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Van de voorzitter
Het weer zit ons niet mee dit jaar. Werd tijdens 
de Samengestelde wedstrijd al het volledige 
programma in de binnenbak afgewerkt, 
ook met de Eigen Paarden dag moesten we 
dankzij de regen binnen verder gaan. Ook de 
voorjaarscross, ondanks prachtig weer in de 
weken van tevoren, viel een beetje in het water. 
Maar dan zeggen we altijd maar dat regen goed 
is voor het land en hopen dat het land voor de 
Open Dag genoeg water heeft gekregen, zodat het dan een keertje droog kan 
zijn!

Maar dat regen niet alles hoeft te verpesten, dat bleek ook wel weer tijdens 
de Samengestelde wedstrijd. Het was namelijk hartstikke gezellig in de 
kantine en rondom de binnenbak! Na de dressuurproeven mochten de ruiters 
eerst zelf het parcours lopen om het daarna met pony of paard over te doen. 
Sommige pony’s werden wel erg enthousiast en zo heeft Sanne een nieuw 
fjordenrecord gevestigd, door een snelle ronde rondom het parcours. Tijdens 
het stoelendansen werd er weer gevochten om de plaatsen bij de pionnen, 
wat mooie snoekduiken, slidings en sprints opleverden. Je kunt nog even 
nagenieten door de foto’s te bekijken op www.deziende.nl.

Welke foto’s ook zeker de moeite waard zijn om te bekijken, zijn de foto’s 
van de Eigen Paarden dag. Deze ruiters presteren het ieder jaar weer om 
prachtig verkleed te paard te gaan. Een jury in de vastgelopen tractor, wat 
vreemde proefjes, een oranje pakket als prijs en de ingrediënten voor een dag 
vol lol waren daar. Compleet met afterparty, waar de proeven, die niet alles 
rijvaardigheid, maar ook opstijgvaardigheid en zangvaardigheid van sommige 
ruiters testen werden nog eens besproken. Het was weer een heerlijk 
ontnuchterende dag voor de serieuzere ruiter!

Over serieuzere zaken, tijdens de Algemene Ledenvergadering is er weer het 
een en ander veranderd binnen het bestuur. Corrie Smittenaar heeft haar plek 
afgestaan aan Michael van Koert. Ook de vereniging van de federatieruiters 
die tegenwoordig door het leven gaat als RV de Ziende heeft haar jaarlijkse 
vergadering gehad. Helaas zijn er maar weinig ruiters die buiten de manege 
wedstrijden rijden en deze groep hoopt dan ook op wat meer aanwas van 
fanatieke ruiters die wel zouden willen gaan starten.
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Dat jullie fanatiek zijn heb ik wel gezien tijdens de voorjaarscross. Wind en 
regen, niet houdt jullie tegen om toch fijn bezig te zijn met je pony of paard. 
De een heeft wat meer geluk dan de ander, de een hield het droog en bij 
de ander viel er naast regen ook een balk. Er zijn ook leden die er een sport 
van maken zich op de lastigere pony’s in te schrijven. Ik zie dat graag, want 
waarom zou je op de wedstrijd gaan voor die makkelijke goede pony, terwijl je 
favoriet werkeloos op stal staat ‘omdat hij niet goed springt’…juist daar zit de 
uitdaging in! Hopelijk zijn er met de najaarscross nog meer van die durfallen. 
En hopelijk is het dan wat beter weer, want mijn schoenen zijn nog steeds niet 
droog.

Mooi weer mag het zeker zijn op de Open Dag, alhoewel een tropisch 
regenbuitje ook niet slecht is, want het thema van onze Open Dag is Jungle! 
Er zijn al weer verschillende lessen aan het oefenen voor de demonstraties, de 
feesttent staat alweer klaar en het springkussen is besteld! Natuurlijk zijn we 
nog op zoek naar sponsors, prijzen voor het rad en gewoon mensen met een 
goedhumeur die zin hebben om van de Open Dag een waar feest te maken. 
Dus meld je aan bij een bestuurslid of haal familie en vrienden over mee te 
helpen of gewoon langs te komen en gezellig te doen op de manege. 

Het is weer tijd om af te sluiten en wel met het volgende:

Na regen komt zonneschijn, en ik hoop op 24 juni! J

Groetjes
Lot Paymans

Sponsors gezocht
Voor de Open Dag zijn we nog op zoek naar enkele sponsors.
Zo’n dag kost erg veel geld en de vereniging wil tijdens zo’n Open Dag juist 
graag wat geld verdienen om de tarieven van de aktiviteiten in de rest van het 
jaar op een zo laag mogelijk nivo te houden.
Momenteel betalen de leden voor de meeste wedstrijden € 5,00 inschrijfgeld, 
terwijl de werkelijke kosten boven de € 10,00 liggen. Gedacht moet dan wor-
den aan huur van pony’s, consumpties voor de vrijwilligers, bekers, rozetten 
en alles wat er nog meer voor een wdstrijd aan kosten bijkomt.
Wilt u een bijdrage leveren, spreek dan even met Ria of een bestuurslid.
Elke bijdrage is zeer welkom.
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Kom naar de Open Dag van 
R.S.V. “De Ziende”

ZATERDAG
24 JUNI 2006

op

Manege Pretfort

* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)
* Vanaf het begin van de middag demonstraties
te paard, door jeugd en volwassen leden van

Ruitersportvereniging- en Rijvereniging “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

* Rad van avontuur en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Springkussen aanwezig

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pretfort en neem 
iedereen mee die je kent, want het wordt een groot feest!
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Samengestelde Wedstrijd
Zondag 19 maart begon bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De 
Ziende” het wedstrijdseizoen weer.

