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Van de voorzitter
Ja hij is er eindelijk weer:  de eerste Pretpraat van 
dit jaar! Boordevol nieuwtjes over de vereniging, 
de verreden diploma’s, de federatieruiters en niet 
te vergeten de agenda voor het komende jaar. 
Want er staat weer een hoop op het programma.

In januari was het stil op de manege. Des te meer 
gebeurde er in februari! Niet alleen werd er druk 
geoefend voor het diplomarijden, ook door de federatieruiters werd er hard 
getraind. Ria mocht namelijk op 17 februari meerijden op de Regiokampi-
oenschappen van Zuid Holland. Hoe het Ria en Northan daar verging, lees je 
verderop in deze Pretpraat.
Het diplomarijden was dus de volgende gebeurtenis. Voor het eerst was het 
mogelijk om op zondag diploma te rijden en hier werd gretig gebruik van 
gemaakt. Maar liefst 20 ruiters gingen op 25 februari van start, waarbij één 
iemand direct voor twee diploma’s reed! Het werd dus een lange dag voor 
jurylid Marjan van Veelen. Gelukkig kon ze iedereen laten slagen aan het eind 
van de middag, alhoewel dat niet voor iedereen even soepel verliep. Op maan-
dag 5 maart was de tweede groep aan de beurt. Een bescheiden aantal van 
11 ruiters kwam aan de start en konden aan het eind van de middag met een 
diploma op zak naar huis toe. In het totaal slaagden er 15 leden voor het A-di-
ploma, 10 voor het B-diploma, 5 voor het C-diploma en 2 voor het D-diploma.

Met het kersverse diploma kun je in maart meteen al aan de bak, want 18 
maart is het weer tijd voor de jaarlijkse Samengestelde Wedstrijd. Het enige 
echte allround –toernooi van RSV de Ziende, waarbij je zowel in dressuur, als 
in het springparcours en natuurlijk het stoelendansspel uit moet blinken om 
de eerst plaats te kunnen bemachtigen. Neem je cap, gepoetste laarzen en je 
hardloopschoenen mee!
Een dag later op 19 maart zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats-
vinden, waarbij het bestuur de plannen voor het komend jaar bespreekt en er 
nieuwe bestuursleden worden benoemd. Dit jaar zal Gerda van de Ploeg het 
bestuur gaan verlaten, maar er is voor haar een goede vervanger gezocht. Ook 
krijgen we een gloednieuw jeugdbestuur! De vergadering vindt plaats vanaf 
20.00 uur in de kantine van Manege Pretfort. De agenda van deze vergadering 
staat verderop in deze Pretpraat. (Omdat deze Pretpraat wel eens te laat kon 
zijn, hangt de uitnodiging voor de vergadering al enkele weken in de kantine)



Jaargang 33, nummer 1 - maart 2007 - pag. 3

De Eigen Paarden Dag viert zijn lustrum dit jaar. Voor deze 5e editie heeft het 
bestuur iets nieuws bepaald: de Eigen Paarden keuring. Alle ruiters met een 
eigen paard of huurpaard kunnen hieraan meedoen. De bedoeling is dat je 
je pony of paard zowel aan de hand als onder het zadel voorstelt. Dit doe je 
natuurlijk verkleed, maar dit jaar zitten er eisen aan de kleding. Je moet na-
melijk verkleed gaan in de traditionele kleding van het land van herkomst van 
je paard! Want deze dag draait geheel om jouw paard. Een zeer deskundige 
jury zal de Eigen Paarden op de keuring beoordelen. Dit gebeurt allemaal op 22 
april, meer informatie zal tzt volgen.

Je ziet dat er dit jaar niet alleen wat gebeurd, er wordt zelfs nog wat gekeurd 
bij De Ziende!
Tot ziens op de manege!

