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Van de voorzitter
Het najaar is inmiddels weer begonnen. Nou, najaar? 
De pony’s liepen tot eind oktober heerlijk in het land 
en we hebben genoten van de nazomer. Wat een 
prachtig weer was het bij de najaarscross! Helaas 
gooide een regenbuitje in de nacht voor de cross 
bijna roet in het eten. Het parcours op de springwei 
veranderde in een waterballet. Maar daar jullie blijken 
wel te talent hebben voor springen in de nattigheid. 
Door wat hindernissen te verplaatsen kon er nog spectaculair gesprongen 
worden. En ik heb de dag doorgebracht met deltawerken aanleggen om het 
water af te voeren, wat erg vermakelijk was.  Een van de bijzonderheden bij 
deze cross was dat er geen puzzelrit werd verreden, maar een puzzelcross voor 
twee groepen. Zelfs de allerkleinste gingen alleen met hun pony dor het weiland. 
Gaaf als dat dan lukt. De uitslagen van de cross staan verderop in deze pretpraat 
en de foto’s kun je bekijken op www.pretfort.nl. Helaas zijn de winnaars niet 
volgens traditie de waterbak ingegaan.

Vorig jaar werd de najaarsdressuur een erg special wedstrijd. De 
sponsorwedstrijd toen bracht maar liefst 1600 euro op voor het Brooke Hopsital 
for Animals. Dit jaar deden we weer een ‘normale’ wedstrijd. Het werd een 
erg lange dag, maar gelukkig werkte het zonnetje weer mee. De dag begon 
trouwens wel weer apart. Sinds de ‘grote’ paarden in 1996 de manege verlieten 
zijn er weinig ‘ouderen’ blijven paardrijden op manege Pretfort. Maar op 29 
oktober 2005, tijdens de najaarsdressuur werd de rubriek voor Senioren weer 
in ere hersteld. Bij de titel senioren denk ik toch al gauw aan 55+ers, maar ook 
jongere ‘senioren’ voelden zich geroepen op een pony of paard te klimmen 
en een proefje te rijden. Het aantal van 5 deelnemers zal volgend seizoen 
wel oplopen, gezien er meer enthousiaste ouders zich geroepen voelen de 
sport van zoon of dochter uit te proberen. Dat paardrijden is nog helemaal 
niet zo makkelijk! De punten vlogen trouwens wel de lucht in met deze 
dressuurwedstrijd, misschien gaan we kijken of er volgend jaar wat nieuwe 
proeven gereden kunnen worden voor met name de Eigen Paarden. De kinderen 
met B-diploma werden geconfronteerd met een zeer lastig proef, wat een 
uitdaging was. In de grote groep ruiters zonder A-diploma zat duidelijk niveau 
verschil. Blijf goed je best doen in de lessen, misschien mag je dan volgend jaar 
wel gaan rijden voor je diploma!
Maar voordat het zover is, is het eerst tijd voor andere ‘cadeautjes’. Ik kreeg 
laatst namelijk een kort bericht van een goede vriend:
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Beste voorzitster,
Vorig jaar hebben mijn Pieten zich goed vermaakt tijdens ons korte verblijf op 
Manege Pretfort. Graag willen zij dit jaar weer op bezoek komen. 
Schikt het 26 november? Vanaf 19 uur zullen er wat Pieten zijn om met de 
leden spelletjes te doen, in wat u vorig jaar noemde het Grote Sinterklaasspel. 
Misschien kom ik zelf ook nog even langs als er genoeg liedjes gezongen 
worden. En als er genoeg wortels voor mijn paard klaarliggen natuurlijk!
Ik hoop dat ik weer welkom ben,
Vriendelijke groeten,
De Sint

Hij komt dus weer langs! Tenminste, als we weer met z’n allen voor hem gaan 
zingen en spelletjes doen. Schrijf je snel in op de lijst in de kantine! 
En ik sluit af met het volgende:
Weet je waarom Sinterklaas zo leuk is? Omdat hij ook van paarden houdt!

Lot Paymans

Aanpassing tarieven 
wedstrijden in 2006
Het moet er nu echt van komen.
Ook Ruitersportvereniging “de Ziende” komt niet meer onder een tariefverhoging 
uit.
Onze inschrijfgelden voor wedstrijden staan al jaren op het zelfde bedrag.
Sinds 1999 publiceren we de tarieven in elke Pretpraat en daar lees ik dat het 
inschrijfgeld voor wedstrijden 10 gulden is voor leden van de vereniging. Ik kan 
niet precies achterhalen of dit in de jaren daarvoor ook al zo was, maar ik denk 
dat het toen al een poosje zo was.
Op dit moment rekenen we € 4,50. Dat is omgerekend 9,92 gulden.
Als één van de weinigen, hebben wij bij de omschakeling naar de euro, onze 
tarieven dus niet verhoogd, maar juist iets verlaagd.  Daar hebt u dus al enkele 
jaren van kunnen profiteren.
De kosten van o.a paardenhuur t.b.v. de wedstrijden zijn inmiddels echter wel 
gestegen

Voor het komende jaar hebben we daarom reeds nu het besluit genomen om de 
inschrijfgelden voor dressuurwedstrijden en crosses, te verhogen van € 4,50 naar 
€ 5,-. 
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Niet-leden van de vereniging betalen momenteel 
€ 8,- en dat verhogen we naar € 10,-. 
Dit om ook die laatste ruiters op Pretfort die geen lid 
zijn, over de streep te trekken. Het lidmaatschap van de 
vereniging blijft ongewijzigd; namelijk € 18,50 per jaar. Bij 
meerdere leden uit één gezin, betalen de overigen slechts de 
helft, namelijk € 9,25.

