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Verplaatsen Open Dag!!
Bij het plannen van de Open Dag hebben we iets heel belangrijks over het hoofd 
gezien! Namelijk het voetballen!
En wat blijkt nu; Nederland moet precies voetballen op de dag waarop wij onze Open 
Dag hadden gepland.
Uiteraard zal dat veel mensen er van weerhouden om onze manege te bezoeken, 
want de wedstrijd is ook nog op de zaterdagmiddag.

Daarom hebben we besloten om de Open Dag te 
verplaatsen naar 18 september.

De dressuurwedstrijd gaat wel gewoon door op 19 juni, 
maar de aanvangstijden zijn vroeger dan normaal.

Let dus t.z.t. op de lijsten.

Daar deze Pretpraat al grotendeels klaar was toen we dit besluit namen, 
kan het voorkomen dat ergens in de tekst de oude datum nog wordt 

genoemd. Onze excuses daarvoor.

Van de voorzitter 
Wie over de Achtermiddenweg naar Pretfort rijdt, ziet 
steeds vaker paarden op het landje staan van Northan en 
Lucas. Sinds kort staat daar ook een nieuwe aanwinst uit 
Kamerik: de kleine merrie Loulou. Een gevlekte pony met 
enorme manen en een even enorme buik. Als leek vroeg 
ik mij meteen af of ze soms zwanger was, ook gezien haar 
doorgezakte rug, maar ze schijnt gewoon dik te zijn. Nou, we 
zullen zien. Zo’n schattig, klein Shetlandveulentje, zou toch wel erg welkom zijn, of 
niet?! Onze prachtige diva ‘Paradiba’ is overigens alweer vertrokken en vervangen 
door een leuk paardje dat ik onder Irene’s bekwame hand soepel zag draven. Mooi 
hoor! En verder heeft Ria een ‘projectpaard’ in huis gehaald. Wel even schrikken als 
je bij dit beestje in zijn stal kijkt: vel over been en je ziet alle botten in de achterhand. 
En dan te bedenken dat dit arme beest in zijn vorige stal ook nog lessen moest lopen! 
Je zou zo’n eigenaar toch voor mishandeling aanklagen! Gelukkig voor het dier dat 
hij nu op Pretfort woont: over een paar maanden ziet hij er vast al heel anders uit en 
wordt het een heel mooi beestje.
En ook op de springwei zie je steeds vaker paarden rennen, stoeien, gras zoeken en 
vervaarlijk snuiven. Een teken dat het voorjaar weer is begonnen! Het eerste kuiken 
heb ik al gezien, jammer genoeg nog geen kleine konijntjes. Wel een forse rode kat. 
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Hopelijk heeft dat toch niets met elkaar te maken. Dit is ook de tijd van het jaar 
waarin je ’s avonds wat langzamer moet rijden, omdat je anders plotseling een 
haas voor de auto ziet springen. Die zijn nog wat ongecoördineerd bezig dankzij de 
winterslaap waar ze nu uit ontwaken.

In de vereniging beginnen we steeds concreter te werken aan de Open Dag. Jullie 
hebben vast al de eerste posters gezien die Ad heeft gemaakt en ook het plan om 
oude ruiterspullen in te zamelen en te verkopen voor de vereniging. En zo verzinnen 
onze leden steeds weer wat anders om aan het benodigde geld te komen, zodat we 
nog heel lang door kunnen gaan met wedstrijden en leuke activiteiten organiseren. 
Gelukkig bleek op de jaarvergadering dat de vereniging er financieel niet slecht 
voorstaat. De kascommissie heeft alles geïnspecteerd en in orde bevonden. Verder 
duurde de ledenvergadering lekker kort en konden we na ongeveer een kwartiertje 
al verder met andere zaken die ons bezighouden, zoals onze paarden rijden of 
longeren!

De Caprillewedstrijd is van 14 maart naar 11 april verplaatst en heeft een aantal 
fraaie winnaars opgeleverd en verder veel kinderen die met grote inzet meededen. 
Fijn dat er zoveel leskinderen interesse hebben voor een wedstrijd en zich zo goed 
voorbereiden! Het werd uiteindelijk een lange dag, omdat het proefje van de eerste 
elf ruiters redelijk lang bleek te zijn, dubbel zo lang als gepland en daardoor schoven 
alle starttijden op. Gelukkig kon de middaggroep toch tijdig starten in de binnenbak 
en zonder al te veel vertraging eindigen. Nogmaals, heel veel dank aan alle helpers, 
de voorlezers en ringmeesters, die heel geduldig urenlang buiten in de koude wind 
hebben rondgelopen. 
In de nabespreking hebben we als bestuur vastgesteld dat we het beter zouden 
vinden wanneer ouders klachten niet bij onze jeugdbestuursleden neerleggen, 
maar in dat geval een volwassen bestuurslid opzoeken. We zijn heel blij met onze 
jeugdbestuursleden, ze staan altijd en overal klaar om te helpen en steken vrijwel al 
hun vrije tijd in de manege en de activiteiten daar. Daarom vinden we het dan ook 
heel belangrijk dat ze plezier blijven houden in hun vrijwilligerswerk. En uiteindelijk 
loopt iedere vrijwilliger het hardste op complimenten. 
Ook merkten we dat het nog steeds niet goed lukt om wedstrijdruiters en lesponies 
beter aan elkaar te koppelen. We hebben geprobeerd om dat te verbeteren door de 
regel in te voeren dat iedereen zich op maximaal twee ponies in mag schrijven. Maar 
zoals het nu gaat, heeft een makkelijke pony het op een wedstrijddag wel heel erg 
zwaar en heeft een moeilijke pony een lekker rustig dagje in zijn stal. Ik denk dat 
eigenlijk niemand dit eerlijk vindt, maar om dit echt te veranderen, is ook nodig dat 
degenen die zich voor een wedstrijd inschrijven zelf opletten op welke pony ze zich 
inschrijven. Vandaar dat Ad posters heeft gemaakt waarop we dit uitleggen. Willen 
jullie hieraan denken bij de volgende wedstrijd?