Bijna ieder jaar wordt gestart met een Samengestelde Wedstrijd,  waaraan 
dan zo’n 20 deelnemers kunnen meedoen.
Dit jaar werd deze traditie dan ook weer voortgezet en om half tien ‘s 
morgens, liepen de eerste kinderen dan ook weer op Manege Pretfort rond om 
hun paard te verzorgen.
Meestal kan in maart wel buiten worden gereden, maar dit keer was het toch 
wel behoorlijk koud om een jury een paar uur buiten te laten zitten.
Daarom werd de gehele wedstrijd in de binnenbak verreden. 
Om te beginnen reden de kinderen allemaal hun dressuurproefje.
Vervolgens werd de bak omgebouwd tot springparcours en mocht iedereen 
tonen dat hij het paard zo goed kon sturen dat het over de hindernis sprong in 
plaats van er langs te gaan.
Het derde onderdeel van de Samengestelde Wedstrijden bij “De Ziende” is 
altijd een spel. Met pionnen wordt een stoelendans nagebootst. Eén kind zat 
hierbij óp het paard en een ander liep er naast om het dier vast te houden 
als de ruiter er afsprong, want de stoelendans is natuurlijk gelijk aan de 
stoelendans zonder paarden....... als de muziek stopt, zo snel mogelijk van het 
paard en naar een pion.
De uitslagen zijn opgesplits in 3 categoriën naar kunnen van de deelnemers.

Met C-Diploma     
1 Femke Severrien op Kindly 72 pt.
2 Marit van Leeuwen op Borah 61 pt.
3 Vivian de Kort op Kindly 60 pt.
4 Felicia Brouwer op Sanne 57 pt.
5 Chantal Pietersen op Hardy 50 pt.
     
Met B-Diploma     
1 Marlies Bruggeman op Pokey 63 pt.
2 Jessica Verkade op Hardy 59 pt.
3 Petra Schutter op Kindly 58 pt.
4 Nikki van Vliet op Hardy 54 pt.
5 Sharon Janssen op Kindly 52 pt.
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Met A-Diploma     
1 Bo van Vliet op Pokey 69 pt.
2 Mandy van Egmond op Jeroen 65 pt.
3 Romy van Egmond op Jeroen 59 pt.
4 Maxime v/d Ploeg op Borah 57 pt.

Voor de volledige uitslag van alle onderdelen en voor foto’s van de wedstrijd, 
verwijzen we graag naar de website van de vereniging: www.pretpraat.nl
Bovenstaande foto toont alle deelnemers van de wedstrijd.

Eigen Paarden middag
Dat het bij wedstrijden in de ruitersport niet altijd serieus hoeft te zijn, werd 
zondag 23 april bewezen op de Aarlanderveense Manege Pretfort.
Ruitersportvereniging “De Ziende” organiseerde daar een middag voor 
uitsluitend ruiters met eigen paarden.
Het begrip “eigen paard” kan betekenen dat de ruiter het paard daadwerkelijk 
in eigen bezit heeft, maar het is op Pretfort ook mogelijk om een paard te 
leasen. Dat kan eventueel ook met meerdere personen. Dus samen een paard 
leasen, zodat je om beurten een dag voor het paard mag zorgen en er op kunt 
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rijden.
Meestal doet deze groep ruiters aan uiterst serieuse wedstrijden mee, maar 
deze keer was er een lolletje van gemaakt.
Iedereen die zich inschreef voor deelname, moest een proefje schrijven van 
circa 5 minuten. Daarin mochten de meest vreemde opdrachten voorkomen, 
die eventueel niets met rijden te maken hadden. Daarnaast moest iedereen 
dit keer eens niet in rijkleding op het paard, maar met iets alternatiefs. En 
dat bleek een ruim begrip, gezien de vele verkleedde ruiters en opgesierde 

paarden.
Een team van deskundigen van de vereniging boog zich vervolgens over de 
proefjes en zorgde er voor dat een andere deelnemer dit proefje ging rijden. 
Een uiterst deskundige jury, bestaande uit Frits Paymans en Raymond 
Speet, beiden uiterst bekend met het vooral niét op een paard gaan zitten, 
beoordeelde de proefjes. Waarbij ze dan ook meer letten op hetgeen er om 
het daadwerkelijke paardrijden heen gebeurden, dan op de rijkunst van de 
ruiter zelf.
Zo werden er extra punten gegeven omdat de ruiter zo vriendelijk naar de jury 
lachte, maar juist strafpunten als het paard per ongeluk ging mesten in de 
buurt van de jury. De ruiter die zijn paard even iets minder in de hand had dan 
de bedoeling was, waardoor hij een rondje draaide voor de jury, kreeg 20 extra 
punten omdat zij volgens de jury zo’n mooie ereronde had gereden........
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Het eerste deel van het evenement kon bij mooi zonnig weer in de buitenbak 
worden verreden, maar helaas moest halverwege besloten worden om de 
binnenbak op te zoeken, daar de regen toch wel erg nat was.
Zoals u begrijpt, werden er niet echt plaatsen verdeeld in deze wedstrijd. 
Hoewel de uitslag natuurlijk wel op hilarische wijze werd bekend gemaakt. 
Maar echte prijzen waren er niet.
Alle deelnemers ontvingen een complete oranje outfit, bestaande uit een 
hoed, een sjaal en een fluitje. Makkelijk voor zowel koninginnedag als de 
aankomende WK-voetbal.
Voor een beeldverslag kunt u terecht op de site van de vereniging: www.
deziende.nl.
De foto in dit artikel toont alle deelnemers met hun “prijzen”.

Federatieflits!
Een beetje pech, heel veel pech maar daarna gaat 
de zon weer schijnen. 
Het leven van de federatieruiters is niet alleen 
maar rozegeur en oranje linten. 
Lees de volgende verslagen maar:

Zondag 26 maart Boskoop 
Het was een dag van uitersten op Manege Bentwoud in Boskoop, waar de 
Leidse Rij- en Jachtclub een dressuurwedstrijd organiseerde. Vandaag werden 
voor de laatste keer de ‘oude’ dressuurproeven verreden, per 1 april zullen de 
nieuwe dressuurproeven in de ring moeten worden getoond. Dus het werd 
zaak voor Vera met Maybe en ikzelf met Ragne om nog één keertje te knallen! 
 