De penningmeester
Ad Koster

Najaarscross “De Ziende”
Met 54 deelnemers, was het zaterdag 17 september weer gezellig druk op 
manege Pretfort, waar de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De Ziende” 
haar najaarscross organiseerde.
In vijf, naar kunnen ingedeelde ringen, gingen de deelnemers vanaf 9.30 uur van 
start.
Als eerste mochten de ruiters en amazones met een eigen paard de drie 
uitgezette parcoursen betreden.
Door de vele regen van de voorgaande nacht, was het laatste parcours, dat op de 
springwei was uitgezet, wel erg glad. Er moest daar dus heel voorzichtig worden 
gereden, wat  er voor zorgde dat er extra veel ruiters foutloos dit parcours 
doorkwamen. Met wat meer snelheid waren er  zeker grotere verschillen 
geweest. Gelukkig waren de andere twee parcoursen goed te berijden zodat er 
toch nog behoorlijke verschillen in de uitslagen waren.
Daar waar nodig, werd de springtijd van het parcours in de buitenbak 
meegenomen om gelijke eindstanden te voorkomen.
De laatste groep deelnemers was de groep die het minst lang op paardrijles zit 
en dus ook de minste ervaring heeft. Voor het eerst gingen deze kinderen niet 
met z’n tweeën het parcours rond, maar alleen. Soms wel met wat hulp van de 
organisatie.
Om circa 15.30 uur was het tijd voor de uitreiking van de prijzen.
Heel wat kinderen gingen daarna met mooie prijzen naar huis. Zoals gebruikelijk 
bij “De Ziende”, ging niemand met lege handen naar huis, want ook voor degene 
die niet in de prijzen vielen, wa er een herinneringsrozet.
De uitslagen waren:
uitslag eigen paarden        
1 Sonja van Maltha op Humpey met 100 pt. (snelste tijd)
2 Natasja Rietveld op Selly met 100 pt.
3 Patricia Leliveld op Silvano met 100 pt.
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4 Jessica Rietveld op Selly met 99 pt.
5 Kim vd Zon op Kashir met 95 pt.

uitslag junioren 1        
1 Lisa-Maria Uyterlinde op Kindly met 100 pt. (snelste tijd)
2 Sylvia Tijsterman op Barney met 100 pt.
3 Vivian de Kort op Kindly met 99 pt.
4 Felicia Brouwer op Mickey met 99 pt.
5 Aaike Jelske vd Velde op Sanne met 98 pt.

uitslag junioren 2        
1 Marit van Leeuwen op Borah met 100 pt. (snelste tijd)
2 Eline Spoelder op Borah met 100 pt.
3 Tamara Pieterse op Pokey met 100 pt. 
4 Esther v/d Vlies op Kindly met 100 pt.   
5 Marlies Bruggeman op Pokey met 100 pt.   
 
uitslag puzzelcross 1      
1 Petra Schutter op Pokey met 124 pt.
2 Elianne van Egmond op Kindly met 123 pt. 
3 Linda de Groot op Barney met 122 pt.
4 Maxime v/d Ploeg op Borah met 121 pt. (snelste tijd)
5 Louisa Klootwijk op Pokey met 121 pt.

uitslag puzzelcross 2      
1 Jelle Peterse op Pokey met 124 pt.
2 Wieke Vis op Pokey met 121 pt.
3 Bo van Vliet op Borah met 120,5 pt. 
4 Marieke Oudenes op Sanne met 120 pt.
5 Esmee Wulff op Sanne met 119 pt.
5 Romeo van Schaik op Mickey op 119 pt.
5 Julia Vianen op Kim op 119 pt.

Bij de laatste groep (puzzelcross 2) is de tijd niet 
opgenomen, omdat veel van deze kinderen een handje 
geholpen moesten worden. Dit zou geen juist beeld geven.

Voor de foto’s van deze wedstrijd verwijzen
we u graag naar onze website 

www.pretfort.nl
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Pretpaard van de maand

Deze keer..
Benz!
Naam: Benz (Oorspronkelijke 
naam: Tinus)
Leeftijd: 10 jaar
Geb. datum en plaats: 
onbekend
Stokmaat: 1.66
Ras/type: draver
Kleur: bruin

Verdere uiterlijke kenmerken: was bij aankomst op de manege (10 okt. 
2004) enigszins “schraal”, d.w.z. op het magere af. Ziet er tegenwoordig gelukkig 
een stuk gezonder en gevulder uit! Heeft een flink voorkomen en....een lekker 
gespierd kontje!
Heeft niet echt de manier van lopen van een draver, die meestal de achterbenen 
wijd uit elkaar op de grond neerzetten, alleen wanneer hij in de draf flink de 
vaart erin zet en aan het nog wat moeizame galopperen is te zien dat het hier 
toch echt om een draver gaat! Zijn temperament en uithoudingsvermogen zijn 
waarschijnlijk terug te voeren naar het Arabisch bloed waarmee dravers worden 
gefokt. Ook van het Arabisch bloed is overigens aan de buitenkant weinig terug 
te zien bij Benz. 

Karakter: Benz is een vriendelijk paard, soms wat onzeker en heel soms wel een 
heeeel klein beetje eigenwijs! Kan met rijden erg onstuimig zijn, hetgeen eerder 
uit onzekerheid en onwennigheid voort komt dan uit ondeugendheid.
Benz is erg voorwaarts en heeft een prima uithoudingsvermogen. Hij oogt blij 
en tevreden en met geduld zal hij hard voor je werken. Wat hij nodig heeft zijn 
ruiters met engelengeduld en die niet te snel onder de indruk raken van het 
feit dat hij wel eens wat te hard gaat. Verder is hij leergierig van aard en erg 
enthousiast. 

Voorgeschiedenis:
Van Benz is qua verleden eigenlijk weinig tot niets bekend, behalve dat hij bij 
zijn laatste baas in de tuin stond en dienst deed als levende grasmaaier! Er werd 
slechts 1 keer per week op hem gereden (als dat al gebeurde) door de kinderen 
van het gezin die dit eigenlijk helemaal niet konden. Veel meer dan een beetje 
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stappen en verder stilstaan in een hoek kwam het dan ook niet!
De eigenaar kwam tot de ontdekking dat hij eigenlijk toch wel iets teveel van 
deze levende grasmaaiers in de tuin had staan en zette Benz via internet te 
koop. Het oog van onze eigen Lot viel op de advertentie en samen met Marieke 
en natuurlijk Ria is zij gaan kijken of deze grasmaaier misschien iets voor de 
manege zou kunnen betekenen. Na een paar rondjes op het paard gereden te 
hebben besloten ze hem mee te nemen en zijn ouderwetse, oubollige naam te 
veranderen in die van een spetterend en duur automerk! 
En zo kwam Benz op manege Pretfort terecht.
Gezien zijn enorme kracht en zijn onbesuisde manier van doen bleek hij niet zo 
geschikt als paard voor in de manegelessen, en daarom wordt hij nu geleasd 
door 3 lieftallige dames te weten Yvonne Vreugdenhil en Esther en Iris van 
Doorne. 

