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

NissaN x-trail: 
comfort in 
stoer design

LOOP EENS BINNEN
BIj NISSaN VaN LEIjdEN...

maak een 
proefrit

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

NissaN micra: 
groots maar klein 
geprijsd

NissaN NOtE: 
voor ouders 

van nu

Koperweg 1, aLPhEN aaN dEN RIjN (autopark heimanswetering)

T. verkoop: 0172-42 07 07, T. werkpl./mag.: 0172-44 03 66 

i: www.vanleijden.nl  e: info@vanleijden.nl
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Van de voorzitter
Wauw wat glimmen die nieuwe balken en staanders. Je 
weet niet wat je zag 20 september met de Najaarscross. 
Het zonnetje scheen dan ook volop, zodat het nieuwe 
springmateriaal er nóg mooier uitzag. De pony’s waren 
ook behoorlijk onder de indruk van al het rood, blauw, 
geel, groen, oranje en wit. Ze deden goed hun best 
om die nieuwe balken niet aan te raken. Of kwam het 
doordat ik ruiters en ouders had bedreigd wanneer 
zij een balk zouden raken zij deze opnieuw moesten 
schoonmaken en schilderen?

Het was in ieder geval weer een mooie cross/springwedstrijd, die wel ietwat 
lang duurde. Misschien volgend jaar de puzzelrit ook op tijd? Grapje! De foto’s zijn 
trouwens wel heel erg mooi geworden. Heb je al gekeken op www.deziende.nl? Jij 
staat er vast ook wel op en je kunt nog meer foto’s opvragen bij Gerda, die iedere 
seconde van de cross heeft vastgelegd. Zelf ik sta op de foto met de mooie rood-wit-
blauwe hindernis!

Nu is het indoorseizoen 
weer begonnen. Voor 
de paarden betekent 
dat weer langer op stal 
staan, rondjes lopen 
in de binnenbak en 
dikke wintervachten 
die graag gepoetst 
willen worden. Voor de 

najaarsdressuurwedstrijd van 25 oktober kun je dus flink aan de bak met je 
borstelsetje. We gaan weer van start in alle categorieën behalve certificaten, die 
bewaren we voor de Open Dag. Maar jij doet toch ook weer mee?

Maar natuurlijk heb je er eerst meegedaan aan de Sport&Spel middag op 19 oktober. 
Op initiatief van de jeugdcommissie waren er 10 spellen uitgezet op de manege door 
binnen en buitenbak, van kruiwagenrace tot estafettes en natuurlijk was er veel lol 
en limonade. Erg gezellig bovendien, want er deden maar liefst 43 kinderen mee! Erg 
leuk en zeker voor herhaling vatbaar, toch?
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Bij mij beginnen de kriebels trouwens alweer op te komen. Altijd als het oktober 
is en bijna november wordt, krijg ik zin in speculaas, pepernoten, schuimpjes…
Sinterklaas komt er weer aan! En hij komt ook weer naar de manege. Op 22 
november is het zover, als de manegepieten het tenminste niet verpesten. Kom jij 
ook, dan maken we er een gigantisch feest van!

Tot ziens op de manege!

Lot Paymans

Het nieuwe springmateriaal
Het is er eindelijk! Het nieuwe springmateriaal! 
Lot schreef het al in haar voorwoord.
We hebben het tijdens de cross voor het eerst gebruikt en het beviel prima.
Nou is het alleen de bedoeling dat het netjes blijft en daarom zal het ook alleen 
tijdens de wedstrijden worden gebruikt. Voor gewoon springen tijdens de lessen, zijn 
er tenslotte ruim voldoende andere springspullen op de manege aanwezig.
Daarnaast willen we het liefst dat de spullen ook schoon worden gemaakt na 
gebruik.
Daarom zouden we graag een aantal vrijwilligers hebben die dat voor ons doen.
Het gaat maar om een paar keer per jaar, dus als je wel een handje wilt helpen, geef 
je dan even op bij een bestuurslid. 

EHBO-ers gezocht
In het verleden hadden we bij de wedstrijden altijd wel iemand met een EHBO 
diploma.
Bij de laatste paar wedstrijden bleken we er echter niet aan te hebben gedacht om 
dat vooraf te controleren en was er geen EHBO-er aanwezig.
Gelukkig gebeurde er niets, maar bij de volgende wedstrijden, willen we toch wel 
weer een ervaren EHBO-er er bij hebben.
Daarom een oproep aan iedereen die zo’n diploma heeft en regelmatig toch al bij 
de wedstrijden aanwezig is, om zich even bij een bestuurslid of bij Ria van Schaik te 
melden. We denken dat er altijd wel aanwezigen zijn met zo’n diploma, maar weten 
nooit wie dat zijn.
Misschien kunnen we een lijstje aanleggen van mensen die ons 1 of 2 keer per jaar 
willen helpen.
Er is op de manege een EHBO tas aanwezig, waarvan gebruik kan worden gemaakt. 
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De najaarscross
Heey allemaal!

Zaterdag 21 september was het weer tijd voor de najaarscross. Geweldig mooi weer 
deze dag, echt 100% beter dan het weer tijdens de voorjaarscross toen er in zo’n 
natte blubberpoel gereden moest worden. 
Het mooie weer zorgde ervoor dat iedereen vrolijk was!
Al vroeg in de ochtend werden de paardjes weer mooi gemaakt waarna er ingestapt 
kon worden. Trix schoot meteen al in de stress omdat ze haar laarzen was vergeten. 
Ook Bo paste haar laarzen niet meer dus moesten zij beiden snel laarzen vinden die 
ze ‘even’ aan mochten! ( Volgens mij is het niemand opgevallen dat ze met kromme 
tenen hebben gereden ).
Tijdens het inrijden werd meteen het springparcours bekeken en naar wat ik van 
menigeen hoorde was het parcours dit keer niet makkelijk!  
Als 1e was de categorie ‘eigenpaarden’ aan de beurt. Alle deelnemers sprongen goed 
en snel! 
Na enkele rondes kwamen we erachter dat Belle kreupel liep.
Dat was wel jammer voor Bo en Vivian.
Gelukkig mocht Bo op Silvano haar parcours afmaken! Silvano greep z’n kans om zijn 
kwaliteiten als springer te laten zien en heeft dan ook iedere hindernis genomen die 
hij tegenkwam. Bo vond dit best! 
Na de eigenpaarden was het de beurt aan de junioren 1 en 2.
Sommige pony’s hadden er niet zo’n zin in maar uiteindelijk gaat het om het 
meedoen en om de lol…….. toch????
De prijsuitreiking!! Iedereen die een prijs gewonnen had mocht op het erepodium 
staan. (Zie voor de uitslagen de lijsten in de kantine en www.deziende.nl )
Na deze prijsuitreiking tijd voor de puzzelcross. Samen met Julia en Bo mocht ik 
een vraag voorlezen; Hoeveel keer per jaar komt de Pretpraat uit?, nou iedereen 
die ingevuld had dat dit 6x was heeft voor deze vraag punten gekregen. Vooral de 
verschillende antwoorden en het zichtbare nadenken van de kinderen was leuk en 
grappig om te zien. 
Vervolgens de puzzelrit voor de allerkleinsten. Schattig om deze kinderen te zien 
‘springen’. Conditioneel gezien ook goed voor de deelnemers omdat er in tweetallen 
altijd een van de twee naast de pony moest meerennen. Enkele pony’s waren mooi 
ingevlochten en sommige kinderen hadden zelfs een nieuw dekje en/of bandages 
voor hun lievelingen gekocht! 
Ook in deze categorie een prijsuitreiking. Helaas was daarna deze gezellige, leuke, 
mooie dag afgelopen...

