
Jaargang 32, nummer 5 - oktober 2006 - pag. �

Ruitersportvereniging:
voorzitter
Anne-Lotte Paymans
Dorpsstraat 189
2421 AZ  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 29 84

sekretaris
Gerda Bruggeman
Bergmolen 51
2406 KV  Alphen a/d Rijn
Tel. (0172) 47 29 24

penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
Ad Koster
Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 43 53

Bestuursleden /Wedstrijdcommissie:
Michael van Koert (0172) 57 10 60
Gerda vd Ploeg (0172) 47 16 05
Anneke Epskamp (0172) 60 42 11

Jeugdbestuur:
Rick Ubink (0172) 60 31 40
Natasja Rietveld (0172) 43 45 25

BEHEER INTERNET:  Bert Marsman

BANK EN GIRO
Ruitersportvereniging  “De Ziende”
RABO-Nieuwkoop  34.64.07.656
Postgiro RSV 35.43.870

CONTRIBUTIE
EUR 18,50 per jaar; 2e lid uit het 
zelfde gezin betaalt EUR 9,25 per jaar.

PRETPRAAT
Pretpraat verschijnt 6x per jaar.
Oplage per nummer ca. 200.
Al vanaf € 40,00 per jaar kunt u in ons 
blad adverteren. Informeer er eens 
naar bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij Ad Koster of Esther van Maltha
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl

DRUKWERK
Ad Koster Printing
Telefoon (0172) 57 43 53

Rijvereniging:
Naast Ruitersportvereniging “De 
Ziende”, bestaat er ook een aparte 
vereniging voor de ruiters die deelne-
men aan wedstrijden buiten Manege 
Pretfort. 
Dit is de Rijvereniging “De Ziende”. 
Informatie hierover kunt u krijgen via 
Janneke vd Vis, de sekretaris van deze 
zuster vereniging.
Telefoon: (0172) 616909.
Het gironummer van deze aparte 
vereniging is 10.347.

Betaling van lesgelden:
Dit doet u op giro 1941.587 t.n.v. 
Manege Pretfort te Aarlanderveen.
Dus niet via de rekeningen van de 
vereniging.

PRETPRAAT
Clubblad van Ruitersportvereniging “De Ziende”

jaargang 32   -   nr 5   -   oktober 2006



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 2

Van de voorzitter
Jee wat was het lekker weer zeg. En dat voor 
een najaarscross! Volgens mij zijn we nog nooit 
zo bruin gebakken in september als dit jaar. En 
het goede weer staat vaak garant voor een 
geslaagde wedstrijd. Want dat was het zeker, 16 
september was een van de mooiste crossen van 
de afgelopen jaren. Iedereen is min of meer in 
het zadel blijven zitten, er vielen dus geen kinde-
ren en maar een paar balken naar beneden. Alleen af en toe ging er een pion 
om, soms een heel huisje, want die slalom en dubbelsprong blijft best wel heel 
lastig. Net zoals dat breipatroon dat de parcoursbouwers verzinnen tussen de 
hindernissen door. Erg lastig! Maar dat maakt het leuk, en spannend.

Jammergenoeg lieten de alleroudste en de allerjongste het een beetje afwe-
ten qua inschrijving. Desalnietteming werd er toch goed gesprongen door 
onze enige deelnemers bij de senioren en de puzzelrit. De junioren 2 was nog 
nooit zo’n grote categorie geweest en daar werd het ook een echte wedstrijd. 
Sommige populaire pony’s moesten het een beetje ontzien, maar werden na 
afloop gelukkig geknuffeld en beloond door al hun ruiters. En dan heb je ook 
nog de populaire ruiters die op minder populaire pony’s meedoen. Briljant vind 
ik dat. Geef jezelf maar een beetje een uitdaging en rijdt op je lieveling. En niet 
op die pony waarvan je wel zeker weet dat hij springt.

Gelukkig komt er weer een nieuwe uitdaging aan voor de dressuurruiters 
onder ons, want op 28 oktober is er weer een najaarsdressuurwedstrijd! We 
hopen op veel deelname en dan bedoel ik ook onze senioren, want die zien 
we graag in actie. Dus haal je rijjasje weer uit de kast, stof je cap af en ga 
ervoor! Je kunt je inschrijven op de lijst in de kantine. En vergeet natuurlijk 
niet je proefje te oefenen. Die staan in je infomap en zijn te downloaden van 
www.deziende.nl zodat je alle figuren en oefeningen thuis nog eens door kunt 
nemen. Gebruik je ouders anders maar eens als pony of paard. Als je dat doet, 
maak er dan wel even een foto van. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet!

