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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
SHIFT_to one

NissaN x-trail: 
comfort in 
stoer design

LOOP EENS BINNEN
BIj NISSaN VaN LEIjdEN...

NissaN NOtE: 
voor ouders 

van nu

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.

autobedrijf Van leijden
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

NissaN micra: 
groots maar klein 
geprijsd
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Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit zit te schrijven, zijn ver-
moedelijk veel ruiters nog op vakantie. Het is een 
rustige periode, in de vereniging en ook op de 
manege. Laatst vond ik zelfs een stretcher in de 
stal van Kimmetje. Kim zelf stond in de wei, dus 
die service was vast niet voor haar bedoeld. Zelfs 
Ria lijkt zich dus wel eens eindelijk een moment 
van rust in de zon te gunnen! 
Het is een mooie, warme tijd en voor mij is er in deze periode niets mooiers dan 
aan het einde van de dag over het hek te hangen, te kijken wat er in de wei 
gebeurt en te genieten van de vredige stilte. Alleen soms verstoord door rake 
klappen, achtervolgingen en forse bijten die onderling, al dan niet speels be-
doeld, worden uitgedeeld. En soms staat de hele groep mopperend bij het hek 
omdat ze vinden dat het tijd is om hun stal op te zoeken. Erg grappig om te zien 
dat zelfs paarden kunnen balen. 

De open dag lijkt alweer een hele tijd geleden, maar het is toch goed nog even 
terug te kijken, al is het maar om nogmaals de vele, vele helpers te bedanken. 
Het was mijn eerste open dag als voorzitter en ik had wel enig idee van de 
omvang van de voorbereidingen, maar toch was ik verrast door de enorme berg 
werk die achter de schermen verzet moet worden om deze dag mogelijk te ma-
ken. Dus: veel dank voor ieders grote inzet, bij de voorbereidingen en op de dag 
zelf. Het hoort misschien niet, maar ik wil hier toch graag allereerst mijn mede-
bestuursleden bedanken, die onwaarschijnlijk veel tijd en energie hebben geïn-
vesteerd. En gelukkig was ook deze editie erg geslaagd, heel gezellig en voorzien 
van prima paardrijweer. Ik zag veel blije, tevreden ruiters en geïnteresseerde 
bezoekers, die in het showgedeelte het prachtige optreden van het kwartet, de 
beginnende ruiters en van Ria volgden. Een verslag en de uitslag van de wed-
strijd zijn terug te vinden op de website. 

Het ponykamp en het tienerkamp zijn voorbij, de vele vrolijke verhalen die daar-
over te vertellen zijn, lees je misschien nog elders in de Pretpraat en anders op 
de website. Isabelle heeft daar al een verslag van het tienerkamp op gezet. En 
natuurlijk zijn er ook weer honderden foto’s te bekijken! Op www.deziende.nl 
kun je snel kijken of je er zelf ook bij staat. 
Er is ook ander ruitersportnieuws: keken jullie er ook zo van op dat Whisper, 
het paard van Isabell Werth, op doping is betrapt? Ben je vijfvoudig Olympisch 
kampioene en word je uitgesloten van het CHIO in Aken. Terecht of niet, maar 
wat een drama! Daarna hebben we wel genoten van Edward Gal die in Engeland 
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met zijn prachtige hengst Totilas een wereldrecord reed met hun kür. De filmpjes 
daarvan kun je op Youtube vinden. Echt een aanrader! En waarschijnlijk hebben 
vele leden de kaartjes voor de Horse-Event al uitgeprint? Wij in ieder geval wel. 
Vorig jaar hebben we de prachtige Pura Raza Menorquin gezien, paarden die 
zelfs steigerend, op hun achterbenen, konden lopen (al vraag ik me wel af hoe 
vrijwillig ze dat doen). Dit jaar gaan we kennismaken met de Kaspische paarden. 
Ik ben benieuwd!

Weten jullie al dat we de start van het nieuwe seizoen op Pretfort maken met 
een geheel vernieuwde binnenbak? Door de zeer hoge kosten leek het vernieu-
wen voorlopig nog buiten bereik te liggen, maar opeens troffen we Marcel in 
gezelschap van een fanatiek doorwerkende overbuurman aan, die honderden 
kilo’s oud materiaal uit de bak heeft gesleept en vervolgens evenzovele kilo’s 
nieuw zand erin heeft gesleept. En een heel aantal mensen heeft geholpen het 
zeer zware zand glad te strijken, een niet geringe prestatie. En nu dus maar ho-
pen dat in de herfst ook de paarden blij zijn met deze verbetering! Ze vonden de 
werkzaamheden in ieder geval erg interessant: enkele waaghalzen beklommen 
de zandhoop en stonden tot Ria’s schrik bijna in de mesthoop.

De eerste activiteit is al direct na de vakantie gepland: de lessen beginnen weer 
op 25 augustus en daarna, op zondag 6 september, organiseert het jeugdbestuur 
samen met Wilma opnieuw een spelletjesmiddag, bedoeld voor de jongere rui-
ters. Het zijn altijd erg leuke middagen, dus meld je aan! Dat kan via de website, 
en na de vakantie via de lijst in de kantine. Al snel daarna, op 19 september, zal 
opnieuw de najaarscross plaatsvinden. Zoals altijd kun je je daarvoor inschrijven 
op de inschrijflijst in de kantine. We hebben in de afgelopen bestuursvergadering 
over de inschrijving gesproken en toen besloten dat de deelnemers twee of drie 
pony’s als voorkeur op mogen geven, maar dat de definitieve verdeling over de 
pony’s gemaakt wordt door de wedstrijdcommissie, indien nodig in samenspraak 
met degene die de ruiter lesgeeft. Daarmee hopen we te bereiken dat alle deel-
nemers zoveel mogelijk starten op pony’s die zij ook in de les rijden. 

Tot ziens op de manege!
Corian Messing

Tweede inhaalslag Diplomarijden
Dinsdagavond 9 juni mochten wederom drie ruiters die in eerste instantie niet 
waren geselecteerd, alsnog diplomarijden op de manege.
Het ging om 3 ruiters die bij de selectie in december nog maar kort paardreden, 
maar die nu op een niveau zitten waarbij je ze echt niet aan wedstrijden meer 
kunt laten deelnemen tussen beginnertjes.
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Ze moesten dus zo snel mogelijk de gelegenheid krijgen om op te gaan voor het 
A-diploma. 
Op 20 juni zou namelijk de eerste dressuurwedstrijd plaatsvinden.

Omdat op dinsdagavond hoofdzakelijk les wordt gegeven aan ruiters op eigen 
paarden, waren er voldoende manegepaarden beschikbaar en (nadat de bak vrij 
was) kon om 21.00 uur dan ook direct worden gestart.

Dit keer was Jolanda van 
Leeuwen de jury. Een ervaren 
amazone van de eigen manege, 
maar niet bekend met de kan-
didaten. Dus ook niet bevooro-
ordeeld.

Zoals verwacht, slaagden de drie 
deelnemers met vlag en wimpel 
voor hun proefje.
De punten waren:
Marleen Heikoop 178 pt
Yentl vd Berg  183 pt
Suzan vd Burgh  179 pt

Op de foto ziet u de drie geslaagden en Jolanda van Leeuwen.

