niet te 
vergeten de Open Dag. Mijn hoofd loopt nu alweer om, zoveel moet er weer worden 
geregeld en gedaan. Kijk, natuurlijk ben ik blij dat Ria, Marcel en het bestuur een 
aantal van mijn werkzaamheden kunnen overnemen, maar het blijft letterlijk en 
figuurlijk een hele kluif!
Waar ik wel, en dat moet ik echt even kwijt mensen, een traantje om heb moeten 
weg pinken is het annuleren van de grappigste dag van het jaar: De Eigen Paarden 
Dag. Te weinig animo..mensen, hoe KAN dat nou? Ik struikel over de eigen paarden 
en de leasepaarden, het wemelt van de pensionklanten, maar als er dan eens een 
dag voor die stakkerds georganiseerd wordt, dan is er geen animo.... Dat is toch wel 
erg... Soms weet ik dan even niet meer waar ik het allemaal voor doe hoor! Na-
tuurlijk maken die lieve smoeltjes van de manegeruitertjes bij hun wedstrijddagen 
wel weer een heleboel goed, dan denk ik: “Flits, ouwe mopperkont, dáár doe je het 
voor!”, ja toch!
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Goed, ik dwaal een beetje af. De vragen van deze keer:

Lieve Flitsie,
Ik ben denk ik een beetje verliefd op de paardrij-instructrice van mijn 
dochter. Ik ben helemaal in de war en weet niet waar ik moet kijken tij-
dens de les. Wat nou?
-Een wanhopige vader-

Oh hemeltje, heb IK dat? Wat moet ik hier nu mee? Lieve vader, geniet maar van het 
uitzicht tijdens de les en van alle vlinders in je buik! Ik zou het daarbij laten, want al 
onze instructrices hebben het echt te druk voor dat soort gedoe! En ik ook! Of ben ik 
nou te kort door de bocht? Ach... de meiden die hier les geven zijn ook kanjers, wie 
wordt daar nou NIET week van als je ernaar kijkt? Maar voor zover ik weet zijn ze al 
verliefd op een ander... Hun paard namelijk! Hahahahah... Eh... volgende vraag!

Beste Flits,
Ik heb heel lang gezeurd en nou mag ik van mijn vader en moeder op po-
nykamp. Ik heb alleen een probleem want ik weet niet goed in welk kamp 
ik het beste pas. Kan jij me misschien helpen? Ik ben best een leuke meid 
en maak gemakkelijk contact en kan ook wel een beetje rijden maar ik 
ben wel 42 jaar. Moet ik me voor de eerste of de tweede week inschrijven?
-Een blije ruiter-

Oeps, dat is een lastige... Het kamp in week 1 is namelijk bedoeld voor lagere school-
kinderen (plus minus tot 12 jaar) en week 2 is bedoeld voor onze pubertjes, maar dan 
wel pubertjes van maximaal 15, hooguit 16 jaar oud... Maar... niet getreurd! Vorige 
zomer is er een heus ponykamp gehouden voor 25 plussers. Veel meer als zitten, 
eten en kletsen stelde het niet voor (gelukkig hebben ze nog wel onder dwang 1x 
paard gereden en moesten ze verplicht een hindernisbaan afleggen...) maar de pret 
was er niet minder om! En daar gaat het bij ons toch om, op PRETfort! Zo’n kamp 
moet wel weer door een aantal mensen georganiseerd worden, maar dat komt 
vast wel goed! Bij deze: wie heeft belangstelling voor zo’n kamp en.... WIE GAAT 
DAT ZOOITJE ONGEREGELD LEIDEN...? Ik heb het zelf te druk, maar wie zich geroepen 
voelt: gewoon DOEN!

De andere vragen komen de volgende keer aan bod, ik moet weer nodig het erf op. 
Tot de volgende keer dus maar weer! Dag lieverds!

Flitsie xxx   
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Wist U dat...
- Er weer een heleboel leuke dagen op ons programma staan?
- We reikhalzend uitkijken naar o.a. de Voorjaarscross en niet te vergeten de enige  
 echte, geweldige, fantastische OPEN DAG?
- Deze dag altijd begint met de superspannende Voorjaars-dressuurwedstrijd?
- Deze dag altijd mede mogelijk wordt gemaakt door een fantastische groep 
 vrijwilligers?
- Wij daar elk jaar weer verschrikkelijk blij mee zijn?
- Er vóór deze dag plaats vindt ook altijd heel wat werkjes verricht moeten 
 worden?
- Heel veel mensen zich daar niet echt bewust van zijn?
- Er misschien wel mensen zijn die dit lezen en die denken: “Goh, ik zou het best  
 leuk vinden om ook iets te doen?”
- Er voor iedereen die dat leuk zou vinden een lijst in de kantine hangt met daarop  
 allerlei klusjes die gedaan moeten worden?
- Dit echt allerlei verschillende dingen zijn en er vast ook wel iets bij is wat U leuk  
 zult vinden en/of waar U heeeel goed in bent?
- Vele handen licht werk maken?
- Het gewoon ook heel gezellig is om met zijn allen de handen uit de mouwen 
 te steken?
- Namen op de lijst achter de verschillende klusjes ingevuld kunnen worden?
- Pretfort tegenwoordig beschikt over een eigen “Klusteam”?
- Zij regelmatig verslag doet op de Pretfort-site als er weer eens hard gewerkt is  
 met z’n allen?
- De poetsdag weer een groot succes was dit jaar?
- Het elke keer weer een feest is om te zien hoe prachtig de pony’s zijn geworden  
 aan het eind van de dag?
- Er ook heel wat eieren waren verstopt op de manege door de paashaas?
- Er driftig naar is gezocht door de kinderen, op 2e paasdag?
- De foto’s al op de site staan, uiteraard?  Kijk zelf maar, op www.pretpraat.nl
- We voor de Open Dag nog prijzen zoeken voor bij het Rad en de Verloting.
- Relatiegeschenken daar ook heel geschikt voor zijn......
- We ook nog op zoek zijn naar sponsors voor de bekers op die dag.
- We die dag bekers uitreiken aan de kampioenen van 2008 en uiteraard aan de  
 winnaars van de dressuurwedstrijd.
- Elke gift welkom is, dus niet alleen grote bedragen.
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Bedankt!!
Op 13 april (tweede Paasdag) was onze Ria jarig.
In de weken daarvoor is er veel werk verricht om geld op te halen voor een mooi 
kado, maar ja, wat geef je zo’n meid nou?
Ria wist het niet, maar had wel eens uit haar mond laten vallen dat ze heel graag 
een spiegel in de buitenbak zou willen hebben. 
De kale kosten daarvoor waren echter bijna 600 euro en dan kwam er nog van alles 
bij......  Dat kwam er dus nooit van.