De dagen worden korter, het wordt steeds eerder donker. Paarden krijgen hun 
wintervacht, de eerste dekens zijn al op paardenruggen gesignaleerd. Kortom 
de winter komt eraan! Dat betekent ook dat er weer een paar leuke feesten 
aankomen. Ik bedoel natuurlijk het Sinterklaasfeest op 25 november! Het be-
gint al een traditie te worden, een spelletjesavond met de goedheiligman als 
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hoofdrolspeler. Maar ook voor de oudere onder ons is het misschien weer tijd 
voor een feestje. Ik hoor al wat geruchten over een etentje in een restaurant 
waar Ria nog wel mag komen. Het zijn nog geruchten hoor, maar misschien 
wil iemand ze waarmaken. Ik neem dan in ieder geval mijn slabbetje mee.

Nou goed, het is nu tijd voor je om deze hele Pretpraat te gaan lezen.
Veel plezier!

Groetjes
Lot Paymans

Federatieflits!
3 september Nieuwe Wetering 
Na een wat lastige periode voor Jolanda en Boy 
ging deze combinatie eindelijk weer eens op pad 
voor een wedstrijdje in de L1 dressuur. Door het 
ongelooflijk mooi weer in augustus (lees regen 
regen en nog eens regen), werd deze wedstrijd 
verplaatst naar de binnenbak. Hierdoor kon 

iedereen maar één dressuurproef rijden. Helaas was de binnenbak ongelooflijk 
zwaar waardoor Boy veel moeite had om lekker door te lopen tijdens de proef. 
Met name de middengangen gingen daardoor niet fijn. Geen winstpunt voor 
Jo en Boy, die met 175 punten naar huis konden. Volgende keer beter! 
 
23 september Montfoort 
Was het bij Jolanda en Boy nog nat en koud, deze zaterdag was het zo warm 
dat Ragne al stond te zweten voordat ze opgezadeld was. Ik ging met Mick 
en Ragne weer eens naar Montfoort voor een wedstrijdje M2. Helaas liep het 
programma wat uit waardoor Ragne nog langer in de warmte moest stap-
pen. Het verbaasde mij ook niets dat ze daarom niet zo fijn doorliep in de eerst 
proef! Toch gingen er een paar stukjes goed en was de jury ook vrij positief. De 
jury van de tweede proef was wat minder positief. Deze proef verliep nog wel 
redelijk, maar als een paard het warm heeft dan ziet het er niet meer zo fris 
en fruitig uit! Uiteindelijk kregen we 176 pt voor de eerste proef, waar ik wel 
tevreden mee ben, en 161 pt voor de 2e proef, die naar mijn mening wel laag 
beoordeeld is. Geen prijzen voor Ragne dit keer, maar op www.deziende.nl 
maakte zij wel haar filmdebuut!
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Een erg korte flits dit keer. Maar in dit najaar zullen er weer wat Ziende-rui-
ters van start gaan. Chantal is Unic weer aan het voorbereiden op een frisse 
start in de B dresuuur op 15 oktober en Ria en Northan zullen deelnemen aan 
de winterselectiewedstrijden. Natuurlijk zijn Ragne en ik dan ook weer van de 
partij!

Groetjes 
Lot

Najaarscross 

De dag begon rustig met voorbereidingen.
Daarna werd het drukker. Het zonnetje scheen, 
perfect voor een wedstrijd. 
Iedereen was bezig met paarden poetsen, invlechten enz. iedereen was 
zenuwachtig en stond te popelen om te gaan springen. De eerste ruiters 
gingen hun paarden inrijden en de wedstrijd kon beginnen!
Het verliep allemaal soepel en de paarden sprongen geweldig!

Trouwens er kwam die ochtend een hele mooie merrie aan: Yin
Er is dus een nieuwe bewoner bij…Gezellig!!