Forelock’s Arabians
Op zondag 7 juni ging ik samen met mijn moeder naar Forelock’s Arabians.( Een 
Arabieren fokkerij)
We hadden gehoord dat ik op een oude merrie mocht rijden. Emmie die daar de 
hengst SA Movin Star verzorgt had dat geregeld.
Wij kwamen aan en toen hoorden we dat ik op die hengst mocht rijden! 
Het is echt een heel mooi paard en als je hem ziet lopen lijkt het net op hij 
zweeft!
Ik mocht hem eerst poetsen maar het opzadelen deed Emmie want hij springt 
dan van het ene op het andere been omdat hij er niet zo van houdt maar als het 
bit er eenmaal inzit, staat hij de rest wel toe. Emmie ging er eerst op want dan 
is hij nog een beetje druk, na een poosje was hij wat rustiger geworden en was 
het mijn beurt!
De beugels moesten op het kortste gaatje met nog een slag erin. Ik kreeg 
instructies wat ook wel nodig was want hij rijdt heel anders dan manege 
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paarden en pony’s!
Ik mocht een paar overgangen van 
stap naar halt houden en van halt 
houden weer naar stap doen. Na dat 
een paar keer gedaan te hebben mocht 
ik gaan draven.
Hij draaft op zich best snel, eerst 
dacht ik dat het middendraf was 
maar toen moest ik echt middendraf 
doen: Dat ging nog sneller maar het 
zat lekkerder! Nu moest ik ook weer 
van middendraf naar heel rustig 
draven en van rustig draven weer naar 
middendraf. Daarna was het jammer 
genoeg weer tijd om uit te stappen 
maar ook al was het stap, ik genoot 
nog steeds van zijn heerlijke pas! Na 
het rijden bleef ik nog een poosje op 
de fokkerij om een lief veulen genaamd: Verkaisa en een lieve merrie genaamd: 
Jarra te poetsen.

Ruth

Persbericht Open dag 
Zaterdag 20 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende”  een open dag 
op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg. 
Om negen uur werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de eigen 
leden.
Zoals in onderstaand overzicht van de uitslagen is te zien, werd gereden in ver-
schillende klasses.
De Certificaat-ring was daarbij bedoeld voor de kinderen die nog niet eerder aan 
een wedstrijd hebben deelgenomen. Zij worden niet streng beoordeeld, maar 
hun protocollen worden vooral voorzien van allerlei opmerkingen waarmee ze 
hun rijstijl kunnen verbeteren. Opbouwende kritiek dus vooral.
Omdat er nu eenmaal  punten bij een wedstrijd horen, werden die natuurlijk 
toch ook gegeven.
De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, voorzien van hun 
naam.

De Joyriders-ring bestaat vooral uit mensen die een soort tweede “paardrij-
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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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jeugd” zijn begonnen. Sommigen reden in hun “eerste jeugd” paard en zijn daar 
nu opnieuw mee begonnen.
Lekker een uurtje lol met paardrijden en verder eigenlijk helemaal geen ambitie 
om een prijs te winnen.
Omdat de vereniging toch graag wil dat ook deze groep er echt bij hoort, is hier 
een aparte ring voor opgestart. 

Vanaf een uurtje of half twaalf mochten kinderen van buiten de manege een 
ritje op een pony maken.
Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.
Daarnaast kon gebruik worden gemaakt van het opgestelde springkussen.

Vanaf een uur of één ging het showprogramma van start. 
Eerst werden proefjes op sprookjesachtige muziek gereden door twee lessen 
beginnende ruitertjes.
De kinderen waren daarbij ook nog eens feestelijk verkleed.
Daarna volgden een viertal-proef door ervaren ruiters, gereden op muziek van 
Bucks Fizz.
Het derde onderdeel werd gereden door de eigenaresse van Manege Pretfort, 
Ria van Schaik.
Ze reed een geweldige kür op Z2-niveau, de hoogste dressuurklasse binnen de 
ruitersport. Dit alles op muziek uit de opera Carmen van Verdi.
Tot slot leidde Ria nog de parade en werden alle paarden keurig in het midden 
van de bak opgesteld.
Nu was het tijd om de prijzen uit te gaan reiken aan de winnaars van de dres-
suurwedstrijd en alle vrijwilligers van de dag te bedanken.
De winnaars werden per categorie naar voren geroepen door de nieuwe voorzit-
ter van de vereniging, Corian Messing. Na ontvangst van hun prijs, mochten ze 
nog een ere rondje rijden.
Daarnaast werden de prijzen aan de verenigingskampioenen van 2008 uitgereikt.
Deze mensen wisten al heel lang dat ze kampioen waren, maar het is leuker om 
een beker in ontvangst te nemen terwijl er publiek bij aanwezig is.
Tot slot werd Bert Marsman in het zonnetje gezet.
Hij was in 2003 de initiatiefnemer van de website van de vereniging.
Al die jaren zorgt hij er al voor dat de site up-to-date is. Vaak staan aktiviteiten 
nog de zelfde dag op de site. Als dat een keer niet mogelijk is, verschijnen er al 
ongeruste berichten over in het gastenboek op de site.
Sinds vorige week heeft Bert de site nu ook nog eens helemaal vernieuwd, 
waardoor het geheel nog veel mooier is geworden en er een heel actuele home-
page is ontstaan.
Daarom kreeg Bert een dinerbon aangeboden, zodat hij met zijn vrouw Anja, 
eens lekker kan gaan genieten.



Jaargang 35, nummer 4  -  augustus 2009  -  pagina  11

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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Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl



Jaargang 35, nummer 4  -  augustus 2009  -  pagina  13

De kampioenen 2008:
Categorie zonder A-diploma: Julie Craughwell
Categorie met A-diploma: Cheyenne van Koert
Categorie met B-diploma: Elise Borgstijn
Categorie met C/D-diploma: Marit van Leeuwen
Categorie Eigen Paarden: Patricia Leliveld

Ring Eigen Paarden:
1  Vivian de Kort op Belle met 191 pt.
2  Marlies Bruggeman op Humpey met 190 pt.
3  Bo van Vliet op Belle met 189 pt.
4  Louisa Klootwijk op Jet met 188 pt.
    Julia Vianen op Sunny met 188 pt.

Ring  met C/D-diploma:   
1  Marit van Leeuwen op Maybe met 194 pt.
2  Tamara Pietersen op Borah met 189 pt.
3  Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 188 pt.
4  Marieke Oudenes op Sanne met 186 pt.
 Jessica Verkade op Chica met 186 pt.

Ring met B-diploma:   
1  Irene Weerheim op Borah met 204 pt.
2  Julie Craughwell op Chica met 201 pt.
3  Wieke Vis op Sunny met 190 pt.
4  Esmee Wulff op Borah met 187 pt.
5 Storm Poot op Maybe met 184 pt.

Ring Joyriders:   
1  Jane van der Ploeg op Quindo met 203 pt.
2  Els Smit op Borah met 200 pt.
3  Suzanne Kranenburg op Borah met 197 pt.
4  Lisa van Dienen op Chica met 196 pt.
5  Sylvia Tijsterman op Borah met 193 pt.
    
