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Van de voorzitter
Soms heb je van die perfecte dagen. Neem 
nou de Najaarscross van 20 september. Het 
was prachtig om te zien hoe s’ochtends 
de eigen paarden in het weiland in de 
mist verdwenen en enthousiast weer te 
voorschijn zien komen. En hoe in de middag 
zelf de kinderen van de puzzelcross het voor 
elkaar kregen in een mooie galop door het 
weiland te gaan. Echt supergaaf dat het soms allemaal zo goed gaat. Veel blije 
gezichten maken het voor de vrijwilligers ook leuk om met zo’n wedstrijd mee 
te helpen. En dat zo’n wedstrijd eigenlijk ook wel heel veel lol betekend. Zelfs 
als je er afvalt. Of minder erg, buiten de prijzen valt.

Met wat minder goed weer was het zaterdag 25 oktober tijd voor de 
Najaarsdressuur. Af en toe een buitje leek de ruiters die buiten hun proefje 
reden niet te deren, er is verschrikkelijk goed gereden. Alle juryleden gaven 
complimenten over de verrichtingen van onze ruiters. Sinds de zomervakantie 
zijn er weer vele jonge ruiters bijgekomen, en het was erg leuk om te zien 
dat ruiters die nog maar pas rijden ook goed in staat zijn om een pony in een 
proefje rond te sturen. Hier en daar zijn wel wat opmerkingen over de kleding 
gegeven, verderop in deze Pretpraat wat tips voor de volgende keer. De uitslag 
van de dressuurwedstrijd was in sommige ringen verrassend. Pokey bleek een 
succesvolle pony afgelopen wedstrijd. Hopelijk wil niet iedereen de volgende 
wedstrijd op haar rijden, want de andere pony’s zijn ook lief.
De federatieruiters zijn trouwens ook flink actief geweest de laatste tijd. In 
deze Pretpraat vinden jullie de successtory van Inge. Ik vond ‘Van zandruiter 
tot kringkampioen’ een mooie titel voor haar verhaal, ga maar gauw kijken 
wat het geworden is

En inmiddels is het alweer november. Wie al langer lid is van onze vereniging 
weet dat er dan voorlopig even geen wedstrijd aan komt. Maar meestal is er 
vlak voor 5 december nog wel iets te beleven op de manege. Want wie heeft 
er nou geen zin in een surprisefeestje met de kinderen uit je manegeles? Het 
komt maar weinig voor, dat de Sint de manege overslaat. Houdt dus goed in 
de gaten, want hij komt, hij komt. Jullie ook?

Tot slot wilde ik nog even aandacht schenken aan de website van RSV de 
Ziende. Is het opgevallen dat de foto’s van de dressuurwedstrijd al bijna 
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dezelfde avond op de website stonden? Het is echt heel erg leuk dat Bert 
Marsman dat allemaal voor ons bijhoudt. Vele van jullie hebben trouwens al 
leuke berichten achtergelaten in het gastenboek op www.deziende.nl, maar 
deze kan nog véél voller! Dus al je lesverslagen, gekke paardenmomenten 
of gewoon leuke roddels en grapjes, zet ze even online. Dan kan iedereen 
meegenieten!

En ik sluit af met het volgende: surf allemaal snel naar www.pretpraat.nl! 

Lot Paymans

Wedstrijdtips!
Dressuur is een tak van de paardensport 
waarbij een jury bepaald wie er 
wint. Bij springen is het makkelijker 
geregeld. Wanneer je paard of pony 
een hindernis omgooit, of weigert te 
springen krijg je een strafpunt. Toch 
zitten er aan beide disciplines nog wel 
wat regels. In de informatie map van 
RSV de Ziende staan de regels voor 
onze wedstrijden. Ieder lid van RSV de Ziende krijgt de info-map bij aanvang 
van het lidmaatschap. Hieronder staan wat tips voor wedstrijden, sommige 
rechtstreeks uit de info-map!

Wedstrijdkleding en uiterlijk:
Bij andere sporten heb je vaak een wedstrijdtenue. Ook bij paardrijden is dat 
het geval. Zoals shirts in dezelfde kleuren, hoor je bij ons wedstrijden te rijden 
in een witte trui, of wanneer je dat hebt, een rijjasje. Verder hoort je rijbroek 
een lichte kleur te hebben (beige of wit).
In de infomap staat dat laarzen verplicht zijn. Dat betekent dat wanneer je 
met chaps op een wedstrijd aankomt, je hier meestal op aangesproken wordt. 
Verder moet je natuurlijk je cap niet vergeten. Heel belangrijk is ook het haar 
dat onder je cap zit. Als je lang haar hebt, vlecht je dit in of draag je het in een 
haarnetje of knot.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om iedereen op kosten te jagen, 
voor die enkele wedstrijden in het jaar. Wanneer je bijvoorbeeld geen lichte 
rijbroek of rijlaarzen hebt, kan  je proberen of je ze van iemand kan lenen. Dit 
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gebeurt vrij vaak en hoeft geen probleem te zijn.
In de dressuursport draait het wel degelijk om hoe het eruit ziet. 