Ondertussen ging de wedstrijd gewoon door. De meeste paarden hadden er zin 
in. Sommige paarden (zoals: Sanne) hadden liever zin in het weiland.
De 1e prijsuitreiking kwam en iedereen was dolgelukkig met hun prijs. Het 
was natuurlijk ook voor de lol !!
En dat hadden we ook. Het was net zoals altijd erg gezellig op de manege en 
niemand had de neiging om naar huis te gaan. 
Toen kwamen de andere ruiters (eindelijk) aan de beurt en de wedstrijd ging 
weer in volle gang veder. Ook hier ging het goed en sprongen de paarden 
geweldig. En zo kwam alweer de 2e prijsuitreiking aan de beurt. Het was 
blijdschap en teleurstelling, maar dat bedierf de lol niet!! Dat bracht ons naar 
het einde van de wedstrijd. Niemand had nog zin om weg te gaan!
Maar er kwam toch een einde aan..
Tot op de volgende wedstrijd!!

XXX Maxime van der Ploeg 

Ps. Iedereen gefeliciteerd met hun prijs 
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Persbericht cross

Zaterdag 16 september organiseerde de Aarlanderveense 
Ruitersportvereniging “De Ziende” weer een cross voor haar leden en de 
overige ruiters van manege Pretfort.

Er hadden zich voor deze dag 54 deelnemers opgegeven, die werden 
onderverdeeld in 5 ringen. Eigenlijk 6, maar omdat bij één van de ringen 
slechts één deelnemer was ingeschreven, werd hier het parcours wat voor 
aangepast en werd zij in een andere ring ingedeeld.

Om kwart over negen ging de eerste ring van start. De ruiters met eigen 
paarden. Zij werden een goed uur later opgevolgd door de junioren die al 
geruime tijd rijden. De meest ervaren junioren dus.
Om kwart voor twaalf gingen de iets minder ervaren junioren ring van start en 
tot slot gingen om circa 13.00 uur de kinderen die nog weinig springervaring 
hebben het parcours in.

Om 15.00 uur verliet de laatste deelnemer het parcour en konden de uitslagen 
worden berekend en kon worden teruggekeken op een geweldig mooi 
evenement, waarbij het weer vreselijk mee zat. De hele dag lekker in de zon 
staan is toch iets wat in september niet altijd voor komt.

De uitslagen:
Voor de foto’s verwijzen we naar de site www.pretfort.nl

Eigen Paarden ring:
1 Jessica Rietveld op Selly met 135 pt.
2 Patricia Leliveld op Silvano met 133 pt.
3 Mariëlle Leliveld op Secret met 133 pt.
4 Els Smit op Borah met 132 pt.
5 Susanna Uelderink op Bandiet met 130 pt.

Junioren 1:
1 Vivian de Kort op Borah met 135 pt.
2 Sharon Janssen op Kindly met 135 pt.
3 Marit van Leeuwen op Borah met 133 pt.
4 Annemieke Weerheim op Kindly met 133 pt.
5 Femke Severrien op Kindly met 130 pt.
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Junioren 2:
1 Margaux Vos op Borah met 135 pt.
2 Maxime vd Ploeg op Borah met 133 pt.
3 Sanne Buining op Kasper met 132 pt.
4 Petra Schutter op Kindly met 131 pt.
5 Elianne van Egmond op Kindly met 131 pt.

Waar in bovenstaande uitslagen de punten gelijk waren, bepaalde de tijd 
waarin het parcours in de buitenbak werd gereden, de uitslag.

Puzzelcross:
1 Esmee Wulff op Jeroen met 160 pt.
2 Julia Vianen op Pokey met 152 pt.
3 Fenna Schrijver op Jeroen met 152 pt.
4 Naomi Tukker op Jeroen met 148 pt.
5 Anne Niemel op Kim met  146 pt.

Puzzelrit:
1 Beau Schonewille op Sanne met 158 pt.

Schande!!
Tijdens de puzzelcross en puzzelrit van 16 september, 
werd aan de deelnemers gevraagd of zij wisten wie de 
webmaster van de manege is.
De keuze was tussen Lot Paymans, Rick Ubink of Bert 
Marsman.

Het is toch wel een beetje erg dat vrijwel niemand het 
juiste antwoord wist!!!!!!
Daarom wil ik het even schreeuwen.......

De enige echte Pretfort Webmaster is  

B E R T      M A R S M A N !!!!!!
En nu nooit meer vergeten hoor!
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Prietpraatjes
Wist U dat….

- De kamp cd’s met daarop de foto’s en 
kampverhalen klaar zijn?