Ring met A-diploma:    
1  Suzan vd Burgh op Sunny met 193 pt
2  Sanne Engelander op Borah met 192 pt.
3  Ruth Walburg op Borah met 191 pt.
4  Mirjam de Vries op Chica met 190 pt.
 Sanne van Gemeren op Sanne met 190 pt.
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Ring zonder A-diploma:    
1 Maartje op ‘t Land op Ikke met 187 pt.
2 Floor Dieleman op Ikke met 186 pt.
3 Yvonne vd Heide op Ikke met 185 pt.
4 Yara Kleijweg op Ikke met 184 pt.
5 Melissa Kempen op Valda met 183 pt.

De volgende deelnemertjes ontvingen een Certificaat:
Chantal Dekker, Melvin Slinger, Evelien Heemskerk, Sabine Esveld, Nina de Graaf, 
Emtenan Suleiman, Anniek Heemskerk, Michelle de Kreij, Emrije Isaku, Pien Lem-
mers, Mariëlle vd Heuvel, Isabel de Ruijter, Famke Angenent, Zola Rijlaardam, 
Suzan Vellekoop, Joy Luijben, Desire van Wengerden, Merel Slinger en Sanne 
Nijkamp.  

Om deze dag te bekostigen, werden de gehele dag lootjes verkocht en draaide 
aan het einde van de dag het rad van avontuur een aantal ronden. Hoofdprijs 
hierbij was een prachtig gevulde boodschappenwagen van Super de Boer uit 
Nieuwkoop en een mooie fiets.
Daarnaast droegen nog heel veel andere sponsors hun steentje bij aan deze zeer 
geslaagde dag.
Kijk voor de foto’s op de geheel vernieuwde website 
van de vereniging: www.deziende.nl .
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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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Verslag Open dag en dressuur!
Zowat iedereen heeft het bord wel aan de wegkant gezien
‘Aanstaande zaterdag open dag met grote dressuurwedstrijd’
Veel mensen kwamen kijken naar dit grote spektakel en het was dan ook een 
geslaagde dag! 
Veel mensen hadden zich aangemeld voor de dressuurwedstrijd maar ondanks 
dat was alles vrij snel klaar!
Ook waren er wat kraampjes en een springkussen waar iedereen veel plezier aan 
beleefde.
Om 9 uur begonnen de groepen eigenpaarden en de joyriders ook begonnen het 
certificaat kinderen op het land hun proefje te rijden.
Na de wedstrijd konden kinderen ( en volwassenen) een rondje stappen op de 
pony’s ikke of sunny.
Veel kinderen deden dat dan ook en het was een groot succes! 
Ondertussen kon je lootjes kopen voor het rad van ad. De 1e en 2e ronde waren 
voor de kinderen en de rondjes daarna waren voor de volwassenen.
Om het middagprogramma te starten werden er diverse acts opgevoerd met het 
thema sprookjes. De groep van Ester en Jane waren de gelukkige en zij mochten 
samen met hun groep een sprookjesachtige voorstelling geven. Daarna kwam 
het viertal met een kür op liedjes van bucks fizz. Tot slot van de voorstellingen 
gaf Ria zelf er ook nog een en wel op Z2 niveau. Als afsluiting van de dressuur 
wedstrijd werden alle clubkampioenen en deelnemers die een 1e plaats hadden 
veroverd uitgenodigd om mee te rijden in de parade. De prijzen werden uitge-
reikt door Corian, onze nieuwe voorzitter, en als je je prijs had mocht je nog een 
ere rondje rijden! Dit was weer zoals altijd een geslaagde opendag ( dit keer zon-
der ongelukken..) en maar hopen dat we met de spelletjes dag op 6 september 
net zulk mooi weer hebben als we met de opendag hebben gehad!!

Isabelle

1e Ponykamp 2009 
 
Ook dit jaar was ponykamp weer een geslaagde week! Het thema van dit jaar 
was Madagascar. Misschien kennen jullie dat wel! Toen we aankwamen gingen 
alle kinderen de volle tassen in de tent leggen. Toen iedereen er was gingen we 
in groepjes (Waar we voor heel de week ingedeeld waren. Je kon in Marty, Mel-
man, Alex of Gloria zitten) een vlag maken. Dat zag er erg grappig uit. 
Toen we daarmee klaar waren gingen we eten. Één groepje moest dan de tafel 
dekken, de andere afruimen en een weer een ander groepje moest afwassen. Zo 
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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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was iedereen bezig met corveeën. 
De kinderen waren voor het rijden in 2 groepen gesplitst. In rijgroep 1 en rijgroep 
2. Als rijgroep 1 ging rijden ging de andere groep een spelletje doen. En omge-
keerd. 
Vera en Marit gaven samen les aan 1 rijgroep (Vera buiten en Marit binnen) en 
Debbie en Marlies aan de andere rijgroep (Debbie buiten en Marlies binnen). We 
hadden ’s avonds ook nog een spel gedaan. 
Op dinsdag gingen we oefenen voor de show van woensdag. We moesten toen 
eerst per groep een proefje lopen in de bak. En rijgroep 1 moest terwijl rijgroep 2 
reed een dansje doen. Dus deze moesten we ook nog verzinnen.  
Op woensdag hebben we de kleding voor de ouderavond gemaakt. Dit ging erg 
gemakkelijk en natuurlijk hadden we, als we het nodig hadden hulp. We gingen 
toen ook nog het proefje oefenen op het paard. Dit ging aan het begin niet zo 
makkelijk. Toen het tegen de avond liep was iedereen wel een beetje zenuwach-
tig. We gingen de paarden invlechten en mooi maken en ook wij werden ge-
schminkt. Iedereen had een eigen dier, de 1 was een leeuw, de ander een zebra 
en weer een andere een giraffe en nog iemand een nijlpaard. Toen alle paarden 
opgezadeld waren gingen de kinderen van rijgroep 1 erop. Die moesten eerst 
rijden en daarna mocht rijgroep 2.  

’s Avonds laat hadden we nog broodjes 
gebakken. En in de nacht hadden we douane 
gedaan.  
Donderdag was het wat minder leuk. Er was 
toen een ongeluk gebeurd in het weiland. 
De pony’s gingen heel hard rennen en toen 
vielen er best wel veel kinderen af, maar 
gelukkig bleven er ook een paar zitten! Later 
op de dag gingen we ook nog op de spring-
wei in de waterbak zwemmen. Dit was ook 
erg leuk. In de avond hebben we zelf pan-
nenkoeken gebakken. 
Vrijdag is natuurlijk de bonte avond. De 

leiders hadden voor ons een playbackshow dus wij moesten met ze 2en op een 
liedje dansen en zingen. Daarna mochten wij wat voor de leiders doen. Veel 
deden een toneelstukje en een quiz. Ook dit was erg leuk. Voor de bonte avond 
hadden we ook nog gebarbecued. Toen zat de laatste dag er op. Alleen nog de 
zaterdag.  
Zaterdag gingen we eerst eten en daarna moest je je naam zetten op de kamp 
foto en natuurlijk je spullen inpakken. Je mocht vanaf 12 uur opgehaald worden. 
 