Houdt erg van:
- Zijn baasjes natuurlijk!
- In de wei staan (wilde er een periode lang absoluut niet uit als niet de 

hele kudde er ook uit ging)
- Andere paarden plagen
- Merries!! Is een keer per abuis in het merrieweiland terechtgekomen 

en voelt zichzelf sindsdien een echte Don Juan! Toen nietsvermoedend 
het paard  Hugo een keer tussen Benz en een lonkende merrie in kwam 
te staan, joeg Benz hem pardoes de sloot in!! Waarna Hugo er met een 
trekker weer uitgevist moest worden, het arme dier!

- Eten (kijkt altijd een beetje lelijk als hij eet, alsof hij bang is dat je het 
weer zult afpakken!)

- Af en toe lekker rennen en heeel af en toe een lekkere hoge bok geven!
- Een sprongetje wagen!

Houdt absoluut niet van:
- Andere ruinen die tussen hem en lekkere merries in komen grazen (blub, 

blub...)
- Te snel het weiland weer uit moeten, en al helemaal niet door een voor 

hem onbekend persoon uit de wei gehaald worden!
- Ingewikkeld dressuurgedoe, hij loopt best graag en wil voor je werken, 

mits hij het allemaal nog snapt!
- Langzaam galopperen (veeel te moeilijk!)
- Telkens wisselende ruiters op zijn rug krijgen (te spannend!)
- Plotseling over zijn neus geaaid worden (kan hier erg van schrikken)
- Te hard gepoetst worden. Graag zachtjes, en met beleid!

Waar Benz verder nog van houdt en wat hij nog meer allemaal niet leuk vindt 
moeten we nog ontdekken, omdat Benz nog niet zo erg lang bij ons op de 
manege is. We zijn benieuwd hoe hij zich verder zal ontwikkelen. Een ding is 
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zeker: hij doet zijn nieuwe naam meestal wel eer aan en zijn baasjes zijn maar 
wat blij met deze “levende grasmaaier”! En wie zou dat niet zijn??

Onderonsje met…
een bekend gezicht op Pretfort!

Deze keer: 

Sonja!
Er is me gevraagd om jou een keertje 
voor de Pretpraat te interviewen en 
ik loop al weken bij je te zeuren! Maar 
eindelijk dan toch is het zover!
Sonja, vertel eens wie je bent en wat je 
doet?
Euh, nou, ik ben de vrouw van de interviewer 
en ik hou van... hobbies!! Einde interview, 
hahaha!

DOE NOU EENS FF SERIEUS!!
Nou sorry hoor! Ik ben Sonja van Maltha, 26 jaar, heb twee zussen en een broer 
en ik werk in de gevangenis te Alphen aan den Rijn. Eerst als bewaarder en nu op 
kantoor. O ja, ik werk ook in het EHBO-team in diezelfde bajes.