Besteed hier dus aandacht aan. Als je even de tijd hebt, kan het nooit kwaad 
je pony te borsten of misschien zelfs in te vlechten. Het kan je extra punten 
opleveren!

Bij het springen hoef je niet in een lichte rijbroek te rijden, maar 
chaps zijn verboden! Laarzen en cap zijn absoluut verplicht! Verder krijg je bij 
springwedstrijden vaak een rugnummer, zorg dat deze duidelijk te lezen is. 

Voorbereiding:
Het is erg handig als je de dressuurproef die je gaat rijden een beetje kent. 
In de manegelessen kan je altijd vragen of je de dressuurproef even mag 
oefenen. Het is ook handig om thuis je proefje door te lezen. De proefjes staan 
in de infomap. Als je dan ook nog op de dag zelf op tijd aanwezig bent, hoe je 
weinig meer te stressen. Je bent verplicht een half uur van tevoren aanwezig 
te zijn. Lukt dit echt niet, geef dit dan door aan de 
wedstrijdleiding.

Bij springwedstrijden kan je geen proefje 
oefenen. Het springparcours is namelijk pas bekend 
op de dag van de wedstrijd. Er hangt een tekening 
van het parcours in de kantine. Bovendien staan er 
bordjes met letter bij de hindernissen, zodat je kan 
zien in welke volgorde je het parcours moet springen. 
Het is erg handig om vóór dat je moet rijden even in 
de kantine te kijken hoe de parcoursen gaan. Nog makkelijker en leuker is het 
om gewoon wat eerder naar de manege toe te komen, zodat je kan zien hoe 
ruiters die voor jou rijden springen. Zo zie je gelijk hoe je het parcours moet 
rijden. Als bij een parcours de tijd wordt opgenomen, is het belangrijk dat je de 
goede route rijdt. Des te sneller ben je!

Dus even op een rijtje:
- Zorg dat je de goede kleren aan hebt, of leen ze van iemand
- Besteed als het even kan ook tijd aan je pony
- Lees je proefje thuis nog even door
- Bekijk van tevoren het springparcours goed 

En ten slotte:
Kom op tijd of nog eerder! Dan heb je altijd nog de tijd om bovenstaande 
dingen te regelen 
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Zonnige najaarscross
Zaterdag 20 september werd op het terrein van Manege Pretfort aan 
de Aarlanderveense Achtermiddenweg, de jaarlijkse najaarscross van 
Ruitersportvereniging “De Ziende” verreden. 
Maar liefst 70 deelnemers hadden zich voor dit evenement ingeschreven, 
variërend van ervaren ruiters op eigen paarden, tot kinderen die nog maar net 
op les zitten.
Om circa half tien beten de ruiters met eigen paarden de spits af. 
Ze werden gevolgd door een grote groep juniorruiters, die voor het gemak in 
tweeën was gesplitst.
Zij sprongen een pittig parcours in de  binnen- en buitenbak, op de springwei 
en in het weiland achter de manege.
Na de middag waren de minder ervaren ruiters aan de beurt.
Zij reden vrijwel hetzelfde parcours, maar nu waren de hindernissen lager 
gezet en werden ze onderweg gedwongen om een aantal keren te stoppen 
voor het beantwoorden van vragen over de ruitersport. Dit heeft vooral ten 
doel om het tempo wat laag te houden.
Tot slot kwamen de kinderen die nog maar heel kort rijden (soms nog maar 
één of twee weken) het parcours op.
Zij reden twee aan twee een 
zogenaamde puzzelrit,  waarbij één kind 
op de pony zat en de ander er naast 
liep om de pony vast te houden en zo 
over de lage hindernisje te loodsen. 
Halverwege wisselden ze elkaar 
natuurlijk af. Ook zij kregen onderweg 
vragen te beantwoorden.
De uitslagen lagen in verschillende 
ringen zeer dicht bij elkaar, of zelfs 
helemaal gelijk. Daarom was is de 
buitenbak ook de tijd geregistreerd, 
zodat bij gelijke punten, de tijd de 
doorslag kon geven.
De uitslagen waren:

 Eigen paarden  
 
1 Inge Bakker Chardin 65 00:39,2
2 Samantha Hoogerwerf Hugo 64 00:56,8
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3 Stephanie Leliveld Silvano 64 00:59,1
4 Karen Epskamp Borah 64 01:02,9
5 Iris van Doorne Borah 63 00:56,1
6 Sonja van Maltha Humpey 62 00:48,1
7 Vera Vossenberg Maybe 61 00:49,7
8 Elena Hoogstrate Mickey 59 01:37,9
9 Esther van Maltha Humpey 57 01:59,3

 Junioren    
1 Aaike-Jelske v/d Velde Borah 66 00:44,2
2 Lisanne vd Noord Borah 66 00:46,5
3 Lizzy Jansen Roxy 66 00:47,4
4 Nikki Hagedoorn Menno 66 00:50,1
5 Sarah Jacobsen Barney 65 00:57,5
6 Lisette Koster Menno 65 01:19,8
7 Mariëlle Leliveld Secret 64 00:52,3
8 Margot Keizer Mickey 64 00:53,5
9 Kim Weymans  Borah 62 01:06,1
10 Sylvia Tijsterman Barney 62 01:18,0
11 Marjolein de Bruyn Selly 62 01:18,7
12 Denise Marsman Mickey 62 01:56,1
13 Patricia Leliveld Passoã 62 02:00,0
14 Rick Ubink Selly 61 01:00,0
15 Simone Regtvoort Dapper 61 01:41,4
16 Kim Lek Dapper 58 01:18,2
17 Natasja Rietveld Barney 55 01:42,2
18 Sanne Jacobsen Pokey 54 01:57,7