De leiders van dit kamp waren: Vera, Debbie, Marit en Marlies. 
Esther Heikoop.

Een tevreden Ria
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Verslag van het Tienerkamp!
Zomer, de tijd van de 
paardenkampen. Ook 
op onze manege zijn er 
dus kampen geweest. 
Tienerkamp en Ponykamp. Ik 
ben op tienerkamp gewe-
est en dat was best gezel-
lig. Op maandag hebben 
we boerengolf gedaan op 
een zelf uitgezet parcours. 
Je moest o.a. over sloten 
springen en in trailers lopen. 
Ook hadden we die dag al 
paardgereden. We kregen 

les van Jane.
’s Avonds een eindje fietsen. Dit liep alleen wel een beetje uit en om 12 uur lagen 
we pas in de tent te ‘slapen’.
Dinsdag paardrijden zonder zadel en stoelendans met de paarden. Laura en Bon-
nie hebben gewonnen.
Na het rijden varen in de vaart bovenaan de dijk. Het weer werkte supergoed 
mee, het was warm en zonnig, geen regen. Na ongeveer 1 uur gevaren te heb-
ben waren we pas 500 meter verder. Bijna iedereen ging zwemmen en dus 
waren de meesten lekker vies. Zodra we op de manege terug waren gingen de 
meeste kinderen gelijk douchen. Deze avond was het tijd voor broodjes bakken 
op het kampvuur en vervolgens het douanespel. Lee en Ellen wonnen dit spel.
Woensdag waren we pas laat aan het rijden omdat er toch wel wat moeite was 
met ‘uit onze slaapzakken komen’. Deze keer stond springen op het programma. 
Lady vond het een beetje eng en wij hebben dus alleen maar balkjes gelopen. 
De rest van de groep sprong wel en deed het erg goed. Ellen sprong met Jeroen 
omdat haar eigen pony, Naomi, heel druk wordt van springen.
In de middag hebben we paardenhoofden gemaakt van karton. Later moest 
je het hoofd aan een stok vastmaken en aan het einde van de stok kwam de 
staart. Waarvoor we de stokpaarden hadden gemaakt werd ons ‘s avonds wel 
duidelijk. Naar Noordwijk, naar het strand om daar zogenaamd een buitenrit te 
maken. Toen we daar aankwamen was de manege nogal verlaten en zat er niets 
anders op dan op de stokpaardjes door de duinen te crossen. Niet iedereen kon 
dit grapje waarderen maar Marcel kon je wegdragen van het lachen. 
Toen we weer naar de manege terug gingen was de tent een beetje nat ge-
worden en niet iedereen wilde meer in een natte tent slapen.
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Marleen, Suzan en ik gingen dus in de oude stal van Replay slapen. We lagen hier 
gelukkig droog en het was heel gezellig.
Donderdag was het ook laat rijden, de helft wilde zonder zadel. We gingen car-
rousel rijden en Ellen reed voorop. Toen we aan het uitstappen waren ging het 
regenen en bijna iedereen stapte toen af.
Marleen, Ellen en ik hebben op onze ‘eigen paarden’ nog even gegaloppeerd en 
toen waren wij ook klaar met rijden. Nadat iedereen had afgezadeld arriveerden 
de eerste ouders al en zo langzaamaan dropen alle kinderen af naar huis. 
Het was een gezellig kamp vol leuke activiteiten en zeker weer voor herhaling 
vatbaar!! Wilma, Jane, Lisette, Louisa, Marlies en Ria bedankt!
En natuurlijk allemaal de kamp DVD kopen en kijken!!
Isabelle

Dagverslagen van het Tienerkamp

Dag 1 – 20 juli 2009
Toen iedereen was aangekomen, gingen we als eerste paardrijden. 
Nadat we alle paarden weer in het weiland hadden gezet, gingen we eten. DE 
LUNCH. Toen iedereenklaar was met eten, gingen we boerengolf doen.
We werden in twee groepen verdeeld en gingen een parcours klaarzetten.
Het ene parcours ging over de sloot, de anderein de binnenbak of in de trailer.
Daarna werd de groep in 3en verdeeld en moesten we beide parcoursen afleggen.
Nadat iedereen klaar was, mochten we pauze houden in de tent of op het terrein. 
Hierna gingen we eten.
Chefkok Ria Pia had voor ons een drie gangen maaltijd bereid. Tomatensoep, daarna 
sperziebonen, rollade, aardappelen, sla en appelmoes. Daarna kregen we in een mok 
nog vla of yoghurt.
Nadat de corveéploeg de afwas had gedaan, gingen we nog een keer rijden, maar 
helaas dit keer op de fiets.
Wilma had voor ons een fietspuzzeltocht van circa 2,5 uur uitgezet.
Onderweg werden we nog getrakeerd op een ijsje en namen we een korte route 
terug. Toen we om 23.15 terug waren gekomen, gingen we naar ons bed toe.

Dag 2 – 21 juli 2009
De meeste mensen werden rond 8:00 uur wakker.
We waren niet helemaal uitgerust, omdat Xena ‘s avonds met “opa” aan het praten 
was.
De binnengroep moest de tafel dekken en daarna hebben we allemaal lekker zitten 
eten. De buitengroep moest de stallen uitmesten.
Toen we klaar waren met de corvee, gingen we de paarden halen waarop we gingen 
rijden. Deze keer wilden veel kinderen zonder zadel; dus de les werd gereden zonder 
zadel.
We gingen stoelendans doen! Laura en Bonnie hadden dit spelletje gewonnen.
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Na het rijden mochten de paarden weer het land in en was het tijd voor het middag 
eten.
In verband met het weer, moesten we even wachten op het volgende spel: varen in 
de sloot!
Toen het weer wat was opgeklaard, gingen we de bootjes opblazen en konden we 
vertrekken. Eenmaal aangekomen, konden de bootjes het water in. 
Bijna iedereen viel wel in het water! Maar door het mooie weer was dat niet zo erg. 
Omdat iedereen zo vies was, gingen we douchen en daarna eten: groentesoep, een 
gehaktbal, bloemkool en aardappelen. 
Na het eten gingen we “bingo” doen.
We kregen een hele grote kaart, waarop we zelf verzamelde attributen moesten leg-
gen. Zoals een borstel en een theedoek. 
Daarna gingen we broodjes bakken boven het kampvuur.
Toen hebben we nog Douane gespeeld en we gingen om 01:30 uur slapen.