Waarom heb je voor een baan in de gevangenis gekozen?
Ik denk voor een stukje spanning na mijn werk als groepsleidster bij verstandelijk 
gehandicapten (ik houd namelijk nogal van spannende dingen in mijn leven!). Het 
leek me een leuke baan en weer eens heel wat anders!
Maar als je er ging werken voor de spanning, waarom werk je nu dan 
op een kantoor?
Ach, de functie van bewaarder bleek achteraf een heel stuk saaier en eenzijdiger 
te zijn dan ik gedacht had en ik vond de sfeer onder de bewaarders vreselijk 
negatief. Ook mijn partner had daar last van, want ik werd privé ook hartstikke 
agressief!! Niet dat ik ging slaan, maar ik zat de hele tijd te snauwen en te 
katten omdat ik dat op mijn werk de hele tijd om me heen hoorde. Toen ik 
een week of 3 mijn stem kwijt was, kon ik niet als bewaarder werken en kreeg 
ik vervangende werkzaamheden op kantoor, bij Bureau Sociale Dienst. Daar 
ontdekte ik hoe leuk ik het vond met zo’n leuke en veilige sfeer als daar. De 
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werkzaamheden bevielen me ook beter en niet te vergeten de werktijden! Ik 
hoef nu nooit meer weekenden en avonden te werken en ook geen feestdagen 
meer. Een regelmatige baan past beter bij me.
Wat doe je allemaal bij dat kantoor?
Natuurlijk heel veel administratie, maar ik voer ook de welkomstgesprekken 
met de gedetineerden (zo heten de mensen die in de gevangenis moeten zitten 
namelijk) als ze binnenkomen en ik maak foto’s van ze voor in hun dossier. 
Verder leg ik ze alles uit m.b.t. officiële papieren en help ze bij moeilijkheden met 
die papieren tijdens hun detentieperiode. Ik schrijf ook de mensen in en uit het 
register van de gevangenis.
Genoeg over je werk, wat zijn je hobby’s?
Onze dieren, te weten: de pony’s (2 eigen pony’s en 1 verzorgpony), de hond, de 
drie konijnen, de cavia, het parkietje en de twee dwergpapegaaitjes!
Verder heb ik niet eens zoveel hobby’s hoor. Ik houd ook niet zoveel tijd over, 
naast het werken en het zorgen voor en spelen met de dieren. Ik speel en 
stoei ook erg graag met mijn vriendjes Esther,  Lisanne en Michiel al doe ik dan 
meestal veel te wild (zo sla ik de schedel van mijn vrouw wel eens te pletter 
tegen een muur of maak een radslag in de huiskamer en trap dan per ongeluk 
zowat de deur eruit). Ik ben sowieso gek op mijn vrienden. Ik heb verder nog 
twee goeie vriendinnen die Patricia en Annet heten en waar ik minder wild mee 
doe. 
Ik ben ook gek op de kinderen van een aantal vriendinnen en die maak ik ook 
altijd erg druk met mijn gestoei, gegiechel en gekietel, vooral als ze bijna naar 
bed moeten! O ja, schrijf maar wel even op dat ik erg van kinderen houd, maar 
NIET in mijn eigen buik!
Wat doe ik nog meer graag? Slapen!!! 
Ik houd ook van winkelen, comedyseries op Net 5 kijken, vechtsportgala’s 
bezoeken, make-up, sieraden en kleding. En mijn werk is zeker ook een hobby 
van me!
Wat trekt je zo aan in je dieren?
Ik vind het leuk om altijd andere dingen dan de gewone dingen met ze te doen. 
Zo maak ik wandelingetjes met 1 van de konijnen, speel regelmatig verstoppertje 
met de hond en doe tikkertje met onze pony’s. Ik houd van aparte en wilde 
dingen en bij voorbeeld helemaal niet van dressuur! Veel te saai en te rustig voor 
mij!
Bij paardrijden vind ik het ook het allerleukst om te crossen, te springen en 
buiten te rijden. Vooral hard galopperen vind ik leuk, het is dan net of ik vlieg. 
Springen vind ik ook geweldig. Het grappigste vind ik dat ik soms helemaal de 
controle kwijt ben, dat is ook weer lekker spannend natuurlijk!! Humpey en 
Chardin passen ook precies bij mij! Die twee zijn ook mijn all-time-favourites, 
maar ik vind alle andere paarden op de manege ook lief hoor!
Maar op het moment dat je de controle over je pony’s kwijt bent, ben 
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je ze dus niet echt de baas…
DAT AMBIEER IK OOK HELEMAAL NIET! Dat is het verschil tussen mij en vele 
andere ruiters, ik ga voor een gelijkwaardige relatie. Soms ben ik boos op ze, 
maar dat mogen ze gerust ook wel eens op mij zijn! En we moeten allemaal 
evenveel plezier hebben! Als mijn pony’s laten merken dat ze ergens echt niets 
aan vinden, hoeven ze het van mij gewoon niet meer! Ik doe zelf namelijk ook 
niets waar ik niks aan vind. Het allerbelangrijkste is dat mijn dieren gelukkig zijn 
en plezier hebben in het leven! Ik ben tegen mijn dieren echt niet bazig, tegen 
mensen trouwens wel!!

Waar heb je een hekel aan?
Aan mensen die niet goed naar hun paard luisteren. Paarden kunnen volgens mij 
namelijk heel goed vertellen wat ze ergens van vinden of als er iets met ze is!! 
Verder houd ik ook absoluut niet van: vroeg opstaan, opgejaagd worden, alle 
lichamelijke inspanning die op sport lijkt (vooral rennen vind ik echt STOM), 
opruimen en schoonmaken, vieze kleding, haren die uit zichtbare plaatsen 
groeien waar ze niet horen (ieieieieih!!!), vlees, veel andere soorten warm eten 
en ik haat het ALS MENSEN ZEGGEN DAT IK TE DUN BEN!!!
Wat zijn jouw goeie eigenschappen?
Dat ik meestal vrolijk ben, dat ik trouw ben en dat ik leuk ben voor mijn dieren. 
Ik zorg echt goed voor ze.

En je slechte kanten, welke zijn dat?
Ehm, ik kan er niet zo goed tegen als mensen bazig tegen me doen. Ik ben zelf 
namelijk reuze bazig en dat gaat niet samen, haha! 
Als mensen me opjagen word ik ook chagrijnig. O ja, ik ben ook erg onhandig 
en lomp, ben str*nteigenwijs, kan niet te 
remmen zo druk zijn (daar wordt mijn vader 
al mijn hele leven onwijs boos om, ik maak 
ook andere mensen en dieren heel druk!) en 
verder heb ik helaas erg snel heimwee.
Die lompigheid is vooral jammer omdat ik 
andere mensen onbedoeld pijn doe en ik heb 
altijd wel ergens een grote blauwe plek!
Tenslotte: Wat vind je goed aan Pretfort 
en wat zou je anders willen zien?
Daar ben ik dubbel in. Aan de ene kant heb 
ik een hekel aan me aan regels houden, 
aan de andere kant is het goed dat al die 
regels er zijn omdat dat ten goede komt aan 
de verzorging van je paard. Maar ik houd 
gewoon niet van regels, tenzij ik ze zelf maak 
of ze zelf vertegenwoordig!
Wat ik ook niet leuk vind is als iedereen zich 
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met me bemoeit als ik daar niet om gevraagd heb, daar kan ik echt niet tegen! Ik 
doe mijn ding en leave me alone!!
Ik vind wel dat de paarden ontzettend goed verzorgd worden hier en dat ze 
super veilig staan, dat geeft me een fijn gevoel.
Natuurlijk geniet ik ook van de gezelligheid met een aantal mensen en ik vind 
het heerlijk dat we een binnenbak hebben. Want als ik echt ergens een hekel aan 
heb, dan is het wel KOU!!!