- Deze cd af te halen is in de kantine?
- De kamp DVD spoedig zal volgen?
- Vera en Celeste nog steeds super blij zijn met hun nieuwe paardjes, 

Ronaldo en Sunrise?
- Maybe inmiddels voor een aantal dagen verhuurd is aan Yvonne en 

Sanne Vreugdenhil?
- Zij waarschijnlijk dus ook wel erg blij zijn met het nieuwe paardje van 

Vera?
- Flora met haar voorhoefjes in het gips staat?
- Dit vanwege hoefbevangenheid is?
- Ze nu heeeeeeel zielig op stal staat, en heeeeeeeel veel aandacht 

nodig heeft?
- Wij hierbij een oproep doen, of iedereen even een poosje met haar wil 

knuffelen als je op de manege komt?
- Mickey, Replay en Ultra zich ook graag aansluiten bij deze oproep, 

omdat zij ook veel op stal staan vanwege allerlei kwaaltjes?
- Ria het maar druk heeft met deze ziekenboeg de hele dag?
- Zij gelukkig bijstand heeft van onze stagiaire Jane, 3 dagen per week?
- De dierenartsen een flink maandsalaris zullen verdienen aan ons deze 

periode?
- Onze lieve, oude Sindbad ook een aantal keer per dag een rondje loopt 

langs alle zieken, zwakken en kreupelen?
- Hij verder de hele dag kuilgraspropjes kauwt en terugspuugt in de 

kuilgraskarren?
- Dit niet altijd even fris is, als je kuilgras wilt gaan ronddelen en 

vervolgens in alle natte proppen grijpt?
- Sindbad daarvoor zijn oprechte verontschuldigingen aan biedt, doch 

niet van plan is hiermee te stoppen?
- We nog een nieuw, enthousiast paardje op de manege hebben, die 

naar de naam Wijnand René luistert?
- Dit een hele lieve Friese ruin is?
- Hij al bewezen heeft erg goed te kunnen springen?
- Wij hem uitgelegd hebben dat een staldeur is bedoeld om achter te 

blijven staan, en niet om overheen te jumpen?
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- Baasje Harrie voor de zekerheid maar een extra hekje boven deze 
staldeur heeft gemonteerd?

- Ivonne, het andere baasje van René, tegenwoordig meer op de 
manege te vinden is als thuis?

- Zij aangeboden heeft op woensdagmiddag voortaan bardiensten 
te gaan draaien en ons met verse koffie, tosti’s en patatjes te gaan 
verblijden?

- Wij daar natuurlijk geen nee tegen zeggen?
- We graag een oproep willen doen: of mensen leuke muziek op cd’s 

willen zetten, om de zaterdagen en woensdagen in de kantine op te 
leuken met gezellige muziek?

- We namelijk de Dire Straits en Corry Konings 
niet meer kunnen HOREN zo langzamerhand?

- Flitsie erg veel last heeft van een zeer pootje?
- Zij hierom beter niet teveel met andere hondjes 

kan ravotten, tot het pootje genezen is?
- Wij vragen aan andere hondeneigenaren, hier 

een beetje extra op te letten? Alvast bedankt, 

namens Ria en Flitsie!
 - Tijdens de najaarcross de Daltons zijn gesignaleerd op de manege
 - Dit viertal bij de junioren 1 de 1e, 3e,5e en hoe kan het ook anders 13e  
  plaats in beslag namen
 - Als u nog spullen mist dat die hoogstwaarschijnlijk door de Daltons  
  zijn ontvreemd op 16 september 2006 tijdens de najaarscross
 - Kindly en Jeroen graag een snipperdag nemen na de najaarscross
 - Zij met z’n tweeën bijna evenveel kilometers hebben gemaakt die dag  
  als alle anders pony’s bij elkaar
 - Ria blij is dat zij nu hun hoeven in ieder geval niet hoeft te bekappen
 - Ria trouwens zo-ie-zo even is gestopt met haar cursus ‘natuurlijk be 
  kappen’
 - Dit tot vreugde van alle pony’s die wel eens hun hoeven door Ria heb 
  ben laten doen
 - Er de laatste tijd veel over garnalen wordt gepraat door Ria en Anneke
 - Dat er nogal eens foute muziek gedraaid wordt in de kantine
 - De Q-music CD van Jan erg populair is onder het foute barpersoneel
 - Ria nogal eens zeeziek wordt wanneer zij op Ultra rijdt
 - Dit komt omdat er nog altijd wat vocht uit Ultra’s wond klotst
 - Dit volgens Ria een heel fijn geluid maakt, wat zij graag aan iedereen  
  demonstreert
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Op Pretfort hebben we gelukkig de 
beschikking over zowel een mooie 
buitenbak van 20 bij 60 meter als 
een kleinere, maar wel warme 
en droge binnenbak! Ook kan er 
bij redelijk weer op de springwei 
gereden worden. We gaan echter 
de koude herfst- en winterdagen 
weer tegemoet, waarop we met 
een beetje pech vaak “veroordeeld” 
zijn tot het rijden in de binnenbak. 
Daar is het, zeker als het regent of 
vriest, vaak dan ook erg druk en vol! 
Daarom is er een rijbaanreglement opgesteld, zodat iedereen met plezier kan 
blijven genieten van het rijden op eigen, lease- of manegepaarden en –pony’s.
Het rijbaanreglement bestaat al een poosje en is waarschijnlijk bij de meeste 
ruiters wel bekend. Als geheugenopfrisser zetten we hem een keertje in de 
Pretpraat…