 Junioren 2   
1 Colin van Dijkman Borah 66 00:47,0
2 Lisa-Maria Uyterlinde Secret 66 01:01,0
3 Wieke Wille Dapper 66 01:09,5
4 Caressa de Marie Mickey 65 00:55,1
5 Esmee van der Haven Selly 65 01:03,2
6 Bonnie Domburg Jeroen 64 00:54,2
7 Lyanne Bardelmeyer Jeroen 61 01:28,1
8 Rianne Troost Selly 61 01:35,2
9 Sanne Vreugdenhil Secret 61 01:36,6
10 Elske Boogmans Dapper 61 01:36,7
11 Femke Severrien Pokey 61 01:40,1
12 Stefanie de Vries Secret 61 01:59,6
13 Janita van Zeyl Selly 59 01:20,7 
14 Elise Remmelzwaal Dapper 56 02:20,7 
15 Marcella Winkel Pokey 55 01:55,6 
16 Leontien de Bruin Fairytail 54 02:30,0 
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17 Louisa Klootwijk Kasper 80 01:09,7 
18 Bejulah van Haren Sandor 77 01:08,4 
19 Sophie Burghard Pokey 77 01:32,1 
20 Angela Bader Jeroen 76 02:03,9 

 Puzzelcross
1 Mirjam de Jong Pokey 90 00:45,09
2 Chantal Pietersen Jeroen 89 01:04,85
3 Vivian de Kort Jeroen 87 00:48,15
4 Dinja Heutink Pokey 87 00:54,78
5 Esther v/d Vlies Dapper 87 01:03,25
6 Marlies Bruggeman Sandor 87 01:23,75
7 Linda de Groot Borah 86 00:50,41
8 Jessica Rietveld Selly 85 01:07,59
9 Gwen Weimar Dapper 85 01:28,97
10 Denise van Veen Barney 83 00:54,41
11 Jessica Verkade Borah 83 01:13,08
12 Janine van Oudenallen Borah 82 01:05,34
13 Felicia Brouwer Borah 82 01:10,53
14 Anna Vis Sandor 82 01:12,04
15 Margaux Vos Jeroen 82 01:30,96
16 Manuela Vork Barney 81 01:05,82
17 Louisa Klootwijk Kasper 80 01:09,69
18 Bejulah van Haren Sandor 77 01:08,44
19 Sophie Burghard Pokey 77 01:32,06
20 Angela Bader Jeroen 76 02:03,88

 Puzzelrit    
1 Tamara Pietersen 

  Petra Schutter 
  Sylvester  137

2 Jelmer Speet 
  Anne van Kempen  
  Sandor 136

3 Jasmine van Schaik  
  Anne-Roos Peterse 
  Finia 135

4 Elianne van Egmond 
  Vicky Speet 
  Jeroen 135

5 Sanne Buining 
  Brigitte Thorold 
  Sandor 132

6 Irene Weerheim 
  Annemieke Weerheim  
  Borah 125
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Najaarsdressuur
Zaterdag 25 oktober organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” weer 
een grote onderlinge dressuurwedstrijd op het terrein van de Aarlanderveense 
Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Ruim 70 ruiters en ruitertjes hadden zich voor deze laatste grote wedstrijd van 
het seizoen ingeschreven. Dit jaar zullen alleen nog aktiviteiten op kleinere 
schaal worden georganiseerd, die in de binnenmanege kunnen worden 
verreden. Nu kon zowel binnen als buiten worden gereden. Helaas wel met af 
en toe een buitje.....
Om half tien beten de ruiters op eigen paarden de spits af. Deze rijden veelal 
dagelijks of in ieder geval meerdere keren per week.
De overige ruiters maakten allemaal gebruik van een paard of pony van de 
manege.
Vrijwel zonder uitzondering zijn dit kinderen die één maal per week aan de 
lessen op Pretfort deelnemen.
De uitslagen van de verschillende ringen waren alsvolgt:

 eigen paarden  
1 Celeste Tukker Donja 171
2 Joyce Timmer Bernie 167
3 Vera Vossenberg Maybe 166
4 Rick Ubink Liberty 164
5 Patricia Leliveld Passoã 163
6 Karen Epskamp Tjitske 159
6 Lizzy-Bo Janssen Roxy 159
8 Iris van Doorne Chardin 158
9 Sonja van Maltha Humpey 156
10 Ilse Keizer Ragne 154
10 Elena Hoogstrate Mickey 154
12 Michelle Kleyn Zoya 153
13 Charlotte Kakes Roxanne 151
   
 met C-diploma  
1 Margot Keizer Mickey 175
2 Aaike Jelske v/d Velde Hardy 172
3 Anne de Haas Dapper 170
4 Kim Lek Hardy 167
5 Simone Regtvoort Dapper 166
6 Sylvia Tijsterman Mickey 161