Ik mocht als eerste van start vandaag in de M2 in een ring van 4 deelnemers. 
Bij het losrijden liep Ragne al als een trein, ik moest haar echt een beetje 
rustig houden, want anders zou ze misschien in de proef in de warme 
binnenbak terugkomen op het been. Maar toen we de ring inreden trok ze 
nog even extra aan! Precies wat we nodig hebben. De eerste proef verliep heel 
fijn, en ik heb erg lekker rondgereden. Uiteindelijk verliep de tweede proef nog 
fijner, dus kwam ik met een Big smile de ring uit. Bij de prijsuitreiking was het 
feest compleet, twee 1e plaatsen en hele mooie punten, namelijk 152 pt en 
156 pt! en die laatste betekende de éérste winstpunt voor Ragne in de M2 :D 
Een echte geluksdag voor ons dus! 
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Vera en Maybe gingen losrijden toen Ragne en ik aan het uitstappen waren. 
En waar bij mij alles op rolletjes verliep ging het bij Vera minder soepel. 
Haar starttijd was met een half uur uitgesteld zodat ze veel te lang moest 
wachten. En Maybe die eerst nog wel goed liep werd wat moe toen ze aan de 
proef moesten beginnen. En toen werd het echt een drama! In de binnenbak 
vond Maybe werkelijk alles heel erg eng. Er zat zo vreselijk veel spoken en 
bakkabouters, dat ze eerst niet eens in de buurt van de korte zijde kon komen. 
Toch begon Vera haar proef, die nog niet eens zo heel dramatisch verliep, maar 
op het einde van de proef kreeg ze een naar bericht. Ze moest stoppen omdat 
Maybe kreupel leek. De jury had haar geen punten gegeven, en ze is de 2e 
proef ook niet meer van start gegaan. Vette pech voor Vera en Maybe! Hopelijk 
is Maybe niet echt kreupel en kwam het meer door de spanning, maar het 
was wel vreselijk vervelend om de ring te moeten verlaten.

Zondag 9 april Nieuwe Wetering 
Vera mocht vandaag het spits afbijten wat betreft de nieuwe dressuurproeven! 
Per 1 april is er het een en ander veranderd in de dressuursport en de grootste 
verandering is wel dat er nieuwe dressuurproeven zijn uitgeschreven. In Vera’s 

klasse, de L1, hoef je bijvoorbeeld niet meer 
binnen te komen over de AC-lijn en bij X 
te groeten. Erg leuk en spannend dus, om 
voor het eerst zo’n nieuwe proef te rijden. 
Ook de puntentelling is veranderd. Doordat 
je voor meer onderdelen een cijfer kunt 
krijgen ligt de winstpuntgrens van 60% nu 
op 180 punten ipv de zo oude vertrouwde 
156 punten. 
 

Nu was de voorbereiding verre van optimaal, want Maybe had er weinig zin 
in deze week, en Vera’s vorige wedstrijd was een klein drama (zie Boskoop). 
Maar tijdens het losrijden voelde Veer al dat Maybe er meer zin in had. De 
eerste proef verliep niet slecht, maar kon beter. Ze kreeg voor deze proef 168 
punten. 
De tweede proef ging een stuk lekkerder, Maybe liep meer bij elkaar, ondanks 
dat ze vaak na de pauze tussen twee proeven een beetje instort. Nu dus niet, 
en dat vond de jury ook mooi. Ze kreeg voor deze 2e proef precies 180 punten 
en dat betekent een winstpunt erbij voor Vera en Maybe!!! 
Erg knap gedaan en dus een leuke start van de nieuwe proeven voor Vera.

Maandag 17 april (2e paasdag) Langeraar 
Chantal zou met Unic een nieuwe poging wagen in de B dressuur. Helaas gaat 
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het niet zo lekker met deze combinatie. Na wat probleempjes met Unic, vond 
Chant het tijd om een keihard op haar arm te vallen en daarmee een fijne 
kneuzing te forceren. Helaas moesten zij dus afzeggen voor deze wedstrijd. 
Ik mocht wel met Ragne naar het zonnige Langeraar, om voor het eerste de 
nieuwe M2-proeven te rijden. Het was erg gezellig omdat er ook nog wat 
vrienden kwam kijken bij de wedstrijd. Helaas liep de wedstrijd wat uit en 

moesten we wachten, wachten en nog 
een wachten, waardoor Ragne al wat moe 
werd. De eerste proef verliep netjes maar 
niet spetterend en in de tweede proef was 
Ragne het een beetje zat (inmiddels al 1,5 
uur in de weer), maar liep ze wel keurig in 
galop en de uitgestrekte gangen. Na de proef 
werd ik aangesproken door de jury die al 
zei dat hij het ‘niet goed’ vond, en met de 
prijsuitreiking bleek ook wát hij daarmee 
bedoelde. Rag en ik hebben nog nooit zulke 

lage punten gekregen, het leverde dankzij de nieuwe reglementen zelfs een 
verliespunt op! 154 pt en 142 pt (onder de 150 pt (=50%) is tegenwoordig 
een verliespunt). Ik heb nog nooit zelfs maar onder de 53% gereden, dus de 
teleurstelling was héél groot en naar mijn idee was dit ook zeer onterecht. 
Helaas is er niets aan te doen en gaan we gewoon ons best doen bij de 
volgende wedstrijd om die winstpunt die we hadden weer terug te pakken! 
 
Zondag 30 april Hazerswoude-Dorp, Amalia Concours 
Vastbesloten om de winstpunt terug te halen ging ik met Mick en Ragne naar 
het Amalia concours bij de gezellige vereniging van de Prinsenhofruiters. 
Extra leuk was het dit keer, omdat ik met mijn pas gehaald E-rijbewijs nu zelf 
de auto en trailer met Ragne naar Hazerswoude kon rijden! Dat ging al heel 
soepeltjes. In Hazerswoude bleek de organisatie zich wat in de tijd vergist te 
hebben, en dus waren we ruim een uur te vroeg aanwezig. Geen probleem, 
want er was genoeg te zien en te praten. Toen het eindelijk tijd werd om te 
gaan rijden werd ik wel een klein beetje zenuwachtig, want ik wilde niet nog 
een keer een verliesputn krijgen zoals in Langeraar. Maar met losrijden voelde 
Rag al superfijn aan en ik zat weer lachend te paard. De eerste proef ging al 
erg lekker, ondanks dat de bakbodem niet bepaald meewerkte. Ik mocht gelijk 
door naar de 2e proef en reed gauw nog even een stukje travers door. In de 2e 
proef deed Rag er een schepje bovenop en ik zag zowaar een lachende jury in 
het juryhokje zitten. Dit kon niet meer misgaan! En jawel bij de prijsuitreiking 
bleek dat ik 174 pt had voor de eerste proef en 182 pt voor de 2e (en een 
3e prijs)! Hoera, de winstpunt herwonnnen! We kregen zelfs een 8 voor de 
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ocntragalop, onze dag kon niet meer stuk.