Dag 3 – 22 juli 2009
Na het ontbijt gingen we springen in de springwei.
Toen we klaar waren gingen we eten.
‘s Middags moesten we, van karton, een paardenhoofd maken. 
Die moesten we op de voorkant van een stol plakken. 
Aan de andere kant plakten we een staart van crepepapier. 
Daarna gingen we BBQen. 
Chefkok Ria Pia ging de worstjes braden en assistente Jane bakte patat.
‘s Avonds gingen we naar Noordwijk om paard op het strand te rijden.
Assistente Jane reed voorop. Zij ging rechtdoor, maar Gerda ging linksaf en iedereen 
ging daar achteraan.
Gelukkig konden we naar elkaar bellen en kwamen we aan bij “Manege Meeu-
wenoord”.
Het gebouw was vervallen en in de buitenbak stond ruim één meter aan onkruid.
Wilma ging “bellen” naar de manege en omdat we te laat waren, moest Wilma een 
ander alternatief vinden. Dus de stokpaardjes kwamen uit de auto.
Na een uur door de duinen te hebben gereden op onze paarden, waren er een hele-
boel gesneuveld. Er lag een spoor van hoofden en staaten door de duinen.
De weg terug ging even moeizaam als de heenweg, maar toen we aangekomen wa-
ren, gingen we nog een beachparty houden.
Daarna was het slaaptijd, maar omdat de tent lekte, waren er nog een paar in de 
stallen gaan slapen.

Dag 4 – 23 juli 2009
Hier is geen verslag van geschreven door de kampers, maar na het eten werd er na-
tuurlijk nog gereden en toen was het tijd om alles in te pakken, want tussen twaalf 
en één werd iedereen weer opgehaald om thuis de slaap in te gaan halen.......
Op de site staan heel veel foto’s van de beide kampen!
Dus ga snel naar www.pretfort.nl.
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Verslag van Reveille 2009 
 
Beginnend met een bedankje voor Valda die alle ruiters heeft geregeld. Maan-
dagavond belde ze nog op naar Ria om te vragen of ze nog moest bellen naar de 
mensen die mee zouden gaan, maar nee dit hoefde niet meer. 
Uiteindelijk op dinsdagochtend stonden we met 8 mensen op het erf die mee 
zouden gaan. Iedereen was gelukkig op tijd, dus konden we snel de paarden 
halen. Wat gemakkelijk leek, maar het niet zo was omdat Maybe zich met geen 
mogelijkheid liet vangen. Maar met hulp was eindelijk ook Maybe gevangen. 
Iedereen snel en goed gepoetst en toen was het tijd om op te zadelen. Een mooi 
wit dekje onder het zadel en de ruiters allemaal in wedstrijdkleding. Eventjes in 
de buitenbak in stappen en tussen kwart over 8 en half 9 vertrokken we. 
Met Vera op Rabin en Carla op Sam voorop, reden we achter de rode begelei-
dingsauto aan over de Ziende. Waar je de straat van Aarlanderveen in kan gaan, 
stond Wim Kempen met zijn paard en wagen al klaar. Nog even afspreken hoe 
hard we gingen en we konden gaan. Met de rode begeleidingsauto voorop, 
gevolgd door paard en wagen en daarna de 8 ruiters, begonnen we aan de stoet 
door Aarlanderveen. Zodra we bij het eerste huis kwamen begonnen de blazers 
van de vereniging DSS iedereen wakker te maken door middel van hun trompet-
ten. 
Vaak stonden er mensen voor het raam of kinderen stonden buiten met hun 
ouders te kijken. De meeste die meereden zagen wel bekenden. Vooral Jacky en 
Valda waren veel aan het zwaaien. Wat goed bij het motto paste: Zwaaien & 
lachen! 
Nadat we heel Aarlanderveen hadden door gereden stopten we bij het plein 
waar we wat water kregen. Door het stil staan gingen de paarden een beetje 
draaien en lopen, waardoor Jacky met Chica tegen een autospiegel aanstootte. 
Gelukkig had Chica er niks van en ook de autospiegel was nog heel. Voordat we 
weg gingen kregen we allemaal nog een doosje Celebration, maar die konden 
we niet te paard meenemen. Dus nam de vader van Bo ze mee voor ons. 
Als laatste begonnen we natuurlijk aan de terugweg naar Pretfort. Voor we de 
Achtermiddenweg op gingen, kwam Valda met een geniale vraag. “Gaan we nog 
galopperen? Nu zit ik op een paard die in galop mag!” Gelukkig niet gedaan want 
zowel de paarden als de ruiters waren denk allemaal wel moe. En de paarden 
hadden natuurlijk ook enorm hun best gedaan en ze waren zo ontzettend braaf! 
Zodra we op de manege terug waren mochten de paarden nog lekker eten en 
vervolgens naar buiten de wei op. Waarna wij begonnen aan een lekkere lunch. 
 
De ruiters met paarden: Vera op Rabin, Carla op Sam, Valda op Ylke, Marit op 
Maybe, Marleen op Sanne, Jacky op Chica, Aag op Borah en Bo op Belle.
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Paardenpraat
Maak in deze Pretpraat kennis met…

Hugo!
Hallo allemaal..

Ach, niet gedacht dat het er ooit nog van 
ging komen, maar nu mag ik dan toch 
een keertje iets over mezelf vertellen! 
Samantha, mijn baasje, heeft de Pret-
praatredactie maar ‘ns gevraagd of ik er 
een keertje in mocht. Zowat de halve stal 
is al geweest, en nog steeds geen Hugo in 
de Pretpraat…

Ik ben dus Hugo (Oom Hugo voor vrienden en familie), een (ex) draver met een 
gespierd voorkomen en een vriendelijk karakter. Dat zou je misschien niet zeg-
gen, want ik heb heel vaak mijn oren naar achteren en meestal betekent dat bij 
paarden dat je een beetje uit de buurt moet blijven… Bij mij betekent het eigen-
lijk niets, net als mensen hebben ook paarden een eigen uitstraling en toevallig 
is de mijne niet de allerhartelijkste. Maar ik ben echt hartstikke lief hoor (vraag 
maar aan Samantha), ik bedoel er echt helemaal niets verkeerds mee… Echt 
niet! Ooit heb ik me een afwijzende, enigszins dreigende houding aangemeten, 
vanwege het simpele feit dat ik niet helemaal zeker wist wie ik in de wereld al-
lemaal wel en niet kon vertrouwen. Ik zette mijn oren in de waakse stand, om 
niet teveel lastig gevallen te worden door onbekenden. De wereld is zo groot en 
zo vol van verassingen… En laat ik duidelijk zijn: IK HOUD HELEMAAL NIET VAN 
VERASSINGEN! Ik weet het liefst gewoon precies waar ik aan toe ben en vermijd 
graag het onbekende! Als alles elke dag precies zo gaat zoals het hoort, dan heb 
je geen kind aan deze jongen! Zo hebben ze me wel eens geprobeerd te vangen 
in het weiland, terwijl ik diegene met het halster nog nooit eerder had gezien! Ja 
zeg, stel je eerst eens netjes aan me voor en kom op stal een keertje kennis ma-
ken voordat je denkt Monty Roberts te kunnen gaan uithangen! DOEI! Ik laat me 
echt niet zomaar pakken, nu niet en nooit niet! Je weet als paard toch niet wie 
je voor je hebt? Nou dan! En als je denkt dat je sneller bent als ik… HA! Toevallig 
heb je het wel over de ALLERsnelste van stal! Ik haal met gemak een scooter in 
hoor, in draf nog wel, dus haal je nou niks in je hoofd! Met de vlam in de pijp…

