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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



Jaargang 35, nummer 3  -  juni 2009  -  pagina  3

Ruitersportvereniging:
voorzitter
Corian Messing
Krammer 24
2401 DJ  Alphen a/d Rijn
Tel. (0172) 24 45 65

sekretaris
Gerda Bruggeman
Bergmolen 51
2406 KV  Alphen a/d Rijn
Tel. (0172) 47 29 24

penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
Ad Koster
Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 43 53

Bestuursleden /Wedstrijdcommissie:
Michael van Koert (0172) 57 10 60
Adrie Vianen (0172) 53 77 88
Anneke Epskamp (0172) 60 42 11
Arja Heikoop (0172) 49 25 69

Jeugdbestuur:
Femke Severrien (0172) 61 71 64
Vivian de Kort (0172) 57 15 38
Marit v Leeuwen (0172) 43 98 33

BEHEER INTERNET:  Bert Marsman

BANK EN GIRO
Ruitersportvereniging  “De Ziende”
Postgiro RSV 35.43.870

CONTRIBUTIE
EUR 27,50 per jaar; 2e lid uit het zelf-
de gezin betaalt EUR 13,75 per jaar.

PRETPRAAT
Pretpraat verschijnt 6x per jaar.
Oplage per nummer ca. 200.
Al vanaf € 40,00 per jaar kunt u in ons 
blad adverteren. Informeer er eens 
naar bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij Ad Koster of Esther van Maltha
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl

DRUKWERK
Ad Koster Printing
Telefoon (0172) 57 43 53

Inleveren kopij:
Uiterlijk 10 augustus 2009

Rijvereniging:
Naast Ruitersportvereniging “De 
Ziende”, bestaat er ook een aparte 
vereniging voor de ruiters die deelne-
men aan wedstrijden buiten Manege 
Pretfort. 
Dit is de Rijvereniging “De Ziende”. 
Informatie hierover kunt u krijgen via 
Janneke vd Vis, de sekretaris van deze 
zuster vereniging.
Telefoon: (0172) 616909.
Het gironummer van deze aparte 
vereniging is 10.347.

Betaling van lesgelden:
Dit doet u op giro 1941.587 t.n.v. 
Manege Pretfort te Aarlanderveen.
Dus niet via de rekeningen van de 
vereniging.

PRETPRAAT
Clubblad van Ruitersportvereniging “De Ziende”

jaargang 35   -   nr 3   -   juni 2009



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  4

Van de voorzitter
Wat een rust overal! Flits begroet ons slaperig en 
de boxen zijn leeg. In de oude ponystal hebben 
de zwaluwen jongen en zij zijn de enigen die veel 
misbaar maken. Ze hebben nu ook veel minder 
concurrentie van de duiven, waarvan een groot 
aantal is verhuisd.  Helaas is kip Gerda inmiddels 
overleden, maar een aantal kuikentjes is terug 
van hun logeerpartij bij Ria’s ouders om te voor-
komen dat ze opgevreten zouden worden door een verwilderde kat die als een 
ware massamoordenaar schrik en paniek zaaide. Die kat is gelukkig gevangen en 
afgereisd per dierenambulance. Er zijn nog maar één of twee kleine konijntjes 
over, dus we hopen nu maar dat we er snel nog veel meer zullen zien rondsprin-
gen. Alle paarden zijn buiten en genieten van de ruimte, het onbeperkte gras en 
het onder elkaar zijn. Kunnen ze eens lekker met elkaar het onmogelijke gedrag 
van al die veeleisende ruiters met elkaar doornemen! Hetzelfde geldt voor de 
bezoekers op het terras, die vast van plan waren snel terug naar huis te gaan, 
maar ervan genieten eindelijk lekker rustig in de zon te zitten en met elkaar 
paardeneigenaardigheden door te nemen. Wat een heerlijke tijd is dit! 
De enigen die in deze tijd kennelijk weinig behoefte aan rust hebben, zijn Su-
zanne van de Burgh en haar vader, die al vele zaterdagen op de manege hebben 
gewerkt. De oude ponystal straalt je dan ook weer tegemoet als je komt aanlo-
pen. Veel dank voor jullie grote inzet!
En dat geldt natuurlijk ook voor alle andere harde werkers die continu als “Pret-
fort cleaning team” actief zijn. Is het al opgevallen hoe leeg het erf is geworden? 
Als ik het goed heb, zijn er wel drie containers rotzooi afgevoerd!