Meer leuk nieuws komt van Wilma, die met Pasen een prachtige brunch en 
eierzoekwedstrijd heeft georganiseerd, dank je wel! Je hebt opnieuw heel veel 
kinderen een mooie dag bezorgd. En rond 1 april hadden we ineens groot nieuws: 
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Hier had, voor € 40,- per jaar,
uw advertentie kunnen staan!

Interesse? 
Bel of mail Ad Koster.

Telefoon: 574353 
Email: adkoster@deziende.nl
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allemaal stil in de stal, want er was een onverwacht een veulentje geboren. Dat 
veulentje staat nog steeds onbeweeglijk in dezelfde houding in de stal. Tsja, dat heb 
je ervan als je op 1 april wordt geboren!

Dan nog de acties: het inkopen bij Super de Boer is een redelijk succes geworden, 
ook dankzij de ponyritjes die op 27 maart voor de winkel gemaakt konden worden. 
We zijn niet in de top geëindigd, maar ook niet helemaal onderaan en hebben het 
mooie bedrag van €134,-- opgehaald. De uitreiking was erg feestelijk georganiseerd, 
met een man uit de Achterhoek, die van de ene in de andere grap rolde. Wat zijn er 
trouwens enorm veel verenigingen in Nieuwkoop en omgeving! Die uitreiking hield 
maar niet op: een enorm aantal koren en sportverenigingen, maar ook een heuse 
motorclub, die met groepen motoren ritten organiseren. Waarschijnlijk is iedere 
inwoner lid van minstens drie verenigingen, want anders begrijp ik echt niet hoe al 
die verenigingen kunnen bestaan!
En dan nu door naar de volgende actie: bij de C1000 in de Herenhof.   

Iedereen fijne ritten en lessen gewenst!  
Corian Messing

Aanvulling:
De actie bij de C1000 in de Herenhof in Alphen loopt vanaf 30 april t/m 5 juni.
U ontvangt bij elke €10,- boodschappen een voucher en kunt die doneren aan onze 
vereniging. 
Op 30 april en 5 mei ontvangt u zelfs 2 vouchers bij elke €10,- besteding. 
Misschien kunt u uw buren, vrienden en kennissen vragen om hun vouchers aan onze 
vereniging te doneren.

Ook bij Super de Boer loopt weer een leuke actie.
Daar krijgt u momenteel Monopoly kaartjes bij uw boodschappen.
Met die kaartjes zijn mooie prijzen te winnen, maar dan moet je wel een bepaalde 
serie hebben.
Wij willen die kaartjes verzamelen en proberen om series compleet te krijgen. De 
gewonnen prijzen zetten we dan in bij het Rad van Avontuur op de Open Dag.
Dus hebt u kaartjes, geef ze dan af op de manege.
Wie weet scoren we een auto of een fiets.....

Caprillewedstrijd
(door de wedstrijdcommissie)
Op 11 april hebben we weer eens een caprille wedstrijd georganiseerd, dit is toch 
weer heel wat anders dan een samengestelde wedstrijd.
Bij een samengestelde wedstrijd kun je heel goed je dressuurproefje rijden, of je 
parcour heel goed springen en vervolgens al je punten weer verspelen met het 
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eindspel; de stoelendans!!

Bij een caprille wedstrijd zitten dressuur en springen 
in één proef verwerkt en moet je laten zien dat je 
dit allemaal onder controle hebt om zoveel mogelijk 
punten te verzamelen.
En dat valt soms niet mee. Als wedstrijdcommissie 
hebben wij hier in ieder geval van genoten en ik hoop 
alle ouders ook.
Wel hadden we een heel strak schema gemaakt 
en helaas hebben we dit niet waar kunnen maken, 
hiervoor onze excuses. We zijn in ieder geval weer een 
ervaring rijker en het mocht voor ons de pret niet drukken.

Jammer dat het weer niet echt mee zat, al was het wel droog. Maar ons geduld 
werd door de koude wind wel op de proef gesteld. Maar iedereen deed zijn of haar 
best om het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Voor zover wij de reacties van de ruitertjes peilen, hebben zij het in ieder geval heel 
leuk gevonden.