Zaterdag 13 mei Woerden 
‘We moeten een keer in Woerden starten!’ zei Vera. Dus wij hadden ons 
opgegeven voor de wedstrijd, blijkt Maybe ineens kreupel te zijn. Echt pech 
voor Vera, hopelijk komt het allemaal goed. Dus moest ik alleen naar Woerden 
met Ragne en trouwe hulp Mick. In de eerste proef liep Ragne best lekker. 
Afgezien van een foutje in de slangevolte in contragalop, verliep deze M2-
proef best fijn, maar niet spetterend. 
Over spetteren gesproken, voordat ik de tweede proef mocht gaan rijden 
kwam er ineens een boot langsvaren, vlakbij de losrijdbaan. Dat had Rag 
natuurlijk nog nooit gezien! De tweede proef gingen er stukken heel fijn, maar 
vooral de stap ging minder. Daar had Rag niet zo’n zin in. Al met al wel lekker 
gereden. Dat bleek ook wel bij de prijsuitreiking, we hadden geen prijs, maar 
kregen wel 181 en 170 punten! En dat betekent een winstpunt erbij! Groot 
feest, want ik had het zelf niet helemaal verwacht. 
 
Deze avond zijn we met de vereniging uit eten geweest bij restaurant El 
Caballo in Alphen a/d Rijn. Het werd een tamelijk dolle boel met Ria, Carla, 
Corrie, Mick, Vera en ik. Vooral op de terugweg was het erg lachen! Volgende 
keer hopen we wel op een grotere opkomst van leden, want zo’n avondje wil 
je niet missen. (Ria’s jasje, Ca’s schoenen!) 
 
Terug naar de standen die zijn als volgt: 
 
Chantal & Unic B + 2  
Vera & Maybe L1 + 7 
Jo & Boy L1 + 9 
Lot & Ragne M2 + 2 
Inge & Bolle M1 + 10 (M2-startgerechtigd) 
Ria & Northan Z1 + 15 (Z2-startgerechtigd) 

Zaterdag 13 mei reden Marielle & Secret een oefenwedstrijd in Zevenhoven. 
Zij behaalden daar een 2e en een 3e plaats! Zondag 14 mei ging Marieke 
met Replay daar van start en dat leverde zowaar een 3e en een 1e prijs op! 
Als je nog geen federatieruiter bent is het hartstikke leuk om een keer zo’n 
oefenwedstrijd te rijden. Op het mededelingenbord hangt nu een uitnodiging 
voor een wedstrijd bij de Viergangruiters. Misschien wat voor jou?
 
Groetjes 
Lot 
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Voorjaarscross
Zaterdag 20 mei organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De 
Ziende” haar eerste grote wedstrijd in het jaar 2006.
Maar liefst 55 deelnemers hadden zich aangemeld. Voor een cross is dit 
behoorlijk veel, daar de meeste kinderen meer voor dressuur voelen.
De ruiters waren onderverdeeld in 6 categorieën, uiteraard naar rijervaring.
Om 9 uur werd gestart met een gelegenheidsring met daarin  de deelnemers 
die niet ondergebracht konden worden  in een andere, grotere groep. Dit was 
een mix van jonge- en senoren ruiters.
Vanaf 10 uur gingen de traditionele groepen van start.
Hierbij waren de mensen met eigen paarden het eerste aan de beurt, gevolgd  
door de eerste groep junioren.
Na de prijsuitreiking van deze drie categorieën ging de tweede groep junioren 
van start.
Al deze groepen reden een echte cross door de binnen en buitenbakken van 
manege Pretfort.
Daarna kwamen de wat minder ervaren kinderen aan de beurt.
Groep één reed een zogenaamde puzzelcross waarbij ze het parcours reden, 
afgeremd door juryleden die vragen stelden over de ruitersport. Dit om het 
tempo niet te hoog op te laten lopen.
De laatste groep bestond uit vier kinderen die twee aan twee het parcours 
doorliepen, waarbij de één de pony vasthield en de ander er bovenop zat. Ook 
zij kregen vragen gesteld.  Uiteraard deden beiden kinderen het parcours een 
keer op de rug van het paard.

De uitslagen:
 Gelegenheidsring:

1 Louisa Klootwijk op Kasper met 135 pt.
2 Esther van Maltha op Belle met 133 pt.
3 Elena Hoogstrate op Mickey met 131 pt.
4 Els Smit op Borah met 122 pt.
5 Gerda Bruggeman op Oleander met 119 pt.

 Eigen Paarden ring:
1 Jessica Rietveld op Selly met 135 pt.
2 Patricia Leliveld op Silvano met 135 pt.
3 Celeste Tukker op Donja met 135 pt.
4 Natasja Rietveld op Selly met 133 pt.
5 Sonja van Maltha op Humpey met 132 pt.
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 Junioren 1:
1 Felicia Brouwer op Mickey met 135 pt.
2 Sylvia Tijsterman op Mickey met 135 pt.
3 Femke Severrien op Kindly met 133 pt.
4 Vivian de Kort op Kindly met 133 pt.
5 Carola Stolk op Borah met 133 pt.

 Junioren 2:
1 Margaux Vos op Borah met 133 pt.
2 Sanne Buining op Kasper met 133 pt.
3 Linda de Groot op Borah met 132 pt.
4 Franca Brussee op Mickey met 132 pt.
5 Isa Koppens op Pokey met 131 pt.

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

 Puzzelcross:
1 Bo van Vliet op Pokey met 155 pt.
2 Elianne van Egmond op Kindly met 153 pt.
3 Marieke Oudenes op Hardy met 148 pt.
4 Esmee Wlff op Jeroen met 147 pt.
5 Jasmine van Schaik op Pokey met 146 pt.

 Puzzelrit:
1 Denise Portangs en Joyce Tukker op Finia met 288 pt.
2 Bente Captein en Meagon-Melanie Zijp op Kim met 284 pt.

www.pretfort.nl
voor het hotste nieuws van 

Ruitersportvereniging
“De Ziende”

en Manege Pretfort.
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Een onderonsje 
met…
Een bekend gezicht op 
Pretfort

Deze keer… 

(kleine) Gerda!!!