De cross hebben we gehad, een mooie dag met veel wind, maar dat leek nie-
mand te storen. De paarden waren geduldig en de ruiters reden goed, dus we 
hebben gelukkig geen spannende verhalen te vertellen over rondcrossende paar-
den of pijnlijke vallen. Ik zag veel tevreden en trotse kinderen, dus leek het me 
een geslaagde dag. Wel een woord van waardering voor de vele ouders van de 
ruitertjes in de puzzelcross en puzzelrit. De uitslag liet erg lang op zich wachten 
en vertoonde enkele storende fouten. Waarvoor excuses en veel dank voor jullie 
geduld en volhardend wachten! We gaan ervan uit dat dat een volgende keer 
niet meer nodig zal zijn, omdat we een aantal maatregelen hebben genomen 
om dit te voorkomen. Zoals:
Meer tijd om het parcours te leren kennen. We zullen de tekening van het par-
cours voortaan ruim tevoren in de kantine ophangen, zodat de ruiters er alvast 
naar kunnen kijken. We gaan tijdens de wedstrijd meer waarde hechten aan 
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kennis van het parcours. Op zich is dit geen nieuwe regel, maar de handhaving 
was een beetje weggezakt.
Bij de puzzelcross gaan we voortaan de tijd opnemen, als tweede criterium naast 
de prestatie. Zo hopen we te voorkomen dat heel veel ruitertjes op de eerste 
plaats komen, zonder onze toevlucht te moeten nemen tot niet relevante selec-
tiecriteria.
Een betere instructie van de juryleden.
Maar nog steeds: sta op tijd klaar, zorg goed voor je pony en jezelf en heb vooral 
veel plezier onderweg! De echte winnaar heeft vooral een hoop lol en daardoor 
hoe dan ook een fijne dag!
En wie zich bijzonder interesseert voor de technische kant van een wedstrijd, kan 
altijd terecht op de site van De Ziende, waar het hele wedstrijdreglement terug 
te vinden is. 

En dan de Open Dag. De voorbereidingen zijn druk aan de gang en dankzij de 
enorme ervaring bij het merendeel van de bestuursleden loopt dit op rolletjes. 
Het wordt vast weer een mooi programma, met in ieder geval weer een prach-
tige kür van Ria. Eén kwestie blijft echter nog aan ons knagen. We hebben nog 

steeds geen sponsor voor de bekers die bij de wedstrijd worden gewonnen. 
Wie is bereid, of kent iemand die bereid zou zijn de vereniging voor 
ongeveer € 300,-- te sponsoren?
Op de Open Dag is het de bedoeling te laten zien wie we zijn en wat er bij ons op 
de manege kan. Daaraan kan iedereen op zijn eigen manier bijdragen. Bijvoor-
beeld door de wedstrijd in tenue te rijden. Dat werd al verwacht, maar daarvan 
gaan we nu nòg meer verwachten: dit jaar mogen alleen de ruiters die ook bij 
de prijsuitreiking in tenue verschijnen een ererondje rijden!! En om alles wat ef-
ficiënter te maken, gaan we niet meer per ruiter een ererondje rijden, maar met 
alle prijswinnaars uit één categorie bij elkaar. 
Wie het leuk vindt om op de open dag mee te helpen, kan zich bij Anneke Eps-
kamp melden.

Maar voor het zover is, kan er nog gefietst worden! Denken jullie nog aan de 
fietssponsortocht op 14 juni? Het zou mooi zijn om daar veel Ziendeleden aan 
te treffen, weer eens wat anders! Zie verderop in de Pretpraat, waar Ad Koster 
jullie het hoe en wat uitlegt.  (pagina 7)

En dan is er nog een mogelijkheid om de vereniging te steunen, waarbij ook 
al geen enkel paard is betrokken. Simpelweg door boodschappen te doen bij de 
C1000 in de Herenhof in Alphen aan den Rijn en vouchers te ontvangen 
aan de kassa. Die kunnen ter plekke worden gescand in de winkel en gedo-
neerd aan de Ziende, maar dat kun je ook thuis regelen, via de website van ten 
Brink (www.ten-brink.nl/clubactie). Daar kun je ook de laatste stand van zaken 
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Tegen inlevering van deze coupon  ontvangt u

15% korting
op alle Vlooienmiddelen en Wormmiddelen.

Deze aktie is geldig tot 30-06-09
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bekijken. Toen ik keek, stonden we op de 18e plaats van de 41 deelnemende 
verenigingen en hadden we € 190,-- verdiend! Dat bedrag kan echter dagelijks 
veranderen, dus is het wel belangrijk iedereen te vertellen over deze clubactie. 
Ik vind het een leuke vorm om iets voor de vereniging te doen en het leidt tot 
een sportieve onderlinge competitie. In ieder geval werd ik al belaagd door een 
enthousiaste groep padvinders die zich bijzonder voor mijn vouchers interesseer-
den. 
Als het lukt, wil het jeugdbestuur ook voor onze vereniging een speciale actie 
organiseren. Zou het niet een prachtige stunt zijn, als we daar met een pony 
konden staan en we vouchers zouden kunnen ruilen voor een ponyritje? Ik hoop 
dan ook dat we een pony vinden die bereid is zijn rustige weide een paar uur te 
verruilen voor gedrang en alsmaar andere kinderen op zijn rug. Laat ik eens gaan 
kijken welke diva van ons hippisch centrum ik daartoe kan verleiden. 

Zondag 14 juni:
Rabobank Fietssponsortocht 
Onze vereniging doet dit jaar voor het eerst mee met de Rabobank Fietssponsor-
tocht. Iedereen die mee fietst, kan een bedrag voor de vereniging bijeen fietsen.
Er zijn verschillende afstanden en elke afstand brengt een bepaald bedrag op.
Hoe meer kilometers je fietst, hoe meer geld er naar de vereniging gaat.

Je kunt op verschillende plaatsen starten en eindigen; meestal bij Rabobanken 
en je kunt daar bij het inleveren van je stempelkaart (die je bij inschrijving ont-
vangt) aangeven voor welke vereniging je hebt gefietst.

