
Van de voorzitter
Zo maak je nog eens wat mee op de manege…

Neem nou de voorjaarscross van 17 mei. Het
ging erg lekker en ondanks een dreigende regen-
bui had iedereen het bestwel naar zijn zin.
Ineens klinkt er een schreeuw uit de buitenbak.
Colin was met Selly gevallen en Selly was bij het opstaan op zijn been gaan
staan. Ja dat doet pijn. Gelukkig viel het volgens de meneren van de ambulance
wel mee en uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Colin de volgende dag
alweer op zijn verzorgpony reed. Maar je maakt zo heel wat mee op de mane-
ge, ineens een ambulance op het erf.

Je maakt ook heel wat mee op een vrijdagmiddag. Je bent zonder auto naar de
manege gegaan en kan niet meer naar huis komen. Ria moest met de veewa-
gen nog tanken, dus roepen mijn zus en ik dapper, dat doen wij wel even, kun-
nen we gelijk langs huis. Afijn met de veewagen naar de benzinepomp in
Nieuwkoop bij Maas. Na het tanken mocht ik even een stukje rijden. Na vijf
minuten werd ik al aangehouden door de politie! Het liep gelukkig goed af. Je
maakt nog eens wat mee, ook buiten de manege.

Je maakt ook heel wat mee op zondagmiddag op de manege. Het oefenen voor
de Open Dag is inmiddels al in volle gang. De woensdaglessen oefenen hard
voor hun show en in de andere lessen wordt er weer onafgebroken proefjes
gereden. Gaat het al goed allemaal? Ook de eigen paarden ruiters oefenen voor
het achttal en het puntenspringen. Zoals ook afgelopen zondagmiddag. Ben je
aan het springen, komt ineens Ria de bak binnen om mee te springen. Hoe lang
is dat wel niet geleden? Afijn, Orphea redde het vierde gaatje en dat was heel
wat. Maar Ria die weer gaat springen, je maakt nog eens wat mee zo in de

buitenbak.

Ja je maakt nog eens wat mee zo. Hier en daar
hoor ik al de eerste geluiden over het
ponykamp, dat gaat me wat worden. Maar
eerst nog de Open Dag van 28 juni. s’Ochtends
de dressuurwedstrijd en s’middags lekker fees-
ten! Neem iedereen mee, je broer, je zus, je
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vader, je moeder, opa’s, oma’s, vriendjes en vriendinnetjes, buren en verre
vrienden, want het is maar één keer per jaar Open Dag! En precies, dat maak je
nog eens mee zo op de manege.

Tot ziens allemaal op de Open Dag!

En ik sluit af met een citaat van Ria tijdens het springen: ‘Ik wil Pascal terug!’

Lot Paymans

Cross bij “De Ziende”
Zaterdag 17 mei vond er weer een grote cross plaats bij de Aarlanderveense
Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Ruim 70 deelnemers hadden zich ingeschreven voor dit springevenement dat
natuurlijk weer plaatsvond op de thuisbasis van de vereniging, manege Pretfort
aan de Achtermiddenweg.
’s Morgens om half tien werd de aftrap gedaan door de ruiters op een eigen
paard.
Dit was met zes deelnemers de kleinste groep, maar dat komt omdat springen
bij deze groep minder populair is als dressuur.
De tweede groep waren de junioren. Deze groep was met 24 deelnemers heel
wat groter. Helaas viel één van de deelnemers tijdens het springen van het
paard, en daar het zich eerst aan liet zien dat er iets gebroken zou zijn, was
inschakeling van medische hulp noodzakelijk. Gelukkig bleek alles heel erg mee
te vallen en kon de geschrokken deelnemer, na onderzocht te zijn, weer
gewoon naar huis. De verschenen ambulance kon dan ook weer leeg terug
naar zijn standplaats.

Op het terrein waren drie springparcoursen uitgezet. Eén in de binnenbak, één
in de buitenbak en één op de springwei.
Bij één van de parcoursen werd de tijd geregistreerd om bij eventuele gelijke
springpunten, toch een winnaar te kunnen benoemen. Het ging er echter
nadrukkelijk niet om, het parcours zo snel mogelijk te rijden.