Nu met z’n allen de najaarsdressuur tegemoet op 25 oktober aanstaande. Ik hoop 
dat iedereen weer meedoet. 

Groetjes Isabelle
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De uitslagen van de najaarscross:
Eigen Paarden    
1 Patricia Leliveld op Silvano met 150 pt.
2 Sanne Vreugdenhil op Selly met 146 pt.
3 Fiona Uelderink op Bandiet met 144 pt.
4 Sonja van Maltha op Humpey met 142 pt.
5 Bo van Vliet  op Belle met 138 pt.
Junioren 1
1 Marit van Leeuwen op Borah met 150 pt.
2 Chantal Pieterse op Maybe met 148 pt.
3 Elise Borgstijn op Borah met 146 pt.
4 Femke Severrien op Maybe met 143 pt.
5 Franca Brussee op Maybe met 142 pt.
Junioren 2
1 Cheyenne van Koert op Jeroen met 145 pt.
2 Lee Kelters op Jeroen met 145 pt.
3 Tamara Pieterse op Valencia’s Boy met 145 pt.
4 Elianne van Egmond op Maybe met 141 pt.
5 Anne Niemel op Hardy met 140 pt.
Joyriders
1 Els Smit op Borah met 143 pt.
2 Sylvia Tijsterman op Borah  met 143 pt.
3 Suzanne Kranenburg op Sylvester met 135 pt.
Puzzelcross
1 Julian Mersch op Hardy met 161 pt.
2 Sophie van Koert op Maybe met 156 pt. (snelste tijd)
3 Yara Langeveld  op Jeroen met 156 pt.
4 Lotte Verheul op Jeroen met 156 pt.
5 Floor Dieleman op Jeroen met 155 pt.
Puzzelrit
1 Danique van Stigt & Ruth Walburg op Sylvester met 171 pt.
2 Lara Oostveen & Lotte Oostveen op Maybe met 169,5 pt.
3 Sanne Nijkamp & Pien Lemmers op Ikke met 169 pt.
4 Demi Termeer & Eva Kranenburg op Valda met 168,5 pt.
5 Jet op ‘t Land & Yvonne v/d Heide op YumYum met 168 pt.
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Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Dorpsstraat 125a  Nieuwkoop | Telefoon: 0172-521010

nieuwkoop@deerenberg.nl | www.deerenberg.nl

Deerenberg & Van Leeuwen geeft u een persoonlijk 
”plan van aanpak” bij de verkoop van uw woning.
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Ja hoor na een lange vakantie periode kwam de pen weer aanwaaien.
Kennen jullie hem nog ??
De pen die al jullie wensen in vervulling wil brengen,
teminste zover het mogelijk is natuurlijk.
Na een geslaagde poetsdag en een aankomend sport en spel middag op 19 okt.
weer tijd voor nieuwe ideeën.

We zijn benieuwd wat de volgende personen weer voor wensen hebben.....

hallo, Ik ben Louisa Klootwijk 14 jaar en mijn favoriete paardje is mijn eigen tinker 
Jet. Inmiddels rij ik al 8 jaar op de manege, en plek waar ik graag kom en altijd veel 
lol beleeft.
In de zomervakantie heb ik enkele buitenritten in de bossen van Limburg gemaakt. 
Dit was zo leuk dat het me gaaf lijkt om eens een keer met z’n allen een bos of 
strandrit te maken..

Hoi hoi, Ik ben Marlies Bruggeman 15 jaar en rijdt al geruime tijd op manege 
Pretfort.
Zo’n 8 jaar geleden ben ik begonnen met paardrijden op Sandor, die nog steeds na al 
die jaren een speciaal plekje in mijn hart heeft.
Wat ik graag zou willen doen met ze allen....
na even nadenken.... zou ik best wel weer eens in de bossen willen rijden....!!!

Hallo, Ik ben Jacqueline Oostveen ik woon in Nieuwerbrug en ben 12 jaar.
Meestal was ik op woensdagmiddag op de manege, maar rijdt de laaste tijd bij Jane 
op donderdag in de les.
Mijn favoriete pony is toch wel Sunny.
Graag zou ik wel eens na het strand willen, maar het hoeft niet persé met pony’s 
hoor.....!!!!