Datum:  zondag 14 juni
Starttijden:  09.00 – 13.00 uur  
Stempelposten open:  09.00 – 17.00 uur 
Startpunten, stempelpost en eindpunten: Rabobank kantoren in 
 Hoogmade, Leimuiden, Nieuwveen, Nieuwkoop, 
 Roelofarendsveen en Ter Aar. 
 Woubrugge; het Batehofplein.  
Afstanden: Circa 15, 30, 50 en 100 kilometer. 

Onderweg kunt u gebruik maken van afstaptips. Diverse horecagelegenheden 
langs de fietsroutes hebben deze dag speciale ‘Fietssponsortocht aanbiedingen’ 
en muziekverenigingen zorgen voor extra sfeer.

Maakt u de leukste foto tijdens de Fietssponsortocht? Dan ontvangt u een prijs! 
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U kunt uw digitale foto tot en met vrijdag 26 juni mailen naar communicatie@
ghn.rabobank.nl. Door inzending van uw foto geeft u toestemming aan Rabo-
bank Groene Hart Noord om uw foto te gebruiken voor publieke doeleinden.

Bijdrage clubkas: Route ca. 15 km  € 2,50
 Route ca. 30 km  € 5,00
Route ca. 50 km € 7,50 
Route ca. 100 km € 12,50 
 
Iedere fietser mag na afloop van de fietstocht op de volledig afgestempelde 
stempelkaart aangeven naar welke vereniging (zoals aangegeven op de deelne-
merslijst) de bijdrage wordt overgemaakt.

Dus draag je de vereniging een warm hart toe, fiets dan gezellig mee op 14 juni!
Misschien kunnen we een groep formeren en met elkaar deelnemen, maar ui-
teraard kunt u ook met uw gezin gaan fietsen.

Voorjaarscross
Op zaterdag 16 mei werd bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De 
Ziende”, weer de jaarlijkse voorjaarscross georganiseerd. Uiteraard op manege 
Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Zo’n 50, vooral jeugdige, deelnemers hadden zich ingeschreven voor dit evene-
ment.
Zoals altijd bij de evenementen van “De Ziende” was er weer een indeling ge-
maakt naar de ervaring van de ruiters. Zo waren er verschillende parcoursen 
voor de jongste ruiters en de ervaren ruiters.
Om 09.30 uur werd gestart met de ruiters die vooral voor de lol mee doen.
Deze ring heeft daarom ook de toepasselijke naam “Joyriders” gekregen.
Daarna gingen de “eigen-paarden-ruiters” het parcours op. Dit zijn ruiters die 
echt zelf een paard hebben, maar veelal mensen die een paard “leasen” op Pret-
fort en daar dus (vrijwel) dagelijks op kunnen rijden.
Zij werden opgevolgd door de ervaren jeugd, die van start ging in de ringen Juni-
oren 1 of 2.

Na de prijsuitreiking van de ochtend ringen, was het de tijd voor de jongere rui-
tertjes. Degene die al weer een poosje reden op Pretfort, waren ingedeeld in de 
Puzzelcross.
Deze groep is momenteel erg groot en daarom waren dit twee ringen.
Ze gingen met een pony het parcours door en sprongen minder hoge hindernis-
sen dan de ruiters uit de ochtendringen. Daarnaast moesten ze vragen beant-
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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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woorden die met de ruitersport of de vereniging te maken hadden. Daarmee 
wordt voorkomen dat de kinderen het parcours in een “iets te hoog” tempo 
afleggen. Dus voor de veiligheid van de kinderen.

Tot slot gingen de kinderen die nog maar kort op paardrijles zitten het parcours 
op. Sommige van hen rijden nog maar enkele weken, maar konden hier toch aan 
mee doen, omdat ze met z’n tweeën van start gingen, waarbij één de pony vast-
hield en de andere er op zat. Uiteraard werd halverwege gewisseld, zodat beiden 
kinderen op de pony hadden gereden.
Ze sprongen lage hindernisjes, waarbij degene die er naast liep, de pony vaak 
richting de balken moest sturen. Daarnaast kreeg ook deze groep vragen voor-
gelegd.
Rond de klok van vier uur werden de laatste prijzen uitgereikt en kon iedereen 
terugzien op een  geslaagde dag.

De uitslagen:
Joyriders
1 Suzanne Kranenburg op Maybe met 
 135 pt.
2 Els Smit op Borah met 135 punten, 
 maar iets minder snel.

Eigen Paarden 
1 Bo van Vliet op Belle 
 met 133 pt.
2 Isabelle Könst op Belle 
 met 130 pt.
3 Louisa Klootwijk op Sunny 
 met 129 pt.
4 Julia Vianen op Sunny 
 met 125 pt.  
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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
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Junioren 1 Hier werd de uitslag 
bepaald door de tijd.
1 Marit van Leeuwen op Maybe  
 met 135 pt.
2 Petra Schutter op Borah 
 met 135 pt.
3 Marlies Bruggeman op Borah 
 met 135 pt.
4 Tamara Pietersen op Borah 
 met 135 pt.
5 Femke Severrien op Chica 
 met 133 pt.  