Na de middag waren de jongere deelnemers aan de beurt.
Gestart werd met de zogenaamde puzzelcross voor degene die al weer een
poosje rijden. Ze reden een parcours waarbij minder hoge hindernissen
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gesprongen werden, maar waarbij ook vragen over de ruitersport moesten
worden beantwoord. 
Dit had twee redenen; ten eerste is de kans op gelijke uitslagen bij het springen
van lagere hindernisjes veel groter, de beantwoording van de vragen kan dan
een verschil teweegbrengen, en ten tweede remt het de snelheid van de deel-
nemers als ze steeds even moeten stoppen.
Na de puzzelcross ging de puzzelrit van start. Deze was bedoeld voor de kinde-
ren die soms nog maar net paardreden. Hierbij gingen
twee kinderen tegelijk het parcoursje rond, waarbij
de ene de pony vast hield en de ander er op zat.
Uiteraard werd onderweg gewisseld, zodat ieder
kind een aantal hindernisjes kon springen.
Net als bij de puzzelcross, kregen ook deze
deelnemertjes vragen te beantwoorden.

Om even over vijf uur konden de prijzen wor-
den uitgereikt en kon, ondanks het voorval
in de ochtend, worden teruggezien op
een uiterst geslaagde dag.
De uitslagen:
Eigen Paarden:
1  Vera Vossenberg op Maybe
2 Inge Bakker op Chardin
3 Karen Epskamp op Mickey
4 Iris van Doorne op Wilma
5 Celeste Tukker op Donja

Junioren:
1 Lisanne v/d Noordt op Kashmir 2
2 Kim lek op Dapper
3 Lisette Koster op Menno
4 Nikki Hagedoorn op Menno
5 Leontien de Bruin op Margreet

Puzzelcross:
1 Bejulah van Haren op Sandor
2  Femke Serverrien op Pokey
3 Chantal Pietersen op Kasper
4 Rianne Troost op Selly
5 Mirjam de Jong op Jeroen
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Puzzelrit:
1 Tamara Pietersen en Angela Bader 

op Borah
2 Sterre van Veldhuizen en Vicky

Speet op Kasper
3 Jasmine van Schaik en Anne-

Roos Peterse op Pokey
4 Sanne Buining en Brigitte Tho-

rold op Fina
5 Jeanine van Oudenallen en

Linda de Groot op Finia

Federatie Flits!

Zaterdag 5 April Woerden
Vandaag ging Inge weer eens starten in de B-dressuur. Na alle eerste prijzen
van de afgelopen keren, werd ze dit keer derde met 161 pt. En vierde met een
gelijk aantal punten. Dat betekende twee winstpunten. Dat was precies wat ze
nodig had. Nu heeft ze 10 winstpunten inde klasse B en mag dus volgende
wedstrijd starten in de klasse L1!! Bolle moest erg bukken toen ze de bak in gin-
gen, want er hing een erg laag plafond.
Ria, die later die middag met Northan startte, was dus gewaarschuwd. Nort-
han's oren kwamen inderdaad tot het dak in dat doorgangetje. Gelukkig was
hij hier al aan gewend omdat hij de hele heenreis naar Woerden dubbelgevou-
wen in een trailer had gestaan. Waar was de veewagen? Ja toen Inge ermee
terugreed brak de remslang los, oftewel geen remmen meer! Das op zich niet
erg fijn. Northan moest dus in een trailer daarna. Toen hij naar het losrijden
eindelijk weer een beetje uitgevouwen was volgde er twee mooie M2-proeven.
Vooral de slangenvolte in contragalop en de uitgestrekte draf gingen super-
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mooi, de keertwendingen wat minder. Helaas vond de jury het niet nodig een
winstpunt te geven, met twee keer 154 pt voor Ria. Er waren nog wat cijfers
verlaagd en dat is niet erg leuk.

Zondag 6 April Woerden
De volgende dag was de  L2 aan de beurt en daarin reed Ria Orphea. Dit paard
heeft een aparte manier van een nieuwe omgeving binnenkomen, wat we ook
al vorige keer in Boskoop hadden gezien. Spiegels bleken heel eng. Maar Corrie
kon trots zijn, wat Orphea liep erg netjes daarna, en gelukkig vond de jury dat
ook, op een paar schoonheidsfoutjes na. 156 pt en 158 pt betekende de eerste
twee winstpunten voor Ria en Orphea. Dat was zeker mooi verdiend!

