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Van de voorzitter
Wat een topzomer! De temperaturen vliegen 
de pan uit, vandaar ook deze oververhitte 
pretpraat, geproduceerd bij een temperatuur 
van boven de 30 graden! De paarden en pony’s 
liggen ook lekker te zonnen in de wei en zoeken 
zo af en toe de schaduw van de stallen op. 
Genoeg tijd om even uit te rusten, te genieten en terug te denken aan… de 
Open Dag!

Het lijkt alweer lang geleden, maar 28 juni was weer zo’n topdag om nooit 
te vergeten. Het begon wel wat bewolkt maar de zon liet zich steeds meer 
zien. Er werd in maar liefst drie ringen gereden voor de dressuurwedstrijd en 
in de vierde ring in het weiland lieten de kleinste ruiters hun kunsten zien om 
het felbegeerde certificaat binnen te halen. De jury vond het niveau van de 
certificaatrijders al erg hoog, er was duidelijk te zien dat zaken zoals lichtrijden 
en sturen goed geoefend waren. 
Na de dressuurwedstrijd was het een drukte van belang. Er werden punten 
nageteld en kinderen verkleed en geschminkt. De woensdaglessen verzorgden 
deze Open Dag het showprogramma. De gevorderden ruiters beten het spits 
af met een waanzinnig snelle demonstratie van katten en muizen. Niet te 
geloven wat een snelheden er werden gehaald, het kwam vast door die 
prachtige pakken, compleet met staarten. Daarna volgde de demonstratie van 
de kleinste ruiters, die voor de gelegenheid prachtig gekleed waren als zeven 
dwergen. Zij werden begeleid door een heuse sneeuwwitje.
Vervolgens was het tijd voor het steeds terugkerende onderdeel op de 
Open Dag, het zeer populaire puntenspringen. Het werd een spannende 
strijd waarbij Inge met haar pony alles op alles zette, maar Vincent met 
Wilma er toch voor de zoveelste keer weer vandoor ging met de titel. Het 
showprogramma eindigde met het achttal de Roodkapjes. Daarna volgde de 
parade en de prijsuitreiking. Het was weer een schitterend gezicht om zoveel 
paarden in de buitenbak te zien. De uitslagen van de dressuurwedstrijd zijn 
verderop te lezen.
Het was nog tot s’avonds laat erg gezellig op de manege, onder andere dankzij 
het springkussen en het Rad van Avontuur. Iedereen die zich heeft ingezet om 
deze dag tot een succes te maken word bij deze heel hartelijk bedankt. Ik vond 
het top!

Er waren nog wel meer dingen top trouwens. Wat te denken van Inge Bakker, 
die met haar paard Bolle kringkampioen is geworden in de klasse L1? En 
diezelfde Inge werd op de provinciale kampioenschappen 4e! Top toch? Wat te 
denken van het ponykamp dat de eerste week van de vakantie plaatsvond? Ik 
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was erbij en het was top!

Misschien komen er nog wel meer van die topmomenten bij RSV De Ziende. 
Want 20 september is er weer een Najaarscross en op 26 oktober is het weer 
tijd voor het Najaarsdressuur. Alle kansen op weer een topdag denk ik zo. 
Schrijf die data alvast op in je agenda. Verder zijn er al geluiden gehoord dat 
er voor 5 december nog een zeker iemand vanuit Spanje een bezoek aan de 
manege zal brengen. We zullen zien!

En ik sluit af met het volgende: paarden zijn top!