Mijn carrière als paard is begonnen op de drafbaan, vandaar die vlam in de pijp, 
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hahah, en dat was best geinig. Met zo’n karretje aan je kont keihard rondjes 
racen, weet je wel. Maarja, die carrière was wel erg serieus en die gasten in 
dat karretje hebben zo’n zweep die ze graag gebruiken (mijn kont staat weer 
in brand bij de gedachte eraan…) en die rondjes worden ook een tikkeltje voor-
spelbaar… Ik houd ervan te weten wat me te wachten staat, maar om nou 
een leven lang dezelfde rondjes te blijven draven, nee! Ik heb lopen prakkise-
ren hoe ik onder die dravercarrière uit zou kunnen komen en ik heb uiteindelijk 
de beste manier gevonden: zorgen dat je NET geen eerste wordt! Altijd liep ik 
voorop (geen probleem, mij loop je der niet uit hoor) en dan was het de kunst 
om NET ingehaald te worden voor de eindstreep. Dat vraagt een heleboel tac-
tiek en concentratie, en niet te vergeten zelfbeheersing! Ja, als je ze er eigenlijk 
zo uit kunt lopen moet je vreselijk je best doen om zo onopvallend mogelijk aan 
het eind van de baan 1 klein tandje langzamer te gaan lopen. Geinig joh, en die 
gasten een partij gefrustreerd in dat karretje! Ja toedeledokie, gaat zelf lekker de 
eerste prijs lopen halen en vervolgens nog veeeel vaker diezelfde domme rondjes 
draven! Enne..als je denkt dat het aantrekkelijk is om te reizen en ook andere 
renbanen aan te doen, dan wil ik je wel effe uit de droom helpen hoor! Al die 
banen en die rondjes zien er precies hetzelfde uit… Je kunt dus zelfs voor mij TE 
voorspelbaar zijn!
Enfin, na een paar maanden achter elkaar te eindigen op de tweede plaats had ik 
het voor elkaar! Dag renbaan, dag drafsportcarrière, dag draversbrokken (bah), 
dag karretje met gefrustreerde mannetjes aan mijn gespierde kont! LATERZ!

Nou, om een lang verhaal kort te maken, via een handelaar ben ik bij de toen 
nog kleine Samantha terecht gekomen. Een feestje, werkelijk waar! Zo trouw 
en zo lief, dat is niet te geloven! Hoewel we wel wat kleine startprobleempjes 
hadden, was het verder liefde op het eerste gezicht. Het punt was wel dat ik niet 
meer zo heel goed wist hoe ik NIET zo hard moest, na jaren jagen en sjezen… En 
hoe ik moest galopperen was ik ook effe een beetje kwijt… Tot verdriet van mijn 
meissie, want die wou dat nou net wel graag… Het heeft wat jaartjes gekost 
om alle gangen weer te leren beheersen, maar het is me gelukt! Al zeg ik het 
zelf, ik ben inmiddels een “allround entertainer” geworden! Dressuur, springen, 
noem het maar op. Ik draai mijn hoef er niet meer voor om hoor! De laatste 
jaren word ik nog wel eens geplaagd door een rugprobleem, maar voor mijn 
Samantha blijf ik graag werken! Ik moet helaas nu haar aandacht delen met 
een andere vent, ene Roy, maar dat is eigenlijk geen concurrentie als ik eerlijk 
ben! Ten eerste: ik was er het eerst! Ten tweede: hij kan lang niet zo hard! En ten 
derde: ik heb veel meer haar om te borstelen!
En ach, hij is best aardig. Zolang íe zijn plek maar weet, zeur ik er niet over. Hij 
kan me met zijn scooter geeneens bij houden, dus als íe lastig wordt zijn we hem 
zo kwijt, HA!
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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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Tja, wat kan ik nog meer vertellen? Hobby’s? Hahaha, hard, harder, hardst! Liefst 
op het ruiterpad, met Samantha! En verder mag ik graag spelen, met soortge-
nootjes (geen merries graag, ik schrik me steeds een ongeluk van dat gegil en 
gekrijs…brrrrr) en ik houd wel van een lekker hapje, zoals biks of muesli. Verder 
kan je me blij maken met een worteltje, appeltje of broodje. Ik ben geen lastige 
eter, ik lust alles.
Lange tijd stonden aan beide kanten de stallen naast de mijne leeg, dat vond ik 
niet zo fijn hoor. Okee, burenruzies heb je niet op die manier maar gezellig is het 
natuurlijk niet! Met mijn oude vriend en buurman Kashmir had ik altijd de groot-
ste lol, maar helaas is hij verhuisd een paar jaar geleden. Nu staat Quindo naast 
me, een Tinker (lees: Tanker!) met net zulke vlekken als de buurman zijn koeien. 
Ik moest natuurlijk wel even aan hem wennen, maar nu weet ik het weer: een 
goede buur is beter dan een verre vriend! En zijn baasjes hebben heerlijke koekjes 
enzo… Niet slecht!

Nou, dat was het wel geloof ik. Wie mij een keertje in het echt wil zien: ik heb de 
tweede stal bij de binnenbak. Iedereen is welkom, maar laat me eerst even rus-
tig kijken wie je bent en wat je doet voordat je te close wordt… Een lekker hapje 
helpt wel in het opbouwen van het contact trouwens!

Groetjes, Hugo

Pretfort
Fanaat
Hoi ik ben Maartje op ‘t Land en ben 
10 jaar oud ik ben jarig op 24 maart.
Ik woon in Zevenhoven op het Zuid-
einde samen met mijn vader Mel en 
met mijn moeder Yvonne en ik heb 
een broer die heet Simon en een zusje 
die heet Jet.
Wij hebben thuis een Kater die heet 
Tijger, drie hondjes de ene haar naam 
is Sara, we hebben Boris en we heb-
ben een Bram.
Dan zitten er binnen nog drie cavia’s waarvan er twee aan het logeren zijn 
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deze zijn van Ezzie zij heten Fred en Mario en onze eigen cavia heet Joep en is al 
heeeeeeel oud hij is al 8 jaar ik heb hem ooit voor mijn verjaardag gehad.
Dan hebben we ook nog Hanna dat is onze geit en zij is ook al heel erg oud zij is 
al tien jaar.
En  het allerleukste wat we thuis aan dieren hebben zijn  de Shetjes jullie kennen 
ze vast wel Oscar en Bliksem. Zij wonen nu sinds een paar maanden bij ons thuis 
en dit is heel erg gezellig ook best veel werk eten geven maar vooral het poep-
scheppen. bhaaaaaa, maar dan is er ook het leuke.......het poetsen en tutteren 
en vooral het rijden op ze.
Naast ons op de boerderij mogen we in de buitenbak rijden en dit is heel erg leuk
soms zijn ze nog wel eens ondeugend dan val ik  van Oscar af, hij is niet heel erg 
hoog dus valt het gelukkig wel mee.

Naast onze dieren thuis hebben we er nog eentje en deze staat bij Ria op de 
manege.
Misschien kennen jullie hem wel. Dat is Quindo. Hij staat op het hoekje bij de 
binnenbak en als je er staat heb je vast wel eens zijn snuit gevoeld tegen je rug 
want hij is gek op lekker eten en vraagt er dus ook om.
Hij is heel slim want als je hem een snoepje geeft dan kan je om een voetje vra-
gen dan tilt hij netjes zijn ene of zijn andere been op  leuk hoor  !!! 