Zondag 20 april waar? geen idee!
Inge haalde in Woerden haar laatste winstpunten
in de B en besloot om direct daarna maar L1 te
starten. Nou zijn die proefjes wel een stukje leuker,
met bijvoorbeeld middenstap, middengalop en wij-
ken voor de kuit erin. Bolle was superbraaf van-
daag en Inge kwam terug naar de manege met
maar liefst 3 winstpunten! Dat gaat alweer hard.

Zondag 27 april Boskoop
Op deze winderige zondag besloten Ria met Nort-
han en Orphea en Saskia met Bernie af te reizen naar manege Boskoop, om
maar weer eens een wedstrijd te rijden. Saskia kwam als eerste terug uit
Boskoop. Ze vond haar L1-proeven erg lekker gaan, 152 pt en 149 pt was het
resultaat. Ze had wel een winstpunt verwacht bij een proef, maar ja de jury is
het er niet altijd mee eens. Gelukkig was Bernie erg braaf.
Ria is met Northan in de M2 nog steeds op zoek naar de winstpunten. De
onderdelen uit de proeven gaan wel goed, maar het is nog niet een geheel.
Misschien dat de jury het daarom ook nog net niet voldoende vind. Ook in
Boskoop bleek dit het geval. Na de vorige keren standaard 154 pt voor Ria en
Northan, lag het ook dit keer niet ver uit de buurt.
Ging Orphea in Woerden nog voor de winst, in Boskoop zag deze ondeugende
merrie het weer eens niet zitten. Met inrijden liep ze al tegen een hengst op en
in de proef is ze nauwelijks langs de C gekomen, terwijl andere onderdelen nog
best aardig gingen. Maar 138 pt was het resultaat. Weer een ervaring rijker,
Orphea blijft niet zo rustig met harde wind.
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Zondag 18 mei Koudekerk a/d Rijn
De eerste buitenwedstrijd en gelijk de vuurproef voor Ria met Orphea in de L2.
Orphea zette de bloemetjes buiten en bleef zeer braaf tussen de witte hekjes in
Koudekerk. Het resultaat was twee keer 164 pt en dat betekende weer twee
winstpunten erbij! Ze staan nu op 4 winstpunten in de L2.
Met Northan ging het nog allemaal niet zo lekker. Hij zag spoken in de witte
hekjes en dat leverde een rommelige proef op met helaas geen winstpunten.

21 juni zijn de kringkampioenschappen in Waddinxveen; 
deze wedstrijden zijn tevens de selectiewedstrijden voor de Regiokampioen-
schappen in Heerjansdam. Als het goed is zullen enkele Ziende-ruiters in Wad-
dinxveen gaan strijden voor een plekje in Heerjansdam. Veel succes allemaal!

De ruiters zonder startkaart maar mét eigen paard gaan 22 juni en 29 juni een
B-proefje rijden in Woerden en in Langeraar. Heel veel succes iedereen!

Groetje,
Lot 

Figuren

Dressuur is de basis van alle vormen van paardrijden. Het figuurrijden is een
belangrijk facet van de dressuur. Wendingen kunnen pas goed uitkomen als het
kontakt tussen ruiter en paard optimaal is. Daar is uiteraard veel oefe-ningvoor
nodig.
Het is belangrijk om de letters te kennen, zodat men niet hoeft te zoeken naar
de letter waar een figuur begint.

1. Van hand veranderen. Dit kan volgens deze lijn bij de K en de M.
We rijden tot de letters en buigen dan pas af. De lijn kan ook lopen van
F tot H en andersom.

2. Van hand veranderen op de lange zijde bij de B of de E. We kunnen deze lijn
vanaf alle letters op de lange zijde inzetten. De lijn, welke recht moet zijn
tot aan de overkant, loopt in dit geval onder de X door.

3. De grote volte. Deze mooie ronde cirkel loopt van de C via de X naar de C
terug. Het is natuurlijk ook mogelijk om op diverse andere plaatsen de
grote volte in te zetten, bijv. A,B of E, of vanaf de X.

4. De grote acht zijn twee grote voltes achter elkaar. Als we de acht bij A
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gaan inzetten, dan rijden we de eerste grote halve volte tot de X, dan de
volgende grote halve volte tot de C, daarna weer naar de X om te eindigen
bij de A. Het is ook mogelijk om bij X twee grote voltes te rijden. We volgen
deze stippellijn tot de X en rijden vervolgens een volte op de rechterhand
naar de A, om daarna van de X op de linkerhand naar de C te rijden om
weer bij X te eindigen. De middelste cirkel geeft de plaats aan, waar de
volte bij B of E ingezet kan worden.