Wel hebben wij een verzoek aan alle ruitertjes. 
Zoals jullie wel gemerkt hebben, waren er weer een aantal ponys echt favoriet. 
En natuurlijk zijn het ook schatten!! maar er staan ook altijd een aantal van die 
schatten nog op stal en die vinden het ook leuk om mee te doen en wat meer 
wedstrijdervaring op te doen.
Het zijn niet altijd de makkelijkste ponys, maar wel erg lief en als ze ook meer mogen 
meedoen aan de wedstrijden worden ze steeds makkelijker in de omgang.
En weet je dat de jury ook altijd kijkt op wat voor pony je meedoet? Natuurlijk kijken 
ze ook naar een heleboel andere dingen, maar ze vinden het ook heel knap als je 
eens een wat moeilijkere pony probeert!!!
Zo voorkomen we dat Vosje, Maybe en Sylvester het proefje uit hun hoofd leren 
en bevorderen we dat ook de andere pony’s vaker uit stal komen, en ook zij meer 
ervaring gaan krijgen.
Het maakt ook helemaal niet uit als er eens wat fout gaat. Je moet de jury toch 
laten zien wat je allemaal al kunt?
En het gaat elke wedstrijd altijd weer een klein beetje beter.
Vraag het maar eens aan Ria of aan iemand anders van wie je les krijgt welke andere 
pony je eens mag proberen!!!!

Wij wensen jullie alvast heel veel oefenplezier en hopelijk weer tot gauw op de 
volgende wedstrijd.

Namens de wedstrijdcommissie,
Anneke Epskamp
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Vloeren zijn de specialiteit van De Kiezel Kunststofvloeren. Als leverancier van een breed 
palet komen we over de vloer bij particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Projecten 
verschillen, maar de redenen van een opdrachtgever om te kiezen voor een kunststofvloer 
komen opvallend vaak overeen: uitstraling, gemak en minimaal onderhoud.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. grindvloeren, marmerkorrelvloeren, mortelvloeren, 
coatingvloeren, gietvloeren en decoratieve gietvloeren. Per type kunt u weer kiezen uit tal 
van kleuren. Kom eens kijken in onze showroom

Curieweg 18 • 2408 BZ Alphen aan den Rijn • Tel: 0172 - 604501 • info@dekiezel.nl 

www.dek iezel .n l
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Caprilli groot succes
Op zondag 11 april organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” een 
Caprilliwedstrijd voor alle ruiters van  manege Pretfort.
Het was afwachten of het aantal 
deelnemers groot zou zijn, want het was 
voor iedereen helemaal nieuw. Een Caprilli 
was voor het laatst zo’n 20 jaar geleden 
georganiseerd door “De Ziende”.
Het aantal deelnemers was echter 
overweldigend, want er schreven zo’n 60 
ruiters in. 
Een zeer groot aantal voor de zondag!
Door de onervarenheid met dit soort 
proefjes, liep het geheel wel een beetje uit, 
maar gelukkig vond het merendeel van de aanwezigen het gezellig op de manege en 
was het de hele dag zeer druk in de kantine.
Het is dan ook nu al zeker dat dit evenement ook volgend jaar weer op de agenda 
komt te staan.
De uitslagen zijn:
Ring Eigen Paarden:
1 Marit v. Leeuwen op Flair met 173 pt.
2 Femke Severrien op Flair met 172 pt.
3 Julia Vianen op Sunny met 164 pt.
4 Suzanne Kranenburg op Belle met 161 pt.
5 Vivian de Kort op Flair met 158 pt.

Ring Joy Riders:
1 Els Smit op Borah met 157 pt.
2 Mariëlle v. Ettinger op Maybe met 152 pt.

Met D-diploma:
1 Marlies Bruggeman op Borah met 166 pt.
2 Jessica Verkade op Borah met 164 pt.
3 Esther v.d. Vlies op Chica met 161 pt.
4 Marieke Oudenes op Sanne met 149 pt.

Met C-diploma:
1 Laura Braam op Maybe met 159 pt.
2 Esmée Wulff op Sunny met 150 pt.

Met B-diploma:
1 Senta Kleijweg op Chica met 166 pt.
2 Mirjam de Vries op Chica met 163 pt.
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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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Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl
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3 Ruth Walburg op Bonnie met 160 pt.
4 Danique van Stigt op Maybe met 159 pt.
5 Rienke Boonstra op Sunny met 153 pt.

Met A-diploma:
1 Eva Kranenburg op Jeroen met 167 pt.
2 Yara Langeveld op Vosje met 166 pt.
3 Patricia Kranenburg op Maybe met 165 pt.
4 Lotte Verheul op Vosje met 164 pt.
5 Mila v. Rijswijk op Vosje met 161 pt.
5 Samantha Slotboom op Maybe met 161 pt.

Zonder A-diploma Ring 1:
1 Pien Lemmers op Vosje met 115 pt.
2 Francisca Schutter op Sanne met 114 pt.
3 Marenna Pellegrom op Sylvester met 113 pt.
4 Isabel de Ruiter op Sylvester met 112 pt.
5 Joy Luijben op Maybe met 111 pt.

Zonder A-diploma Ring 2:
1 Lianne Gordijn op Bonnie met 120 pt.
2 Steffy Lemkes op Kim met 117 pt.
3 Sabine Esveld op Vosje met 116 pt.
4 Anniek Heemskerk op Vosje met 115 pt.
4 Mariëlle v.d. Heuvel op Jeroen met 115 pt.
5 Iris Kranenburg op Vosje met 114 pt.

Federatieflits!
Vera Vossenberg is momenteel de enige die voor onze 
vereniging aan wedstrijden van de Federatie mee doet. 
Hieronder treft u de resultaten die ze behaalde in de 
afgelopen maanden.

7 februari 2010 Bodegraven
Op 7 februari was het zover, mijn eerste L2 wedstrijd! Met 

enige spanning gingen we laat in de middag richting Bodegraven. De twee proefjes 
gingen voor mijn gevoel erg lekker, maar het is altijd even afwachten hoe de jury 
het beoordeelt. De beoordeling voor mijn eerste twee L2 proeven was 174 en 176 
punten, ik was zeer tevreden voor de eerste keer in de L2. 

