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Van de voorzitter
Het kan overdag behoorlijk stil zijn op de manege. Weet je 
waarom? De paarden lopen weer lekker in de wei! Het is 
ontzettend leuk om even lekker bij het hek te gaan staan 
kijken naar alle grazende, rollende, rennende, spelende, 
bokkende, liggende, slapende, drinkende dieren. Ik kan het je 
aanraden.

Wat trouwens ook leuk was om naar te kijken was de 
voorjaarscross van 15 mei. Jeetje, wat werd het een 
spannende wedstrijd. Het parcours op de springwei was flink lastig maar 
de nieuwe pianosprong was wel gaaf om te springen. Bij de junioren waren 
de verschillen soms erg klein. Het kwam erop neer dat je goed het parcours 
moest kennen, want dan was je het snelst. Borah nam dit ‘snel’ wel erg 
letterlijk en Jeroen kon bij de puzzelcross niet meer stoppen met springen. 18 
september is er weer een Najaarscross, doen jullie dan allemaal weer mee!?

Het is trouwens ook niet stil rond de federatieruiters. In deze Pretpraat lees 
je weer verslagen van succesvolle wedstrijden van de federatieruiters. Verder 
natuurlijk verslagen van de Voorjaarscross, uitslagen, roddels, onderonsjes, etc.

Maar nu… de Open Dag op 19 juni. 
Dan gaan we namelijk op wereldreis! 
Nee niet echt. Het thema voor de 
Open Dag is ‘op wereldreis met 
Manege Pretfort en RSV De Ziende’. 
Dus we gaan op wereldreis op de 
manege. En dat doen we door middel 
van verschillende demonstraties, die 
allemaal iets met de vijf continenten 

en alle landen te maken zullen hebben. Vergeet je paspoort en zonnebril niet, 
want we zullen via Afrika, Azië, Europa, Australië en Amerika reizen, om 
uiteindelijk in een grote parade te eindigen in Nederland.
Natuurlijk mag je allerlei andere toeristen meenemen, zoals vaders, moeders, 
opa’s, oma’s, ooms, tantes, broertjes en zussen, vrienden, kennissen, buren, 
enzovoorts. Dan kunnen ze ‘s ochtends naar je komen kijken, als je een 
dressuurproef rijdt in de grote dressuurwedstrijd. Daarna mogen de kleinere 
gratis ponyrijden en natuurlijk is er het springkussen. Vervolgens begint de 
wereldreis, en als we dan weer veilig thuis zijn is er nog een onvervalste Bingo, 
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geschikt voor alle leeftijden. Er zijn prachtige prijzen te winnen! Hoe het na de 
bingo zal gaan weet nog niemand, maar één ding is zeker: de Open Dag wordt 
een kleurrijk feest voor iedereen!

En ik sluit af met het volgende: tot ziens allemaal op zaterdag 19 juni!

Lot Paymans

Federatie Flits!
De paarden staan weer op de wei, de hoefijzers hebben weer stiftgaten, 
het is weer bijna zomer; kortom het buitenseizoen is weer begonnen! Het 
federatiefront van De Ziende is menig weiland opgereden, om daar weer wat 
wedstrijden te rijden. Hier volgen de uitslagen:

Zaterdag 3 april Nieuwe Wetering
Maar eerst nog een resultaat van een indoorwedstrijd. Celeste reed met Donja 
in Nieuwe Wetering op deze zaterdagavond. Voorafgaand aan de grote Rhino-
crisis wist ze  toch wel even een winstpunt uit het vuur te slepen en daarmee 
ook een eerste prijs!

Zondag 2 mei Koudekerk a/d Rijn
Zo! nu eindelijk een buitenwedstrijd. 
Het was allemaal weer erg wennen 
op de landijsbaan in Koudekerk. 
Corry probeerde tevergeefs de twee 
ooievaars op het nest te fotograferen. 
Maar ondertussen werd er natuurlijk 
gestart en wel door onze Vera met 
Maybe. Ze reed in de B helemaal 
geen slechte proeven, alleen de 
jury vond het net niet goed genoeg 
voor een winstpunt. Het resultaat 
was uiteindelijk 153 en 144 punten, 
waarbij ik moet zeggen dat de tweede 
proef best hoger had mogen zijn.
Ik startte zelf voor de tweede keer in 
de L2. Ragne, normaal niet het snelste 
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paard van het veld, was niet te houden met losrijden. Maar eenmaal in de 
ring wist ze precies wat er moest gebeuren. En zo reed ik naar twee keer een 
tweede prijs en maar liefst 3 winstpunten (165 en 171 pt).