Hallo, stel jezelf eens voor aan de Pretpraat-lezers!
Ik ben Gerda Bruggeman, ik ben 41 jaar, geboren en getogen in Alphen aan 
den Rijn. Ik ben moeder van twee kinderen namelijk Marlies (12 jaar) en Lars 
(9 jaar). Marlies rijdt ook op Pretfort, op zaterdagochtend. Ik ben getrouwd 
met Chris, al bijna 18 jaar!
Was Chris je eerste echte liefde?
Eh..nee maar hij was wel de eerste waar ik mee trouwde, telt dat ook? 
Hahaha!!
Jullie wonen in Alphen?
Ja, we wonen in de Bergmolen, een gezellige buurt met veel jonge gezinnen 
en veel kinderen. We organiseren af en toe dingen in de buurt, zoals een buurt 
barbecue. Erg leuk allemaal!
Wat voor werk doe je?
Ik ben DTP-er bij een drukkerij. DTP staat voor Desk Top Publisher. Ik doe de 
lay-out en de opmaak van allerlei vakbladen en –tijdschriften. Dat is dus een 
raakvlak met Ad Koster en al zijn werkzaamheden als drukker en zo! (Gerda 
maakt altijd de mooie posters voor de wedstrijdinschrijvingen, met de mooie 
foto’s van onze pony’s op de achtergrond! Red.) De foto’s en de tekst zet ik 
netjes op de pagina’s, zeg maar. Ik werk al 21 jaar als DTP-er voor dezelfde 
baas. 
Voor onze lezers zijn het geen interessante tijdschriften en bladen, ze zijn 
bedoeld voor ambtenaren en bedrijven.
Wat doet je man Chris voor werk?
Hij is grondwerktuigkundige bij de KLM. Hij verzorgt het onderhoud van 
vliegtuigen. Een soort elektricien dus eigenlijk.
Waar hebben jullie elkaar leren kennen?
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de paardrijlessen in de 20 x 60 
meter grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het 
africhten van jonge paarden. De manege is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 93,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 105,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 237,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 195,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 260,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.
Hebt u een eigen paard en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de volgende tarieven:
Groepsles van 1 uur, € 4,50 - Privéles van 30 minuten, € 13,00 - Privéles van 1 uur, € 21,00
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 13,00 voor u.

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 18,50 per jaar (2e gezinslid € 9,25) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.PRETFORT.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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In het Kasteel, een uitgaanscentrum in Alphen. Aan de bar, geloof ik!
Waren jullie eerst vrienden?
Nee, we gingen gelijk voor “het echie”, all the way, hihihi!
Je man Chris rijdt geen paard?
Nee zeg, hij vindt ze zelfs stinken!! Lars, mijn zoon, heeft er ook niets mee. Hij 
honkbalt en Chris doet aan fitness en conditietraining. Alleen mijn dochter 
Marlies is een even grote paardengek als ik!
Wat zijn je hobby’s?
Allereerst natuurlijk paardrijden! Verder houd ik van 
kletsen en teuten, een wijntje drinken, muziek, lezen 
en af en toe eens lekker uitgaan. We gaan maar een 
paar keer per jaar uit, maar dan doen we het ook 
goed! 
Je bent altijd lekker druk als vrijwilliger op de 
manege, toch?
Klopt, ik zit in het bestuur van RSV De Ziende, ik 

verzorg het secretariaat. 
Dat houdt in dat ik de 
notulen maak van de vergaderingen en een 
jaarverslag in januari. Behalve het secretariaatwerk 
doe ik ook bardiensten op zaterdag en met 
wedstrijden. Samen met Anneke Epskamp regel 
ik ook de prijzen voor de Open Dag en verricht 
hand en spandiensten met wedstrijden, Ik ben dan 
bij voorbeeld ringmeester of schrijf in de jury de 
punten en het jurycommentaar op de protocollen. 
Het is erg leuk om te doen, maar zeker de Open Dag 
vergt enorm veel tijd hoor!