Rijbaanreglement Manege Pretfort

• Bij binnenkomst in de bak dient men dit hardop te melden, om 
botsingen te voorkomen

• Men dient elkaar tijdens het passeren de LINKERhand te kunnen 
geven, in de praktijk betekent dit betekent dus, net als in het verkeer: 
Rechts houden!

• Wanneer je wilt stappen, doe je dit op de zgn. “binnenhoefslag”, zodat 
je niet in de weg rijdt

• Longeren is enkel op de springwei en in de binnenbak toegestaan, 
wanneer de ruiters in de bak daar geen bezwaar tegen hebben. 
Longeren mag beslist NIET in de buitenbak. 

• Losgooien mag eveneens NIET in de buitenbak. Het is niet toegestaan 
om paarden los te laten wanneer er gereden of gelongeerd wordt.

• Wanneer er meer dan 3 ruiters in de bak zijn, is longeren enkel bij 
uitzondering en in overleg toegestaan

• Wanneer er ruiters in de bak zijn, mag er slechts 1 paard tegelijk 
gelongeerd worden

• Wanneer er meerdere mensen tegelijk rijden, is het handig om met 
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zijn allen op dezelfde hand te rijden. Van hand veranderen gebeurt dan 
in overleg

• Tijdens privé-lessen mag er te allen tijde in dezelfde bak gereden 
worden door andere ruiters, mits degene die les heeft zoveel mogelijk 
medewerking en voorrang krijgt.

• Op tijden dat er groepslessen plaats vinden, is altijd 1 van de bakken 
bezet. Bij uitzondering kunnen er 2 bakken bezet worden. Het verdient 
dan ook de aanbeveling om buiten de lesuren om te komen rijden! De 
lijst met de lesuren hangt in de kantine. Wijzigingen van lestijden zijn 
onder voorbehoud.

Veel rijplezier toegewenst allemaal, ook op de koudste, natste, donkerste en 
guurste dagen van het jaar!

Paardenpraat
Een diepte-interview 
met…

Oscar en Bliksem!
Zo heren, jullie beurt om iets in de 
Pretpraat te vertellen!
O): Eerst eten, eerst eten!!!
B): Ja, voor een koekje of een appel vertellen 
we je alles!!!