5. De volte halve baan of volte 10 meter middellijn is een volte welke precies
de halve breedte van de baan beslaat. Ook deze volte kan op diverse letters
ingezet worden. Dus ook van de letters D, X of G.

6. De kleine acht, welke bij A ingezet wordt. Deze twee aan elkaar geplakte
voltes halve baan reiken precies tot de X. De moeilijkheid van dit figuur zit
in de draaiing van de voltes. De een wordt vaak groter dan de ander.

7. Bij E afwenden. Bij de X een volte halve baan op de rechterhand, gevolgd
door een volte halve baan op de linkerhand. We zien hierbij neel vaak dat
de ene volte groter gereden wordt dan de andere.

8. Door een "S" van hand veranderen op de lange zijde. Ook dit figuur zetten
we in voor de letter E of B. Dan draaien we een halve volte tot aan de X,
gevolgd door een halve volte naar de andere zijde. Dit moet in een vloeien-
de lijn gebeuren, terwijl we onder de X enkele passen recht op de middellijn
doen.

9. Bij E afwenden. Bij de X grote volte op de rechterhand, bij X van hand ver-
anderen. Bij een dergelijk figuur komt het op een goed stuurgevoel aan,
anders wordt het vaak een rommelig figuur.

10. De enkele halve volte vanaf de hoefslag is voor vele beginners moeilijk,
omdat tijdens de les de achterste opeens voorop komt te rijden, als we
allemaal tegelijk moeten afwenden. De halve volte kan ook vanaf de mid-
dellijn gereden worden.

11. Bij K wenden naar de X en van de X wenden tot de G. Vooral de oefening in
het midden van de hoefslag geeft nogal eens een slingerend paard te zien.

12. Door een "S" van hand veranderen op de korte zijde. Dit zijn twee grote
halve voltes, waar we onder de X weer enkele passen recht rijden op de lijn
B-E.

13. De gebroken lijn wordt gereden tot de X vanuit iedere hoek vanaf de
hoekletter.

14. De gebroken lijn tot de E of de B. Deze lijn kan ook vanuit iedere hoek inge-
zet worden tot aan de andere zijde van de hoefslag.

15. De dubbele gebroken lijn is de lijn waarbij slechts enkele passen van de
hoefslag afgeweken wordt. Dan komt men terug tot de hoefslag bij B of E
en dan herhaalt men dit nogmaals.
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16. De dubbele gebroken lijn over de middellijn. Na de afwending bij A of C vol-
gen eerst enkele passen recht om dan de dubbele gebroken lijn te begin-
nen. In groepsberband kan men ook nog een lange lijn over de X maken,
waarbij nr. 1 rechts gaat en nr. 2 links. Men kruist elkaar dan op de X om
vervolgens aan het eind weer achter elkaar aan te rijden.

17. De slangevolte met drie bogen en de stippellijn is de slangevolte met vier
bogen. We moeten met de lijn D-X-G de hoefslag in twee stukken verde-
len. Bij A starten we de eerste boog, de tweede moet even groot zijn als de
eerste of de derde. De tweede boog rijden we contra de le en de 3e.

18. De slangevolte met vier bogen moeten we zo verdelen, dat we na de
tweede boog precies op de X uitkomen en dan nog twee bogen maken.
Via de denkbeeldige middellijn zien we dus bij de drie bogen de le en 3e op
de ene helft van de hoefslag en de 2e op de andere.
Bij de vier bogen zien we de le en de 3e op de ene helft van de hoefslag en
de 2e en 4e op de andere helft.

19. Links en rechtsomkeert tot de middenletter is een figuur, waarbij we zor-
gen dat we een goede gebogen lijn rijden, die niet tot de X middellijn gere-
den wordt.

20. Links en rechtsomkeert tot een hoekletter wordt wel tot de X middellijn
gereden. Voor de letter zijn we weer op de hoefslag.