28 februari 2010 Alphen aan de Rijn
Op de vroege zondag ochtend gingen we richting Alphen aan de Rijn. Na een volle 

Foto’s en de
volledige uitslagen

staan uiteraard weer
op de site

www.deziende.nl
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trainingsweek gehad te hebben van Ria om uit de dip te komen had ik toch besloten 
om op wedstrijd te gaan. Mijn verwachting van de wedstrijd was daarom ook niet 
groot, ik zou al blij zijn als ik die proef uit kon rijden. En op de wedstrijd zelf gingen de 
proefjes niet bijzonder slecht. Ik was tevreden met 173 en 174 punten. Vanuit Alphen 
aan de Rijn heb ik Rabin zelf terug gereden met de trailer, wat was dat spannend 
zeg! Op naar de volgende wedstrijd.

14 maart 2010 Bodegraven
We hadden de smaak te pakken en we zetten de wedstrijden voort. Met de L2 iets 
meer onder de knie ging ik met meer vertrouwen naar de wedstrijd in Bodegraven 
op 14 maart. Met een grote gezellige fanclub in de kantine reed ik lekker de bak rond. 
De wedstrijd ging erg goed voor mijn gevoel, mijn dag kon toen al niet meer stuk. De 
jury vond dat het ook erg netjes ging allemaal en beoordeelde mij met 187 en 185 
punten. Dit betekende dat ik mijn eerste twee winstpunten binnen heb maar ook dat 
ik eerste en tweede werd. Met een super blij gevoel heb ik zelf weer gereden met de 
trailer.

Dit was het weer voor deze keer, tot de volgende update!
Groetjes Vera en Rabin

Paardenpraat
In deze Paardenpraat 
maak je kennis met:

Sunny
Halloo lieve lezertjes. Deze pretpraat ben ik aan de beurt om wat over mijzelf te 
vertellen. Ik had hier al een tijdje opgewacht, want zo kan ik jullie nou eens even 
duidelijk uitleggen wat er zich in mij omgaat.  
Nou ik ben dus Sunshine, voor jullie beter bekend als Sunny. Dat vind ik trouwens 
wel een beetje verwarrend hoor! Straks ga ik nog denken dat ik echt Sunny heet. 
Beide namen hebben een betekenis heb ik gehoord. Zo betekend mijn echte naam, 
Sunshine: Zonneschijn en mijn naam die bedacht is door jullie, Sunny: Zonnig. Er is 
me verteld dat deze twee namen alle twee uit het Engels komen. Erg leuk dus. Nu 
kan ik tenminste tegen de andere paarden zeggen dat ik Engels kan en zij lekker niet. 
Lekker puh, haha. 
Uhmm wat kan ik nog meer voor persoonlijke informatie los laten: Mijn leeftijd 
mogen jullie natuurlijk ook wel weten hoor! IK ben een erg knappe jonge heer, al zeg 
ik het zelf. Ik moet namelijk dit jaar nog een jaartje ouder worden. Nu ben ik pas 6 
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Bel of loop bij ons 

binnen voor een 

Gratis Waardebepaling

van uw woning!

”De meest actieve 
makelaar

in uw regio”

Prins Hendrikstraat 90 | Alphen a/d Rijn | Tel. 0172-472651
Dorpsstraat 125a | Nieuwkoop | Tel. 0172-521010

www.deerenberg.nl

Deerenberg A6 Advertentie liggend:DA 6052  10-06-2009  08:38  Pagina 1
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RABO Fietssponsortocht
Op een sportieve manier geld verdienen voor uw vereniging? Met de Rabobank 
Fietssponstocht fietst u zelf een extraatje voor uw club bij elkaar. En hoe meer 
kilometers u fietst, hoe groter onze sponsorbijdrage wordt! 
In 2010 vindt de Fietssponsorstocht plaats op zondag 13 juni.

Fiets mee op 13 juni
Kom tussen 9.00 en 13.00 uur naar een van de vertrekpunten. 
U ontvangt een route en een stempelkaart en bij het inleveren van de kaart kiest 
u zelf een begunstigde uit de lijst van deelnemende verenigingen en stichtingen.

U kunt vertrekken vanaf:
Rabobankvestigingen in: Hoogmade, Leimuiden, Nieuwveen, Nieuwkoop, 
Roelofarendsveen en Ter Aar.
Rijpwetering, Oud Ade: Dorpshuis Plein 13, Pastoor van der Plaatstraat 13, 
Rijpwetering. Woubrugge: het Batehofplein.

Fiets zoveel mogelijk kilometers
U bepaalt zelf hoeveel kilometer u wilt fietsen. Hoe meer kilometers u fietst, hoe 
hoger het sponsorbedrag. Het maximaal uit te keren bedrag per vereniging be-
draagt € 1.500.

Kilometers Bedrag

± 20 km € 2,50

± 35 km € 5

50 km € 7,50

100 km (speciaal voor wielrenners) € 12,50

Maak een mooie foto
Wie maakt de leukste foto tijdens de Fietssponsortocht? 
Met uw inzending maakt u kans op een mooie prijs. Stuur uw digitale foto vóór 26 
juni naar onze bank. U geeft daarmee toestemming aan Rabobank Groene Hart 
Noord om uw foto te gebruiken voor publieke doeleinden.