 met B-diploma  
1 Sanne Jacobsen Pokey 168
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2 Mariëlle Leliveld Secret 167,5
3 Lisanne v/d Noordt Sylvester 167
4 Kitty Lafeber Mickey 166
5 Caressa de Marie Mickey 164
6 Mindy Hulsbeek Dapper 162
6 Stefanie de Vries Secret 162
8 Milou Slof Selly 161
9 Marcella Winkel Secret 160
9 Bonnie Domburg Secret 160
11 Lisa-Maria Uyterlinde Secret 158
12 Wieke Wille Sylvester 156
13 Esmee van der haven Selly 153
14 Sarah Jacobsen Dapper 152

 met A-diploma  
1 Marlies Bruggeman Pokey 173
2 Mirjam de Jong Pokey 171
3 Jessica Rietveld Selly 168
4 Denise v/d Leede Dapper 166
5 Denise van Veen Kindly 165
6 Janita van Zeyl Sylvester 163
7 Eline Spoelder Sylvester 161
8 Femke Severrien Jeroen 158
8 Esther v/d Vlies Dapper 158
10 Colin van Dijkman Selly 157
11 Jessica Verkade Sylvester 155
12 Vivian de Kort Kindly 152
13 Carolien Luger Mickey 151

 zonder A-diploma groep 1  
1 Louisa Klootwijk Kasper 173
2 Chantal Pietersen Jeroen 172
3 Bianca Driesse Selly 170
4 Felicia Brouwer Hardy 169
5 Bejulah van Haren Sandor 167
6 Manuela Vork Kindly 165
6 Anna Vis Sandor 165
8 Margit Flinterman Selly 163
8 Sophie Burghard Hardy 163
8 Dinja Heutink Secret 163
8 Sanne Blaauw Pokey 163
12 Danique Woudstra Selly 156
13 Elise Remmelzwaal Kindly 149

 zonder A-diploma groep 2  
1 Franchesca van Zoest Pokey 171



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 10 Jaargang 29, nummer 5 - november 2003 - pag. 11

2 Bo Burgmeyer Sandor 170
3 Angela Bader Jeroen 167
4 Tamara Pietersen Jeroen 166
5 Petra Schutter Sylvester 164
5 Jelmer Speet Sandor 164
5 Nikki van Vliet Kindly 164
8 Sterre van Veldhuizen Fina 160
9 Vicky Speet Sandor 159
10 Brigitte Thorold Pokey 158
10 Franca Brussee Kindly 158
12 Kim Geukes Selly 154

Onderonsje met...
De rubriek waarin een ruiter
zich voorstelt

Dit keer:
Inge Bakker

Wat is je beroep of op welke school zit je? 
Ik ben net klaar met een curcus sportmassage en ik zit op de Silverlinde. Dit is 
een school voor complementaire diergeneeskunde.
Verder werk ik bij mijn schoonouders in Eetcafé  De Hoeck in Bodegraven, werk 
in het kaaspakhuis van mijn oom en ook nog twee dagdelen bij mijn vader zijn 
nieuwe bedrijf Use Energie, in afval. En natuurlijk geef ik op donderdagavond 
les aan twee hele leuke groepen!

Wat is je functie binnen de vereniging en wat houdt dat precies in?
Ik heb niet echt een functie behalve dan dat ik vaak dat doe wat juist niet 
de bedoeling is. Bijvoorbeeld met kamp, met de watergevechten en met het 
tienerkamp met het helpen het eten van tafel halen….. En de vlaaigevechten. 
Maar hiervoor word ik meestal erg goed teruggepakt door middel van spinnen! 
Heel leuk……. Verder heb ik Kim vorig jaar geholpen met de spelletjesmiddag 
en dat was echt heel leuk, maar heel vermoeiend! Ik zou het wel leuk vinden al 
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zou er weer zo’n dag georganiseerd worden. 