O ja, ten slotte ben ik ook nog de vrouw de welbekende snoepzakjes maakt!
Jeetje, dat je nog tijd hebt voor andere dingen!
Oh jawel hoor! Ik zit ook sinds 5 jaar in de schoolraad van de school van Lars 
en Marlies. Ik wil dat nog 2 jaar volhouden, dan gaat Lars van school en vind ik 
het wel mooi geweest!
Wat houdt dat werk voor de schoolraad dan in?
We organiseren feesten, zoals de paas- en de kerstviering bij voorbeeld. Verder 
verrichten we hand en spandiensten op allerlei gelegenheden.
Rijd je al lang paard?
Ik ben volgens mij begonnen toen ik een jaar of 6 was. Dat was op de manege 
van Avifauna. Ze hadden daar Shetlanders die rondjes liepen in de speeltuin. 
Die mochten we er dan heen rijden en ’s avonds ook weer terug rijden. Verder 
liepen we dan de hele dag rondjes met die beestjes. Wij hadden thuis geen 
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geld voor paardrijles, maar voor dat heen en weer rijden liep ik graag de hele 
dag rondjes! 
Ook fietste ik wel eens naar boer Bakker, helemaal achterin De Meije. Die had 
ook allemaal kleine pony’s waar ik wel eens op mocht rijden.
Toen ik wat ouder werd, ik denk een jaar of 10, ging ik op de Avifaunamanege 
helpen met uitmesten en voeren en zo. Dan mocht ik daarvoor af en toe een 
half uurtje of een uurtje rijden. 
Ik heb ook nog een poos een pony van een meisje verzorgd. Die pony heette 
Sinne. Het was een soort Desi, maar dan nog drukker en dribbeliger! Ik ben 
daarmee gestopt toen ik 15 was en pas weer paard gaan rijden toen Marlies 
met paardrijles begon, op Pretfort. Dat is nu alweer 4 jaar geleden.
Heb je toen eerst in een manegeles gereden?
Jazeker, ik zat in een manegeles op woensdagavond. Ik was eens 
meegekomen met een vriendin van me, Cecil. We noemden onze les zelf “de 
ouwe vrouwenles”, hahaha! Ik reed toen vaak op Borah, maar heb ook wel 
eens op Sanne gereden. Die les is opgeheven, omdat verschillende mensen 
ermee stopten. Ik ging Oleander huren en kon in de eigen paardenles, ook op 
woensdagavond.
Hoe ben je op het huren van Oleander gekomen? Kun je iets over 
haar vertellen?
Ria had haar gekocht van een handelaar en het leek haar wel een leuk paardje 
voor mij. Ze wist dat ik erover dacht om een paardje te gaan huren. Marjolein, 
mijn “medehuurder”, kreeg les van Chantal en had ook wel oren naar een 
huurpaardje. We vonden Oleander gelijk leuk. Eerst huurde ik Oleander alleen, 
maar ik kon maar 4 dagen per week. Daarna kwam Marjolein als medehuurder 
en dat is maar goed ook, want Oleander heeft veel te veel energie om maar 4 
dagen per week te werken! 
Wat kan ik nog meer vertellen? Oleander is een hele lieve, voorwaartse 
merrie. Het klikte eigenlijk gelijk al tussen ons. Ze heeft een erg lief koppie, is 
lekker snel ontzettend energiek! Dat vind ik juist zo leuk aan haar!
Ze maakt een nogal eh…drukke indruk! Hoe is het om op haar te 
rijden?
Tja, ze is snel en dribbelig en de kunst is om je benen eraan te houden. Bij 
veel paarden moet je drijven om ze vooruit te krijgen, maar Oleander moet je 
“opsluiten” met je benen, om te voorkomen dat ze onder je vandaan rent. Het 
klinkt heel gek, drijven om een paard in bedwang te houden, maar het werkt 
echt!
Heb je nog steeds les met Oleander?
Ik rijd op woensdagavond in de leukste en gezelligste eigen paarden les die er 
bestaat, om 20.00u!!! We krijgen les van Ria. In die les rijd ik samen met Ellen, 
Valda, Annemiek, Marjan en straks Carla weer, als haar paard weer beter is! Na 
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de les drinken we altijd nog wat, en dat is heel gezellig!
Verder probeer ik elke week een privéles te nemen, daar leer je zo veel van! 
Als Ria heel af en toe even op mijn paardje gaat, zie ik welk nivo ik graag wil 
bereiken. Ik krijg er gewoon een minderwaardigheidscomplex van, zo mooi 
loopt Oleander dan! Hahaha! Nee, zonder gekheid, dat is gewoon erg mooi om 
te zien!
Ten slotte: wat zou je op Pretfort graag willen veranderen en wat 
moet er blijven zoals het is?
Ik vind Pretfort een hele leuke manege, dat staat voorop. Zoals ze met 
angstige kinderen omgaan, dat vind ik geweldig. Er wordt niet gepusht, maar 
er wordt ook niet te voorzichtig gedaan! Marlies heeft in de beginperiode 
last van angst gehad en Ria heeft er flink in moeten investeren, maar dat 
heeft wel een heel positief effect gehad. Wanneer kinderen persé op pony’s 
moeten waar ze bang voor zijn, haken ze af. Dat wordt hier gelukkig nooit 
van ze gevraagd! Pretfort is ook gewoon een hele gezellige plek. Er is hier 
geen poeha, en het statusverschil tussen privépaardruiters en manegeruiters 
is hier niet aan de orde. Dat vind ik erg waardevol. En niet te vergeten alle 
wedstrijden die worden georganiseerd voor de kinderen en alle feesten 
tussendoor, zoals de Sinterklaasviering! Leuk hoor!

Het enige dat ik anders zou willen zien, is de rol van bij voorbeeld de ouders 
van de leskinderen. Ik zou graag een paar keer per jaar een dag organiseren 
waarop we met zijn allen een grote taak op ons nemen. Bij voorbeeld een 
dag waarin we het erf opruimen, of 
onkruid uit de wei trekken. Je hebt 
dan echt een groep van 25 mensen 
nodig, wil het te doen zijn. Ik weet 
zeker dat er ouders zijn die gelijk 
zouden willen helpen! Wanneer we 
met wedstrijden en zo hulp nodig 
hebben met het opruimen van 
hindernissen, staat ook iedereen 
altijd gelijk klaar! Het is dan in een tel 
weer allemaal opgeruimd! Mensen 
willen heus wel helpen, maar je 
moet wel even zo’n dag organiseren 
natuurlijk. Maar dit plan staat op het 
punt om uitgevoerd te gaan worden, 
dus dat gaat helemaal goed komen!!
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Paardenpraat
Deze keer stelt 
Ultra
zich aan jullie voor!

Halloooo, lieve lezertjes! Wat fijn dat ik 
een plaatsje krijg in jullie lijfblad! Ik heb 
gehoord dat jullie allemaal graag wat 
meer over mij zouden willen weten, en 
daar word ik helemaal verlegen van! 
Het was me al opgevallen dat jullie mij 
allemaal graag opzoeken en ik ben ook 
altijd erg blij met jullie aandacht en jullie 
lekkers! De belangstelling is dus geheel 
wederzijds!

Ik ben een mooie merrie van 5 jaar, 
bruin van kleur en ik heb geloof ik een stokmaat van 1.65, maar wie weet 
zijn daar nog wat centimeters bijgekomen? Ik ben volgens iedereen wel 
gegroeid, maar dan voornamelijk in de breedte, zegt men. Toen ik uit mijn 
geboorteplaats Heeswijk hierheen kwam, was ik te mager en volgens velen 
leek ik wel een uit de kluiten gewassen veulen. Mijn spieren moesten zich nog 
ontwikkelen en ik moest volop kuilgras en biks eten om wat meer vorm te 
krijgen. Nou, mijn spieren interesseren me geen zier, maar al dat biks en al dat 
kuilgras was helemaal niet verkeerd hoor! Sjonge, wat een reuze honger had 
ik van die lange reis en van alle indrukken van de nieuwe omgeving.
Ik schijn tegenwoordig erg mooie en ruime “gangen” te hebben. Geen idee 
waar die zitten, die gangen, maar het is altijd leuk om complimentjes te 
krijgen!
Ik ben trouwens niet in mijn uppie hierheen gekomen hoor! Ik kwam 
samen met Sam, mijn grote bruine vriend die je in een van de buitenboxen 
kunt vinden. Een onwijs lekker stuk die Sam joh! En ook zo reuze aardig en 
voorkomend! Doe hem de groetjes maar en wens hem beterschap, want hij 
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was zo onhandig om gewond uit de springwei te komen een paar weken 
geleden…Ik heb hem daarom al een poosje niet gezien! De arme ziel!