Feest onderweg
Vergeet onderweg niet af te stappen voor een gezellige pauze! Diverse 
horecagelegenheden langs de route hebben deze dag speciale aanbiedingen en 
muziekverenigingen zorgen voor extra sfeer.
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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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jaartjes en op 18 Augustus wordt ik 7 jaar. Dat betekend dus dat mijn knappe ik, hihi, 
in 2003 geboren is. 
Mijn vacht kleurtje valt trouwens ook wel heel erg op al vind ik dat zelf. Ik ben na-
melijk een platenbonte ruin met de kleuren donkerbruin en wit. Mijn hoofdje is in 
overvloed met donkerbruin behalve mijn witte bles dan. Ik ben een erg compacte 
pony waardoor ik vaak wel iets groter lijk dan ik daadwerkelijk ben. Mijn stokmaat is 
namelijk +/- 1.39 m. 
Zo nu genoeg over mijn uiterlijk, hier komt mijn verhaal: 
Toen ik nog maar eventjes 4 jaar oud was kwam ik hier op deze fantastische plek. 
Samen met mijn toenmalige vriend, Yumyum. Ik werd een pony voor in de lessen. 
Voor een volleerd paard is dat wel makkelijk maar ik vond het wel moeilijk hoor, nog 
steeds trouwens. Ik ben in stap en draf erg goed maar door de galop willen mijn 
beentjes nog wel is naar boven komen. Probeer zelf maar eens met iemand op jouw 
rug in “galop” te lopen, nou ik kan je verzekeren: Het is moeilijk! Vandaar dat mijn 
achterkantje, mijn mooie gespierde kont, wel eens wat verder omhoog wilt gaan. 
Tuurlijk probeer ik jullie ook wel een beetje uit hoor, want ja, een pony die nog maar 
7 moet worden heeft ook zo zijn pubertijd, niet waar? Ik doe het uiteraard niet om 
jullie te pesten, het is gewoon zo moeilijk. Naast dat het moeilijk is en ik nog redelijk 
puber ben, schuift het zadel ook iets naar voren tijdens het rijden. Gelukkig hebben 
ze afgelopen weken al bedacht om halverwege de les mijn zadel iets naar achteren 
te leggen, dan bok ik gewoon een stuk minder! 
Sinds Julia, een heel lief meisje, mij heeft gehuurd gaat het lopen in de lessen 
steeds beter. Ik heb heel veel dingen geleerd, zelfs ik kan mezelf nu wel een redelijke 
dressuurpony noemen, want ja ik kan aan de teugel lopen en nog mooi ook! Zelfs 
springen gaat me al behoorlijk goed af. Maarja, de gedachten dat die balken tegen je 
benen aan knallen is pijnlijk en soms heb ik gewoon totaal geen zin om te springen 
hoor. Dat is ook zo moeilijk. Je moet goed afzetten anders kom je er  niet goed over-
heen en je achterbeentjes moet je ook niet vergeten mee te nemen. Gelukkig gaat 
het wel al steeds beter. 
Nou vele van jullie, uiteraard iedereen!, heeft mij wel zien staan in de ponystal. Dat 
mooie bonte paardje, ik wilde zeggen: enige bonte manegepony, maar helaas er is 
een kleine smurf bij gekomen die ook bont is. Maarja, ik sta dus naast Jeroen en te-
gen over de nieuwe bonte pony, Loulou. Natuurlijk heeft iedereen in de ponystal een 
eigen “huisnummer”. Zo woon ik op: Ponystal 2.  
Op stal ben ik erg lief al vind ik het zelf. Al vind ik het wel erg vervelend als er van die 
gillende en vooral rennende kinderen langs mijn stal rennen. Ja dan krijg je wel de 
kans dat ik je na hap. Jakkes, lig je een beetje in te dutten komen er weer mensen je 
rust verstoren. Mijn vraag is dan ook: Kunnen jullie alsjeblieft rustig langs mijn stal-
letje lopen, anders schrik ik constant op uit mijn mooie dromen.  
Poetsen is bij mij trouwens ook wel vaak nodig, omdat ik natuurlijk ook best veel wit 
heb. 
Ik ga er dan ook vanuit dat jullie schatten mij wel schoon maken. Vandaar dat ik er 
soms wat vies uit zie, dat poetsen is vaak gewoon heerlijk! Zeker als je zo’n beren-
vacht hebt als dat ik heb. Wat me trouwens wel de kriebels geeft is de waterslang. 
Dat is best wel eng hoor! Met wat lekkers kan  je mij wel overhalen om er onder te 
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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

VOORDELIG
IN DIGITAAL
DUPLICEREN

Voor uw clubblad of programmaboekje
Maar ook voor folders, bruiloftsboekjes of donateurskaarten

Raamposters tot A3 formaat
Eventueel inclusief (eenvoudig) opmaakwerk

Drukker van o.a. deze Pretpraat

www.adkoster.nl - info@adkoster.nl - telefoon (0172) 57 43 53
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gaan, maar anders, nee dankje! Het is natuurlijk wel lekker verkoelend als het zo ex-
treem warm is, maar als nog, al dat water, brrrr, ik krijg er de kriebels van. Gelukkig 
hoef ik er bijna nooit onder, alleen heel soms in de zomer. Afgelopen zomer bijvoor-
beeld, toen gedroeg ik me wel redelijk voorbeeldig vond ik! 
Wat kan ik jullie nou verder nog vertellen. Volgens mij kennen jullie mij allemaal al 
wel redelijk goed. Zo’n knappe vent slaan jullie natuurlijk niet over met een knuffel-
rondje etc.  
Ik hoop trouwens dat jullie mij wel wat vaker op komen zoeken nu ik tegen jullie heb 
kunnen spreken. Erg gezellig is dat als jullie bij mij komen zitten. Natuurlijk vind ik 
het ook leuk als jullie wel is op mij gaan rijden. Erg leuk, zeer gezellig! 
Nou, grrrr, er rennen weer kindjes langs mijn stal, ik ga maar weer even  boos kijken, 
misschien helpt het wel! Ik spreek en zie jullie natuurlijk binnenkort onder het genot 
van een heerlijk appeltje.
 