Junioren 2
1 Irene Weerheim op Borah 
 met 135 pt. (snelst)
2 KimGarthoff op Maybe 
 met 135 pt.
3 Wieke Vis op Borah 
 met 133 pt.
4 Julie Craughwell op Chica 
 met 129 pt.
5 Cheyenne van Koert op Jeroen  
 met 129 pt. (iets minder sne-

Puzzelcross 1
1 Esther Heijkoop op Jeroen 
 met 153 pt. 
2 Bas Kranenburg op Jeroen 
 met 152 pt.
3 Senta Kleijweg op Chica 
 met 150 pt.
4 Lee Kelters op Jeroen met 149 pt.
5 Michelle van Diemen op Maybe  
 met 147 pt.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  14

Puzzelcross 2
1 Eva Kranenburg op Jeroen 
  met 153 pt.
2 Beau Schonewille op Maybe 
  met 151 pt.
3 Jet op ‘t Land op Jeroen 
  met 149 pt.
4 Jesse van Eijmeren op Jeroen 
  met 146 pt.
5 Yvonne van der Heide op Valda 
  met 138 pt.

Door een foutje stond Jet niet op het podium, maar we hopen dat als-
nog goed te hebben gemaakt door haar hier in de foto te monteren en 
ze heeft inmiddels haar beker natuurlijk ook gekregen.

Puzzelrit
1 Iris Kranenburg en   
 Tessa Groenendijk 
 met 95 punten
2 Zola Rijlaarsdam (en  
 een helpend 
 bestuurslid) met 94 pt.
3 Famke Angenent en 
 Joy Luijben met 94 pt.
4 Michelle de Kreij en   
 Merel Slinger 
 met 94 pt.

De laatste 3 plaatsen wer-
den een beetje bepaald 
door het tempo waarin de 
kinderen sprongen.
Dus niet echt op de secon-
de gemeten, maar meer 
naar oordeel van de juryleden. Heel veel foto’s op 

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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In 2010 ook diplomarijden 
voor volwassenen
Op de dag van de cross, kwam Suzan Kranenburg naar mij toe met de vraag 
waarom de senioren niet gewoon konden mee doen voor echte prijzen.
De ring waar ze momenteel in zitten heet de Joyriders en daar staan geen be-
kers boven, want de deelnemers hadden twee jaar geleden aangegeven dat ze 
meer voor hun plezier meededen dan voor het wedstrijd-effect. 
Uiteraard willen we de volwassen deelnemers ook best laten rijden voor echte 
prijzen, maar hun aantal is helaas nog al laag en het is toch ook niet leuk om, 
doordat je enige deelnemer bent, met een beker naar huis te gaan. Dat komt 
wat lachwekkend over voor de toechouwers van de ring.
Daarom hebben we besloten om vanaf 2010 ook volwassenen uit te nodigen 
voor het diplomarijden en hen gewoon in te delen in de ring met de junioren. 
Uiteindelijk zou er geen verschil mogen zitten tussen junioren en senioren met 
een A-, B-, C- of D-diploma. 
Op deze manier denken we aan het verzoek van Suzan te kunnen voldoen.
Uiteraard blijft de Joyriders ring gewoon bestaan voor degene die toch wat min-
der ambitieus zijn en/of geen zin hebben in het diplomarijden.

Rond de jaarwisseling gaan we de uitnodigingen weer verzenden voor de exa-
mens die in het eerste kwartaal van 2010 plaatsvinden.
Vooraf zullen we peilen welke volwassenen zijn geïnteresseerd en welke niet.

Federatieflits
Opnieuw Z-ruiter bij “De Ziende”

Bernard de Vreeze, onze enige ruiter temidden van 
alle dames, heeft met zijn Friese paard Rudy zijn 
laatste punt in de klasse M2 dressuur behaald. Dit 
gebeurde op een KNHS-wedstrijd in Nieuwkoop op 26 
april j.l.. 
De jury, mevr. P.H. van Schaik, die onverwachts inviel voor een jury die niet op 
kwam dagen, staat bekend als een jury die de punten niet weggeeft, maar als zij 
ze geeft, heb je ze ook verdiend. 
Vanaf nu mag Bernard dus in de klasse Z starten. 
Een hele prestatie, omdat er maar weinig Friese paarden deze dressuurklasse 
halen. Bovendien is Rudy een hengst, wat de moeilijkheidsgraad nog verhoogt.
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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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Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
organiseert een

fabel-achtige

Open Dag

op  Manege Pretfort
aan de Achtermiddenweg in Aarlanderveen 

zaterdag 20 juni 2009

* 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!

www.deziende.nl
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Ook voor de kar doet Rudy zijn best, dus het is een veelzijdig paard. 
Met zijn nieuwe stang-en-trens bit heeft hij weinig problemen, dus ook de Z-
klasse zien wij met vertrouwen tegemoet.  
Gefeliciteerd, Ben!!!