Nou het lijkt me duidelijk, dames. We zullen zien of het er ooit van komen zal, maar 
we doen ons best...!!!
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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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Federatieflits!
Zondag 7 september Lisserbroek 
De zomer was duidelijk weer voorbij op deze regenachtige 
dag in Lisserbroek, maar Lot & Ragne trotseerden de 
regen voor weer eens een start in het Z1 dressuur. 
Gelukkig was er op de Dijckhoeve een prachtige 
binnenbak om los te rijden zodat we niet drijfnat aan de 
proef hoefden te beginnen. Jammergenoeg waren de 
ringen wel enigszins ondergelopen. Maar natte hoeven of 
niet, Ragne ging ervoor. Een beetje impuls verlies, soms iets te diep, maar ook nette 
schouderbinnenwaarts en prachtige eenvoudige wissels: de uiteindelijk score was 
193 punten en een fles paardenshampoo. Niet teveel, maar ook niet gek!
Zondag 28 september Langeraar 
In het najaarszonnetje op de Vosseburch in Langeraar was het goed uit te houden. 
Het indoorseizoen is begonnen en dus werd de wedstrijd in de binnenbak verreden! 
Lot en Ragne gingen voor een start in het Z1 en vanwege Rag haar enorme 
wintervacht hadden zij zich voor slechts 1 proef ingeschreven. Dat kwam goed uit, 
want na de proef bleek dat Rag vrij veel last had van de hitte en dus kon ze direct 
lekker afkoelen. De proef zelfs ging overigens alleraardigst: net als in Lisserbroek 
mooie schouderbinnenwaarts en weer hele fijne eenvoudige galopswissels. De jury 
kon dit wel waarderen en deelde een hoop zevens uit. Bij de prijsuitreiking bleek dus 
ook dat er goed gescoord was met maar liefst 206 punten hebben Lot & Ragne er 
weer een winstpuntje bij! Plus een eerste plaats, maar dat krijg je als er geen andere 
Z1 starts zijn!
Zondag 12 oktober Langeraar 
Vandaag was het de beurt aan Vera en Rabin om te scoren in Langeraar. Na een 
wedstrijdstop van meerdere maanden vanwege Rabin’s ik-loop-echt-niet-achteruit-
de-trailer-af principe heeft Vera voor haar lieveling een trailer met voorlader 
gescoord. Voor minder doet meneer Rabin het niet! En daarom vertrokken zij 
vandaag in een glimmend mooie wagen naar de Vosseburch voor hun tweede start 
in de B-dressuur. Rabin wilde echter niet al te lang in de wagen staan en dus kon 
Vera direct aan de bak in de bak met hem! De proefjes gingen lekker, maar de jury 
was erg kritisch. Van de 12 starts werden er slechts 3 winstpunten gegeven. Maar 
Vera en Rabin waren de gelukkigen! Met twee keer een tweede plaats en 184 en 176 
punten kwamen zij met medaille, punt en rode/roze linten terug in Aarlanderveen. 
Hier demonstreerde Rabin nog even dat hij liever springpaard is dan dressuur door de 
trailer letterlijk uit te springen! Maar we zijn weer trots op ons dappere duo. Op naar 
Boskoop! 
 
De standen: 
Vera & Rabin B + 2 
Ellen & Lucas L1 + 3 
Jo & Boy L2 + 2  
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Chantal & Unic M1 + 0 en B-springen +1 
Ben & Rudy M2 + 0 
Lot & Ragne Z1 + 3 
Ria & Northan Z2 + 2 
 
Volgende starts: Vera en Rabin hebben de smaak te pakken en gaan naar Boskoop 
(19 oktober). Lot & Ragne bereiden zich voor op Indoor Bodegraven waar zij op 8 
november naast de proef ook een kür op muziek zullen rijden!

Tot de volgende flits!
Lot

In memoriam….
*Kaatje*  01-01-1999 – 13-10-2008

Het verliezen van onze (lease)pony Kaatje eerder 
deze maand was natuurlijk verschrikkelijk en 
verdrietig. Haar niet te genezen (en erg pijnlijke) 
rugblessure is de reden geweest dat wij veel te 
snel afscheid van haar hebben moeten nemen. 
Gelukkig hebben we echt hele leuke, mooie, 
grappige en bijzondere herinneringen aan haar. 
Toen ik (weer eens) over Kaatje na aan het 
denken was, kwamen er ineens ook allerlei 
herinneringen boven aan andere edele vriendjes 
en vriendinnetjes, die Kaatje zijn voor gegaan. Zij 
hebben mij vertederd, geboeid en aan het lachen 
gemaakt. Ze verdienen het, net zo goed als Kaatje, 
om nooit vergeten te worden!

Bolle en Flora
Weten jullie nog? Bolle? De o zo chique Groningse 
merrie (met de minder chique naam…Zij had 
liever Barones of Koningin Isadora geheten of 
iets van die strekking…) van Inge Bakker. Een 

prachtig, lief, vriendelijk en soms ook “een tikkeltje” arrogant en trots paard, 
die helaas uit ons midden werd gerukt door een afschuwelijk ongeluk. Wat een 
verdriet destijds. Voor Inge natuurlijk vooral nog steeds een nachtmerrie om 
aan terug te denken! Ik herinner me, als soort van buitenstaander, zelf vooral de 
trotse houding (en de zenuwen….) bij de prachtige proeven die het gouden koppel 
Inge-Bolle neer zette en de intense band die ze daarmee lieten zien. Volgens mij 
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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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zijn ze samen tot de M1 dressuur gekomen, met vele (bijna) gewonnen (regio)
kampioensschappen in hun broekzak! Inge en Bolle hebben protocollen van 
verschillende juryleden ontvangen over hun getoonde proeven, waarvan zelfs Ria 
vond dat ze het verdienden ingelijst te worden. Wie haalt er ooit nog zoveel 9’s 
en 8’en?
Bolle is alweer ruim een jaar in de paardenhemel, Inge is onder anderen i.v.m. 
met haar werk met haar pony Chardin en haar onafscheidelijke vriendin Kim van 
der Zon richting Waddinxveen verhuisd. 
En dan die lieve Flora! De oude, vriendelijke, spierwitte pony van Anne Mieke 
Bakker en de sidekick van de pony Chardin. Ze is 27 jaar geworden, en moest 
uiteindelijk na hoefbevangenheid en vanwege een tumor in haar hypofyse 
worden ingeslapen.
Flora had erg veel fans, van jong tot oud. Ze was een echte dame, die floreerde 
(aha, vandaar de naam?) tijdens wedstrijden en dressuurproefjes. Flora is 
een pony die, juist vanwege haar bescheidenheid, heel veel indruk heeft 
achtergelaten!

Oleander
De lieve en pijlsnelle merrie die door Gerda en Marjolein werd geleased, totdat 
ze helaas vanwege een pijnlijk versleten achterbeen moest worden ingeslapen. 
Bijnaam? Speedy Gonzales! Want wat ging dit paard altijd hard! Snuivend en 
briesend, schuin door de bocht. Maar vooral altijd BRAAF en vriendelijk tegen de 
mensen en paarden om haar heen! Qua paarden wel met een lichte voorkeur 
voor het mannelijk geslacht…Want hoewel ze maar met één oog zag, oog voor 
mannelijk schoon had ze hoor!

Kindly en Vynia
Tja…Wie heeft er niet op Kindly een of meerdere 
keren een pacours gesprongen? Want hoewel 
ze tijdens de manegelessen soms niet vooruit 
te branden was, sprong dit paardje tijdens de 
tweejaarlijkse cross en met de samengestelde 
wedstrijd de sterren van de hemel! Een vriendelijk 
dier met vele fans, die we helaas moesten 
verliezen aan artrose (= slijtage).

Vynia heeft een hele lange geschiedenis op 
Pretfort! Wij kennen haar vooral als de lieve, 
betrouwbare manegepony die haar oude dag bij 
ons waardig en vrolijk aan het slijten was. Maar 
vroeger scheen deze madam nogal eens de (voor)
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedyplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl
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beentjes in de lucht te gooien en ze heeft dan ook heel wat ruitertjes het zand 
van dichtbij laten zien!
Tot het einde aan toe een prachtige fjord met de uitstraling van een jongedame 
en een wat mij betreft absoluut onweerstaanbaar koppie! Vynia is uiteindelijk 
tot haar 31e in ons midden geweest totdat we helaas afscheid van haar moesten 
nemen.