Wat is naar jouw mening het doel van de vereniging?
Kinderen de kans geven om met hun lievelingsdier om te gaan en daar ook nog 
eens veel van te leren. Ook het opdoen van nieuwe vrienden en kennissen is 
denk ik een belangrijk aspect van een vereniging.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat?
 Ik was denk ik 4 jaar oud.  Polly de pony van mijn nicht is denk ik de   
 eerste pony waar ik ooit op heb gezeten, dit was bij mijn nicht die aan  
 de Zuidzijde woont, maar daarna ging hij op mijn teen staan en at mijn  
 sneeuwvlokjes van mijn jurkje af. (ik was vroeger namelijk altijd verkleed  
 al sneeuwvlokje… een heel leuk geel jurkje met watjes erop geborduurd… 
 Dit jurkje wilde ik echt altijd aan. Heel apart….) Anne Mieke was ook als  
 sneeuwvlokje! Die dag waren we op weg naar carnaval.
2 Sinds wanneer rijdt je bij Manege Pretfort?
 Sinds eind maart 2002.
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten?
 Uitgaan en filmpie kijken.
4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel?
 Mijn favoriete paard is Bolle natuurlijk en mijn favoriete pony is natuurlijk  
 Chardin!
5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden
 Dat paard stond op onze oude stal en die heet Comiek Rivage. Van dit  
 paard heb ik echt super veel geleerd.  Hij kon echt alles behalve piaffe en  
 passage. Ik vond hem echt super tof, maar toen is hij helaas verkocht naar  
 Amerika. 
6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen?
 Voetbal, maar dat vond mijn moeder niet zo’n heel goed idee! Of zeilen.
7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport?
 Het kringkampioenschap is het allerleukste wat ik heb meegemaakt! Waar   
 ik ook heel trots op ben is dat toen ik 14 was op de op de 4 jarige Noblesse,  
 een paard van mijn vroegere instructeur, mee mocht doen aan de Pavocup.  
 En dat we nog doormochten naar de halve finale ook.
8 Heb je dromen over een toekomst met paarden?
 Ja natuurlijk maar of dat het ooit werkelijkheid wordt zal wel niet. Het is  
 natuurlijk heel moeilijk een goed belegde boterham in de paarden te   
 verdienen. Daarom ben ik op zoek gegaan naar alternatieven om toch  
 bezig te zijn met dieren en paarden. Ik wilde eigenlijk fysiotherapie   
 gaan doen, maar ik werd uitgeloot. De bedoeling was dat ik na de studie  
 fysiotherapie de Silverlinde zou gaan doen, maar dit heb ik nu ff   
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 omgedraaid.
9 Van wie krijg je les?
 Van Ria.
10 Heb je een favoriete (top)ruiter?
 Anky!
11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden?
 Dat het elke keer als je er op stapt weer een uitdaging is om het paard zo  
 goed mogelijk te laten lopen.
 Of lekker scheuren met Chardin (het liefst door het land, maar dat mag  
 bijna nooit….)
12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden?
 Wanneer het even niet zo gaat als ik zou willen en ik kan dan nog wel eens  
 een beetje boos gaan kijken! Maar meestal is dat na het afzadelen wel  
 weer over of de volgende morgen….
 En natuurlijk is het niet leuk om er midden in een baggerplas voor de eerste  
 keer af te vallen, tijdens het uitstappen!
13 Wat is je favoriete paardenblad?
 De Hoefslag en de Paard & Sport.
14 Wat is je favoriete film?
 Titanic en Pearl Harbor.
15 Wat is je favoriete muziek?
 Dance, trance, hardhouse, techno, hip hop, r&b, enz. Eigenlijk alles behalve  
 hardrock en Frans Bauer.
16 Wat zijn je favoriete radio- en tv-station?
 538 en Yorin FM. ID &T radio is ook wel goed ! 
 TMF en MTV op de tv.
17 Wat lees je altijd in Pretpraat, wat mag er wel uit en wat zou er nog in  
 moeten komen te staan?
 De Theo en Thea roddels lees ik altijd!  
 Echt leuk altijd die roddels en dan het  
 meest omdat ze bijna nooit ergens over  
 gaan! 
 Ik weet niet wat er uit mag, niks denk  
 ik? Wat ik leuk zou vinden om er in   
 te zien interview met Mano en Sil, die  
 er voor moeten zorgen dat de   
 paarden er netjes bij staan in de box.
18 Wat is je beste eigenschap?
 Heb ik die?
19 Wat is je slechtste eigenschap?
 Teveel om op te noemen
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20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker kunnen maken dan hij nu is?
 Meer georganiseerde dingen zowel binnen als buiten de manege. Wat mij  
 ook leuk lijkt is om de manege wedstrijden zo te organiseren, dat de ruiters  
 ook daadwerkelijk kunnen promoveren. Net zoals de KNHS wedstrijden.  
 Dus dat je echt in de B L of zelfs M zit! Met de finale op de Open Dag!