Zondag 16 mei Koudekerk a/d 
Rijn
Twee weken later deden we het 
feestje nog eens dunnetjes over. 
Nadat Celeste de dag ervoor 
tweede werd in de voorjaarscross, 
reed ze vandaag met Donja naar 
twee eerste (!) plaatsen in de 
B-dressuur. Daarmee haalde ze 
gelijk ook twee winstpunten 
binnen, met 2x 161 punten!  Ook 
Maybe en Vera hadden een meer 
geluk dan de vorige keer, want 
ze werden tweede met 156 pt 
en derde met 151 pt. Misschien 
moeten Maybe en Donja vaker 
samen in de veewagen staan, 

want ze waren allebei superbraaf. 
Uiteraard ging ik zelf ook voor de winst in de L2. Ik had toevallig ook dezelfde 
jury als de vorige keer en dat bleek niet ongunstig. Maar liefst twee keer 176 
punten en een 1e en een 2e plaats! Ragne liep erg lekker, maar 4 winstpunten 
erbij is wel erg veel! Inge pas op, ik kom eraan…

Zondag 30 mei Nieuwe Wetering
Na een prachtig zonnig weekend gingen Vera en ik op weg naar Nieuwe 
Wetering, om daar in de stromende regen onze proeven te rijden. Veer had 
Maybe lekker aan het lopen maar kwam helaas niet op een winstpunt uit, 154 
en 149 was het resultaat en daarmee werd ze 5e en 7e.
Ragne en ik gingen in de L2 lekker van start. We reden in de eerste proef bijna 
verkeerd (!), maar ondanks de onbedoelde gebroken lijn was het weer een 
lekker proefje. De tweede proef ging ‘op z’n Koudekerks’. Die stijl blijkt echt 
succesvol want uiteindelijk had ik 2x de 1e  prijs met 154 en 162 punten! Weer 
1 winstpunt dichterbij de M. Leuke bijkomstigheid was dat ik tegen een oud 
Ziende-lid ben gestart, bij deze krijgt iedereen de groeten van Diana en Suus.

Hier zijn de standen:
Vera - Maybe B+3
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Celeste - Donja B+4
Lot - Ragne L2+8 
Ria - Z1 startgerechtigd
Inge - M1 startgerechtigd
en tenslotte nog even de agenda:
6 juni - Koudekerk: Celeste
12 juni - Concours Agterberg Groenekan: Ria (Z1), Inge (M1) en Lot (L2)
3 juli - Kringkampioenschappen in 
Waddinxveen, alle Ziende-ruiters gaan hier 
starten

Verder heeft het Federatiefront uit 
betrouwbare bron vernomen dat Boy 
van Jolanda Nagel weer helemaal fit is. 
Misschien rijden zij binnenkort hun eerste 
wedstrijd in de klasse B!
Tot de volgende flits! 
Groetjes
Lot J

Zonnige cross 
Zaterdag 15 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging 
“De Ziende” haar jaarlijkse voorjaarscross op manege Pretfort aan de 
Achtermiddenweg.
Een kleine 60 deelnemers hadden zich voor dit spring evenement ingeschreven. 
Ze varieerden van ruiters met eigen paarden, tot kinderen die nog maar een 
blauwe maandag lessen op Pretfort.

Er was een uitgebreid parcours uitgezet, over twee bakken. Namelijk de 20 x 
60 meter grote buitenbak en het pas vernieuwde springterrein.
Nieuw in het parcours was de zogenaamde “piano-hindernis”.  Een verhoging 
bestaande uit platforms van verschillende hoogte niveaus. U moet het zelf 
zien, want het is moeilijk uit te leggen, maar de deelnemers waren heel 
enthousiast over deze hindernis.
De aftrap werd om half tien genomen door de ruiters met een eigen paard, 
waarna de junior-ruiters van de vereniging het parcours betraden.
Deze groep was opgesplitst in twee categoriën, waarbij uiteraard de 
rijervaring de verdeelsleutel was.
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Na de middag kwamen de jongere kinderen aan de beurt.
Ook deze groep was in tweeën gesplitst; te weten een groep die zonder hulp 
het verlaagde parcours reed en daarbij vragen kreeg voorgeschoteld over de 
ruitersport en een groep die samen (om beurten op het paard en er naast) een 
ongeveer gelijk parcours afging.
Rond de klok van drie uur zat het er op en konden de prijzen worden 
uitgereikt.
Mede door het fantastiche weer, kan worden teruggezien op een zeer 
geslaagde dag.