Opendag bij Karin Zevenhoven

Op 3 Mei gingen Ineke, Marit en ik naar de opendag van de Arabierenstal Classic 
Arabians in Drenthe.
Dit was een opendag van 10 fokkers uit Drenthe die samen het Arabische ras 
willen promoten.
Op deze stal staat ook de vader van Suus, Kahal.
‘s Ochtends op de manege hadden Marit en ik al gauw onze paardjes gedaan 
zodat we konden vertrekken. Toen we vertrokken was het best wel mooi weer 
maar hoe verder we kwamen hoe meer het ging regenen.
Ondertussen hebben we in een wegrestaurant nog wat gegeten en gedronken.
Toen we aankwamen op de stal was de opendag al begonnen.
Dat maakte niet zoveel uit want het was maar de 1e.
Het waren allemaal arabieren en ook een paar veulentjes.
Nog 1 paard en toen zou Kahal zijn rondje mogen rennen. Opeens begon het 
toen heel erg hard te regenen en iedereen ging gouw schuilen in een van de 
stallen.
Na ongeveer 5 minuutjes kon het programma weer hervat worden en Kahal was 
dan ook nu aan de beurt.
Gelijk toen hij de bak binnenkwam had hij wel wat weg van Suus. Z’n kolletje 
was precies hetzelfde en hij was gelijk ondeugend aan het doen.
Op dat punt lijkt hij wel heel veel op Suus. Na wat informatie te horen over Ka-
hal mocht hij even loslopen. Hij liep heel mooi en ook heel ruim.
Toen zat het stukje over Kahal erop en mocht hij de wei weer in.
In de wei liep hij nog mooier en nog dominanter. Hij was wel heel klein maar 
door zijn inpulsante houding zag hij er groot uit. 
De opendag was om 3 uur afgelopen en toen gingen wij ook richting huis.
Onderweg hebben we nog wat gegeten uit de snoepvoorraad die we meehad-
den en ook zijn we natuurlijk langs gegaan bij de Mc Donalds.
Toen we uitgegeten waren hebben we Marit naar huis gebracht en hebben we 
stiekem een kijkje genomen bij Arja’s huis! :P 

Isabelle

En 20 juni natuurlijk allemaal naar de open dag op Pretfort!!
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Koninginnedag in Nieuwkoop
Ieder jaar vieren wij weer Koninginnedag!
Natuurlijk gaat de manege dan ook met 2 pony’s naar Nieuwkoop om daar de 
manege te promoten. In Apel-
doorn was er een ongeluk ge-
beurd maar in Nieuwkoop was 
de sfeer er niet minder onder.
Deze keer waren de pony’s Je-
roen en Sanne aan de beurt!
Voorafgaand moesten ze 
natuurlijk wel mooi gepoetst 
worden en er verzorgd uitzien.
Dat waren ze wel. Petra, Marit 
en ik hebben ze mooi gemaakt 
en Marit en Petra hebben ze op 
de trailer gezet.
We konden vertrekken.
Aangekomen in Nieuwkoop was Sylvia gelijk op de hoogte dat we er waren en 
hielp ons dus ook overal mee.
Ad deelde informatie folders over de manege uit om te proberen nieuwe leden 
te scoren.
Omstebeurt mochten er kinderen 2 rondjes op het paard stappen. 
Sanne en Jeroen kregen af en toe wat water van Sylvia.
Na ongeveer een uur gelopen te hebben zei Marit dat ze het erg knap vond van 
de pony’s dat ze nog niet gepoept of geplast hadden.
Marit had het nog niet gezegd of Sanne moest plassen.
Een grote schrik van alle kinderen want ze vonden het er niet smakelijk uitzien. 

Voordat we de trailer op gingen moest 
Jeroen ook zijn behoefte kwijt.
Ze laadden gelukkig makkelijk de trai-
ler op en binnen 10 minuten waren 
we dan ook  klaar om te vertrekken.
De weg terug ging heel snel en de 
pony’s waren ook heel rustig.

Groetjes Isabelle 
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Esther in de lappenmand
 
De vaste schrijfster van deze Pretpraat, Esther van Maltha, heeft haar sleutel-
been gebroken en is daarom helaas niet in staat om haar bijdragen voor deze 
Pretpraat te schrijven. Net nu ze een nieuwe woning aan het opknappen was.
Een behoorlijk gemis, want ze heeft altijd een erg groot aandeel in dit blad.
Zo levert ze de Paardenpraat, Flitsie, Prietpaatjes en ook vaak nog Pretportret-
ten. En dan hoop ik dat ik niets oversla.
Esther, ik wens je heel veel sterkte.

Omdat er natuurlijk steeds nieuwe ruiters op Pretfort komen, heb ik daarom 
maar een paar oude artikelen in deze Pretpraat geplaatst. Namelijk een Paar-
denpraat over Sanne en één over Sandor. Beiden uit 2007.

Paardenpraat
Deze keer stelt 

Sandor
zich aan jullie voor!