Hoefjes en likjes van de mooiste bonte pony, Sunny.

Hallo lieve lezertjes. Nu ben ik weer lekker aan de beurt om mijn best te doen jullie 
wat te leren. Zoals jullie weten doe ik altijd erg mijn best en hoop ik dat jullie hier 
ook echt wat van leren.  
In mijn hele leven als waakhond op de manege beleef ik natuurlijk een hoop dingen 
die ik graag met jullie lieverds deel. Voor mij is het de normaalste zaak van de wereld 
als er bijvoorbeeld een paardje kreupel loopt, maar jullie lijken altijd wel een beetje 
geschokt. 
De laatste paar weken heb ik pas echt lekker het idee dat het weer wat warmer be-
gint te worden. Niet alleen de zon blijft langer schijnen en ook niet alleen de vogel-
tjes maken vrolijke geluiden, maar ook jullie lieve kindjes rennen weer wat vrolijker 
buiten. Het doet me altijd goed om dit deel van het jaar te zien. Een soort van nieu-
we start. Alles begint opnieuw te bloeien en iedereen is een stuk vrolijker. Daarnaast 
is het natuurlijk heerlijk warm weer! Zo gaan de dekentjes ook alweer bijna helemaal 
af bij de paarden en merendeel is ook al schoon gemaakt. 
Wat ik ook erg leuk vind is dat er weer nieuwe vriendjes in ons midden zijn. Je moet 
er natuurlijk wel erg aan wennen, want ze zijn wel onbekend. En het onbekende kan 
gevaarlijk zijn. We zullen ze denk al wel snel in onze harten sluiten. 
Waar ik me trouwens als hond enorm aan kan ergeren zijn die kippen en eenden die 
constant achter elkaar aan zitten. Voor mij, als echte waakhond, klinkt het natuurlijk 
als een bedreiging dus ik schiet ook vaak in de aanval! Ik moet natuurlijk laten weten 
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dat ik hier de baas ben en geen verliefde stelletjes duld in mijn plekkie.  
Genoeg over de lentekriebels gehad, er is werk aan de winkel. Zoals altijd heb ik weer 
een vraag voor jullie. Deze keer is het er maar 1 en ook best wel een belangrijke, 
maar dat lezen jullie schatten zo wel. 
 
Hallo lieve Flitsie, 
Wat mij de laatste tijd opviel is dat Kimmetje steeds moeilijker ging lopen. 
Toevallig hoorde ik deze week ineens dat Kim hoefbevangen is. Nu mag ze 
natuurlijk niet meer lopen. Maar dan vraag ik me eigenlijk af: Wat is hoef-
bevangen eigenlijk en hoe kan het verholpen worden? 
Groetjes een Kimmetje-fan. 
Hallo lieve Kimmetje-fan. Het is jouw goed opgevallen dat Kim sinds deze week niet 
meer mee loopt in de lessen en daarvoor misschien wel iets moeilijker liep. Sinds 
onze witte pony bij de hoefsmid is geweest heeft ze een tijdje niet goed gelopen. 
Dit kwam omdat haar hoefjes (eigenlijk haar nageltjes, haha) te kort waren bekapt. 
Het ging toen gelukkig weer ietsjes beter waarna Kim sinds afgelopen week (of paar 
weken) hoefbevangen is. De dierenarts is er bij geweest en heeft die bevestigd.  
Als een pony hoefbevangen is betekend dit vaak dat het met zijn voorbenen kreupel 
loopt. Heel af en toe komt het aan de achterbenen voor, maar dat is bijna niet. Als 
een pony, zoals bij ons nu Kim, hoefbevangen is zie je vaak dat deze paardjes met 
hun voorbenen op “eieren” lopen. Dan zie je dat ze hun voorbeentjes nauwlijks naar 
voren plaatsen en hun achterbenen juist ver onder hun lichaam hebben. Dit doen ze 
omdat er een zwelling in hun hoef zit. Je kunt dit merken door te voelen of de hoe-
ven warm zijn, daarnaast voel je bij een pony die bevangen is ook aan de binnenzijde 
van de kogel (dus bij dat bot boven de hoef) het hart kloppen in de bloedvaten. 
Omdat Kimmetje hoefbevangen is mogen ze niet meer bewegen. Daarnaast mogen 
ze GEEN eten meer krijgen. Natuurlijk wel nog hooi, maar verder geen snoepjes of 
appeltjes. Hierdoor kunnen ze alleen maar zieker worden.  
Kim is ook naar een andere stal gezet voor over dag. Hier staat ze op zand. Zand is 
namelijk goed voor de hoeven van een bevangen pony, dit verzacht de pijn. 
Ik hoop dat ik hiermee een beetje jouw vraag heb beantwoord. Daarnaast wil ik als 
enge waakhond, nogmaals zeggen, Kim mag absoluut GEEN eten krijgen van jullie 
lieve kindjes. Aandacht geven mag natuurlijk wel, maar van eten kan ze alleen maar 
zieker worden. 
 