Nou oké, hier dan! Vertel eens wie jullie zijn!
O): Wij zijn Bliksem en Oscar! En nou eerst NOG een koekje!
Ja doei! Is dan eten het enige dat telt in jullie wereld?
O): Is er dan nog iets anders op deze wereld??? 
B): Mensen die aaien, da’s ook leuk! En gepoetst worden, misschien? Aandacht, 
dat is het leukste wat er is!
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O): Nou, daar zit ik anders niet op te wachten, de hele dag. Maar eten, dat 
mag van mij best de hele dag. En de nacht ook nog! Heb je nog een appel?
Vertel nou eerst eens wie jullie zijn, dat vinden de mensen leuk om 
te lezen!
B): Euh, nou…wij zijn de twee knapste en mooiste en liefste jongens van 
manege Pretfort! We zijn allebei mini-shetlander en voskleurig. Ik ben 3 jaar 
en Oscar is 8 jaar. Maar ik ben wel lekker de grootste!! Hihihi!
O): Ja, en dan gelijk ook de domste!
B): EN JIJ BENT EEN ##!*@*#%!!!
Heren, heren, kalm maar! Hebben jullie altijd ruzie?
O): Helemaal niet, hoe kom je daaaaaar nou bij?
B): Nou, jij schopt mij anders wel de hele dag in elkaar, als je chagrijnig bent!
O): Ja, dat is omdat je zo dom bent en omdat je altijd in de weg loopt. Je wilt 
ook altijd als eerste eten terwijl je weet dat IK altijd als eerste eten mag! Dat 
is dan toch gewoon je eigen schuld?
B): En waarom mag jij dan wel als eerste eten???
O): Omdat ik harder kan schoppen, sukkel!! Hahahaha!
Oscar toch! Dat kan toch ook wel een beetje vriendelijker! Bliksem is 
nog jong! Jij zou de wijste moeten zijn!
O): Dat ben ik toch ook?
Hmmmm, ander onderwerp dan maar! Wat doen jullie zoal de hele 
dag?
O en B): ETEN!!!!
Vertel eens iets over jullie dag, hoe ziet een dag in het leven van de 
twee knapste shetlanders van Pretfort eruit?
B): Nou, ’s Ochtends brengt Marcel ons al heel vroeg onze muesli. Dat eten we 
dan eerst op, enne, daarna krijgen we een plak hooi. Verder eten we dan zo’n 
beetje de hele dag gras en soms komt Esther dan nog appels brengen of een 
koekje.
Tussen het eten door gaan we dan wel eens wandelen (daar is trouwens niet 
zoveel aan) of ik word gelongeerd. En toevallig kan ik dat hartstikke goed, 
gelongeerd worden!
O): Ik kan het ook goed hoor, loser! Maar ik vind er gewoon geen bal aan. 
Beetje dom rondjes rennen aan een touwtje! Getsie! Ik vind wandelen dan nog 
leuker dan longeren. Met wandelen kan ik tenminste nog lekker wegdromen, 
maar met longeren krijg ik dan gelijk die #@*%!-zweep op mijn kont! Nee hoor, 
dat longeren schaffen we af! Mag ik nou mijn appel?
Jullie hebben toch ook wel eens kindjes op jullie rug? Of zijn jullie 
daar te klein voor?
O en B): TE KLEIN VOOR????
Oké, sorry! Volgende vraag! Jullie zien er heel schattig uit en dat 
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trekt mensen altijd wel aan. Zeker kinderen willen altijd graag even 
knuffelen! Is dat verstandig van ze?
O): Hmmm, als ze wat lekkers meenemen misschien…Maar verder houd ik niet 
zo van kinderen. Hoewel ze soms best lekker smaken, gna, gna!
B): Alles wat kleiner is als ik, daar loop ik overheen! Volgende vraag!
Houd jij ervan om kindjes op je rug te hebben, Oscar?
O): Jaaaaaa! Kindertjes zijn rare wezentjes, maar als ik een zadel op mijn rug 
krijg en ik mag met een kindje op de weg rijden, is het wat anders! Je voelt 
je toch meer een paard, zeg maar! In de bak rijden is ook wel geinig, maar ik 
vergeet nog wel eens dat er een kindje op mijn rug zit en dan ga ik rollen! Pas 
als ik gegil en geschreeuw hoor, herinner ik me het kindje weer…Foutje!
B): Ik heb ook wel eens een kindje op mijn rug, maar ik vind het maar moeilijk 
hoor! Aan de lijn gaat het wel, maar als er niemand naast loopt niet! Ik voel 
dan heel de tijd die beentjes tegen mijn buik. Kan niemand ze nou eens 
uit leggen dat dat helemaal niet zo lekker is, van die prikbenen tegen je 
volgegeten buik? Jemig!
Jullie hebben wel een mooi weilandje zeg, zo naast de bak. En dan 
ook nog een mooi mobiel stalletje waar jullie zelf lekker in en uit 
kunnen lopen! Tevreden?
O): Mwah, slecht is het niet, nee.
B): Alleen die stroomdraden er om heen, die moesten ze afschaffen! En die 
paarden die langsrijden als je rustig aan het eten bent, ook irritant hoor! Als ik 
ze aanval, lopen ze weg maar ze komen telkens toch weer langs! Zo kan ik me 
toch niet concentreren?
O): Ja, nog effe over die stroomdraadjes, dat kan dus echt niet hé!
Maar die stroomdraadjes zijn toch nodig, anders lopen jullie weg!
O): Als jij nou zorgt dat er altijd wat te eten is, lopen wij niet meer weg, 
afgesproken?
Jullie mogen ook wel eens naast de fiets draven, vinden jullie dat 
leuk?
B): Jaaaaaa!
O): Het enige leuke daaraan is het thuiskomen! Oh ja, en ineens stil gaan staan 
zodat Esther van haar fiets klettert. Dat is ook wel geinig!
Waar houden jullie nou het meest van, behalve natuurlijk eten?
B): AANDACHT! AANDACHT!
O): Koffie met suiker en melk, en kroelen! Krijgen we nou EINDELIJK die appel 
nog!?