Sindbad
Een gebouw van een paard, zo groot als hij toonde. Maar vooral in onze 
gedachten als het kindje van Swietie en Ben. Heeft zijn oude dag met plezier op 
onze manege gesleten, totdat zijn oude lichaam toch echt aan gaf er klaar mee 
te wezen.
Sindbad heeft in zijn laatste jaren nog de show weten te stelen als het paard 
van Sneeuwwitje, op de Open Dag. Met uiteraard de leiding over 7 zenuwachtige 
dwergjes en een nog vééééél zenuwachtigere Sneeuwwitje…! En wist het oude 
hoofd zeker koel te houden! Bravo Sindbad! Hij heeft de respectabele leeftijd 
bereikt van 31 jaar, voordat hij zijn laatste “slobberpapje” opkauwde en richting 
de paardenhemel galoppeerde.

Fina!
Een naam met een uitroepteken er achter en niet voor niets! Deze IJslandse 
bikkel met haar uiteindelijk magere maar toch ijzersterke lijf, wist haar verblijf 
op Pretfort voort te zetten totdat ze ruim 30 jaar was. Ze hoefde al een poosje 
geen lessen meer te lopen (hooguit een paar rondjes stappen met minikindjes er 
op, die ze wel eens vergat en dan met kind en zadel  en al besloot lekker te gaan 
rollen in de bak…zucht…) en verbleef het liefst met haar echtgenoot Sandor in 
het weiland. Als Sandor haar weer eens kwijt was (Fina had nogal een impulsief 
en actief karakter en Sandor niet meer zulke beste ogen, een lastige combinatie 
soms…) moest de hele polder het weten! Sandor gilde net zo lang oorverdovend 
totdat iemand (die waarschijnlijk bang was voor gehoorsbeschadiging) zijn vrouw 
bij hem en op voor hem zichtbare wijze terug bezorgde. Dat ze soms gewoon 3 
meter verderop achter hem stond te grazen, dat had hij dan net effe gemist…Tja!
Een onafscheidelijk duo, wat abrupt van elkaar gescheiden werd doordat Fina er 
in haar 
Schoonheidsmiddagslaapje stiekem tussenuit kneep. Zonder knappe vrouw aan 
zijn zijde is Sandor diep ongelukkig en het viel voor onze oude, trouwe baas dan 
ook niet mee om uit de rouwperiode te komen. Inmiddels is hij hertrouwd met 
een andere schoonheid: Valda! Gelukkig maar! Zonder liefde heeft deze versierder 
namelijk echt geen leven!

Tooske en Promis
Het lijkt haar lotsbestemming te zijn soms…Onze Marina heeft in een paar 
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maanden tijd twee paardjes moeten verliezen…Eerst haar vriendinnetje Tooske 
en toen tot ieders grote schrik ook al snel haar nieuwe maatje Promis. Twee 
lieverds die bij Marien een gouden leven hebben gehad, al was het natuurlijk 
veel te kort! Tooske, een “bomproof” leasepaard, bleek ernstige slijtage aan haar 
lichaam en vooral haar benen te hebben. Promis overleed enkele maanden later 
in de kliniek in Utrecht, toen bleek dat hij een ongeneeslijke vorm van kanker 
had. Wat een verdriet, al heeft Marina naar eigen zeggen van deze twee kanjers 
genoten.
Gelukkig kan ze zich volop storten op de zorg voor haar “kleine” Yonorr! Haar 
arabische hengst is inmiddels bijna twee jaar en in het komende voorjaar zal hij 
(alleen dan als ruintje) naar Pretfort komen!

Tenslotte…
Het in mijn ogen ver uit menselijkste paard dat er ooit bestaan heeft: 

Pascal!
Wie hem zelf niet gekend heeft, heeft in ieder geval waarschijnlijk volop verhalen 
over deze deugniet gehoord! Met Ria (en later anderen) de sterren van de hemel 
gereden, van dressuur en springen tot de mooiste kuren op muziek!!! Een prachtig 
paard dat niet alleen muzikaal was, maar ook over een hoeveelheid humor 
beschikte waar je eng (en wel eens een heeeel klein beetje moe) van werd! De 
plaaggeest die ieder nieuw paard minstens een keer de sloot in joeg om hem 
of haar te ontgroenen (Marcel startte zijn trekker alvast als de nieuweling met 
Pascal voor het eerst het land in ging…). Die zelf zijn bandages maar af deed als 
de ruiter dat niet snel genoeg deed naar zijn zin. Die “schrok” en wegsprong bij 
mensen die voor het eerst op zijn rug zaten waardoor ze in het zand belandden 
en die zich te goed voelde wanneer kleine kindertjes hem even wilden poetsen en 
dan, wanneer ze alle borsteltjes en krabbertjes hadden uitgepakt en gesorteerd, 
met opgeheven hoofd wegliep. Die altijd bij Inge (want die ging zo leuk krijsen) 
haar poetskoffer vol poepte en het liefst nog sloopte. Die met zijn brede lijf net 
aan in de kastengang paste en dan al je wortels op at die je zo goed dacht te 
hebben opgeborgen. Die alleen een show van formaat wenste weg te geven 
als er ook publiek was want anders begon hij er niet aan. Die over de hekken 
van de weilanden sprong als hij zijn eigen weiland zat was. Die alles deed wat 
niet mocht om daar volkomen onschuldig bij te kijken. Die op zijn dertigste 
met vriend Sindbad in het land van buurman Burggraaf rondjes (mét vliegende 
wissels) galoppeerde…enzovoort! Heb je Pascal niet met eigen ogen op het erf 
van de manege los zien rondbanjeren? Vraag dan eens aan Ria wie Pascal precies 
was! Dan ben je voorlopig even onder de pannen want er is geen paard met zo’n 
boeiende geschiedenis en die mensen zo aan het lachten maakte als deze topper!

Het is jammer dat dieren niet voor altijd bij ons kunnen blijven. We missen ze ook 
zo verschrikkelijk als ze niet meer in ons midden zijn. Maar ze toveren altijd nog 
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een glimlach op je gezicht als je aan ze terug denkt en ze hebben het leven van 
veel mensen kleur gegeven. Ben je op zoek naar ware vriendschap, zoek dat dan 
gerust bij je dier. Eerlijkere vrienden bestaan er niet. Ze zijn over het algemeen 
trouw en ze laten je zelden in de steek. En als dan het moment van (hopelijk 
waardig) afscheid is gekomen en je moet ze missen, dan weet je in elk geval dat 
je de prachtigste herinneringen hebt en ALTIJD genoeg om over na te denken, te 
praten of te schrijven! En dat laatste doe ik dan bij voorbeeld graag!