Hallo lezertjes, even snel een klein ver-
haaltje van mij in jullie lijfblad. Niet dat 
ik het geen grote eer vind om jullie te 
woord te mogen staan, maar veel tijd 
heb ik niet dus vandaar dat ik het kort houd. Een echte man heeft meer te doen 
op een dag dan verhaaltjes vertellen natuurlijk, dat begrijp je! (echte mannen 
lummelen niet!) Zeker nu we de hele dag in het weiland zijn. Ik heb nauwelijks 
tijd om te eten zeg!
Laat ik bij het begin beginnen: mijn geboorte! Chronologisch gezien toch het 
eerste dat je te binnen schiet hé, hahaha!
Ik ben geboren in 1976 te Schipluiden. Als jonge vent ben ik op Pretfort terecht 
gekomen. Mooi bruin, hoogte 1.40m, mooi snebje, zwoele oogopslag…Je kent 
dat wel! Wel een beetje een domper wanneer je als jonge, frisse, gespierde knul 
met stamboekpapieren (ja, ik ben ingeschreven in het enige echte Nederlandse 
Welsh Pony en Cob Stamboek!!!) op een manege terecht komt…Kijk: ik voel me 
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niet te beroerd om lesjes te lopen hoor! Helemaal niet! (echte mannen zeuren 
niet!) Maar als man met deze papieren en van dit kaliber kan je toch méér, zeg 
maar…Dat bleef niet onopgemerkt! In mijn jonge en vitale jaren ben ik door een 
nichtje van Ria tijdelijk geadopteerd en heb ik mogen proeven van het wedstrijd-
bestaan…Als trotse dressuurpony liep ik de sterren van de hemel. Vele prijzen 
heb ik in de wacht gesleept…Mijn naam lag op ieders lippen…zo mooi, zo fit…
zo…zo….zucht…Dat waren nog eens tijden! Maar de bekers en de rozetten ten 
spijt, ga je op den duur toch terug verlangen naar je oude vertrouwde nestje 
natuurlijk. Dat was voor mij toch manege Pretfort, dat spreekt vanzelf!
Een nieuwe taak lag al snel op mijn fraaie schouders: iedereen moest op MIJ 
leren rijden, om vervolgens op MIJ zijn of haar certificaatje te halen…Een pittig 
maar waardig bestaan, absoluut! (Enne..echte mannen klagen niet!).
Niet alleen heb ik kind na kind door de lessen heen gesjouwd, ook heb ik nog een 
stempel gedrukt op de voltigecultuur in Aanlanderveen. De beste en de braafste 
was ik, neem dat van mij aan. Soms best pittig, dat gegymnastiek op je rug en 
dat gehang aan je nek (maar… echte mannen huilen niet!). Ik ging DOOR, hoe 
moeilijk en hoe zwaar het soms ook was…Steeds maar weer rondjes galoppe-
rend en steeds maar weer de oortjes naar voren en de schouders eronder. Mooie 
tijden, ik kijk er met een fijn gevoel op terug. Soms ook met weemoed, want 
wat kon ik veel en wat was ik goed.
Kijk: eerlijk is eerlijk, ik ben nu 31 jaar maar nog lang niet van plan deze aarde te 
verlaten. Ik kijk wel uit zeg, voor je het weet ben je je stal kwijt! En al je merries! 
Ammenooitniet!
Over merries gesproken..Als hoogbejaarde leid ik nog best een actief liefdesle-
ven! Altijd gedacht dat Donja de vrouw van mijn leven was, maar net voor mijn 
midlife-crisis kwam ZIJ in mijn leven. De liefste, de mooiste (nou ja, bijna dan!) 
en verreweg de pluizigste vrouw die ik ooit heb gezien…Ik kon mijn ene oog niet 
geloven toen ik haar zag…FINA, jemig wat een vlinders had ik daarvan in mijn 
buik zeg! Niet dat ik dat te erg liet merken natuurlijk, (echte mannen slijmen 
niet) maar wat had ik het te pakken van die meid! Nog ouder als ik, maar nog 
jong van geest en nog behoorlijk pittig ook. Ik moest me in elk geval altijd de 
benen uit mijn lijf lopen om haar bij te houden als we het weiland in mochten…
Mijn Fina…Ach gossie…Ik mis haar nog steeds! Al heb ik laatst, aan het begin 
van de zomer, mijn ene oog (de andere heb ik standaard dicht, niet alleen geeft 
dat het idee van een zwoele knipoog maar zo rust ik stiekum ook nog een beetje 
uit!) laten vallen op een wel hele aantrekkelijke dame. Ze heet Kindly en heeft 
een goddelijk wit lijf met mooie lange benen…zucht…Oh nee, ik zal toch niet 
WEER verliefd zijn?!? 

Over de lessen kan ik kort zijn: dat mag best een beetje kalmpjes aan! Niet dat 
ik klaag hoor (echte mannen doen dat niet!) maar mijn benen willen niet altijd 
meer doen wat ik graag zou willen. Daarbij loop ik me af en toe rot in het wei-
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land om mijn meiden een beetje bij de kudde te houden en moet ik regelmatig 
van voor naar achter galopperen als ik er weer eens eentje kwijt ben. Misschien 
moet ik dan toch dat ene oog ook eens open houden? Hmmm, ik zal er eens over 
denken.

Ik begrijp dat jullie nog veel meer van me willen weten, maar ik moet nu toch 
echt weer terug naar de kudde. Die meiden liggen altijd met elkaar overhoop en 
tegenwoordig heb ik nog concurrentie ook, met die kleine Leon erbij en niet te 
vergeten die witte logé die ze Kylan noemen.
Niet dat dat echte mannen zijn hoor, zonder lelijk te doen (echte mannen vallen 
elkaar niet af!) maar als je een dagje ouder wordt heb je toch meer werk aan je 
liefdesleven.
Jullie zijn natuurlijk van harte welkom om eens bij mijn stalletje verder te komen 
praten, gezellig! Alleen in het weiland heb ik echt geen tijd (echte mannen luie-
ren niet!), maar dat begrijpen jullie denk ik wel!