Wist U dat….
-  Er twee nieuwe paarden op Pretfort zijn,   
 namelijk Sam en Ultra?
-  Sam een heeeel groot paard is en dat Ca zijn   
 nieuwe baasje is?
-  Zij waarschijnlijk af en toe wel een “beentje” zal  
 vragen als ze wil opstappen?
-  Ultra een stukje kleiner is en dat dit paard   
 beleerd zal worden door Ria?
-  De naam ons nogal aan een soort maandverband doet denken?
-  Ultra voorlopig nog geen vleugels heeft?
-  De nieuwe paarden voorlopig met de shetlanders in het land lopen?
-  De cross deze keer weer een groot succes was?
-  Er heel voorzichtig gereden werd, omdat er zoveel regen was gevallen de  
 nacht ervoor?
-  Dit waarschijnlijk ten goede kwam aan de springtechnieken van de   
 deelnemers?
-  Bij de eigen paarden de kleinere pony’s als beste uit de bus kwamen,   
 namelijk Selly en Humpey?
-  Inge op Secret meedeed?
-  Zij bijna een hindernis nam zonder pony, omdat die wel heel plotseling op  
 de rem stond?
-  Alle paarden en pony’s verder bijzonder braaf waren tijdens de cross?
-  Het dak en de buitenmuren van het huis van Ria en Marcel een    
 opknapbeurt krijgen?
-  Marcel erg blij is dat zijn hoofd nu ‘s nachts niet meer zo nat wordt als het  
 buiten regent?
-  Mano, onze vaste uitmester, plannen heeft om als “manootje van alles” in  
 een verpleeghuis te gaan werken?
-  Wij hem dat afraden, omdat de koffie nergens zo lekker is als bij ons?
-  Gaby, Martijn en Fluck ons per 4 oktober helaas hebben verlaten?
-  Zij op stand gaan wonen in het Limburgse Ospel?
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-  De tuin daar ongeveer even groot is als bij ons het hele erf?
-  Wij dus wel een heeeeel leuk vakantie-adresje overhouden aan dit grote  
 verlies?
-  Wij het drietal onwijs zullen gaan missen?
-  Gaby nog op zoek is naar een weiland-maatje voor Fluck?
-  Karen tegenwoordig een baantje heeft bij een bloemisterij?
-  Wij dan ook de gratis bossen bloemen met verlangen tegemoed zien?
-  Inge en Kim de gratis tuinplanten al een hele poos verzorgen?
-  Menno al een paar weken kreupel is?
-  Na dagelang afspuiten van zijn benen en insprayen met blauwsel, het   
 achteraf waarschijnlijk aan zijn rug of het zadel blijkt te liggen?
-  Dapper ook al een beetje last van haar ruggetje had?
-  Northan een zeer been heeft en daarom ook een aantal vakantiedagen   
 heeft opgenomen?
-  Donja daarentegen gelukkig weer loopt als een kievit?
-  Vera, Remon, Natasja en Esther Walibi World onveilig hebben gemaakt?
-  Zij in de trein het kampioenschap “Dropfloppen” hebben gehouden?
-  Dit inhoudt dat je van flinke afstand hele vieze dropjes uit het open   
 raampje moet kunnen spugen?
-  Vera en Esther hier heel goed in waren, maar dat Remon de inhoud van   
 het hele dropzakje op het raam heeft doen belanden?
-  De NS reuze blij zal zijn dat zij dit kampioenschap weer achter de rug   
 hebben?
-  Het kampioenschap gesponsord werd door Autodrop Nederland BV?
-  Vera na een vet patatje toch nog even een 8baantje heeft gepakt, dat   
 een ronduit misselijkmakende route eerst in z’n vooruit en vervolgens in  
 z’n achteruit deed?
-  Zij een hele aparte kleur had toen ze er weer uitkwam?
-  Zoya nu in de manegelessen meeloopt en dat heel braaf doet?
-  Sanne Vreugdenhil de vaste verzorgster van Oscar is geworden?
-  Oscar bij haar reuze lief is, en Sonja nog steeds vrolijk telkens in haar buik  
 bijt als hij haar weer ziet?
-  Het niet de bedoeling is dat andere kindjes in het weiland van de   
 shetlanders komen?
-  Zij namelijk hele scherpe tandjes en hele harde hoefjes hebben?
-  Sonja geeneens zonder zadel en hoofdstel een springpacours mag rijden?
-  Zij dit maar raar vindt en erg teleurgesteld is?
-  Ria telkens weer met angst en beven tegemoet ziet wat Sonja verder nou  
 weer voor rare, gevaarlijke dingen van plan is??
-  Annemiek van Hera Ria heel hard op haar benen slaat met een    
 longeerzweep terwijl Ria op Ultra rijdt?
-  Wij niet zo erg geloven dat dit zo per ongeluk gaat als Annemiek zegt?
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-  Ria heel hard ging loeien van die klapjes en haar striemen aan iedereen   
 wou laten zien?
-  Zij laatst een sneetje in haar vinger had en dat dit heeeel zeer deed en   
 afschuuuuwelijk gebloed heeft?
-  Zij waarschijnlijk gewoon niet zo’n held is met bloed en dergelijke?
-  De veewagen soms wat moeite heeft met keren en met hellinkjes?
-  Esther en Iris van Doorne, Sam, Patricia en Marielle
 hebben meegedaan aan een dressuurwedstrijd voor mensen zonder   
 startkaart?
-  Wij ongeloveloos trots zijn op deze toekomstige Ankies en Imkes?
-  Marielle zelfs twee keer een eerste prijs haalde met die ontdeugende Secret?
-  Kim, Inge en Sonja tegenwoordig uilen vangen ‘s avonds in de binnenbak?
-  Ze laatst een exemplaar hebben gevangen met een   
 flinke hersenschudding?
-  Kim ook hele kinky filmpjes met haar telefoon maakt
 bij een bekend nederlands fast food restaurant, op de   
 parkeerplaats?
-  Er dus meer zaken zijn die je even snel kunt doen bij 
 mc Donalds, behalve eten???
-  De familie Tokkie weer op huizenjacht was en hun   
 intrede hebben gedaan in het geitenhok?
-  Marcel Ratelband nu een eigen hok voor ze aan het   
 timmeren is?
-  Helaas kip Esther ‘s nachts is overleden aan een windei?
-  Zij een zeer waardig afscheid had bovenop de mesthoop?
-  Northan en Menno al wekenlang kreupel zijn en dat hiervoor foto’s zijn   
 gemaakt bij de kliniek in Bodegraven?
-  Ze allebei een langdurige en waarschijnlijk kostbare behandeling en   
 speciaal hoefbeslag nodig hebben?
-  We hopen dat ze er weer helemaal bovenop komen!!!
-  Karen, Vera en Remon een appeltaart hebben gebakken en ijs hebben   
 gemaakt?
-  De taart erg lekker was, maar dat ze “vergeten” waren voldoende gelatine  
 in het ijs te stoppen?
-  IJskoude pudding ook best wel heeeeel erg lekker is???
-  We in de vakantie groepen kinderen van de vakantieopvang op bezoek   
 hebben gehad?
-  Marcel niet wist hoe snel hij naar binnen moest vluchten, toen hij ineens 
  een groep van 20 tienermeiden op zijn erf zag staan?
-  Je Marcel ook wel eens op het dak kunt vinden als je hem nodig hebt? En  
 anders slaapt hij misschien wel tussen de kuilgras balen!
-  Ria en Margot de vakantie van dierenarts Ad Kuilboer lelijk verstoord   
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 hebben?
-  Ria denkt dat de Aldi een speeltuintje is?
-  Zij nu aan een riem mee mag boodschappen doen?
-  Ze ook al niet meer overal pannekoeken mag eten, vanwege wangedrag?
-  Esther en Sonja heel vaak borstonderzoek doen?
-  Er weer een heeeleboel dikke vachtjes van paarden   
 afgeschoren gaan worden in de komende weken?
-  Je je dekbed dus gratis kunt laten opvullen op manege   
 Pretfort?
-  Wij in de nabije toekomst in de kantine broodjes   
 ei, eisalade, uitsmijters, gekookte eieren en ommeletten  
 kunnen gaan verkopen, dankzij Marcels scharrelkippies?
-  We anders ook nog met de eieren kunnen gaan gooien  
 op de tegenstanders als onze federatieruiters weer eens  
 een wedstrijd hebben???!