Lieve Kaatje, 
Klein krengetje van me!
Je zit voor altijd in mijn hart! Dank je wel voor alles!

Liefs,

Ezzie xxx

pretfortfanaat
Hallo allemaal!

Ik ben Isabelle Könst ook wel bekent als 
ies,iesje of gewoon Isabelle.
Nog even en dan word ik 13 ( 26 nov.). 
Sinds november 2007 ben ik bijna elke 
dag te vinden op de manege. Dit heeft 
verschillende oorzaken. Als 1e heb ik sinds 
oktober dit jaar Indy waar ik 5 dagen per 
week op rijd. Ik verzorg en rijd Indy samen 
met Marlies. Ik doe haar op woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag, en zondag.
Marlies doet de overige 2 dagen. Dat gaat 
erg goed!

Mijn moeder rijdt iedere dag op Suus dus als het lukt ga ik met haar mee want op de 
manege is altijd wel iemand te vinden die ik kan helpen met b.v. poetsen en/of rijden. 
Natuurlijk is het ook gezellig om bij te praten met al mijn vriendinnen. Als ik op de 
manege ben dan ben ik vaak te vinden samen met Bo,Trix, Ester, Marlies, Fiona, 
Marit, Femke, Vivian en Louisa. 

Mijn moeder heeft vroeger als kind ook op Pretfort gereden. Ze heeft toen les gehad 
van Meneer van Schaik. Van verhalen weet ik dat hij in het lesgeven nog strenger 
was dan Ria nu is. Maar streng of niet streng als je les krijgt van Ria leer je in ieder 
geval paardrijden! (enehh…………….Ria kan ook heel lief zijn hoor).
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Ik woon in Zevenhoven en zat daar ook op de basisschool. Nu zit ik op het Scala 
college in Alphen aan den rijn en doe HAVO/VWO. Van Vera, Fiona en Marlies hoor 
ik zo nu en dan wat over bepaalde docenten. Zij kennen het Scala college ook en 
vandaar dat wel eens wat uit te wisselen hebben . Mijn wens is om later veearts te 
worden speciaal voor paarden. Als dat niet lukt dan wil ik fotografe worden. 

Thuis hebben we nog 3 konijnen en 2 honden. Ik houd verder ook van tekenen, 
voetballen (speel bij SVZ MJ1), lezen en dan vooral mzzl meiden boeken of boeken 
van Carry Slee.
Muziek luisteren vind ik ook leuk! Ik luister dan graag naar Madonna of andere 
nummers die op dat moment ‘in’ zijn. 
Ook foto’s maken is een hobby van me. Meestal heb ik dan ook een fototoestel bij 
me!
Dagelijks zit ik achter de computer, vaak achter msn of hyves! 
Mijn lievelingseten is spinazie en straciatella ijs. Ook vind ik nougat erg lekker. 

Op donderdag rijd ik bij Jane in de les en vrijdag bij Ria in de eigenpaardenles. Nou ik 
denk dat iedereen nu voldoende van mij weet.
Wie wil er volgende keer in deze rubriek Pretfortfanaat iets over zichzelf 
vertellen????? 

Groetjes Iesje xxxx

30 + kamp
Dindag 12 augustus moesten wij: een aantal 
30 en een aantal 40 Plussers om 12 uur bij de 
Manege zijn.
Na nog bijna anderhalf uur gewacht en 
gehangen te hebben gingen we de paarden uit het land halen.
Want bij een ponykamp hoor je natuurlijk ook te rijden.
We hebben toen een hele leuke maar “zware” les gehad van Vera……Aagje en Jane 
kwamen een uur later met een enorm rood hoofd
van hun paarden af.
Esther en ikzelf daarentegen hadden nergens last van….maar ja Pasca en Sylvester 
waren dan ook wel heel erg braaf……of lag het daar niet aan??
Later in de middag waren Yvonne en Ineke heel erg druk met de voorbereidingen 
voor de bbq.
Het was voortreffelijk…ruim genoeg en alles was ontzettend lekker.
Daarna koffie en uitbuiken maar….
Het was een klein groepje die uiteindelijk bleef slapen: Marina, Vera, Esther, Yvonne, 
Trix , Lisa-Maria, Aagje en Suzanne.
Helaas…In verband met erge hoofdpijn koos Ineke ervoor om niet te blijven slapen.
Lisa-Maria’s moeder had voor 3 dagen chips en snoep mee gegeven, waar we 
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s’nachts nog dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Toen het echt donker was geworden hebben we nog een leuk spel gedaan in de 
binnenbak.(in het pikkedonker)
Best spannend……Maar dat kon ik natuurlijk niet meer zeggen toen Marina mij 
vertelde dat ze dit spel ook tijdens het ponykamp met
de kids hadden gedaan en toen zelfs over het HELE erf.
Wij zouden alleen in de binnenbak blijven.
Het was gewoon heel leuk, voelde me weer even kind …jeugdsentiment noem ik het 
maar.
Daarna lekker zitten bijkomen onder het genot van chips , snoep en tucjes….Best 
lekker!!! En dat om half 1 s’nachts.
Van Vera moesten we toen nog een half uur wachten voordat we tanden gingen 
poetsen.
Want anders was dat slecht voor je glazuur…….Goed advies van “onze leiding”!!
Uiteindelijk met z’n 8-en de tent ingegaan.
Ikzelf schijn als 1e in slaap gevallen te zijn, maar anderen hebben nog een tijdje 
liggen kletsen.
S’morgens 7 uur eruit om Marcel en Ria te helpen die al bijna klaar waren…
En wie bleven er het langst liggen???????juist!!! de 2 jongsten van ons allemaal.
Trix en Lisa-Maria waren er niet uit te krijgen…!!!!!!!
Daarna lekker ontbeten en toen was voor mijzelf het kamp afgelopen..
Ik vond het heel gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.
Groet Suzanne

Nieuwe naambordjes...
Natuurlijk heeft iedereen ze al gezien. De nieuwe zelfgemaakte 

naambordjes van alle manegepony’s.

Esther is hier avonden mee bezig geweest maar het resultaat mag er zijn!
Wilt u ook zo’n mooi ‘graffiti’ bordje voor uw paard, konijn, hond of iets 

anders??! 
Neem dan contact op met Esther v. Maltha.
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Paardenpraat
Deze keer stelt              
Flip
zich aan jullie voor!!