Hallo allemaal! (deel 1)
Een tijdje terug stuurde Ad mij een mailtje of ik het leuk zou vinden om iets 
over mijn prestaties van de afgelopen tijd te schrijven voor in de Pretpraat. 
Natuurlijk vind ik dit hartstikke leuk dus hier komt het stukje. Ik zal maar bij 
het begin beginnen.
Twee dagen voor de open dag in 2002. Ragne stond toen in de box naast 
Bolle. Lot en ik waren gezellig samen aan het poetsen en natuurlijk kletsen. 
Lot vroeg aan mij of ik het leuk zou vinden om mee te doen met de 
dressuurwedstrijd van de open dag. Ragne was kreupel geworden en Lot kon 
dus niet mee doen en ik mocht dan in haar plaats. Volgens mij zei ik toen 
gelijk nee! (Ik ben maar een beetje een schijtert). Gelukkig wisten Lot en mijn 
zus me over te halen. Dus, ik zou meedoen met de dressuurwedstrijd, dood 
eng! De dag er na, op vrijdag hebben we voor de allereerste keer een proefje 
geoefend en dat ging best aardig. Na het proefje gingen Anne Mieke en ik 
alle spullen schoonmaken en natuurlijk ook Bolle zelf. Terwijl we bezig waren 
riep Ria ons voor de thee en we hadden Bolle toen even op stal gezet met 
haar halster om. Na ongeveer 10 minuten gingen we weer terug naar de stal 
waar we een onwijs hard geluid hoorden. Ik dacht dat Marcel wat aan het 
zagen was, maar toen we de stal inkwamen zagen we Bolle hangen, met dat 
stuk van haar halster wat over haar neus loopt, achter het ijzeren stukje van 
de boxdeur. Grote stress natuurlijk! Bolle hing helemaal achter over. Op een 
gegeven moment ging Miek de box in en toen Bolle een klein stukje naar voren 
ging kon ik haar loskrijgen. Ze had een best wel kleine maar diepe wond bij 
haar wang en de veearts moest het komen hechten. Ik gaf natuurlijk gelijk de 
schuld aan die wedstrijd waar ik me voor had opgegeven, en ik wist nu ook 
niet meer zeker of ik wel mee kon doen. De volgende ochtend, de ochtend 
van de open dag, gingen we het land in om te kijken of het zou gaan. Als het 
niet kon zou ik mee doen met Flora, want die vindt wedstrijden helemaal 
geweldig! Gelukkig was Bolle haar wang helemaal niet zo dik geworden en 
kon ze precies haar neusriem om. Dus deed ik mee op Bolle!
Er stond ineens een tafel in het midden van de bak, parasols naast de bak en 
heel veel mensen. Ik vond het doodeng maar Bolle vond het wel leuk volgens 
mij want, die deed heel erg haar best! Ik moest die dag naar Riverdance, voor 
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mijn verjaardag had ik namelijk deze kaartjes gekregen van Pim, mijn broer. 
Wij waren lekker aan het dansen bij de rivier en ondertussen belde Miek naar 
Pim om te zeggen dat ik gewonnen had met 183 punten, ik was echt dolblij! 
De volgende wedstrijd was het wat makkelijker om me in te schrijven, ook die 
wedstrijd was ze echt weer super braaf en deed ze echt weer heel erg haar 
best. We werden toen 3e. Lot was 1e  en Marscha 2e. Toen moesten we een 
startkaart aanvragen van Ria. Na 101 smoesjes en excuses hebben we die toch 
allemaal ingevuld en vanaf 1 januari kreeg ik mijn startkaart. 
De eerste keer dat we ons hadden ingeschreven was op zaterdagavond in 
Nieuwe Wetering. Het weer had toen helaas besloten om ons even goed 
tegen te zitten en liet het dus heel erg sneeuwen. We zijn toen tot en met 
ongeveer Jo gekomen en weer teruggegaan alle zenuwen voor niks! 

1e wedstrijd Rijpwetering; B
De allereerste wedstrijd 
was op zaterdagavond in 
Rijpwetering. Ik was nu dus 
helemaal niet zenuwachtig, 
want eigenlijk dacht ik dat 
er wel weer iets tussen 
zou komen. Vera, Iris, 
Stephanie en Anne Mieke 
gingen mee. Mijn familie 
en vriendje kwamen later. 
Ria reed ons naar de 
wedstrijd met het karretje. 
Bij het eerste tankstation 
ging Ria even tanken. Op 
een gegeven moment 
stonden we allemaal 
binnen in het stationswinkeltje. Stef dacht grappig te zijn en deed met een 
plukje shag net of ze een spin in haar handen had. Niet dat ik bang ben voor 
spinnen…… maar ik schrok er een klein beetje… van! Ik sprong naar achter 
op een kartonnen stellage met wat spullen erop. Gelukkig viel niet dat hele 
ding om, het stond alleen een beetje te wankelen. Die vrouw achter de kassa 
zal wel gedacht hebben! Toen we daar aankwamen reed ik natuurlijk met de 
auto helemaal naar achter, wat dus niet mocht. Na de auto weer naar voren 
te hebben gereden deed ik de autosleutels in mijn jas en de jas legde ik in 
het karretje. We gingen snel, nou ja niet zo snel want ik kreeg mijn laarzen 
niet aan, opzadelen. (Ria kwam na een kwartier vragen waar we nou bleven, 
want ik moest al bijna!) Oké Bolle was opgezadeld en ik wil dat dingetje wat 
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er voor zorgt dat het schot blijft staan omhoog trekken en ja je raadt het al. 
Dat dingetje ging los! Hoe moesten we nu in hemelsnaam van dat karretje 
afkomen? Gelukkig waren er nog mensen bij die wel een schroefje in het 
gaatje konden krijgen en zo konden we beginnen met losrijden. Met losrijden 
was Bolle echt zo onwijs braaf  dus ik werd ook heel rustig. Toen moesten 
we de bak in. Dat ging niet echt makkelijk, er was namelijk een afstap de bak 
in en dat was heel erg eng! De bak zelf vond Bolle ook erg eng en ze moest 
ook nog eens op een spiegel aflopen. Toen Miek begon met voorlezen en ik 
bij A binnen kwam, ging Mickey (ja ook die was mee) ineens vreselijk blaffen. 
Hij kreeg gelijk iets naar zijn koppie geslingerd en  Mickey was gelijk stil! Dit 
was het begin van mijn allereerste proef voor het ‘echie’. Ze was verder heel 
braaf een beetje bang wel, maar ze deed enorm haar best. Wel viel ze in alle 
twee de proeven 2 keer uit de galop, maar we waren super blij dat het zo 
was afgelopen. Mijn vader dacht dat ik al klaar was toen ik c-h-e-a de rijbaan 
moest verlaten en begon met een applausje, je snapt wel dat Bolle hier 
vreselijk van schrok! Bij de prijsuitreiking bleek dat ik twee keer eerste was 
met 172 en 176 punten! En dat betekent 4 winstpunten!!!! Dolblij gingen we 
terug naar huis en lekker naar bed, maar ik kon er niet zo goed van slapen!