Voor deze keer was dat het alweer. Ik hoop dat jullie ondanks dat het maar 1 vraag 
was wel goed hebben opgelet. Hopelijk heb ik volgende week weer 2 vragen voor 
jullie. Wie weet is er in die tussentijd weer wat spannends gebeurd en kan ik jullie 
uitgebreid uitleg geven. Jullie mogen nog steeds als jullie een vraag hebben hem op-
sturen. Kijk maar voor een mail adres op de site (al kan ik dat zelf natuurlijk niet zien, 
maar alles komt bij mij terecht).  
Ik zie jullie de volgende keer, lieve schatten. 
 
Kusjes en pootjes,  
jullie trouwe manege-(waak-)hond, Flitsie.
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Licht op de les van:
Deze keer de les van zaterdag om half elf.
Ben ik eens aan de beurtJ
Nou ik heb niet heel veel te vertellen, alleen dat onze les altijd super gezellig is en we 
er altijd uit kunnen komen wie op welk paard gaat.
We hebben les van Vera van half 11 tot half 12!

Esther: onze les is super! We doen altijd leuke dingen enzo…
Marthe: Ik vind het een gezellige les!
Kim: Onze les is super gezellig en we helpen elkaar ook altijd met opzadelen. Wij 
hebben een super les!
Sanne: Ik vind het altijd super gezellig!
Laura: Ik vind onze les heel gezellig, we kunnen ook meestal wel er over eens worden 
wie op wie rijdt. We doen ook wel leuke dingen, het zijn leuke meiden!
Ik ( Ruth): Het is altijd gezellig, we komen er altijd uit op wie we gaan en we helpen 
elkaar als het nodig is!
(helaas heeft Ruth geen foto van de les ingeleverd voor bij dit artikeltje)

De volgende die aan de beurt is: Esther Heikoop! Omdat ze altijd super aardig is!
Groetjes Ruth

Pretfort
fanaat
Hoi allemaal!

Nu mag ik me een keertje voorstellen!
Ik ben dus Esmée Wulff, ik ben 13 jaar en woon 
in Alphen a/d Rijn.
Ik woon samen met mijn vader, moeder en 
2 broers die ook 13 zijn, dat komt omdat ik 
er eentje van een drieling ben. Veel mensen/
kinderen zullen nu wel denken van: ‘Wow! Een 
drieling, dat moet vast heel leuk zijn!.’ Maar ik kan jullie uit ervaring vertellen dat het 
niet altijd even leuk is. Mijn broers kunnen wel echt schatten zijn, maar meestal vind 
ik dat niet zo. Dat komt omdat ook wij wel eens (wel eens?!) ruzie hebben, maar dat 
is wel normaal. Ik had eigenlijk wel liever een klein broertje of zusje willen hebben. 
Maar het is nou eenmaal zo, en ik kan er niks aan veranderen. En stiekem ben ik er 
ook wel blij mee dat ik 2 broers heb. 
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Ik rij nu ongeveer 5 á 6 jaar. Eerst heb ik nog een half jaartje op de Alphense Ruiters 
gereden, maar wat ben ik blij dat ik nu bij Pretfort zit! Het is altijd gezellig en de 
mensen zijn heel aardig. Eigenlijk heb ik geen idee meer hoe ik bij de paarden 
terecht ben gekomen. Maar het zit denk ik in de familie want mijn vader heeft paard 
gereden, mijn nichten en een paar tantes en ooms ook! Ik heb een oom die vroeger 
zelfs allemaal dieren in huis had genomen, zoals varkens, honden, katten, noem 
maar op. Alleen was mijn oma daar niet zo blij mee!
Mijn eerste les op Pretfort was op die lieve Jeroen. Ik vond hem alleen wel een beetje 
eng in galop. Ik heb een tijdje les gehad van Ellen, en daarna kreeg ik les van Ria. 
Maar nu zit ik in de eerste les op zaterdag bij Vera! Dat bevalt me ook heel erg. Ook 
met de kinderen waar ik in de les rijd kan ik het goed vinden en zo heb ik ook vaak 
dat ik wat langer rond blijf hangen. Dat is dan meestal met Laura, Mirjam, Irene, 
Julia en Marit. Eerst ook altijd met Lee, maar die is helaas een paar weken geleden 
gestopt bij Pretfort  .
Een lievelingspaard/pony heb ik niet echt. Maar Sunny vind ik wel onwijs leuk. Het is 
een lieverd in stal met poetsen en met rijden is hij ook heel leuk. 
Ik vind paardrijden echt de leukste sport die er maar bestaat en heb eigenlijk wel elke 
dag zin om te rijden. Jammer genoeg kan dat niet.

Verder heb ik een konijn en een cavia. Ze zijn heel schattig maar wel een beetje gek. 
Mijn konijn is al weet ik veel hoe vaak ontsnapt.
Mijn hobby’s zijn zingen, dansen, gek doen en natuurlijk paardrijden!