Maar wat gebeurde er op 13 april? Ria stond helemaal versteld...
Er bleek door alle inspanning, zoveel geld te zijn opgehaald en toegezegd, dat die 
spiegel zomaar mogelijk werd!
Ria mocht dan ook op haar verjaardag een Kadobon ontvangen voor de spiegel en 
alles wat daar nog bijkomt. Inclusief de montage, die bij het uitkomen van deze Pret-
praat waarschijnlijk net heeft plaatsgevonden.

Namens Ria, wil ik dan ook iedereen heel erg bedanken voor de gulle giften.
Bijna iedereen op de manege heeft wel een bijdrage geleverd.
Echt ongelooflijk!!

Verdien nu geld voor de clubkas!
Op 16 mei start de Ten Brink Foodretail-clubactie.
Ten Brink Foodretail (Herenhof Alphen a/d Rijn) stelt dit jaar 10.000 EURO ter
beschikking voor de verenigings-kassen van clubs, verenigingen en scholen.  
En uiteraard wil Ruitersportvereniging De Ziende daar een graantje van meepikken.
Wie de meeste punten spaart, krijgt het meeste geld.
Vanaf 16 mei krijgen alle klanten bij besteding van 10 euro (en speciale producten) 
een voucher met daarop een uniek nummer en barcode. Deze voucher -ter waarde 
van 1 punt- is eenmalig te doneren aan de vereniging naar keuze. Het sponsorgeld 
wordt aan het einde van de actie naar rato verdeeld onder de ingeschreven clubs. De 
club met de meeste punten verdient dus het grootste deel van het geld!

Vouchers kunnen tot zaterdag 20 juni gedoneerd worden. 

Doet u uw boodschappen bij Ten Brink in de Herenhof,
doneer uw Voucher dan voor Ruitersportvereniging De Ziende.

Kijk voor meer info op www.ten-brink.nl

Ten Brink Foodretail
Herenhof Alphen

clubactie
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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

sprookjesachtige

Open Dag

op  Manege Pretfort
aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 20 juni 2009

* 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!

www.deziende.nl
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mei
2 Samantha Slotboom

5 Marieke Oudenes

6 Gerda Bruggeman

9 Ilse Rolf

12 Elianne van Egmond

14 Wieke Vis

15 Jessica Verkade

27 Lotte Verheul

27 Yentl vd Berg

29 Sanne van Tol

juni
2 Jolanda Nagel

3 Yvonne van der Heide

3 Sanne Nijkamp

4 Saskia van Tol

5 Rienke Boonstra

7 Bejulah van Haren

11 Shania van Koert

13 Demi Termeer

14 Elena Hoogstrate

19 Anna Louisa Klootwijk

22 Vincent Smits

22 Melissa Kempen

24 Nina de Graaf

25 Steffy Lemkes

26 Emrije Isaku

27 Jacky Windhorst

28 Ester van Doorne

29 Ben Epskamp

29 Margaux Vos

Sta je niet in de verjaar-
dagskalender, geef het 
dan even door.
Waarschijnlijk staat je 
geboortedatum dan niet in 
de ledenadministratie.
Doorgeven kan per mail 
naar: 
adkoster@deziende.nl

Wij feliciteren

de jarigen!!
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 16 mei:  Voorjaarscross
  Inschrijven is voor iedereen mogelijk. 
  Zelfs al rijd je nog maar kort.

 14 juni: Fiets sponsortocht Rabobank 
  Groene Hart Noord
  Fiets mee en sponsor daarmee de vereniging!
 

 20 juni:  Open Dag met dressuurwedstrijd
Ook dit jaar wordt het weer een feest voor iedereen.

Springkussen, Rad van Avontuur, Enveloppen Verloting. Alles is er 
weer, dus reserveer deze dag vast en zorg ook dat je ouders, opa, 

oma, oom, tante, vriendjes, vriendinnetjes enz. komen!!

 13 t/m 18 juli: Ponykamp voor de lagere school jeugd
 20 t/m 23 juli:  Ponykamp voor de tieners t/m 15 jaar
 eind aug/begin sept Eigen Paarden Dag
 19 september:  Najaarscross
 24 oktober:  Najaarsdressuur
 21 november: komt de Sint
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

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

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

Wat kost dat nu allemaal in 2009
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 105,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 117,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

Pensionstalling voor paarden komt op € 260,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 215,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 285,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de 
volgende tarieven:  Groepsles van 1 uur, € 5,00 - (* € 6,50) 
Privéles van 30 minuten, € 15,00 - (* € 17,-)
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende” (tarieven onder voorbehoud goedkeuring)
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

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

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