De uitslagen van de cross:
Bij gelijke punten, werd de plaats bepaald door de tijd waarin het parcours 
gereden werd.

Eigen paarden:
1 Patricia Leliveld op Passoa   
 met 68 pt.
2 Celeste Tukker op Donja 
 met 63 pt.
3 Kim van der Zon op Kashmir   
 met 60 pt.
4 Stephanie Leliveld op Silvano  
 met 58 pt.
5 Mariëlle Leliveld op Secret 
 met 52 pt.

Junioren 1:
1 Aaike-Jelske vd Velde op Borah  
 met 69 pt.
2 Lisanne vd Noordt op Borah   
 met 66 pt.
3 Sarah Jacobsen op Barney 
 met 65 pt.
4 Kim Lek op Kindly 
 met 64 pt
5 Femke Severien op Pokey 
 met 64 pt.
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Junioren 2:
1  Dinja Heutink op Pokey 
 met 68 pt.
2 Sanne Vreugdenhil op Selly 
 met 68 pt.
3 Esmee vd Haven op Selly 
 met 66 pt.
4 Mirjam de Jong op Pokey 
 met 66 pt.
5 Bianca Driesse op Kindly 
 met 65 pt.

Puzzelcross:
1 Tamara Pitersen op Jeroen 
 met 98 pt.
2 Marlies Bruggeman op Pokey  
 met 96 pt.
3 Annemieke Weerheim 
 op Kindly met 95 pt.
4 Franca Brussee op Menno 
 met 90 pt.
5 Brigitte Thorold op Jeroen 
 met 88 pt.

Puzzelrit:
1 Sanne Buining en Maxime vd  
 Ploeg op Borah met 160 pt.
2 Petra Schutter en Irene   
 Weerheim op Jeroen 
 met 158 pt.
3 Romeo van Schaik en Jelle   
 Peterse op Sylvester 
 met 150 pt.
4 Rosanne van Schaik en Marit  
 Bunt op Sandor met 148 pt.
5 Anne van Kempen en Elianne  
 van Egmond op Sanne 
 met 134 pt.
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Onderonsje met...
De rubriek waarin een ruiter zich voorstelt

Dit keer:
Marlies Bruggeman

Mijn naam is Marlies Bruggeman. Ik zit op Basisschool De Rank in Alphen en 
ben 10 jaar.

1 Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat.
 Ik denk toen ik een jaar of acht was en dat was hier op Pretfort.
2 Sinds wanneer rijdt je bij manege Pretfort.
 Dat was direct na die eerste keer, dus toen ik acht was.
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten.
 Ik gym elke week een keertje.
4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel.
 Dat zijn Sandor en Pokey.
5 Op welk paard/pony die er nu niet meer is heb je het liefst gereden.
 Die heb ik eigenlijk niet.
6 Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen.
 Ik weet het niet. Ik vind eigenlijk niets zo leuk als paardrijden.
7 Wat is je leukste ervaring in de ruitersport.
 Dat ik regelmatig prijzen win bij wedstrijden.
8 Heb je dromen over een toekomst met paarden.
 Nee, dat niet.
9 Van wie krijg je les.
 Van Lot. Op zaterdag van half elf tot half twaalf.
10 Heb je een favoriete (top)ruiter.
 Nee.
11 Wat vindt je het leukste aan paardrijden.
 Het rijden vind ik gewoon het leukst.
12 Wat vindt je juist niet zo leuk aan paardrijden.
 Als het paard helemaal niets wil. Aleen maar rondjes lopen. Dat heb ik een  
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 keer met Pokey gehad.
13 Wat is je favoriete paardenblad.
 De Penny vind ik wel leuk.
14 Wat is je favoriete film.
 Echte films niet en op tv weet ik ook  
 niet iets.
15 Wat is je favoriete muziek.
 De muziek van TMF.
16 Wat zijn je favoriete radio- en TV-  
 station.
 Op tv is dat TMF dus. De radio staat  
 heel soms aan en dan luister ik wel   
 eens naar 538.
17 Wat lees je altijd in Pretpraat, wat   
 mag er wel uit en wat zou er nog in moeten komen te staan.
 De interviews lees ik in ieder geval altijd en de reclames sla ik over.
18 Wat is je beste eigenschap.
 Marlies weet het niet, maar de hulp komt van omstanders: iedereen vind  
 Marlies erg lief.
19 Wat is je slechtste eigenschap.
 Ook hier weet Marlies niets over te zeggen, maar Ria zegt dat ze soms wel  
 erg zacht praat.
20 Wat zou de vereniging aantrekkelijker kunnen maken dan hij nu is.
 Eigenlijk niets, maar een strandrit zou ik wel heel leuk vinden.