Om even in de sfeer van de ongelukjes te blijven…Daar kan ik ook over 
meepraten zeg! Een poosje geleden probeerde ik een koprol te maken aan de 
longeerlijn, dat leek me een leuke oefening. Ik had al wel eens een handstand 
en een radslag geoefend en die gingen me goed af, alleen de koprol zat er 
nog niet zo in. Terwijl ik die oefende kwam mijn nek een beetje klem te zitten 
geloof ik, en ik raakte met mijn hoofd ook nog onzacht het zand. Logisch 
dat een dergelijke koprol niet gelijk vlekkeloos gaat, maar mijn nek en hoofd 
deden toch wel erg zeer! Ik dacht: “Laat ik maar even blijven liggen, dan 
kan ik even bijkomen van deze gymnastiekoefening!”. Helaas werd Ria, mijn 
baasje die aan de andere kant van de longeerlijn stond, daar toch wel een 
beetje zenuwachtig van. Die dacht geloof ik zelfs dat ik dood ging. Nou, DOEI! 
Doodgaan is toch wel het LAATSTE wat ik doe, ja toch!?
Voor ik het wist kwamen er wat meiden bij me staan, die zo lief waren om 
even een deken over me heen te leggen. Wel maf eigenlijk, want ik zweette 
als een otter dus koud had ik het niet, maar zorgzaamheid kent geen tijd dus 
laat ik daar niet over zeuren.
Toen ik na een poosje weer opstond zag ik alles driedubbel. Wel grappig, 
ik had ineens drie longeerlijnen aan mijn hoofdstel en er stond ineens een 
hele menigte Ria’s bij me, hihihi. Jammer van de hoofdpijn en de zere nek, 
maar hoe dan ook: ik stond weer, al was het dan een scheetje beef, euh..
een beetje scheef bedoel ik. Er kwam na een tijdje een vent naar me toe met 
zo’n doktersluchtje aan zijn kleren, dus ik rook letterlijk onraad! En ja hoor, 
daar kwamen de spuiten! Ik ben nog een paar keer helemaal rechtop gaan 
staan om te laten zien dat ik weer helemaal gezond was en toch echt geen 
spuitje nodig had, maar helaas werd er niet naar me geluisterd en kreeg ik 
wat prikken tegen de pijn en zo. Nou, dat beviel achteraf best goed, ik was zo 
stoned als een kanarie en mijn benen hielden gelukkig ook op met trillen. Zou 
ik de schrik dan toch ook wat te pakken hebben gehad?

Ria is dus mijn baasje en al komt ze vaak kroelen en geeft ze me heeeerlijke 
slobber en wortels, apart is ze wel een beetje hoor! Had ik dat al verteld? 
We waren een keer aan het rijden, helemaal alleen in de binnenbak. Ik vond 
het nogal eenzaam en toen er een witte pony ook de bak in kwam, vond ik 
dat natuurlijk reuze gezellig en ik dacht: “Laat ik eens een sprongetje van 
blijdschap maken!”. Beetje verkeerd ingeschat geloof ik, want ik viel bijna 
achterover, maargoed. Ik reed weer verder en halverwege de lange zijde 
bemerkte ik dat Ria toch wel erg licht aanvoelde…Blijkt ze te zijn afgestapt 
onderweg!! Nou jaaaaa zeg!! Lag op haar rug lui te doen, in het zand. Net of zij 
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al het werk gedaan had! Waar kan ze nou zo moe van zijn geworden? Ze was 
zelfs te moe om zelf naar haar stalletje te lopen, want er kwamen mannen 
met zo’n bedje op wielen en die brachten haar naar haar stal! Dat is nog eens 
service! Ik moet altijd zelf lopen, ook al ben ik doodmoe! Maar verschil moet er 
zijn natuurlijk, je hebt werkpaarden en luxe paarden, zo is dat!
Daarna heeft ze zeker een poosje vakantie genomen, want ze kwam een paar 
weken helemaal niet om te voeren en te kroelen of zo. Zal dus wel echt moe 
geweest zijn, anders kom je toch minstens even gedag zeggen voordat je op 
vakantie gaat?

Nou, zoals jullie merken ben ik best een goede prater! Als je wilt, kom eens 
langs voor een knuffel en een beetje aandacht, want daar ben ik helemaal gek 
op! Ik sta tegenover de poetsplaats in de nieuwe stal, dat scheelt weer want 
al die mensen die daar hun paard komen poetsen zien mij daar ook staan. En 
zien ze me niet staan, dan bonk ik gewoon net zo lang met mijn hoofd tegen 
de bovenkant van de deur tot ik WEL hun volledige aandacht heb! Handig hé?

Ik begrijp dat jullie graag nog meer zouden willen weten, maar ik mag zo de 
wei lekker in dus ik stop ermee voor deze keer. Kom gerust eens langs, bij 
voorkeur ’s avonds want dan ben ik altijd thuis. Kun je gelijk zien hoe mooi ik 
ben geworden van al het lekkers en het harde werken. Ik heb trouwens ook 
een pracht van een bles en schitterende aftekeningen op mijn benen. En niet 
te vergeten….een koppie om te zoenen, al zeg ik het zelf!! Zou ik die mooie 
verschijning geërfd hebben van mijn vader Metropole of mijn opa Voltaire? Die 
mochten er ook wezen, heb ik gehoord!

Oké lieverds, tot gauw maar weer! Kusjes,

Ultraxxx

Prietpraatjes
Wist U dat….

• De eigen paardendag 2006 weer een groot succes 
was?

• De jury zich heeft laten verleiden door een dame van 
lichte zeden en 120 extra bonuspunten gaf?

• Bandiet het springweitje duidelijk een geschiktere 
locatie vond als de buitenbak?

• Donald Duck een mooie proef reed, maar te veel met 
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de jury sprak tijdens het proefje?
• Marieke als grasmat van de Arena in de ring verscheen?
• Vooral de After Party een groot feest was, 

maar dat iedereen dronken werd gevoerd 
met limonade?

• Wij alweer uit kijken naar de volgende eigen 
paardendag?

• Deze helaas maar 1 keer per jaar plaats 
vindt?

• Menno deze maand nog naar zijn nieuwe 
eigenaar is vertrokken?