Lot Paymans

Geslaagde Open Dag
Zaterdag 28 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” een zeer ge-
slaagde Open Dag op het terrein van Manege Pretfort aan de Aarlanderveense 
Achtermiddenweg.
Om 09.30 uur werd gestart 
met een onderlinge dres-
suurwedstrijd,  waar ruim 
80 deelnemers zich voor 
hadden ingeschreven. Er 
waren dan ook 4 ringen 
nodig om het wedtrijdge-
deelte van de dag om circa 
13.00 uur rond te hebben. 
Daardoor begonnen de de-
monstraties ook later dan 
gepland, maar door het 
mooie weer was niemand 
daar rauwig om.
Voor het demonstratie gedeelte hadden de kinderen uit de woensdagmiddag 
lessen een “Kat en Muis” spel en een “Sneeuwwitje-proef” ingestudeerd onder 
leiding van respectivelijk Ellen Paymans en Ria van Schaik. Zuishi Hoogsteden 
reed, als Sneeuwwitje verkleed, voorop om de laatste proef te begeleiden. Het 
zag er prachtig uit.
Daarna volgden de ruiters met een eigen paard.
Zij reden een achttal en hadden hier het thema “Roodkapje” aangeknoopt.
De muziek was daar dan ook helemaal op afgestemd.
Na deze gevarieerde dressuurdemonstraties, volgden een spannende spring 
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demonstratie. Vier rui-
ters sprongen in twee 
manches om punten, 
waarbij het tot het einde 
spannend bleef wie de 
winnaar zou worden. 
Uiteindelijk won Vincent 
Smits het, met 1930 
punten, net van Inge 
Bakker, die 1850 punten 
in de wacht sleepte. 
De vereniging had be-
zoekers in de gelegen-
heid gesteld om een 
gokje te wagen op de 
uitslag van dit onder-

deel. Vera Vossenberg bleek hier het dichtst bij te zitten en mocht een leuke 
prijs uitzoeken.
Als afsluiting van de demonstraties en als voorbereiding op de prijsuitreikin-
gen, reed Ria van Schaik 
met een groot aantal 
ruiters een zeer gevari-
eerde parade, die ein-
digde met een opstelling 
in het midden van de 
grote buitenbak van de 
manege.
En toen brak het mo-
ment aan van de hul-
diging van de vereni-
gingskampioenen en de 
uitreiking van de prijzen 
van de wedstrijd.
Inge Bakker werd 
gehuldigd omdat ze 
Kringkampioen Bij de 
Kon. Ned.  Hippische Sportbond is geworden in de klasse L1. Die titel sleepte ze 
twee weken eerder in de wacht.
Bij de onderlinge wedstrijden van de vereniging zelf waren er bekers voor de 
clubkampioen over het jaar 2002. Deze gingen naar:
Lot Paymans in de categorie Eigen Paarden.
Marlies Bruggeman bij de jeugd zonder A-diploma.
Sanne Jacobsen bij de jeugd met A-diploma.



pretpraat is een uitgave van r.s.v. “de ziende”    -     pagina  4 jaargang 29, nummer 4 - augustus 2003     -     pagina  5

Kim Weymans bij de jeugd met B-diploma.
Aaike-Jelske van de Velde bij de jeugd met C-diploma.
Deze bekers werden aangeboden door de familie Leliveld, die ook de bekers 
schonk voor de prijswinnaars van de ochtendwedstrijd.
De uitslagen daarvan waren:

zonder a-diploma

1 Louisa Klootwijk Kasper 166

2 Anna Vis Sandor 165

3 Linda de Groot Sylvester 164

4 Manuela Vork Sylvester 163

5 Sophie Burghard Jeroen 162

5 Bejulah van Haren Kindly 162

7 Felicia Brouwer Mickey 161

7 Danique Woudstra Pokey 161

9 Margaux Vos Sylvester 160

9 Bo Burgmeyer Sandor 160

11 Chantal Pietersen Borah 159

12 Melissa Korlas Jeroen 158

12 Jeanine van Oudenallen Jeroen 158

12 Kyra Jansen Sylvester 158

12 Gwen Weimar Dapper 158

12 Sanne Blaauw Pokey 158

12 Isa Koppens Pokey 158

met a-diploma

1 Esther v/d Vlies Dapper 176

2 Marlies Bruggeman Pokey 173

3 Carolien Luger Mickey 170

4 Lyanne Bardelmeijer Fina 169

4 Rick Ubink Liberty 169

6 Sanne Jacobsen Pokey 168

7 Eline Spoelder Sylvester 167

8 Femke Severrien Jeroen 165

8 Mirjam de Jong Pokey 165
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8 Colin van Dijkman Borah 165

11 Denise v/d Leede Dapper 163

11 Jessica Rietveld Selly 163

13 Janita van Zeyl Selly 159

14 Vivian de Kort Kindly 157

15 Rianne Troost Selly 154

met b-diploma

1 Mindy Hulsbeek Dapper 185

2 Natasja Rietveld Barney 184

3 Caressa de Marie Mickey 182

4 Lisa-Maria Uyterlinde Secret 176

5 Kitty Lafeber Sanne 175

6 Nikki Hagedoorn Menno 168

6 Bonnie Domburg Jeroen 168

8 Sarah Jacobsen Dapper 166

8 Esmee van der haven Selly 166

10 Stefanie de Vries Borah 164

11 Marcella Winkel Pokey 162

12 Sanne Vreugdenhil Secret 161

13 Wieke Wille Kindly 159

met c-diploma

1 Kim Weymans Dapper 179

2 Margot Keizer Mickey 175

3 Kim Lek Kindly 170

4 Denise Marsman Kindly 169

5 Simone Regtvoort Kasper 167

6 Marjolein de Bruin Selly 164

7 Lisette Koster Menno 163

7 Anne de Haas Sylvester 163

9 Sylvia Tijsterman Menno 161
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eigen paarden

1 Karen Epskamp Flora 187

2 Mariëlle Leliveld Secret 175

3 Vera Vossenberg Maybe 174

4 Ilse Keizer Ragne 168

5 Patricia Leliveld Passoã 166

6 Iris van Doorne Istador 164

7 Michelle Kleyn Zoya 161

8 Elena Hoogstrate Menno 154

kinderen die een certificaat 
onvingen

Jelmer Speet Sandor

Vicky Speet Sandor

Brigitte Thorold Sandor

Yasmine van Schaik Sandor

Anne Rose Peters Sandor

Angela Bader Sandor

Nikki van Vliet Sandor

Sanne Buining Sandor

Kim Geukes Sandor

Sterre van Veldhuizen Sandor

Daarna ontvingen 10 kinderen, die nog maar heel kort bij de vereniging rijden, 
een certificaat omdat ze voor het eerst aan een dressuurwedstrijd deelnamen. 
Tot slot werd de webmaster van de vereniging, Bert Marsman, een kadobon 
aangeboden voor het vele werk dat hij verzet om de website van de vereniging 
(www.pretpraat.nl) zo up-to-date mogelijk te houden.

Na dit hele gebeuren, konden veel kinderen die speciaal gekomen waren voor 
een gratis ritje op een pony, hun hart ophalen.

Op de volgende pagina’s staan nog een aantal foto’s van de Open Dag.
De meeste zijn gemaakt door onze nieuwe huisfotograaf: Bart Vreugdenhil.

Voor alle foto’s ga je naar WWW.PRETPRAAT.NL
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Verkleed op het paard, 
dat is weer eens iets 
anders.
Het was een leuke 
demonstratie, waar-
bij best veel publiek 
aanwezig was.

De leiding was in han-
den van Zuishi Hoogste-
den, die zelf als Rood-
kapje te paard was.
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Hier staat in 
de gedrukte 
versie een 
advertentie
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Het Certificaat dat 
de kinderen kre-
gen die hun eerste 
dressuurproefje 
reden

Achttal en parade.
Beide onder de zeer 
deskundige leiding 
van onze hoofdin-
structrice Ria van 
Schaik.
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Webmaster Bert Marsman wilde 
alles zo snel mogelijk op de site 
hebben. Het resultaat zie je op:
WWW.PRETPRAAT.NL

De hoofdprijs van het Rad van 
Avontuur, werd ook dit jaar aan-
geboden door Super de Boer in 
Nieuwkoop.

En hier werd het 
geluid geregeld en 
werden de centjes 
geïnd.



pretpraat is een uitgave van r.s.v. “de ziende”    -     pagina  12 jaargang 29, nummer 4 - augustus 2003     -     pagina  13

Hier staat in 
de gedrukte 
versie een
advertentie
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Einde van de parade. 
Tijd om prijzen uit te 
gaan reiken.

En dan mag je einde-
lijk een keer op een 
pony. Daar was je 
toch zeker voor geko-
men...

Zo, bijna iedereen is weg, dus komt nu 
Marcel aan de beurt....