Wordt donateur van Brooke Hospital for Animals

Ga via de link op onze website www.pretpraat.nl naar de site 
van Brooke en zie met eigen ogen de ellende die dieren soms te 

verdragen krijgen. Brooke Hospital for Animals probeert daar iets 
aan te doen. En met veel succes.
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Pretpaard
van de maand

Dit keer:
Jeroen

Naam: Jeroen     Geslacht: Ruin     Ras/type: Allegaartje!
Stokmaat: Ongeveer 1.38m
Leeftijd: Onbekend, waarschijnlijk rond de 20 jaar
Kleur: Zweetvos (Voskleurige vacht met blonde manen)
Aftekeningen: Witbeen links voor, druipkol op voorhoofd. Heeft verder 
verschillende witte plekjes op zijn lijfje. 
Andere opvallende kenmerken: De intense, bijna verbaasde blik in zijn 
lieve puiloogjes, en niet te vergeten zijn beroerde gebit en dito adem…Tijd 
voor wat mondspray, Jeroen!!!
Voorgeschiedenis: Jeroen is eigenlijk van een familielid van Ria en kwam 
ooit eens een tijdje logeren op Pretfort. Wanneer de kinderen van het 
betreffende gezin groot genoeg zouden zijn om op Jeroen te gaan rijden, zou 
men hem weer komen halen. Inmiddels zijn we zeker 10 tot 12 jaar verder 
en Jeroen is er nog steeds…Zouden die kinderen dan zo langzaam groeien, of 
zouden ze Jeroentje vergeten zijn? Hoe dan ook, het zit er natuurlijk dik in dat 
Jeroen lekker zijn hele leven op Pretfort blijft! Gelukkig maar!!
Houdt niet van: Voorop lopen tijdens de lessen. Vindt het ook niet zo leuk als 
Sylvester te veel en te vaak in zijn buurt is.
Houdt juist wel van: Wedstrijden! Jeroen loopt keurig zijn dressuurproefjes 
en springt met de cross dat het een lieve lust is. Als hij alleen in de bak of de 
ring is, doet hij alles voor zijn ruiter, zowel met beginners als met gevorderden. 
Zijn grootste hobbies zijn trouwens eten (ALLES!) en knuffelen. Jeroen voelt 
zich verder helemaal toppie als hij in zijn eigen stal staat met zijn prachtige 
blauw-gele dekentje op! Dan is hij supertrots!
Levensmotto: “Met een deken en een eigen stal ben je pas een superpony! 
TSJAKKAAA!”
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Theo en Thea roddels
wist u dat...