• Het al wel twee keer was uitgesteld.
• Lot aan het pingpongen is met de jury, met als balletje een winstpunt?
• Wij al hebben uitgelegd dat dit toch echt een hele andere sport is?
• Maybe een hoefzweer had?
• Zij moest worden “platgespoten” voor een bezoekje van de hoefsmid?
• Hij toen nog maar 3 van de 4 hoeven mocht bekappen?
• Maybe dus wel echt een héle grote hekel aan de hoefsmid heeft??
• Ria ritmisch gymnastiek doet met Ultra?
• Ze allebei heel erg gevoelig zijn voor hersenschuddingen?
• Unic, het paard van Chantal, erg populair is bij zowel het mannelijk als 

het vrouwelijk geslacht in het weiland?
• Wij ons afvragen of Chantal ook zoveel belangstelling heeft bij zowel 

mannen als vrouwen als ze gaat stappen?
• Je immers op je paard schijnt te gaan lijken als je daar zo intensief 

mee omgaat?
• Wij hooggeeerd bezoek hadden uit Drenthe, namelijk een 

paardenfluisteraar van het Ballingerhof?
• Zij regelmatig in het paardenblad Bit staan?
• Wij geoefend hebben in het “grondwerken” met onze paarden?
• Oscar toch altijd nog liever op schoot komt zitten i.p.v. dat hij aan het 

werk gaat?
• Benz zich toch echt niet zo maar door een wildvreemde vent laat 

betasten, ook al is deze van het beroemde Ballingerhof?
• Hera wel in galop ging nageven van dezelfde meneer?
• Zij het ook heel leuk vond om met hem te spelen aan een touwtje?
• Wij haar nog nooit zo elastisch en voorwaarts hebben gezien?
• Hugo zich  toch echt niet laat africhten door het Ballingerhof, en liever 

lekker op Sam blijft hangen?
• Hij dan ook de Bit nog nooit heeft gelezen?
• Replay denkt dat hij een Shetlander is?
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• Wij voor Marieke hopen dat hij nooit op schoot wil komen liggen??
• Ria erg gesteld is op oud Hollandse onderbroekenlol?
• Iemand maar een scheet hoeft te laten of ze ligt alweer helemaal in 

een deuk?
• Esther haar dan ook vaak aan het lachen krijgt, omdat ze vaak last 

heeft van “valse lucht”?
• Vera de titel Miss Nat t-shirt van Zuid Holland eervol in de wacht heeft 

gesleept, tijdens het jureren met Ria?
• Ria dus eigenlijk het meest van natte onderbroekenlol houdt?
• Karen in de vakantiestemming is en van Turkije, via Aanlanderveen, 

doodleuk nog eens een paar dagen naar Tirol af reist in tijd van 1,5 
week?

• Gerda Bruggeman zenuwachtig wordt van op de foto gaan?
• Zij blij was dat het foto’s nemen voor haar interview eindelijk klaar 

was?
• Alle foto’s bleken te zijn mislukt, en zij voor een 

nieuwe sessie op moest?
• Zij blij is dat ze maar 1 keer geïnterviewd wordt 

voor de Pretpraat?
• Nikki van Borah is gevallen en na 2 weken nog 

steeds pijn in haar rug had.
• Dat ze ook een blauwe plek had omdat Borah, 

nadat ze gevallen was, perongelijk op haar was gaan staan!
• Dat Dapper en Barney weg zijn en heel veel mensen het jammer 

vinden.
• De Open Dag op 24 juni weer heel wat leuks te bieden heeft.
• Er weer heel wat demonstraties te zien zijn.
• Dat je natuurlijk je hele familie moet meenemen naar Pretfort.

• We nog best een paar sponsors kunnen gebruiken om  
 een deel van de kosten te kunnen betalen.
• Elk bedrag van harte welkom is bij de    
 penningmeester.
• Ria natuurlijk ook uw bijdrage wil aannemen.
• We nog sponsors zoeken voor o.a. het springkussen.
• De familie Leliveld ook nu weer een geweldig bedrag  
 heeft beschikbaar gesteld voor de bekers.

• We daar weer vreslijk blij mee zijn.
• Er natuurlijk ook weer hamburgers, saté, frite, kroketten en dergelijke 

tekoop zijn en je dus niet thuis hoeft te eten.

• Iedereen dus op 24 juni naar de manege moet komen
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Kopij voor Pretpraat gevraagd
Pretpraat wordt altijd door een kleine groep mensen volgeschreven en dat zou 
niet zo moeten zijn. Daarom wil ik jullie vragen om ook eens iets te schrijven 
voor het blad.
Je kunt denken aan wedstrijdverslagen, vakantie verhalen met paarden, maar 
ook gewoon hoe je het op de manege ervaart. Is het er leuk en waarom dan 
wel...  

Schrijf een stukje en mail het naar de redaktie: 
pretpraat@deziende.nl
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Wij feliciteren             
de jarigen in de komende maanden

 juni
2 Jolanda Nagel
� Bejulah van Haren
�� Elena Hoogstrate
�� Anna Louisa Klootwijk
20 Kitty Lafeber
20 Iris Touw
22 Vincent Smits
2� Ester van Doorne
2� Ben Epskamp
2� Margaux Vos

juli
3 Iris van Doorne
6 Sharon  Janssen
� Jelle Peterse
� Bram Angenent
� Bonnie Domburg
�0 Roos Duvekot
�2 Inge Bakker
�� Margot Keizer
�� Jeanine van Oudenallen
�� Moushami Hilders
23 Cindy Hagénus
3� Fenna Schrijver

maar 
ook 

iedereen die 
(binnenkort) 

geslaagd is 
voor een 
examen!!
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Wil je ook een keer in het PretPortret, spreek dan Esther van 
Maltha of Ad Koster even aan, of mail een goede kwaliteit foto naar:

pretpraat@deziende.nl
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24 juni
Open Dag en Dressuurwedstrijd

26 juni UITERSTE inleverdatum kopij Pretpraat

10 juli t/m 21 augustus is de manege
gesloten voor lessen

10 t/m 15 juli Eerste kamp
 Dit kamp is in principe voor de basisschooljeugd
18 t/m 22 juli Tweede kamp
 Dit kamp is in principe voor de jeugd op het   
 middelbaar onderwijs
16 september Najaarscross
28 oktober Najaarsdressuur
25 november Sinterklaasfeest