21. Voordat we een proef beginnen, wordt er van buiten de hoefslag begon-
nen bij de A.

22. Een aparte wending is deze; Van K wenden tot de D. Afwenden tot de G en
dan eventueel halthouden.

23. Een vrij moeilijke oefening is de volgende: Twee dubbele halve voltes achter
elkaar. Vier halve voltes draaien en dan nog goed verdelen, komt op het
betere dressuur aan.

24. We zien hier een gebroken lijn vanaf de K tot de B, dan terug naar de H,
gevolgd door van hand veranderen bij de M. Een combinatie waarbij we
veel kruislijnen maken.
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Onderonsje met ...
De rubriek waarin een ruiter zich voorstelt

Dit keer:
Jessica Verkade

Mijn naam is dus Jessica Verkade en ik ben 10 jaar oud.
Ik woon in Woerden en zit daar op de Johan Friso School.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat.
Dat as op de kinderboerderij in Alphen, toen ik een jaar of 5 was.

2 Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort.
Dat is sinds ongeveer 3 jaar.

3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten.
Ik schrijf graag gedichten en ik teken veel.

4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel.
Nou, ik heb er een heleboel op dit moment.
Bohra, Jeroen, Kasper en nog wel meer.

5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden.
Dat was Wanda, die nu dood is.

6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen.
Atlethiek, want ze zeggen dat ik daar de goeie bouw voor heb.

7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport.
Langs het strand en in het bos rijden.
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8 Heb je dromen over een toekomst met paarden.
Ja, ik wil heel graag beroemd worden met springen.

9 Van wie krijg je les.
Van Ria.

10 Heb je een favoriete (top)ruiter.
Ja, Ankie van Grunsven.

11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden.
Springen.

12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden.
Ik vind alles leuk, maar dressuur vind ik soms een beetje saai.

13 Wat is je favoriete paardenblad.
Dat is de Penny. Dat vind ik altijd erg leuk en je krijgt er soms ook nog een
kadootje bij.

14 Wat is je favoriete film.
Dat zijn er een hele hoop: Spirit, Mickey Mouse. Eigenlijk alles van Disney.

15 Wat is je favoriete muziek.
Alle Rock vind ik goed, maar ook K3, De MKids en De Busclub.

16 Wat zijn je favoriete radio- en TV-station.
FoxKids en KETNET vind ik heel leuk op TV.
Op de radio is dat de zender die bij ons thuis op 4 staat, met veel rock
muziek en ouderwetse muziek.
(later hoorde we van haar vader dat die
zender Classic Rock heet)

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 alles in Pretpraat, maar het
zou leuk zijn als er iets in kwam te staan
over paarden die pas op de manege zijn.

18 Wat is je beste eigenschap.
Volgens haar vader wil ze altijd iedereen
helpen.

19 Wat is je slechtste eigenschap.
Dat alles op een heel rustig tempo gaat.
Langzaam met eten en zo.

20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker kunnen maken dan hij nu is.
Als er weer een winkeltje zou komen waar je alles kon kopen.
Ook zou voltigeren en country-rijden wel leuk zijn.
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Theo & Thea roddels ...
Wist u dat.......
• Theo & Thea roddels nu ook via onze website kunnen worden ingestuurd.
• U gewoon een tekst kunt invoeren in het gastenboek
• U wel even onderaan moet aangeven dat het bericht niet voor het gasten-

boek is, maar voor Theo & Thea.
• Dit met een simpel "vinkje" gaat.
• Nu iedereen dus weer "roddels" kan inleveren.
• Inge Bakker met Bolle L1 is.
• Zij dat in 3 wedstrijden heeft gedaan.
• Zij 10 winstpunten heeft gehaald.
• Lot nu een beetje jaloers is op Inge.
• Er veel roddels over Sam over de manege gaan.
• Sam nu op Northan, hetv paard van Ria, rijdt.
• Ze gestopt is met Barney.
• Inge ook al de eerste wedstrijd in de L1 heeft gereden.
• Ze die wedstrijd gelijk DRIE winstpunten had.
• Nicky op de manege heel populair is.
• Er veel meiden iets met hem schijnen te hebben/willen hebben/ juist niet