2e wedstrijd Houten; B
De tweede wedstrijd was op de Silvia’s hoeve in Houten. Anne Mieke, Vera, 
Iris, Kim, Sam en Stef waren mee en mijn vader reed in het karretje. Mijn 
moeder  kwam later met Helene en Reza. We waren er ondanks de mist erg 
vroeg en we (vooral Vera) konden dus even vervelen, ik bedoel daar mee dat 
ze weer even net iets te hard  zei dat ze het er niet zo mooi uit vond zien en 
dat zij ook makkelijk mee kon doen met Maybe!(we gaan zeker kijken volgend 
jaar hoor Veertje!)  Jammer genoeg stonden de mensen die erbij hoorden 
net daar te kijken. Hoe ik dat weet? Ze keken ietwat boos onze kant op. Toen 
moesten we nog beginnen. Tijdens het opzadelen hebben de meiden een 
geluksknijper beschreven en in mijn jasje gedaan. (die knijper zit nu nog steeds 
in mijn jasje!) 
Bolle ging weer heel erg goed met losrijden. Er reden echt onwijze goede en 
mooie paarden mee dus we hadden geen kans om te winnen dacht ik. Maar 
misschien lukte het wel om een winstpuntje te halen. Ook in de proeven ging 
ze weer heel goed alleen had ik het idee dat ik een beetje rommelig reed. 
Weer zeer blij en voldaan waren we na de proef en daarom gingen we even 
lekker buiten uitstappen, binnen was het namelijk erg warm. Het was heel 
mooi weer en ze hebben daar een mega grote buitenbak. Met hindernissen….! 
Voor de gein reed ik op de hindernis af en Bolle sprong nog ook. Arm beest! 
Dacht ze klaar te zijn moet ze nog gaan springen ook! Later hoorde ik dat Kim 
tegen Iris had gezegd dat ik dat echt niet zou doen, maar ik kon de verleiding 
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niet weerstaan! Na het springen gingen  we haar afzadelen. Mijn vader vond 
het te warm in het karretje en dus ging Bolle weer mee naar de buitenbak. 
Daar aangekomen zie ik geen paarden springen maar die meiden! Echt lachen 
joh! Stef op haar allerbest sprong het 9e(?) gaatje! We moesten nog een hele 
tijd op de prijsuitreiking wachten maar uiteindelijk kwam hij dan! De meiden 
wedden, vanaf deze wedstrijd, onder elkaar hoeveel winstpunten en op welke 
plaats. De eerste prijs was 25 euro dus dat zou wel leuk zijn! En ja hoor we 
waren 2 keer 1e met 2 keer 174 punten! En 50 euro rijker! Echt super tof!!!! 
Eenmaal thuisgekomen gingen we dit even vieren met Ronald MacDonald!

3e wedstrijd Woerden; B
De derde wedstrijd in Woerden. Deze wedstrijd was gelijk het weekend na 
Houten. Maar in deze week werden ze ook nog precies ingeënt en dan doe ik 
altijd heel rustig aan met de paarden. Dus had ik maar twee dagen waar ik 
echt kon rijden en oefenen en dat was best weinig! Op de dag zelf: Bolle was 
inmiddels ingeladen maar op de heenweg maakte het karretje een beetje 
raar geluid. We waren wel ruim van tevoren weggegaan, maar we gingen 
niet zo snel, dus kwamen we laat aan. De bakken lagen best ver uit elkaar je 
moest ongeveer 500 meter over de weg! En daar moest je ook inschrijven! 
Gelukkig gingen de meiden het startgeld betalen, zodat ik alvast kon gaan 
opzadelen. Met losrijden was Bolle alweer super braaf, maar we hadden niet 
zo heel veel tijd om los te rijden, want we werden al snel geroepen dat we 
richting de binnenbak moesten gaan. In de binnenbak was Bolle wel braaf, 
maar ik kon haar niet zo goed erdoor heen krijgen. Het ging niet zo super 
goed als de andere wedstrijden, maar toch was ik nog steeds heel trots op 
haar. Omdat Ria ’s middags moest rijden, gingen we na het rijden van de 
proefjes gelijk op weg naar huis. Toen we op een gegeven moment voor 
de brug rechts moesten gaan en mijn vader wilde remmen, lukte dit niet! 
De remmen deden het niet meer! Wat was dit eng zeg! Maar Bolle stond in 
de vrachtwagen en we moesten toch naar huis zien te komen en langs de 
provinciale weg je paard uitladen is ook niet echt een fijne optie. Dus reden 
we met de gemiddelde snelheid van 20 km per uur naar huis. Ik ben nog 
nooit zo blij geweest dat Bolle weer lekker op stal stond en dat we deze reis 
hebben overleefd! Maar toen kwam het probleem voor Ria hoe moest zij nu 
in Woerden komen? Gelukkig was dat snel geregeld en Northan kon in een 
geleende trailer worden vervoerd. Ditmaal was het Ria die met knikkende 
knieën op weg was! (Ria vindt het namelijk niet zo erg tof om met een trailer 
te rijden) Nogmaals sorry Ria! Toen alles was uitgeladen geregeld enz. gingen 
Stef en ik samen terug naar Woerden, op de heenweg beseften we dat we 
geen van beide goed hadden opgelet ’s ochtends en we wisten dus niet waar 
we precies heen moesten. Met ons goede richtingsgevoel (…) hebben we toch 
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de goede weg gegokt en we kwamen zowaar nog bij de manege uit ook! 
Precies toen we binnenkwamen, de prijsuitreiking was begonnen, werd mijn 
naam omgeroepen. Ik was 3e en 4e en had twee keer 162 punten. Dit waren 
de laatste punten die ik nodig had om L1 te mogen starten! 