Nou dit was het dan. Ik weet niet wat ik nog meer kan vertellen dus als je nog wat 
wilt weten moet je maar naar me toe komen.
Dikke zoen,
Esmée

Wist je dat... 
-  1 April dit jaar weer erg geslaagd was? 
-  De foto’s hiervan op de pretfort hyves te zien zijn? 
-  Paradiba in zo’n korte periode nog nooit zoveel aandacht heeft gehad? 
-  Ria weer jarig is geweest? 
-  Ze weer erg verwend is? 
-  Paradiba verkocht is? 
-  Zij op zaterdag 10 April weg is gegaan? 
-  Voor haar in de plaats een erg grote maar zeker lieve ruin is gekomen? 
-  Deze vos de naam Ralph heeft gekregen en in de stal van Paradiba staat? 
-  De Caprilli wedstrijd erg geslaagd was ondanks dat het een beetje uit liep? 
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-  Het zeker voor herhaling vatbaar is? 
-  Naast dat Ralph nieuw is we nog 2 nieuwe paardjes hebben? 
-  Zij alle 2 op een maandag zijn gekomen? 
-  Dat sinds maandag 12 April er een bonte pony bij is? 
-  Zij naast Blue Eyes staat en Loulou heet? 
-  Ook in de nieuwe stal er een nieuw paard staat? 
-  Zij er sinds maandag 19 April is? 
-  Zij naast Humpey en Sanne staat en Denate heet? 
-  Kim hoefbevangen is? 
-  Zij daarom geen eten mag? 
-  Lady nieuwe huurders heeft? 
-  Quindo voorlopig ook moet stappen vanwege een blessure? 
-  Je Valda en Sandor kan verzorgen? 
-  Je dit moet opgeven door een mail naar Ad te sturen? 
-  Selly op de zaterdag weer in de les mag lopen?
- De Open Dag is verplaatst naar 18 september?
- De dressuurwedstrijd op 19 juni vroeger start?
- Je dus goed op de inschrijflijst moet letten?
- De muntjes-actie bij Super de Boer in Nieuwkoop € 134,40 opbracht? 
- We nu Monopolyplaatjes van Super de Boer sparen?
- We weer deelnemen aan de verenigings-actie bij Ten Brink C1000 aan de 
 Herenhof in Alphen?
- U bij elke €10,- boodschappen een voucher krijgt?
- U die aan ons kunt doneren?
- We door die acties onze inschrijfgelden laag kunnen houden?
- Een gemiddelde wedstrijd 2x zoveel kost als het inschrijfgeld opbrengt?
- We dit deels kunnen financieren door de opbrengst van de Open Dag?
- De rest uit geld van allerlei andere acties komt? Zoals van deze winkels.
- We dit nog lang zo hopen te kunnen blijven doen?
- Uw hulp daar dan natuurlijk wel bij nodig is!!
- De Nieuwkopers hun boodschappen dus gaan halen bij Super de Boer en 
 de Alphenaren bij Ten Brink C1000 in de Herenhof!!
- Ook de Rabo-fietssponsortocht er weer aankomt?
- Deze op 13 juni wordt gehouden?
- Er elders in deze Pretpraat meer over staat?
- Ook deze weer geld oplevert voor onze vereniging?
- De vorig jaar door de familie vd Burgh in gang gezette schonings-actie op
 de manege ook dit jaar moet worden voortgezet?
- We alles netjes willen houden?
- Ieders hulp daarbij nodig is?
- De volgende Pretpraat nog net voor de vakantie zal verschijnen?
- Jullie kopij kunnen inleveren tot 23 juni?
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Voor het meest actuele nieuws 
uit de gemeente 

www.rtvlokaal.nl

Nieuws voor u, door u
Nieuwkoop
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

mei
2 Samantha Slotboom

5 Marieke Oudenes

6 Gerda Bruggeman

9 Ilse Rolf

11 Jane van der Ploeg

15 Jessica Verkade

16 Suzan Vellekoop

18 Inge van den Hoff

21 Romy Lankhaar

25 Kim Harting

27 Lotte Verheul

27 Yentl vd Berg

29 Sanne van Tol

juni

2 Jolanda Nagel
2 Iris Kranenburg
3 Yvonne van der Heide
3 Sanne Nijkamp
4 Saskia van Tol
5 Rienke Boonstra
7 Bejulah van Haren
9 Kim Hogenes
11 Shania van Koert
12 Mevrouw Burggraaff
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
28 Michelle vd Weijden
29 Ben Epskamp

juli
4 Sarella de Vos
6 Emtenan Suleiman
11 Tessa Groenendijk
15 Margot Keizer
19 Esther van Gaalen
19 Laura Braam
19 Isabel de Ruiter
26 Jesse van Eijmeren
29 Marcel Wetter

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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15 mei  Cross, puzzelcross en puzzelrit.
  Schrijf je NU in op de lijst in de kantine.

13 juni  Rabo Fietssponsortocht Rabobank GHN
  Zie artikel in deze Pretpraat.

19 juni  Dressuurwedstrijd. 
  Let op! We starten om 8.30 uur.

5 juli t/m 16 augustus
Manege gesloten voor lessen

5 t/m 10 juli Ponykamp.
12 t/m 15 juli Tienerkamp (inclusief een echte buitenrit).

5 september Schotse Highland Games.

18 september
Open Dag en Grote Dressuurwedstrijd!!

23 oktober Cross, Puzzelcross en Puzzelrit.
30 oktober Halloween op Pretfort.
20 november De Sint bezoekt de manege.
27 november (Kerst)Klaverjassen en Sjoelen.
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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 2010
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 115,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 127,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

Pensionstalling voor paarden komt op € 270,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 225,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 295,00 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