Uit het dagboek van…Humpey
Het vakantieverslag van een dappere bospony

Dag 1.
Tjongejonge, het was me 
allemaal weer wat. Sta ik lekker 
relaxed grasjes te eten met de 
meiden in de wei, word ik eruit 
geplukt door mijn baasje Sonja, 
gepoetst en krijg ik van die dikke 
rare beschermers om…Geeeeen 
lopen hoor, met die dikke dingen 
aan mijn benen! Wat nou weer? 
Voor ik er erg in had, werd ik in 
de veewagen gezet en ik begon 
me toch wel enigszins zorgen 
te maken…Ik zou toch niet 
teveel gebokt hebben de laatste tijd en met een enkele reis naar slagerij De Hoef 
gereden worden??? Oh, oh!!!
Gelukkig maakte ik me zorgen om niets, want ik werd verrast met het feit dat 
mijn allerbeste vriend Sahib ineens naast me in de veewagen gezet werd! Mijn 
superkanjer die ik nog ken van mijn vorige pensionplekkie en op wie ik stapel- en 
stapelverliefd was! Trouwens, hij mag er nog steeds best zijn hoor: Voskleurige 
New Forrester, net wat groter dan mijn 1.31m en een superlekker kontje! Ja ja, 
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ik heb het nog steeds wel zwaar van hem te pakken hoor! Hahaha! Sahib had 
ook al van die dikke dingen aan zijn benen… Alles bij elkaar besefte ik dat dit alles 
maar 1 ding kon betekenen, namelijk OP VAKANTIE! JOEHOEOEOE!!!
Afijn, we reden zo’n 1,5 uur, heel gezellig hooi etend en bijkletsend, toen de 
veewagen ineens vaart verminderde. Ik riep nog: “Hallo, zijn we er al?”, maar 
geen reactie natuurlijk! Gelukkig ging de klep al open. We waren aangekomen op 
de Woody Ranch te Uddel, midden op de veluwe! Cooool! Yes!!!
Mijn baasje Esther en Sahib’s baasje Annet maakten gelijk een prachtige stal voor 
ons in orde en met wat hooi en bix waren wij natuurlijk gelijk zeer tevreden, 
zo zijn we dan ook wel weer! Reizen maakt erg hongerig, dat kan ik jullie wel 
vertellen! Ondertussen sjouwden Esther en Annet zich suf, want behalve ons tuig 
en wat borstels hadden we natuurlijk voor elke dag een hippe, kekke outfit mee. 
Je moet toch een beetje knap voor de dag komen in je vakantie, nietwaar?
Toen Esther en Annet eindelijk ook hun stalletje konden betrekken, kwam mijn 
andere baasje Sonja ook aan met de hond Demi. Nou, als je denkt dat wij veel 
spullen nodig hebben, dan heb je de bagage van die meiden nog niet gezien!!! 
Tjongejonge!!!
Wij mochten even relaxen in onze stalletjes, terwijl de meiden aan de koffie 
gingen. Dat duurde me alleen wel echt te lang, dus ik heb ze gewoon net zo 
lang geroepen tot ze weer eens kwamen kijken. Hallo, wij staan hier in een stal, 
terwijl daar buiten alle ruiterpaden op ons wachten! Kom op zeg!!
Na het bekende poetsritueel kregen we dan eindelijk ons zadel op en hoofdstel 
in, en konden we op pad. Sahib was supersexy in zijn western-outfit…Hmmmm…
Heerlijk om weer zo’n ouderwetse bosrit te maken, al moesten we even zoeken 
naar de juiste weggetjes. In een flink tempo hebben we het bos verkend want je 
begrijpt: ik was niet meer te stuiten van plezier!!
Eenmaal terug op stal hebben we tevreden onze avondslobber gegeten en nog 
even lekker staan neuzen voor het slapengaan. Leve de vakantie, OLE!

Dag 2.
Jemig de peemig, ik heb me rot staan gillen vanochtend totdat Esther eindelijk 
met een duffe kop ons bix en hooi kwam brengen. Het was al 10 voor half 8, 
schandaaaalig!!! Om half 9 kwam Annet ook eens goedemorgen zeggen, met 
een al net zo slaperig hoofd…Hallo, moeten ze natuurlijk eerst weer liters koffie 
drinken voor er actie in de tent komt! Wij willen het bos in, mensen!!
Heerlijk een rit gemaakt met Esther en Annet, waarin ik me trouwens 
voorbeeldig heb gedragen, alleen waren we na krap 1,5 uur alweer thuis omdat 
Sahib zo leuk was om de weg naar huis steeds te wijzen. Hij is knap en erg lief, 
maar wel een beeeetje dom…
De hele middag mochten we het weiland in, hartstikke gaaf, lekker samen 
wandelen en gras eten van hetzelfde polletje…Oh help, ik ben weer zoooo 
verliefd…zucht….
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‘s Avonds nog een coole buitenrit gemaakt met Sonja op mijn rug, een betere 
afsluiting van je dag kan je niet hebben, tsjakkaaaaa! 
Welterusten!!!