Ongelofelijk. Is die website 
nog niet klaar...
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Rechtstreeks uit ons Gastenboek

hallo allemaal!! 

ik ben vandaag thuis gekomen van ponykamp!!echt vet cool was het...lot die 
speelde gitaar en zong erbij,meestal. de spooktocht was vet eng!!! ik was nog 
nooit op kamp geweest dus.. aan het begin kreeg je een touwtje om je pols 
met een ander samen,vastgebonden aan elkaar dus.manuela durfde telkens 
niet verder omdat ze zo bang was!!hahaha!!ik ook hoor!!maar niet zo erg als 
haar zij schrok bij ieder geluid!! ik schrok het meest van ester en nog iemand 
en gaby aan het begin!! echt vet eng man!nou..ik ga niet alles vertellen want 
dat wordt echt te veel maar wel wat we allemaal hebben gedaan en dat is: 
corveeen,slagbal,buskruit,rijden, 
wedstri jdjes op het paard met water,spooktocht,gezongen en nog veel 
meer!!!oja....in het volgende berichtje schrijf ik het kamplied op...wie dat leuk 
vind om te weten... 

nou doeiii!!!!-xxx-jes felicia en groetjes!!

nou hier is het kamplied!! 

de ouders die zijn thuis gedumpt, 
we zadelen ons ros. 
pijlsnel gaan we door het land we hebben hier geen bos. 

refrein: 
ja we zijn op ponykamp! 
en ik gil, ik klap, ik stamp. 
nee we gaannog niet naar huis, 
want er staat geen pony thuis! 

de polder is niet veilig meer,de prins is heel er bang, 
robin hood steelt al zijn goud, 
de schuld gaat naar de slang. 
refrein 

warme kleren aan en badpak mee, 
wat is er aan de hand? 
uren wachten in de auto, 
we gingen niet naar het strand! 
refrein 
                                               lalalalala enz..  refrein 2x 
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Onderonsje met...
De rubriek waarin een ruiter zich voorstelt

Dit keer:
Denise van der Leede

Mijn naam is dus Denise van der Leede.
Ik ben 12 jaar en ga naar het Groene Hart Lyceum in Alphen a/d Rijn.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat.
 Toen ik vijf was. Dat was op een camping.
2 Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort.
 Het was in oktober. Toen ik 9 jaar was.  Dus in 2000 denk ik.
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten.
 Ik heb wel op zwemmen gezeten, maar nu niet meer.
 Wel zit ik op zingen. In het koor Notentaal.
4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel.
 Dat zijn er twee, Dapper en Bohra.
5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden.
 Ik heb een tijdje op Boris gereden en ook op Boy.
6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen.
 Tennis of zwemmen zou dat dan zijn geworden.
7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport.
 Dat was mijn eerste les. Toen zat ik op Dapper en ik ben er gelijk van af  
 gevallen. Ik lag helemaal in een deuk.
8 Heb je dromen over een toekomst met paarden
 Ja, ik zou een eigen paard of pony willen hebben en daar wedstrijden mee  
 gaan rijden ofzo.
9 Van wie krijg je les.
 Van Ria, in de vrijdag-les van 4 tot 5 uur.
10 Heb je een favoriete (top)ruiter.
 Ja, Anky van Grunsven natuurlijk.
11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden.
 Alles....  Ik denk vooral... Nee ik weet niet....
 Ik vind echt alles leuk dus.
12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden.
 Als het echt niet wil lukken op een paard of pony.
 Als je heel erg boos moet worden. Dat is niet leuk.
13 Wat is je favoriete paardenblad.
 De Penny. Die koop ik soms los in de winkel.
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14 Wat is je favoriete film.
 The Horse Whisperer en The Sweetest Thing. Dat gaat over drie goeie  
 vriendinnen die van alles beleven. Een komische film over o.a. verliefdheid.
15 Wat is je favoriete muziek.
 Pop, R&B en Trance. 
16 Wat zijn je favoriete radio- en TV-station.
 Op de radio is dat 538. Op tv is dat TMF.
17 Wat lees je altijd in Pretpraat, wat mag er wel uit en wat zou er nog in  
 moeten komen te staan.
 Ik lees altijd wel de Theo & Thea roddels,  het interview en de uitslagen van  
 wedstrijden.
 Er hoeft van mij niks uit.
 Misschien zou het leuk zijn om iedere keer iets over een pony of paard (van  
 de manege) te schrijven. Wanneer hij geboren is, waar hij vandaan komt  
 enzo.
18 Wat is je beste eigenschap.
 Dat moeten andere maar zeggen, want dat zou ik echt niet weten.
19 Wat is je slechtste eigenschap.
 Als ik een beetje genegeerd word of boos ben,  
 dan ga ik zielig doen.
20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker kunnen  
 maken dan hij nu is.
 Ik denk wel meer wedstrijden enzo, maar   
 dat moet dan natuurlijk wel weer    
 georganiseerd worden en dat kost dan ook   
 weer geld natuurlijk. Dus laat het maar zoals  
 het is.