He hoi, ik ben Flip en sta in De 
Nieuwe Stal direct naast de 
poetsplaats. Gezellig plekje 
vanwaaruit ik alles in de gaten kan 
houden.
Misschien kijken jullie snel over 
me heen want ik ben niet zo’n super aanwezig persoontje en ook mijn mooie 
donkerbruine kleur valt in dit hoekje niet meteen op. 
Zo’n jaar geleden ben ik op Pretfort gekomen bij mijn baasje Susanna. Hoewel 
ik er in het begin wat verfomfaaid uitzag heeft die lieve meid me toch aardig op 
orde gekregen door veel borstelen, (in)rijden en heel veel lieve woordjes en lekkere 
hapjes. Ik noem het m.n. inrijden want gezien mijn leeftijd (ik ben nu 5 jaar oud) 
wist ik nog lang niet alles toen ik hier op de manege verscheen. Samen met mijn 
maatje Bandiet, die naast me staat en toevallig een baasje heeft wat het zusje is van 
mijn baasje, (snappen jullie het nog?) vermaak ik me hier prima. Ik sta op een zeer 
gunstige plaats in de stal, vlak bij de kasten. Als er mensen komen die in de kasten 
moeten zijn laat ik weten dat ik er ben door m’n neus tussen de tralies door te 
duwen en meestal resulteert dit er wel in dat ik een worteltje of appeltje bemachtig. 
Slim he? 
Ook is het een keer in de zoveel weken “feest” voor mijn stal. Dan komt de hoefsmid 
en die zet al z’n klanten met hun kont pal voor mijn hok. Ik ben dus als een van de 
weinigen op de hoogte van het voetenwerk van mijn medegenoten hier. Ik kan daar 
uren over uitweiden maar daar zal ik jullie niet mee vervelen. Laat ik het zo zeggen, 
de meeste ‘voeten’ stinken. Een voordeel vanuit deze positie is dat ik een vervelend 
paardje eens lekker in z’n bil kan bijten. Als ze vast staan aan die touwen zijn ze niet 
zo een twee drie in staat om wat terug te doen. Hahaha.
Genoeg over mijn superplek, het belangrijkste komt nog. 
De eerste tijd ben ik op papier “anoniem” aanwezig geweest omdat de handelaar 
waar ik vandaan kom steeds geen paspoort van me afgeleverd had. Sinds enkele 
weken is mijn paspoort terecht. Via de chip in mijn nek hebben ze het kunnen 
vinden. Iets wat ikzelf allang wist kwam daaruit naar voren namelijk dat ik eigenlijk 
een supermooi en waarschijnlijk duur engels volbloed ben met de naam “Watermill 
Wheel”. Ja, dat is een verrassing he voor de meesten. Niet voor Susanna want die 
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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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had allang door dat ik een superpaardje ben. Zij keek door al die baggerklodders en 
wondjes heen toen ze me voor het eerst zag. 
Momenteel ben ik veel met dressuur bezig maar Susanna heeft ook uitgevonden 
dat ik erg goed kan springen! Dat vind ik ook zooooo leuk. Ik kan vrij hoog springen 
al zeg ik het zelf. Soms iets te hoog maar gelukkig vindt mijn baasje een beetje 
spanning wel tof. Binnenkort krijg ik dan ook een nieuw zadel waar ik zowel mijn 
dressuurkunsten als mijn springvermogen mee ten toon kan stellen. Jullie noemen 
dat geloof ik een veelzijdigheidszadel. Super, daar kijk ik echt naar uit.
Nog iets bijzonders; bijna elk jaar ga ik als een van de weinigen op stal op vakantie! 
Natuurlijk gaat Bandiet dan ook met mij en de baasjes mee. Erg gezellig is dat altijd!
Wat ik ook heerlijk vind is lekker spelen met mijn vrienden in het land!
Lekker rollen door de bagger. Soms houd ik er wel een wondje aan over maar ik ben 
nog jong, geneest nog prachtig. 
In het land sta ik meestal alleen. Dat doe ik bewust dan heb ik lekker een groot stuk 
gras voor mezelf! Slim he van me?! 
Waar ik het ook nog even over wil hebben is die jonge dame schuin tegenover me; 
Bella Donna! Die kan me toch overdrijven en een aandacht vragen! Natuurlijk moet 
ik haar, als overbuurman, dan weer een beetje rustig zien te krijgen. Ik heb haar al zo 
vaak verteld dat ze gewoon eens rustig af moet wachten en niet zo druk moet doen 
maar, ja een echte merrie he, doen gewoon hun eigen zin en luisteren naar niemand. 
Nou ik geloof dat ik het meeste over mezelf wel verteld heb en nu ik waarschijnlijk bij 
wat meer mensen bekend ben zou ik willen zeggen, loop eens langs en geef me eens 
een aai over mijn bol, vind ik gezellig. 
Tot ziens allemaal.
Doeiii  

Xxx groetjes van Flip!   

Activiteiten Nieuws.
Sport en Spelmiddag 19 okt.08.
Wat hebben we nodig om een middag zoals deze tot een succes te maken.
Maar liefs 43 deelnemers, 10 spelleiders, 1 fotograaf, 3 patatbakkers en een handvol 
supporters zorgde ervoor dat Femke, Vivian en Wilma deze middag niet voor niets 
hadden georganiseerd....!!!!
 
Rond 13.45 kwamen de eerste deelnemers de kantine binnen.
Nadat Femke en Vivian iedereen had aangekruist om te zien of alle teams compleet 
waren, konden we om 14.15 in de binnenbak uitleg geven en de teams afroepen.
Maar liefs 10 teams bestaande uit 1 teamcaptain en 3/4 spelers konden zich 
melden bij het eerste spel waar ze moesten beginnen (dit werd aangegeven op hun 
puntenformulier.) en waar de spelleiders op hun stonden te wachten.
Als de bel ging konden ze in 10 minuten laten zien hoe sportief ze waren.
Bij elk spel deden er 2 teams mee waarvan er 1 kon winnen,
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Zij kregen bij elk winnende 
spel 2 punten en de verliezer 
helaas 0. 
Bij een gelijkspel werden de 
punten verdeeld 1-1.
Na 10 minuten ging de bel 
weer en kregen ze 5 minuten 
de tijd om bij het volgende 
spel te komen.
Zo werden er 5 spellen 
gespeeld voor de pauze.
De eerste 5 spellen 
waren : Kamelenrace, 
skelterrace, aardappelslalom, 
lopendeband en zing een 
lied.
Tijdens de pauze werd er limonade/koffie gedronken en stonden er snoepjes op tafel.
Na de pauze werden de volgende 5 spellen gespeeld.
Dit waren de Kwis, zaklopen, kruiwagenrace, hoofdstelspel en kratlopen.
Om 17.15 waren alle spellen afgerond en kon de eind estafette gespeeld worden.
Deze estafette werd gespeeld door de spelleiders tegen de teamcaptains.
Al hadden de spelleiders meer kracht, toch door de slimheid van de teamcaptains 

kwamen zij als eerste met het hele team in 
de buitenbak om hun pet aan de kapstok 
te hangen.
Teamcaptains PROFICIAT....!!
Rond half 6 werden de eerste borden met 
patat en kroket/frikandel uitgedeeld. Na 
een kwatiertje was het stil in de kantine 
en zat iedereen te genieten van zijn 
welverdiende eten en drinken.
Tijdens het eten heeft Bob de punten 
opgeteld van alle teams en kwam tot de 
conclusie dat het team van teamcaptain 
Louisa had gewonnen.
Saimy, Melissa, Ilse en Jesse mogen een 
uurtje vrij-rijden op de manege.
Op wie en wanneer ze maar willen.
Dames PROFICIAT...!! en geniet van dit 
uurtje.