Dag 3.
Wat ze me nou weer geflikt hebben, niet te geloven! We moesten verhuizen 
naar een ander stalletje! Had ik net mijn stal helemaal naar mijn eigen smaak 
ingericht, kan ik weer opnieuw beginnen! En dan ook nog voor 2 ordinaire 
haflingers! Het idee! Ach, ik ben heus de kwaaiste niet, maar ik heb nog wel even 
snel en paar keutels laten vallen voor ik de stal verliet! Alsjeblieft! Hihihihi!
Trouwens achteraf helemaal geen slechte ruil hoor, want in onze nieuwe hokken 
klonk de vloer lekker hol en kon je geweldig veel lawaai produceren. Behalve 
hinniken kon ik nu ook nog geweldig hard stampen om de aandacht van mijn 
baasjes te trekken! En weet je wat, we hadden onze deur nog op het zuiden ook! 
En een uitzicht, heeeerlijk gewoon!
We mochten vandaag vanwege de warmte eerst lekker het weiland in en 
hebben ‘s avonds een mooie rit gemaakt. Toen we terugkwamen was het al 
bijna helemaal donker, gaaf hè!! Ik heb nog een onwijze goeie grap uitgehaald 
want onze baasjes gingen ruilen van pony dus ik kreeg Annet op mijn rug. Ze 
was vergeten dat ik het bit heeel goed met mijn tanden vast kan pakken en dan 
heeeeel hard kan rennen…Mooi man, zo’n kletterende galop tussendoor! Sahib 
en ik hadden de grootste lol om die meiden, die ons op alle mogelijke manieren 
probeerden weer in bedwang te krijgen! Sahib nam een route met lekker veel 
laaghangende takken en Sonja had zowat een hele struik in der kleren hangen! 
Na een minuutje of wat ben ik maar weer gaan draven, ten slotte moet het 
wel een geintje blijven, dat zogenaamd op hol slaan! Maar hij hakt er altijd weer 
lekker in hoor jongens!! Hahahaha!!!
De slobber en de wortels lagen al op ons te wachten bij terugkomst en de stal 
was heerlijk schoon, dus ik was bijzonder tevreden. Wel een domper dat ze 
dan weer zo nodig eerst je benen af willen spuiten voor je naar bed mag, maar 
vooruit maar weer, ‘t is ten  slotte geven en nemen in het leven hè?

Dag 4.
De vakantie is omgevlogen, onze laatste dag alweer! Het was Sahib en mij al snel 
duidelijk dat de terugreis in het verschiet lag, want Sonja liep al te sjouwen met 
tassen en wij werden in de buitenbak neergezet samen. Best te doen in zo’n bak 
hoor, maar ik ben natuurlijk niet op mijn achterhoofd gevallen en weet best dat 
er iets te gebeuren staat als alles ineens zo anders als anders gaat!
Met Annet en Esther nog een rustige rit gemaakt (we zweetten al in stap, zo 
warm was het) en daarna nog even zaaaalig gerold in de bak! Ineens hoorden 
we de claxon van de veewagen! Daar stapte Ria uit en onze vakantie was dus 
echt ten einde! Jammer, maar gelukkig mochten we nog 1,5 uur lekker samen 
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in de veewagen nagenieten en kon ik nog even kroelen met mijn Sahibje…De 
knapperd!
Een minpuntje vond ik wel dat we eerst Sahib thuis brachten en dat ik het 
laatste stukkie alleen in de wagen stond. Betrekkelijk stijlloos om zo je vakantie 
te moeten beëindigen hoor! Ik heb dat ze ook luidkeels laten weten, zo ga je niet 
met elkaar om toch?
Eenmaal op Pretfort mocht ik snel de wagen uit. Toen ik op de laadklep stond, 
besefte ik dat het klokje toch nergens zo lekker tikt als thuis. Best gaaf zo’n 
vakantie maar het bokt toch het lekkerst in je eigen vertrouwde bak, wat jullie?

Veels liefs,
Jullie Humpeyxxx

Federatie Flits!
Het federatiefront is een beetje ingedamd sinds de Regiokampioenschappen. 
Helaas staat Northan van Ria op stal met blessure, zodat een Z2-debuut er 
voorlopig niet in zit. Ook is Bolle van Inge niet helemaal fit, dus de M2 moet nog 
even wacht op deze combinatie. Wel is er gestart in de volgende wedstrijden:

Zaterdag 20 augustus Werkhoven
Door een spontane actie kwam ik ineens terecht op de startlijsten van een 
wedstrijd in het Utrechtse Werkhoven. Dus vol goede moed gingen Ragne en ik, 
vergezeld door onze steun en toeverlaat Mick op pad. De wedstrijd in Werkhoven 
bleek niet meer dan een hobbelig weilandje met 4 ringen. Maar Ragne liep er 
lekker. We moesten rijden in de M1 tegen 12 anderen, maar het niveau was niet 
al te hoog. Er reed trouwens nog een man van 83 jaar oud mee in de M2! Direct 
na de proeven waren de punten bekend en ik bleek 2e met 161 punten en 3e 
met 156 punten te zijn geworden! Twee winstpunten erbij was erg gunstig. Nu 
hoefde ik nog maar één puntje om te mogen promoveren naar de M2. 