Theo & Thea roddels 
Wist u:
• Dat men tegenwoordig de schoenen en laarzen uittrekt om te zorgen
 dat het terras niet bevuild wordt?
• dat Colin helemaal smoor op Natasja is!!!
• dat zeppi niet te onderscheiden is van de schapen in de wei
• Dat er tegenwoordig vriendjes gedwongen worden naar paardrijden 
 mee te  gaan?
• Dat op 28 augustus ‘t Vliegend Paard in Nieuwkoop weer open gaat en dat
 het nu een eetcafé is geworden.
• Dat de Open Dag op 28 juni wel heel geslaagd genoemd mag worden.
• Dat dat zeker ook kwam, door de verschillende sponsors die deze 
 dag mogelijk hebben gemaakt.
• Dat er anders geen springkussen was geweest.
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• Dat er anders niet van die mooie kleding was gemaakt.
• Dat alles niet zo goed verstaanbaar was geweest.
• Dat we anders niet zulke mooie prijzen voor de wedstrijd konden
 weggeven.
• Dat ook de Kampioenen anders niet van die mooie bekers konden krijgen.
• Dat de twee grootste prijzen op het rad natuurlijk ook van sponsors
 kwamen.
• Dat er zonder sponsors zowiezo geen prijzen voor het rad waren geweest.

• Dat R.S.V. “De Ziende” daarom bedankt:
• Familie Leliveld
• Vink en Veenman Noorden bv
• Joop Klein (AlfaGips)
• familie Vossenberg
• Super de Boer Nieuwkoop
• Smederij van Zoest
• Intratuin in Ter Aar
• Slagerij Wijtman
• Dierenspeciaalzaak Rijnbeek
• Jump-in Ruitersport / Ros en Ruiter
• Zadelmakerij van Rijs
• Kapsalon Belle et Beau............
• Groenrijk Alphen a/d Rijn
• De Gloriosa Nieuwkoop
 en alle andere gulle gevers in geld of goederen.
 Dit waren er (gelukkig) te veel om op te noemen.
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Wij feliciteren de jarigen in:
augustus, september en oktober.

03-08 Esther van Maltha
05-08 Joyce de Jongh
06-08 Marsha Smits
07-08 Vivian de Kort
10-08 Karen Epskamp
13-08 Mindy Hulsbeek
15-08 Esmee vd Haven
 Donna van Koert
22-08 Lisa-Maria Uijterlinde
25-08 Caressa de Marie
26-08 Gwen Weimar
29-08 Sanne Vreugdenhil

04-09 Marlies Bruggeman
08-09 Jolanda van Leeuwen
09-09 Kim Lek
11-09 Anne Mieke Bakker
12-09 Ria Weber
13-09 Mevrouw van Schaik
18-09 Isa Koppens
20-09 Yvonne ernst
 Annemieke Boer
21-09 Desiree Assink
22-09 Wilma Klootwijk
24-09 Deniece Goedhart

03-10 Jody de Jong
05-10 Savannah Stolwijk
06-10 Marleen Koster
14-10 Barbara vd Zwan
15-10 Suzan van Zoest
18-10 Karin Verkerk
20-10 Patricia Leliveld
23-10 Joyce Timmer
 Marieke van Berkel
25-10 Ilse Keizer
26-10 Kim van der Zon
29-10 Ellen Paymans
 Samantha Hoogerwerf
31-10 Vera Vossenberg
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