Natuurlijk, bedankt voor dit zeer uitgebreide interview! Enne….eet smakelijk!!!
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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 € 93,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 105,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 237,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 195,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 260,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.
Hebt u een eigen paard en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de volgende tarieven:
Groepsles van 1 uur, € 4,50 - Privéles van 30 minuten, € 13,00 - 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.

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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Ruiterpaspoort****

Naam  : Felicia Brouwer
Bijnaam  : “Flies”
Leeftijd  : 14 jaar
Sterrenbeeld  : Waterman
Stokmaat  : 1.72m
Kleur manen  : Blond
Kleur ogen  : Grijs / groen / blauw
Houdt van  : Within Temptation!!
Houdt NIET van  : School!!!
Lievelingspony’s  : Sanne, Mickey en verzorgpony Symen
Les van : Ria (voorheen van Ellen), op dinsdag van    17.00 tot 

18.00 uur
Grootste wens : Dat Sanne ooit helemaal van mij is!
Levensmotto  : “Redt een paard, slacht een slager!”MSN  
 : mutsie_muts_mickey@hotmail.com
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Dat kan per mail: adkoster@pretpraat.nl of telefonisch via
(0172) 574353 (‘s avonds)

Een kwart pagina kost € 40,- per jaar.

Hebt u zelf geen bedrijf maar weet u iemand die misschien wel 
interesse heeft, pols hem/haar dan eens.

adver-
teerders
gezocht

Voor de Pretpraat van 
volgend jaar zoeken we 
enkele nieuwe adver-

teerders om de uitgave 
van dit blad mogelijk te 

houden.

Hebt u een bedrijf en wilt 
u ons wel steunen, neem 

dan kontakt op met
Ad Koster.
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**Ruiterpaspoort**

Naam  : Femke Severrien
Bijnaam  : “Femmiej”
Leeftijd  : 12 jaar
Sterrenbeeld  : Vissen
Stokmaat  : 1.63m
Kleur manen  : Ik ben een dom blondje!
Kleur ogen  : Blauw
Houdt van  : PAARDEN!
Houdt NIET van : School
Lievelingspony’s : Kindly en verzorgpony’s Sandy en Niels
Les van : Ria, op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur
Grootste wens : Een eigen paard natuurlijk!
Levensmotto : “Het leven is pas echt een feest, als je op manege  
 Pretfort bent geweest!”
MSN : sandy_supershet@hotmail.com
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oktober
2 Anne Niemel
20 Patricia Leliveld
23 Joyce Timmer
26 Kim van der Zon
2� Petra Schutter
2� Samantha Hoogerwerf
2� Ellen Paymans
3� Vera Vossenberg

november
3 Mandy van Egmond
� Kelly Hagénus
5 Ad Koster
� Kaylee Schouten
� Leonie Blom
�0 Carla van der Weyden
�2 Denise Dortangs
�3 Janneke van der Vis-Schouten
�� Eline Spoelder
�5 Mariëlle Leliveld
�5 Cheyenne van Koert
�� Bo van Vliet
�� Denise van Veen
2� Nikki van Vliet

december
3 Chayenne Kostman
� Marieke Paymans
6 Tamara Pietersen
6 Marte Hoogerwerf
� Lyanne Bardelmeijer
� Marja Mourik
�2 Jessica Rietveld
�2 Sylvia Tijsterman
�2 Romy van Egmond
�3 Silke Kamerbeek

Wij feliciteren

de jarigen
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28 oktober     Najaarsdressuur
Schrijf je zo snel mogelijk in!!

15 november UITERSTE inleverdatum
kopij Pretpraat

Mail je verslag van de wedstrijd of je ervarin-
gen met paarden naar: pretpraat@pretpraat.nl

Ook leuke foto’s zijn zeer welkom!!

 25 november      Sinterklaasfeest
Informatie volgt t.z.t.

in de kantine