Tot ziens en natuurlijk heel erg graag gedaan hé!

Groetjes (echte mannen kussen niet!),  Sandorxxx

Verdien nu geld voor de clubkas!
Op 16 mei startte de Ten Brink Foodretail-clubactie.
Ten Brink Foodretail (Herenhof Alphen a/d Rijn) stelt dit jaar 10.000 EURO ter
beschikking voor de verenigings-kassen van clubs, verenigingen en scholen.  
En uiteraard wil Ruitersportvereniging De Ziende daar een graantje van meepikken.
Wie de meeste punten spaart, krijgt het meeste geld.
Sinds 16 mei krijgen alle klanten bij besteding van 10 euro (en speciale producten) 
een voucher met daarop een uniek nummer en barcode. Deze voucher -ter waarde 
van 1 punt- is eenmalig te doneren aan de vereniging naar keuze. Het sponsorgeld 
wordt aan het einde van de actie naar rato verdeeld onder de ingeschreven clubs. De 
club met de meeste punten verdient dus het grootste deel van het geld!

Vouchers kunnen tot zaterdag 20 juni gedoneerd worden. 

Doet u uw boodschappen bij Ten Brink in de Herenhof,
doneer uw Voucher dan voor Ruitersportvereniging De Ziende.

Kijk voor meer info op www.ten-brink.nl

Ten Brink Foodretail
Herenhof Alphen

clubactie



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  26

Paardenpraat
Deze keer stelt onze eigen

Sanne
zich aan jullie voor…

Hallo allemaaaal! Eindelijk eens een 
bijdrage uit Noorwegen in jullie Pretpraat! 
Het mocht eens tijd worden, op manege 
Pretfjord, hahaha! Zo langzamerhand 
zijn we bijna in de meerderheid als 
fjordendames! Het staat ook erg leuk, 
zo’n stel fjorden bij elkaar in de les. 
Natuurlijk blijf ik een individu met mijn 
eigen persoonlijke karakter en levensverhaal. En weet je, dat mag ik deze keer 
aan jullie vertellen!

Ik ben allereerst natuurlijk een merrie, en dan niet zomaar eentje…Ik heb 
serieus, echt waar, ik meen het, ooit de premie “MODEL MERRIE” verdiend op 
de keuring! Nou, hoe vinden jullie dat! Knap toch? Ik ben er erg trots op, dat het 
met grote letters in mijn paardenpaspoort gestempeld staat!
Ik ben geboren op 5 mei 1997 en heb dus pas geleden mijn 10e verjaardag 
gevierd!
Ik ben ingeschreven in het officiële fjordenstamboek, als dochter van papa 
Drageset en mama Karlien. De naam van mijn moeder klinkt eigenlijk niet zo erg 
Noors, moet ik zeggen…. Misschien omdat ze in mijn geboorteplaatsje Harkema 
niet zo goed Noors spreken? Sanne is eigenlijk ook niet zo’n Scandinavische 
naam….
Mijn groot- en overgrootouders hebben wel echte originele Noorse namen, 
zoals: Holtar, Grabb, Tindra, Felder en Tjostar. Moooooi hé, die Noorse tongval?

Zoals alle originele fjordenpaarden ben ik isabelkleurig. Dat is een soort beige 
(voor de mensen die er geen verstand van hebben!). Op de bovenkant van mijn 
rug loopt de onmiskenbare, donkerbruine aalstreep. Hoewel wij fjorden erg op 
elkaar lijken, kunnen kinderen me er toch meestal wel tussenuit halen als we 
met zijn allen in het weiland staan. Misschien omdat ik volgens mijn baasje Ria 
de allermooiste van het stel ben? Dat moest er toch even in hoor, dat zij dat van 
mij vindt! Ik ben er ook hartstikke trots op! Behalve mooi ben ik ook nog eens 
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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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erg lief en betrouwbaar en ook nog reuze voorwaarts, al zeg ik het zelf!

Ik heb eens na zitten denken hoe ik eigenlijk op jullie gezellige manege terecht 
gekomen ben…Dat is alweer een jaartje of 6 geleden denk ik…Ik was nog 
drachtig van mijn veulentje Zeppie, die bij jullie in de kraamstal geboren is. Een 
schat van een dochter, echt een wolk van een baby…Helaas werd ze verkocht, 
maar wel aan hele lieve mensen heb ik begrepen! Gelukkig maar, dat verzacht 
het gemis toch wel een beetje. Ik heb nog erg leuke herinneringen aan haar 
hoor! Niet aan het “maken” van Zeppie trouwens, dat was nou werkelijk een 
enorme tegenvaller! Geen bruisende, gespierde, knappe hengst heb ik gezien…
Alleen een kerel op kaplaarzen met een plastic spuit kwam eraan te pas…
inseminatie heet dat. Het is een mooi woord, maar lol heb je er niet van hoor! 
Het klinkt een stuk interessanter dan het was in elk geval. Maar okee, ’t is een 
mooi kind geworden en dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste!