willen hebben...............
• Celeste momenteel roddeltante nummer één schijnt te zijn.
• Ze de poetsplaats altijd gebruikt, maar nooit veegt.
• Iris een geheime liefde heeft.
• Mon Ami tekoop is.
• Er een nieuw paard is (Oleander)
• Het veulentje van Sanne op 24 april is geboren.
• Ria in de L2 2e is geworden en in de M2 3e.
• De wedstrijden in Boskoop waren.
• Er heel laag werd gejureerd.
• Je in de vakantie struikelt over de kinderen op Pretfort.
• Ze ook nog allemaal blijven slapen.
• Marcel daarom al heel vroeg naar zijn werk gaat en liefst zo laat mogelijk

weer thuis komt.
• Vera opgesloten heeft gezeten in Ria d'r kledingkast.
• Dit kwam omdat Karen en Ria haar een poosje zat waren.
• Ze zich toen maar ging verkleden als Ria.
• Deze Pretpraat net voor de Open Dag bij iedereen thuis moet zijn.
• Die Open Dag op zaterdag 28 juni is.
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• We het op prijs stellen als jullie veel publiek meenemen.
• We nog altijd prijzen kunnen gebruiken voor bij het Rad.
• We ook "gewoon geld" heel erg op prijs stellen.
• We daar de kosten van de Open Dag uit kunnen betalen.
• Zo'n dag altijd heel veel  geld kost.
• Er weer zo'n geweldige Super Hoofdprijs is voor bij het Rad.
• We constateren dat onze website steeds vaker wordt bezocht.
• Je toch zeker eens op www.pretpraat.nl moet kijken als je dat nog niet

eerder deed.
• Bert Marsman de site altijd zoveel mogelijk uptodate probeert te houden.
• Als je een mailtje wilt ontvangen als er iets is aangepast op de site, je je

mailadres aan ons kunt doorgeven door in de linker kolom op UpdatEmail
te klikken.

• Je kopij voor Pretpraat kunt sturen naar pretpraat@radio-on.nl
• Theo & Thea iedereen een fijne vakantie toewensen.
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28 juni Open Dag
We zoeken voor deze dag sponsors die ons, financieel of in
goederen, willen helpen om deze dag mogelijk te maken.

Zeer concreet zoeken we financiële sponsors voor het huren van
een springkussen en het geluid.

Daarnaast draait ook dit jaar het Rad van Avontuur weer tijdens
deze dag en daarvoor zoeken we weer leuke prijzen.

Weet u iemand of wilt u zelf iets sponsoren of aanbieden, bel dan
met een bestuurslid of mail naar pretpraat@radio-on.nl
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De manege is
VOOR LESSEN

ggeessllootteenn

in de periode van
7 juli t/m 17 augustus

Wij wensen u een prettige vakantie
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01-07 Sanne Blaauw
03-07 Iris van Doorne
06-07 Sharon Janssen

Nikki Hagedoorn
08-07 Bram angenent

Bonnie Domburg
09-07 Nicoline Pols
11-07 Sanne Jacobsen
12-07 Inge Bakker
15-07 Margot Keizer
17-07 Denise vd Leede

Jeanine van Oudenallen
19-07 Mirjam de Jong
21-07 Robin Hagedoorn
26-07 Melissa Wesselink
29-07 Marcel Wetter
30-07 Aaike Jelske vd Velde

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

Wij feliciteren de jarigen.....
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• Programma Open Dag* met dressuurwedstrijd op 28 juni.
09.30 uur aanvang dressuurwedstrijd
circa 12.00 uur aanvang show-
programma
• Kat en muis spel     
• Sneeuwwitje     
• Achttal federatieruiters
• Punten-springen
• Parade en prijsuitreiking

• Vanaf circa 14.00 uur GRATIS PONYRIJDEN voor bezoekende kinderen
• circa 17.00 uur einde Open Dag

• Ponykamp op onze manege van 7 juli t/m 12 juli >>>  (zit vol)

 *         Voor deze Open Dag zijn we nog op zoek naar sponsors.
We willen namelijk graag een Springkussen plaatsen, maar dat kost natuurlijk veel

geld. Verder willen we die dag regelmatig het
Rad van Avontuur laten draaien en daarvoor zijn prijzen nodig.

Leest u dit en wilt u (of weet u iemand die dat wel wil) ons financieel of in
goederen steunen, neem dan kontakt op met één van de bestuursleden,

of stuur een mailtje naar pretpraat@radio-on.nl

Direct na afloop van de wedstrijdgaat het Rad van Avontuur draaien,met kans op prachtige prijzen.Vanaf ca 10.30 uur is deconsumptietent geopend