Om 18.00 ging iedereen weer huiswaarts en konden we terug zien op een hele leuke 
sportieve Sport en Spelmiddag.
 
Wilma, Femke en Vivian.
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Dag lieverds!
Het is alweer tijd voor een nieuwe “Vraag het maar aan Flitsie”!  De tijd vliegt 
als je het zo druk hebt als ik! Ik heb er weer een zooitje oppaskinderen bij…3 
Kippenkuikens, neeeeeeeeeeeeeeee hé!? Hebben die beesten gewoon stiekem aan 
gezinsuitbreiding gedaan! Zonder eerst met mij te overleggen! Jemig, dat heb IK 
weer!
Met de spelletjesmiddag achter de rug ben ik toch al zo moe en overwerkt…46 
kinderen moest ik in de gaten houden! Nou zijn jullie allemaal natuurlijk hartstikke 
lief, maar om nou met zoveel tegelijk te komen! Gelukkig hebben jullie je goed 
vermaakt en ik ook hoor! Ik dol maar een beetje, want al die activiteiten vind ik 
natuurlijk gewoon hartstikke gezellig! Ik heb de organisatie en de leiding gewoon 
een beetje gedelegeerd, weet je wel. Daar heb ik gelukkig allemaal lieve vrijwilligers 
voor. Anders kom ik oren, ogen en poten tekort! Ik hoefde alleen de boel maar 
een beetje in de gaten te houden. De coördinatie enzo. En uiteraard ligt de 
eindverantwoordelijkheid bij mij (en ook wel een beetje bij Ria). Maar zo gaat dat nu 
eenmaal!

Laat eens kijken, welke vragen heb ik in mijn mandje geschoven gekregen? Ah, hier 
heb ik er weer twee:

Lieve Flits,
Waarom moet ik wel eens op een pony rijden die ik eigenlijk niet had 
uitgekozen? Dan spreek ik met mijn lesgenootjes af dat ik de volgende 
keer op Silvester mag en dan verheug ik me daar natuurlijk op. Vervolgens 
zegt Ria dat ik toch een ander moet kiezen! Is dat wel eerlijk, nee toch?
Ach, schat van me, dat is natuurlijk jammer. Ik begrijp dat je dol bent op 
Silvester. Dat is ook een dotje! Maar die arme ziel loopt soms zoveel lessen 
dat ze niet eens even aan een lekker bergje hooi of een handje biks toe 
komt…Ze moet toch ook wel eens een beetje uitrusten?
Luister, wij van manege Pretfort staan er om bekend dat paarden (en zeer zeker ook 
de paarden die in de manegelessen lopen) met zorg en respect behandeld worden. 
Dat willen we ook heel graag in ere houden. Wanneer paarden al een aantal lessen 
gelopen hebben, mogen ze minstens een uurtje uit rusten! Zo werkt dat gewoon! 
Sommige paardjes mogen na een uurtje al weer even uitblazen op stal, wanneer ze 
dat nodig hebben. Lief hé, van ons!? Maar je moet goed voor je beessies zorgen, vind 
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ik! En zeg nou zelf, we hebben toch alleen maar leuke paarden en pony’s op Pretfort? 
Dan moet er toch ook wel een andere zijn waar je graag op rijdt?
Dus…Overleg altijd eventjes met ons wanneer je een paardje opzadelt voor een les. 
Zelfs wanneer je van tevoren hebt afgesproken dat je er op mag! Want soms is er 
ook wel eens eentje per ongeluk een keertje kreupel. Tja, daar sta je dan, met je 
pony in de bak. En dan moet ie terug naar stal en moet je als de wies-wiede-weerga 
nog een andere opzadelen…Wil je echt heel graag een keertje op een bepaalde pony, 
geef dat dan even aan bij Ria (of Vera, Wilma of Jane natuurlijk, net van wie je les 
hebt). Dan kijkt zij of het misschien de volgende keer geregeld kan worden. Wie 
weet?
Ook met wedstrijden kan de pony- en ruiterindeling wel eens een keertje anders zijn 
dan je had opgegeven. Maar daar heb ik al eens een keertje iets over verteld in een 
eerdere Pretpraat!

Hallo Flits,
Ik kreeg een acceptgiro voor het derde kwartaal, maar het bleek al het 
vierde kwartaal te zijn. Moet ik nou dubbel betalen voor mijn kind? 
Neee joh, mallerd! Natuuuuurlijk niet! We hadden per ongeluk het verkeerde 
kwartaal op de acceptgiro’s gezet. Maar als je invult dat het voor het 4e kwartaal 
is, komt dat allemaal goed hoor! En als je dat niet hebt gedaan en gewoon hebt 
betaald, kunnen we dat zelf achteraf ook gewoon nog eventjes rechtzetten! Geen 
paniek! We maken bijna nooit fouten, maar deze keer ging het eventjes een klein 
beetje mis. Moet kunnen, toch? Ach, je moet het maar zo bekijken: een hond is ook 
maar een mens! 
Toch?

Tot de volgende Pretpraat of natuurlijk tot jullie volgende bezoek aan ons prachtige, 
bloeiende en boeiende bedrijf! Kusjes en een poot van

Flitsie xxx    

Prietpraatjes 
Wist U dat….