Zondag 4 september Waddinxveen
Jo is met Boy echt een mooi weer ruiter. Zo ook deze dag. Een prachtig zonnetje 
op de groene velden van Waddinxveen. En wat liep Boy lekker! Ze moesten 
starten in de klasse L1 en hebben uren moeten wachten op de prijsuitreiking. 
Maar het was het wachten waard! Ze werd twee keer 1e en met de mooie 
punten van maar liefst 169 en 159, zodat Jo en Boy in één klap drie winstpunten 
hebben gehaald! 
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Zondag 11 september Langeraar
Het was vandaag niet onze dag. Dat wisten Ragne en ik van tevoren al. Tijdens 
het trainen ging het de hele week niet lekker, maar om dan een wedstrijd af te 
bellen... Dus zijn we vertrokken naar Langeraar waar het uiteindelijk wel gezellig 
werd. De proeven waren niet om over naar huis te schrijven, dus dat doe ik dan 
ook maar niet, maar ik geef jullie wel de punten, die waren 152 en 142. Geen 
winstpunt, maar dat was ook niet verwacht. 

Zondag 25 september Boskoop
Na een periode van rugpijn, spierpijn, kraken en weer beter worden kon 
Vera eindelijk weer eens op pad met Maybe vandaag. In mei was ze voor 
het eerst in de L1 gestart, maar sinds de laatste wedstrijd in juni was er dus 
niets meer van gekomen. Nu in Boskoop de eerste indoorwedstrijd van het 
binnenbakkenseizoen. En Maybe had er zin in. En dat leverde gelijk winst op! 
Ze werden 1e en 2e met 148 en 159 punten! Het langverwachte winstpuntje is 
binnen voor Vera en Maybe.
Ik mocht zelf ook starten in Boskoop en Vera en ik hadden afgesproken dat 
wanneer we allebei een winstpunt zouden halen we appeltaart voor elkaar 
zouden bakken. Helaas, helaas! Ragne liep voor wat ze waard was, maar de 
jury zat niet tevreden te kijken in het hokje. Dat bleek ook wel toen we de 
protocollen terug kregen en slechts één keer een 7 genoteerd zagen staan. Met 
twee keer 148 pt ging het feestje van Vera en mij niet door.

Zondag 9 oktober Nieuwkoop
Wat moesten we ver reizen op deze dag. Helemaal naar de stal van Frank 
Oosterman op het industrieterrein in Nieuwkoop om precies te zijn. Vera en 
ik durfden de uitdaging wel aan om in ons thuisdorp een wedstrijdje te rijden. 
Vera mocht het spits afbijten in de L1 en had mazzel dat er een combinatie was 
uitgevallen. Daardoor kreeg zij iets meer tijd om de ring te verkennen en te 
kunnen losrijden. Een grote supportersgroep was meegelopen naar Nieuwkoop 
en zag Vera met Maybe twee keurige proeven rijden. En ook nu werd er weer 
een proef beloond met een winstpunt! 152 en 156 punten, Vera en Maybe krijgen 
de smaak te pakken!
Later die middag mocht ik met Ragne ook naar Nieuwkoop. Helaas verliep de 
wedstrijd voor mij wat minder soepel. Na welgeteld 4 minuten in de ring te 
hebben losgereden moest ik van de organisatie beginnen aan mijn proef. Voor 
mijn gevoel draaide het uit op een regelrechte ramp, maar steunende supporters 
zeiden dat ‘het nog wel mee viel’. Ik baalde als een stekker: het is stom van jezelf 
als je te laat komt, maar als je op tijd bent en de organisatie is te laat en jij bent 
er de dupe van, dan…Gelukkig kon ik nog een tweede proef rijden om alles goed 
te maken en hebben we erg gelachen om bepaalde ruiters in de klasse na mij 
(Z1). Voor een imitatie van die bepaalde ruiters verwijs ik jullie naar de gezusters 
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Pieterse ;-). Uiteindelijk kreeg ik bij de prijsuitreiking nog een verrassing: ik was 
2e met 151 pt en 1e met 159 pt en dat betekende dat de laatste winstpunt in 
de M1 is binnengehaald! Ik kon het bijna niet geloven, omdat het zo’n drama-
wedstrijd was, maar soms zit het mee he. Op naar de M2 dus!

Zondag 23 oktober Nieuwe Wetering
De zegetocht van Vera en Maybe continues! De 3e wedstrijd op rij, dit keer in 
Nieuwe Wetering en gezien de punten van de voorgaande wedstrijden gaat het 
erg lekker. Ook vandaag weer wisten Vera en Maybe de winst te pakken. Plus 
de eerste prijs! Nu hebben ze alweer 3 winstpunten in de klasse L1, een prima 
prestatie.

Alles bij elkaar opgesteld zijn de standen nu dus als volgt:
Vera Maybe L1 + 3
Jo Boy L1 + 5
Celeste Donja L1 + 1
Lot Ragne M1 + 10
Inge Bolle M1 + 10
Ria Northan Z1 + 15 (mag Z2)
In het indoorseizoen gaan we weer vrolijk verder met wedstrijden rijden. We 
houden jullie op de hoogte via de Pretpraat en kijk ook eens op internet. Sinds 
kort hebben we een speciale pagina voor federatienieuws! www.pretfort.nl
Tot de volgende flits! 
Groetjes

Lot J

Binnenkort NIEUW op onze site
www.pretfort.nl

FEDERATIEFLITSEN
heet van de naald

Niet meer wachten op de papieren Pretpraat, maar alle uitslagen 
in een aparte rubriek op onze site.

Kijk binnenkort zelf.
Het zal niet lang meer duren
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26 november       Sinterklaasfeest

De inschrijflijst voor het grote Sinterklaasfeest 
hangt weer in de kantine. Net als vorig jaar, is 
het ook nu weer de bedoeling dat iedereen een 
kadootje van circa € 5,- koopt en dat inlevert bij 
de leiding van de avond. We starten om 
19.00 uur met een glaasje limonade en gaan 
daarna spelletjes doen. Ergens halverwege de 
avond komt de Sint en gaan we de kadootjes 
uitpakken. Als de Sint weer weg is, drinken we 
nog wat en zo rond de klok van 21.30 uur gaan 
we weer huiswaarts.
Het gaat weer een gezellige avond worden!!