- Sonja haar proefexamen heeft gedaan voor haar rijbewijs?
- Ze toen bijna een vent doodreed en te truttig reed op de snelweg?
- Ze wel met vlag en wimpel is geslaagd voor haar bijzondere verrichtingen?
- Dit ons niet verbaasd, gezien al haar bijzondere verrichtingen op Humpey?
- Ze daar nou nooit eens “te truttig” op rijdt?
- We borden met de maximum snelheid langs de hoefslag gaan zetten?
- Marcel een optie heeft op flitspalen voor langs de buitenbak?
- Humpey dan nooit op de foto komt, omdat ze sneller is dan de flitser  
 flitsen kan?
- Jacco, de papagai van Ria, alle telefoonkabels in  
 huize van Schaik heeft doorgeknaagd?
- Wij de telefoon toch al 99 van de 100 keer niet  
 opnamen?
- Syl nu al een paar maanden blauw/zwarte   
 haren heeft?
- Inge een zuigzoen bij Stef in d’r nek heeft   
 geplaatst?
- Sonja hiervan helemaal door het lint is gegaan?
- Zij nu met Reza is wezen stappen!
- Ellen weer aan het stage-lopen is?
- Wij haar aanwezigheid verschrikkelijk missen?
- Zij gelukkig bijna klaar is?
- Iris een oor-piercing heeft; niet in haar oorlel, maar in zo’n ander lelletje...?
- Ria en Marcel niet willen dat de honden gevoerd worden?
- Dit ook opgaat voor hondenkluifjes en brokjes!!!!
- De open dag er weer aankomt?
- Dit weer een gezellige dag belooft te worden!?
- Iedereen mag komen kijken!?
- De paarden sinds 18 mei weer in het land staan?
- De cross op 15 mei weer een geslaagde en gezellige dag was?
- Er fantastisch gereden is en er natuurlijk weer fantastische winnaars  
 waren!!!
- Wij nu al zin hebben in de volgende cross?
- Er steeds meer mensen komen kijken op onze site?
- De site www.pretpraat.nl al enkele honderden keren is bezocht?
- Vooral het gastenboek erg gezellig is?
- Je ook Theo en Thea roddels kunt aanmelden via het gastenboek?
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- Je dan wel even moet aangeven dat het een roddel is en niet bestemd  
 voor het gastenboek?
- Dat dat simpel is aan te geven onderin het scherm?
- We ook regelmatig bezoekers hebben van andere maneges!
- Flitsie, de nieuwe hond van Ria en Marcel, borstels en rijhandschoentjes  
 verzamelt en ze allemaal bij Ria in de gang legt?
- Ria nu een paar jaar geen nieuwe spulletjes hoeft te kopen?
- Je dus weet waar je moet zoeken als je spullen kwijt bent!
- Ria les geeft in een ouderwetse bloemetjes onderbroek, over haar   
 spijkerbroek heen, tegen de kou??
- Sam Hugo op zijn kop geeft, omdat hij zo stout is met rijden?
- Er een borstel tussen zijn zadel en zijn rug bleek te zitten?
- Zij nu een hoop goed heeft te maken bij Hugo!

Kom naar de Open Dag
ZATERDAG 19 JUNI 2004

* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)
* Vanaf het begin van de middag demonstraties/

voorstellingen te paard, door jeugd en volwassen le-
den van  Manege Pretfort / “De Ziende” 

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
zodat u niet thuis hoeft te zijn om te eten

* Bingo en “enveloppen-verloting”
met hele mooie prijzen

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pret-
fort en neem iedereen mee die je kent, want het wordt 

een groot feest voor jong en oud!
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02-06 Jolanda Nagel
03-06 Carolien Luger
07-06 Bart Vreugdenhil
 Bejulah van Haren
11-06 Manuela Vork
12-06 Anita vd Vliet
14-06 Elena Hoogstrate
19-06 Anna Louisa   
 Klootwijk
20-06 Kitty Lafeber
22-06 Vincent Smits
 Ronald vd Vliet
24-06 Milou Slof
28-06 Ester van Doorne
29-06 Ben Epskamp
 Margaux Vos

01-07 Sanne Blaauw
03-07 Iris van Doorne
06-07 Sharon Janssen
 Nikki Hagedoorn
08-07 Bram Angenent
 Bonnie Domburg
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
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 van der 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
 Celisa Meccanici
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
21-09 Desiree Assink
22-09 Wilma Klootwijk
24-09 Deniece Goedhart

Wij
feliciteren
iedereen
die
de
komende

vakantie
periode
zijn
of
haar
verjaardag
mag

vieren.
Een
hele
fijne
dag
gewenst.
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19 juni Voorjaars Dressuur en Open Dag
Alle informatie is te vinden op pagina 13.

Informatie over de wedstrijd staat vanaf dinsdagavond 15 juni
op de website www.pretfort.nl.

Op vrijdagavond kunnen hier nog wijzigingen in worden aangebracht, 
dus kijk voor alle zekerheid ook dan nog even.

5 t/m 10 juli Kamp voor de jeugd.
Aan het einde van de vakantie houden we weer een Tienerkamp.

De manege is gesloten van 5 juli t/m 16 augustus.

18 september Najaars Cross
30 oktober Najaars Dressuur

Deze wedstrijd willen wij iedereen vragen om zich te laten 
sponsoren t.b.v. het Brooks Hospital.

27 november Sinterklaas hoopt ons weer te bezoeken.