Wij een nieuwe Pretpraatjournaliste in dienst hebben sinds dit nummer?- 
Wij daar SUPER blij mee zijn?- 
Zij Isabelle Könst heet?- 
U haar vast wel kent als de dochter van Ineke van Wingerden en berijdster - 
van de pony Indy en het paard Suus?
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Zij samen met Marlies Bruggeman de pony Indy huurt van Ria?- 
Er in de wijde omtrek werkelijk geen zadel te vinden is wat op deze pony - 
past?
Dit wel een pony is met een hele bijzondere uitstraling?- 
Dit voornamelijk te danken is aan de melkmuil van het dier?- 
Dit geen scheldwoord is, maar een bestaande term in de paardenwereld, - 
voor een witte snoet?
Ria  niet onder deze doelgroep valt, maar haar gezicht door al het - 
slaaptekort ook wel iets weg heeft van een melkmuil?
Zij dat als een scheldwoord op vat?- 
Dit in haar geval toevallig ook zo bedoeld is?- 
Marcel haar in de wandelgangen liever “mijn trutje” noemt?- 
Wij melkmuiltje dan nog reuze mee vinden vallen?- 
Er op Pretfort een nieuwe Tinker is gestald?- 
Dit het paard is van de familie Op ’t Land?- 
Hij een bont paard is, maar eigenlijk liever schimmel zou zijn?- 
Suus hier ook over aan het nadenken is?- 
We dank zij Ragne weer 3 dekbedden kunnen vullen met haar afgeschoren - 
wintervacht?
Lot nu ook weer eens vooruit komt nadat ze is opgestegen?- 
Vera voor haar paard Rabin een speciale trailer heeft moeten aanschaffen?- 
Hij namelijk wel op de trailer durft te stappen, maar niet meer er af?- 
Vera nu een trailer heeft met achter de ingang en aan de voorkant de - 
uitgang?
Rabin haar hiervoor zeer hartelijk heeft bedankt met in één wedstrijd 3 - 
winstpunten en twee eerste plaatsen?
Elly met hockey onwijs op haar tegenstanders loopt in te beuken?- 
Wij al eerder hebben uitgelegd dat de spelregels zo niet zijn?- 
Zij haar agressie nu moet bekopen met een dikke, zere arm in een mitella?- 
Wij al lang blij zijn dat er geen gips om die arm zit, i.v.m. onze eigen - 
veiligheid?
Rabin en Replay ruzie hebben gemaakt in het weiland?- 
Suus, Pasca en Donna ook ruzie hebben gemaakt in het weiland?- 
Zij voor straf nu met zijn allen in één stal moeten van Ria?- 
Want dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat gehakketak?- 
Mickey kreupel was?- 
Hij voor Maybe werd aangezien en met Maybe’s zadel en hoofdstel, - 
compleet met martingaal, klaar stond in de bak voor de les?
Ria hem gelukkig op het nippertje herkende?- 
Wij dit wel weer een heleboel Prietpraatjes vonden voor deze keer?- 
Wij graag Prietpraatjes zouden ontvangen van trouwe lezers van dit blad?- 
Dit een regelrechte, overduidelijke HINT is, dus???!!!?- 

Tot de volgende keer!
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Oproep! Digitale foto’s!
Wie heeft de afgelopen jaren digitale foto’s gemaakt op de manege en wil die aan 
ons kwijt?
We zijn bezig om een overzicht te maken van zo veel mogelijk verschillende foto’s 
van alles wat op en om de manege heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren en 
kunnen daar best wat hulp bij gebruiken. Zelf hebben we ook heel veel foto’s, maar 
die zijn vooral van aktiviteiten. Misschien hebt u wel foto’s gemaakt tijdens de lessen 
of van de paarden in het algemeen.

Kortom: hebt u foto’s van wedstrijden, lessen, paarden van Pretfort, of 
wat verder met de manege te maken heeft, we zijn er heel erg blij mee.

Inleveren kan op een USB stick of op CD/DVD bij Gerda Bruggeman.
Uiteraard krijg je je USB stick weer terug.
Gerda is erg vaak op de manege, maar zie je haar niet, dan kun je je foto’s ook 
afgeven aan één van de andere bestuursleden, of gewoon aan Ria.

Heb je nog vragen, dan kun je Gerda bellen. Haar nummer is 472924.

Bij voorbaat onze dank!!

Ad Koster Printing

www.adkoster.nl                           (0172) 574353

Flyer of (feest)gids nodig?
Bel de maker van Pretpraat

U hebt het vast al gezien.......
Het is nu mogelijk om in de binnenbak te adverteren.

Hebt u belangstelling, vraag dan informatie bij Ria.

De kosten bedragen € 300,- voor een jaar.
(per 2 jaar: € 550,- / per 3 jaar: € 750,-)

Exclusief de kosten van het bord, dat uw eigendom blijft.
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Wij feliciteren de jarigen!

oktober

2 Anne Niemel

6 Marleen Koster

6 Jessica vd Heuvel

8 Yara Langeveld

13 Emma Diederik

14 Sabine Esveld

16 Tessa Poot

16 Nadine Shaban

16 Anniek Heemskerk

20 Patricia Leliveld

21 Amber vd Pijl

23 Joyce Timmer

26 Kim van der Zon

28 Petra Schutter

29 Samantha Stienstra

29 Ellen Paymans

31 Vera Vossenberg

november

1 Sabine van der Zon

2 Senta Kleijweg

5 Ad Koster

7 Fietje de Rooij

10 Carla van der Weyden

12 Denise Dortangs

13 Janneke van der Vis-Schouten

14 Eline Spoelder

15 Mariëlle Leliveld

15 Cheyenne van Koert

17 Bo van Vliet

23 Bernadet van Jaarsveld

25 Annemieke van Rosendaal

26 Isabelle Könst

december
4 Marieke Paymans
6 Tamara Pietersen
6 Marte Hoogerwerf
9 Lyanne Bardelmeijer
9 Marja Mourik
9 Lizzy Ubbink
10 Laka Oostveen
12 Jessica Rietveld
12 Sylvia Tijsterman
13 Silke Kamerbeek
25 Ageeth van Tol - Snel
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9 november  
Het jeugdbestuur organiseert een bezoek aan het paarden-
rusthuis in Soest.
Als het goed is hangt de overige informatie hiervoor reeds in de 
kantine, maar het is de bedoeling om die zondag rond 11.00 uur 
met een aantal auto’s richting Soest te gaan. Afhankelijk van het 
aantal deelnemers, is ook een aantal vrijwilligers nodig om te 
rijden. Indien er niet voldoende ouders van deelnemende kinderen 
kunnen rijden, zal een kleine vergoeding per kind worden gevraagd.

22 november hoopt de Sint onze manege weer te kunnen 
vinden.
Binnenkort lees je hier alles over op het inschrijfformulier dat in de 
kantine komt te hangen.

24 november is de uiterste inleverdatum van kopij voor 
de laatste Pretpraat van dit jaar.
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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
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 96,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 108,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 250,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 205,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 275,00 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, € 13,00 - (* € 15,-) Privéles van 1 uur, € 21,00
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 13,00 voor u.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende”
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 € 18,50 per jaar (2e gezinslid € 9,25) 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