Meestal rijd mijn moeder op hem, maar soms ik ook en dan zonder zadel en 
laatst hebben we met z’n drieën op Quindo gereden Marit zat achterop, Melissa 
in het midden en ik voorop en dan via zijn billen glijden we er zo af  echt lachen..

Ik rijd altijd op woensdagmiddag in de les bij Ria om half drie, ik heb een paar 
pony’s waar ik graag op rijd. De ene is Blue eyes en de andere is Ikki en ook 

Kim vind ik heel erg leuk om op te 
rijden.
Maar ook de andere pony’s vind ik 
ook heel erg lief.
Ik zit nu 2,5 jaar op paardrijden en 
ik vind het nog steeds heel erg leuk.
En ik heb al weer zin straks in po-
nykamp. (Dit verhaal was al vóór 
het kamp ingeleverd, dus Maartje 
heeft inmiddels al een hele fijne 
kampweel achter de rug)

Dit is mijn verhaal, doei doei en tot op de Manege bij de Paardjes.
Groetjes van Maartje
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Hallo lieve schatten, daar ben ik weer. Zoals jullie hebben gezien is het weer wat 
beter geworden. En de zomervakantie is dus ook weer begonnen. De opendag zit 
er weer dus ook weer op voor dit jaar. Een zeer geslaagde dag al mag ik het zelf 
zeggen. Natuurlijk als waakhond beleef je het anders, maar ik vond het heerlijk. 
Vooral de patat die op de grond was gevallen en alle andere etenswaren waren 
voor mij wel te doen. Maar ja we kunnen nog lang doorpraten over de opendag 
wat allemaal wel beter kan en wat er natuurlijk al super goed ging, maar er is 
natuurlijk nog veel meer gebeurd wat een hond zoals mij aanspreekt.  
Wat dacht je van het zien hoe hard die kinderen wilden met de laatste les voor 
de vakantie. Mij te spannend hoor. Ik blijf liever liggen en af en toe doe ik even 
mijn rondje over de manege om te zien of elk paard nog netjes doet wat ik wil 
dat ze doen. 
En toen had ik gehoopt dat alles klaar was en het vakantie was. Maar ik werd 
wakker geschud uit mijn mooie droom over botten omdat ik allemaal gegil 
hoorde. Ja hoor, de kampen nog. Die heb ik gelukkig overleefd al sprong mijn 
hondenhartje wel even een paar slagen over op de donderdag van ponykamp. In 
mijn hele hondenleventje heb ik nog nooit zoveel lieve kindjes zien huilen.  
Laat ik maar verder gaan. Hierover praten dat kan ik nu even niet aan. Ik zal nu 
even geduldig de vragen beantwoorden van 2 lieve mensen. Geniet nog van het 
weertje en lees aandacht de vragen + antwoorden. 
 
Beste Flits, 
ik wil heel graag dat mijn talentvolle dochter eens een keer een prijs 
wint. De cross komt er dus weer aan en ik zat te denken Maybe en 
Jeroen doen altijd hun best. Deze 2 paarden winnen dan ook een hoop. 
Zou het kunnen dat mijn lieftallige kind op één van deze twee mag 
met de cross? 
- Een trotse moeder -
 
Nou nou, dan vraag je me wat. Dit moest ik even grondig uitzoeken met het 
bestuur. En wij zijn samen tot de conclusie gekomen dat die hoogstwaarschijn-
lijk, heel misschien wel zou kunnen, maar dan moeten we even aandachtig 
naar de volgende punten kijken. Wij op Pretfort zijn eerlijk tegen de paarden en 
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behandelen ze dan ook met respect. Vaak laten we alleen de ruiters erop die er 
vaak op rijden (dit is alvast 1 punt). Je moet je maar eens verplaatsen in Jeroen 
of Maybe. Zouden ze het leuk vinden als alleen met wedstrijden kinderen op ze 
gaan om te winnen zodat ze dan veel meer moeten lopen? Een merendeel van 
de kindjes kennen ze vaak niet eens, omdat die nooit in hun ruiterleventje op 
deze 2 schatten zijn geweest. Hiermee bedoel ik te zeggen: Rijdt gewoon op je 
lievelingspony ook al heeft die wat meer moeite met springen of dressuur. Het 
gaat toch om de leuke ervaring die je samen op doet? En als je wint kan je ten-
minste  zeggen dat je met je lieveling hebt gewonnen en dan heb je ook nog het 
idee dat je iets hebt bereikt. 
Daarnaast mag de persoon (ik noem geen namen voordat er iemand probeert 
haar om te kopen) die de startlijst maakt, vaak ook de paarden en pony’s weg 
halen bij de mensen die er nooit op rijden. Schrijf dus eigenlijk altijd 2 of 3 paar-
den/pony’s op om er zeker van te zijn dat je op je lieveling zit. En vaak weten wij 
ook wel op wie je het meeste rijd en wie je leuk vind. 
 
Lieve Flitsie,  
ik mocht met de les een keer op Ikke. Ik liep dus heel blij naar de za-
delkamer om de spullen te pakken, maar de spullen van Jeroen hingen 
op de plaats van Ikke. En dat van Ikke lag niet in de zadelkamer. Wat 
moet ik doen als dit me nog een keer gebeurd? 
- Een paniekerig kind -
 
Dit verhaal klinkt me bekend in de hondenoren. Ik zie regelmatig tuig liggen op 
de plaatsen waar het niet hoort te liggen. Buiten het tuig om liggen er ook vaak 
borstels die gewoon in de bakken horen. Willen jullie dus de volgende keer de 
borstels gewoon terug leggen anders breek ik mijn hondenpootjes hierover! Oja, 
nu weer terug naar het tuig. Waar was ik gebleven… Kijk altijd eerst bij de stal 
van de pony op wie je gaat. Ligt het daar niet, dan is er een probleem. Ga als je 
het echt niet  kan vinden naar Ria of naar de gene van wie je les hebt. Vaak ligt 
het ook gewoon in de stallen.  
Dan zal ik maar weer even tussendoor mijn negatieve woordjes zeggen: Die 
kleine, stoute kinderen, ze zijn vaak lief hoor, maar vergeten toch nog wel om 
alles op de goede plek terug te hangen. Bij deze dan: RUIM VOORTAAN JE SPUL-
LEN OP! En als je het dan netjes terug hangt maak dan ook het bit schoon. Want 
bedenk maar is dat jij een beugel in zou moeten die maanden niet is schoon-
gemaakt! En vergeet niet het zadel goed te hangen in plaats van verkeert om, 
dat tref ik ook nog best vaak aan. En ja ik kan als waakhond dit natuurlijk niet 
veranderen, gelukkig doen sommige mensen dit af en toe. En ook het hoofdstel 
moet op de stang gehangen worden. Want als die op het zadel hangt rekt het 
hoofdstel uit. Dus iedereen zuinig om gaan met de spullen en hang het netjes 
terug. Want dit hoor je gewoon altijd te doen als het niet van jezelf is. 
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Sorry maar ik zie net dat Ria de autosleutels pakt. Dat betekend dat we even op 
pad gaan. Dag lieve schatten, tot de volgende keer. 
 