Hoewel ik erg gewild ben in de manegelessen, heb ik lichte voorkeur voor het 
werken met de dames die mij geregeld “huren”, te weten: Vivian, Marcella en 
natuurlijk Felicia. Felicia en ik hebben samen trouwens nog een mooie show 
weggegeven op de laatste eigen paardendag joh! Wie zei ook alweer dat fjorden 
niet zo goed kunnen galopperen??? ’t Was voor Felicia nog een heel gedoe om 
in rengalop een kleurplaat in te kleuren, daarom is ze onderweg heel even 
afgestapt. Anders kleurde ze buiten de lijntjes misschien? In elk geval hebben we 
laten zien dat we meer kunnen als dat droge dressuren, hoe leuk dat soms ook 
kan zijn. En hoewel ik geniet van de uurtjes met mijn vaste meiden, ben ik op al 
jullie kinders dol hoor! 

Eigenlijk is er maar één heeeeel klein minpuntje aan het wonen en werken op 
Pretfjord: dat vreselijk moeilijke SPRINGEN!!! Jeetje zeg, snappen jullie dan niet 
dat wij fjorden daar niet voor gemaakt zijn??? Staan er hindernissen, planken, 
balken, blokken of palen op de Noorse fjorden en gletsjers??? NOU DAN!!! Wij 
hebben andere kwaliteiten! Zo, dat moest er even uit!!!

Lieve kinderen, ik vond het fijn om even tegen jullie aan te praten via dit boekje. 
Leuk dat jullie me zo fijn komen borstelen steeds, dat doet me altijd erg goed. 
Ik ben een echte ijdeltuit, dat weten jullie! En blijf me vooral maar lekker 
vertroetelen, dan zal ik de sterren van de hemel voor jullie lopen!

Dag schatten!
Kusjes van

SANNExxx
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Wist u dat...
- Er nog heel wat klusje gedaan moeten worden op de manege?
- We die voor een deel gereed willen hebben vóór de Open Dag?
- Dat dus al heel snel nadert?
- Je in de kantine kunt zien wat er nog moet gebeuren?
- We heel blij zijn met ieders hulp?
- We nog dringend op zoek zijn naar sponsors voor de Open Dag?
- U bijvoorbeeld de bekers kunt sponsoren voor de kampioenen?
- U ook de bekers voor de dressuurwedstrijd kunt sponsoren?
- Elk bedrag heel welkom is, want alles is vreselijk duur.
- U voor informatie de bestuursleden (voor in deze Pretpraat) kunt  
 benaderen? 

Super de Boer Nieuwkoop
schenkt ook dit jaar weer de hoofdprijs 

voor het
Rad van Avontuur

De geweldige
gevulde

boodschappenkar!!

Dus kom alleen daarvoor al naar de
Open Dag op zaterdag 20 juni op manege Pretfort
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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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juni  

3 Sanne Nijkamp

4 Saskia van Tol

5 Rienke Boonstra

7 Bejulah van Haren

? Mevr. Burggraaff

11 Shania van Koert

13 Demi Termeer

14 Elena Hoogstrate

19 Anna Louisa Klootwijk

22 Vincent Smits

22 Melissa Kempen

24 Nina de Graaf

25 Steffy Lemkes

26 Emrije Isaku

27 Jacky Windhorst

28 Ester van Doorne

29 Ben Epskamp

29 Margaux Vos

juli
3 Iris van Doorne

4 Sarella de Vos

6 Suleiman Emtenan

7 Kelly Schonewille

11 Tessa Groenendijk

15 Margot Keizer

17 Jeanine van Oudenallen

19 Moushami Hilders

19 Esther van Gaalen

19 Laura Braam

19 Isabel de Ruiter

25 Merel Slinger

26 Jesse van Eijmeren

29 Marcel Wetter

augustus
2 Mila van Rijswijk
2 Liesanne van Gorkom
3 Esther van Maltha
6 Marsha Smits
7 Vivian de Kort
9 Lisa Maddamin
10 Karen Epskamp
12 Merel Duijker
15 Lee Kelters
17 Ruth Walburg
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

Wij feliciteren

de jarigen!!
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 14 juni: Fiets sponsortocht Rabobank 
  Groene Hart Noord
  Fiets mee en sponsor daarmee de vereniging!

Kijk voor info in de kantine en op pagina 7 van deze Pretpraat
 

 20 juni:  Open Dag met dressuurwedstrijd
Ook dit jaar wordt het weer een feest voor iedereen.

Springkussen, Rad van Avontuur, Enveloppen Verloting. Alles is er 
weer, dus reserveer deze dag vast en zorg ook dat je ouders, opa, 

oma, oom, tante, vriendjes, vriendinnetjes enz. komen!!

 13 t/m 18 juli: Ponykamp voor de lagere school jeugd
 20 t/m 23 juli:  Ponykamp voor de tieners t/m 15 jaar

De manege is voor lessen gesloten 
tussen 13 juli en 25 augustus

 eind aug/begin sept Eigen Paarden Dag
 19 september:  Najaarscross
 24 oktober:  Najaarsdressuur
 21 november: komt de Sint



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  35

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