De rest van het verhaal zal in de volgende Pretpraat staan.

Theo en Thea Roddels 

Wist u dat......

-  Voor de afgelopen wedstrijd er meer dan 10 mensen zich op Selly hadden  
 ingeschreven.
-  Selly het hier niet mee eens was in de voorbespreking.
-  Het misschien handig is om je op meerdere pony’s in te schrijven, zodat je  
 wat meer keus hebt.
-  Dapper hier ook erg blij mee zal zijn.
- Pokey erg bang is dat zij de volgende wedstrijd ook vaak moet meerijden.
-  Omdat ze veel heeft gewonnen met de laatste wedstrijd.
-  Inge niet tijdens, maar ná een springles voor het eerst van Bolle afgevallen  
 is.
-  Zij tijdens het uitstappen haar beugel goed deed.
-  Bolle hier erg van schrok.
-  Inge midden in een grote plas viel.
-  Ze helemaal doorweekt was.
-  Sam het niet zo leuk vind als een paard bij haar achter op de fiets wil   
 springen.
- Hugo, het paard van Sam, de laatste tijd
 een beetje stout is.
- Wij dat niet erg vonden, want wij zaten
 te wachten op appeltaart.
- De hond van Anneke en Ben is
 aangereden, maar dat dit gelukkig goed
 afliep.
- Annemiek, de eigenaar van Flora, het
 verschil niet weet tussen een vos en
 een bruin paard.
- Ze daarom Wilma een vos vindt.
- De winter er aankomt en de paarden dat niet leuk vinden.
- Ze nu niet meer de wei in mogen.
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- Sam een nieuwe vriend heeft.
- Niemand dit nog wist, voor deze publicatie.....
- Eline, de verzorger van Humpy, er bijna vanaf was gevallen.
- Ellen een hele goede kokkin is.
- Theo en Thea Roddels kunnen worden ingeleverd via ons Gastenboek op
 internet. Vink gewoon het vakje aan onder het invulscherm van het
 gastenboek.

01-11 Sabine van der Zon
02-11 Kim de Jong
05-11 Ad Koster
06-11 Dinja Heutink
07-11 Kayler Schouten
09-11 Brigitte Thorold
10-11 Carla vd Weyden
13-11 Janneke vd Vis-Schouten
14-11 Eline Spoelder
15-11 Mariëlle Leliveld
18-11 Melissa Korlas
19-11 Denise van Veen
20-11 Madeleine Weyland
22-11 Guyonne Bijl
25-11 Annemieke van Rosendaal
28-11 Nikki van Vliet
30-11 Lisa van Oort

01-12 Gaby Pijper
04-12 Marieke Paymans
06-12 Tamara Pietersen
09-12 Marja Mourik
 Lyanne Bardelmeijer
12-12 Sylvia Tijsterman
 Jessica Rietveld
13-12 Margo Hardus
29-12 Dick van Hensbergen

Wij	feliciteren	de	jarigen	in
november	en	december
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Sinterklaas Kleurplaat
Binnenkort komt de Sint op de manege en daarom plaatsen we een kleurplaat 
die jullie mee mogen nemen naar het Sinterklaasfeest op de manege.
Misschien heeft de Goedheiligman nog wel een extra kadootje bijzich voor 
degene die het mooist heeft gekleurd.
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Zaterdag 29 november om 19.00 uur
komt Sinterklaas onze manege bezoeken.

Alle ruiters die nog niet op het voortgezetonderwijs zitten,
(dus t/m groep 8)

worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn op dit feest.

De Sint zorgt dit jaar zelf voor de kadootjes en daarom vragen 
we jullie een bijdrage van € 4,- mee te brengen als inschrijfgeld 

voor dit gezellige festijn.

Verder moet je die avond verkleed (bijvoorbeeld als pepernoot) 
op het feest komen, want we willen er een dolle avond van 

maken.

De inschrijflijst hangt in de kantine, want je moet je wel vooraf 
aanmelden, want anders weet de Sint niet hoeveel kadoos hij 

mee moet nemen.
Schrijf je in voor 25 november, anders heeft hij geen tijd meer 

om ze te kopen.