Flitsie xxx

 

Wist je dat … 
- De open dag er weer op zit. 
-  Deze dag zeker geslaagd was. 
- We alweer uitkijken naar volgend jaar! 
- Wij ook zeker Tjitske niet moeten vergeten, die nu in de paardenhemel is. 
-  Karin veel sterkte is toegewenst. 
-  Allebei de kampen er weer op zitten. 
-  Zowel ponykamp als tienerkamp zeer geslaagd was. 
- De kampkinderen de dvd van ponykamp voor €10,- kunnen kopen. 
-  De manegepaarden en pony’s nu eindelijk even vakantie hebben. 
- Zij dit dubbel en dwars verdiend hebben. 
- Het land waar de manege paarden lopen nu aardig vol begint te raken. 
- Onze trouwe manegeploeg versterkt is met 2 nieuwe pony’s. 
- Veel ruitertjes allang kennis hebben gemaakt met ze. 
- De 2 pony’s de naam Bonnie en Vosje dragen. 
- Bonnie een schimmel is. 
- En Vosje (verrassend) een vos. 
- Ook Izy en Blue Eyes bij de manegepaarden in het land staan. 
-  Wij met liefde afstand hebben genomen van Blitzz. 
- Hij ergens anders mensen gelukkig gaat maken. 
- Jacco (de papagaai van Marcel en Ria) een nieuwe kooi heeft. 
- Hij dit te danken heeft aan de jarige Marcel. 
- We daarom alsnog Marcel willen feliciteren. 
- Dit jaar Reveille in Aarlanderveen ook weer niet is overgeslagen. 
- We met 8 paarden vertrokken van Pretfort. 
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-  Alles goed ging, dus we ook met alle 8 weer terug kwamen. 
- 25 augustus de manegelessen weer beginnen. 
- De najaarscross er ook al weer aan zit te komen. 
- Maar daarvóór nog een spelletjesdag is voor de kinderen. 
- Het ook dit jaar vast weer leuk zal worden.
- Je alle informatie in de kantine kunt vinden.
- Je je in kan schrijven in de kantine voor beide evenementen.
- Je je voor de spelletjes ook kunt inschrijven via de website.
- Je voortaan meerdere paarden op de inschrijflijst MOET invullen.
- Marit dit keer een grote bijdrage heeft geleverd aan deze Pretpraat.
- Ook Maartje, Esther vM, Isabelle, Esther H en Ruth bijdragen leverden.
- De redaktie altijd heel blij is met kopij en iedereen het mag aanleveren.
-  Dat kan via de mail: kopij@pretpraat.nl.
- We de foto’s liever los aangeleverd krijgen en niet in Word.

Ruitersportvereniging “De Ziende” bedankt alle gulle sponsors die 
de open dag mogelijk hebben gemaakt. Dit zijn onder anderen:

Super de Boer in Nieuwkoop, Installatiebedrijf Op ‘t Land, Van Wengerden en Vis-
ser, De Graaf Handelskwekerij, Slagerij Rietveld, Belle et Beau, Firma de Breuk, 

Tijsterman boten, Plantenhandel Le Poole, De Kaashoek, De Brugspin, Tempo Team, 
Zwembad de Wel, Bakkerij de Kruijf, Slagerij Jos vd Pijl, Alles Voor Hobbydieren, HKA 
loonbedrijf, Keukentrend, Familie van Schaik, De Ruitershop, Fixit, Dierplezier, Mees-
terbakker van Maanen, Rozenkwekerij De Blije Wereld, Zadelmakerij van Rijs, Divoza, 
Eetcafé ‘t Vliegend Paard, Tatje Fluisterboten, Archeon, Fruitpaleis, Uitgeverij Clavis, 

Van der Bijl Veevoeders, Bloemenhuis Pietersen.
We hopen ook volgend jaar weer op hen te mogen rekenen!
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Divoza 
HorseworlD
‘s werelds grootste collectie ruitersportartikelen 

www.divoza.com

Divoza Horseworld
Heteren
Ressenerbroek 16
6666 MR Heteren

Divoza Horseworld 
Zoetermeer
Edelgasstraat 45
2718 SX Zoetermeer

Divoza Horseworld 
Leek
Zernikelaan 16
9351 VA Leek

Divoza Horseworld
Enschede
Westerval 20 
7545 MZ Enschede 

Bestellijn: (0594) 51 21 45 Onlineshop: www.divoza.com

Ruime keuze uit diverse
topmerken zoals:

voor 12.00 UUr BesTelD 
De volGeNDe DaG 

al iN HUis!

Divoza Adv algemeen a5.indd   1 20-5-2008   12:35:27
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

augustus

22 Lisa-Maria Uijterlinde

23 Joy Luijben

24 Wendy Richters

29 Sanne Vreugdenhil

29 Natasja Hoogeveen

31 Pien Lemmers

31 Aniek van Gorkom

september

2 Suzanne Kranenburg

2 Famke Angenent

4 Marlies Bruggeman

5 Floor Dieleman

5 Helen Plevier

6 Sanne Engelander

8 Jolanda van Leeuwen

8 Esmée Wulff

13 L. van Schaik- vd Leden

20 Yvonne Ernst-Verbiest

21 Lianne Gordijn

22 Wilma Klootwijk

25 Evelien Heemskerk

30 Mirjam de Vries

oktober
2 Anne Niemel
6 Marleen Koster
8 Yara Langeveld
9 Woutje Hoogervorst
9 Debbie de Vos
14 Sabine Esveld
16 Tessa Poot
16 Nadine Shaban
16 Anniek Heemskerk
23 Joyce Timmer
28 Petra Schutter
29 Samantha Stienstra
29 Ellen Paymans
29 Chantal Dekker
31 Vera Vossenberg

Wij feliciteren

de jarigen!!
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 6 september: Spelletjesmiddag
Op zondag 6 september zal weer een grandioze spelletjesmiddag worden 
georganiseerd door het jeugdbestuur en onze Wilma. 
Iedereen is welkom, dus ook kinderen die niet op Pretfort rijden, zoals je 
broertje, zusje, neefje, nichtje, buurmeisje of wie dan ook.
We beginnen weer met allerlei gezellige spellen en sluiten af met pannen-
koeken eten. De prijs om hier aan deel te nemen is € 4,50.
De inschrijflijst, met meer informatie over deze middag, hangt in de kantine, 
maar je kunt ook inschrijven via de site.

  
 19 september:  Najaarscross
We rijden weer in verschillende groepen, zodat ook de “allernieuwste ruiter-
tjes” al kunnen meedoen. Namelijk met de puzzelrit.
Verder natuurlijk de Joyriders-ring, de Eigen Paarden-ring, de Junioren en de 
Puzzelcross. Inschrijven kan vanaf heden in de kantine.

 24 oktober:  Najaarsdressuur
 21 november: komt de Sint
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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 in 2009
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 105,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 117,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

Pensionstalling voor paarden komt op € 260,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 215,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 285,00 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, € 15,00 - (* € 17,-)
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende” (tarieven onder voorbehoud goedkeuring)
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 € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) 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



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  40

Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