Lot Paymans

Agenda voor de jaarvergadering van RSV“De Ziende” op 
maandag 19 maart om 20.00 uur in de kantine van manege Pretfort

 1 Opening en mededelingen
 2 Ingekomen stukken
 3 Vaststellen van notulen
 4 Uitreiking verslag van de secretaris
 5 Financieel verslag van de penningmeester
 6 Verslag van de kascontrole commissie
  bestaande uit Marieke Paymans en Jolanda Nagel
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  Marjolein Weijers (reserve dit jaar)
 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Gerda vd Ploeg
  Kandidaat voor het bestuur:
  Adrie Vianen en Rick Ubink (vanuit jeugdbestuur)
 9 Het jeugdbestuur.
  Het bestuur stelt voor om Femke Severrien en
  Felicia Brouwer in het jeugdbestuur op te nemen.
 10 Plannen voor het komende jaar
 11 Rondvraag
 12 Sluiting zie pagina 4
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Iedereen geslaagd!!
Zondag 25 februari was het weer spannend voor 20 deelnemers aan de ABC-
examens van Ruitersportvereniging “De Ziende” uit Aarlanderveen.
Zij mochten die dag namelijk aan jury Marjan van Veelen uit Zevenhuizen laten 
zien of zij geschikt waren om een A-, B-, of C-diploma in ontvangst te nemen.

Ieder jaar organiseert de vereniging examens om op deze wijze de kinderen te 
kunnen indelen bij de onderlinge dressuurwedstrijden die regelmatig worden 
georganiseerd. 
Begonnen wordt met een proefje zonder galop, namelijk proefje 1 uit het 
boekje van de Kon. Ned. Hippische Sportbond. Deze geeft dan recht op het A-
diploma.
Voor het B-diploma wordt proef 7 uit dat zelfde boekje gereden en voor het 
C-diploma proef 13.
Allemaal officiële proeven dus, die worden beoordeeld door een erkende jury 
van de KNHS.
Het diploma zelf is echter alleen geldig bij “De Ziende” en dit is voor niemand 
een probleem, want verreweg de meeste kinderen rijden één maal per week 
hun lessen op manege Pretfort, waar de vereniging zijn thuisbasis heeft, en 
doen nooit aan wedstrijden mee buiten de manege.
De vereniging heeft wel een heel succesvolle groep ruiters met eigen paarden, 
die wel aan landelijke wedstrijden mee doen, maar deze groep is relatief klein 
ten opzichte van de manege-lessers.
Op www.deziende.nl kunt u alles lezen over de successen van de landelijke 
ruiters van de vereniging.
Dit keer deed één deelneemster, Elise Borgstijn, zelfs mee voor het A- als het 
B-diploma.

Over de Ledenvergadering
Deze Pretpraat is absoluut telaat, maar de uitnodiging hangt al enkele weken 
in de kantine en de datum was ook reeds opgenomen in de agenda op onze 
site.
Het leek ons toch wel belangrijk om e.e.a. toch ook nog even in deze Pretpraat 
te plaatsen.
U weet dan wie onze nieuwe bestuursleden zijn en wie afscheid heeft genomen 
van het bestuur.
De volgende keer stellen we de nieuwe bestuurders aan u voor.
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Ze was uitgenodigd om het B-diploma te rijden, maar omdat ze haar A-diplo-
ma nog niet had, wilde ze dat toch ook wel graag in haar bezit hebben.
Gelukkig kon de jury iedereen aan het einde van de middag feliciteren.
Hoewel dat bij één deelneemster toch wel erg met de hakken over de sloot 
was en het verenigingsbestuur hier toch wel even over moest onderhandelen 
met de jury. Ze had eigenlijk precies 1 punt te kort.
Malou Kamerbeek had namelijk een paardje gekozen dat nog nooit eerder had 
deelgenomen aan wedstrijden of examens. Een paard dat altijd gewent is om 
in een groep te rijden en dat was niet verstandig, maar wel heel moedig.
Daarom vond het bestuur dat dit wel mocht worden gewaardeerd en werd 
besloten die moed dan maar met die ene punt extra te waarderen, zodat ook 
zij geslaagd was.
De overige deelnemers hadden de benodigde 143 punten heel ruim in de 
wacht gesleept.
De geslaagden waren:

A-diploma:
Annemieke van der Vlist op Mickey met 158 pt.
Elianne van Egmond op Kindly met 157 pt.
Cheyenne van Koert op Jeroen met 157 pt.
Jacqueline Oostveen op Pokey met 153 pt.
Marieke Oudenes op Sanne met 157 pt.
Jasmine van Schaik op Kindly met 156 pt.
Sanne van Tol op Gandhi met 157 pt.
Julia Vianen op Pokey met 164 pt.
Kelly Hagénus op Pokey met 161 pt.
Anne Roos Peterse op Pokey met 163 pt.
Elise Borgstijn op Anita met 160 pt.

B-diploma:
Susanne Uelderink op Bandiet met 162 pt.
Sanne Buining op Hardey met 154 pt.
Silke Kamerbeek op Beertje met 150 pt.
Maxime van der Ploeg op Bohra met 164 pt.
Bo van Vliet op Pokey met 160 pt.
Fiona Uelderink op Bandiet met 160 pt.
Elise Borgstijn op Anita met 160 pt.

C-diploma:
Malou Kamerbeek op Sylke met 143 pt.
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D-diploma:
Felicia Brouwer op Selly met 150 pt.
Bonny Domburg op Kindly met 156 pt.

Op onderstaande (wat donkere) foto, de geslaagden van 2� februari

Maandag 5 maart werd er voor de tweede keer dit jaar examen afgenomen 
voor de zogenaamde ABC-diploma’s van Ruitersportvereniging “De Ziende” uit 
Aarlanderveen.
Dit keer mochten elf kinderen hun proefje aan de jury tonen.
Ook deze keer was het officiële jurylid Marjan van Veelen weer de examinator.
Net als twee weken geleden, werden weer verschillende examens afgenomen.
Het A-diploma voor de beginners tot en met het C-diploma voor de gevorder-
den.
Voor het laatste examen van de vereniging, het zogenaamde D-diploma, wa-
ren deze keer geen kandidaten.

Gelukkig kon de jury ook deze keer iedereen aan het einde van de middag 
feliciteren.
Iedereen had het benodigde aantal punten (143) ruim in de wacht gesleept.
Iets wat ook te verwachten is, want de vereniging gaat eigenlijk een beetje 
op dezelfde wijze tewerk als bij een zwemdiploma. De kandidaten schrijven 
niet zelf in, maar worden uitgenodigd om deel te nemen. De slagingskans is 
daarom ook heel hoog, hoewel er natuurlijk altijd iets mis kan gaan.
De geslaagden waren:
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A-diploma:
Wieke Vis op Pokey met 162 pt.
Anne Niemel op Pokey met 158 pt.
Joyce Tukker op Bohra met 160 pt.
Naomi Tukker op Jeroen met 159 pt.

B-diploma:
Mandy van Egmond op Anita met 156 pt.
Romy van Egmond op Kim met 158 pt.
Kimberly de Clonie Mac Lennan op Lille met 154 pt.

C-diploma:
Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 148 pt.
Moushami Hilders op Borah met 154 pt.
Petra Schutter op Kindly met 166 pt.
Jessica Verkade op Borah met 157 pt.

de geslaagden van
� maart



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. �

Federatieflits!
Iedereen een heel fijn paardrijjaar toegewenst! 
We beginnen eerst nog met wat verslagen van 
het vorige jaar. 
 
10 december Bodegraven selectie 
Het moment van de waarheid voor Ria & Nort-
han! Met een goede klassering op deze dag 
maakten zij kans om door te mogen naar de Re-
giokampioenschappen van Zuid-Holland! Maar eerst mocht ik met Ragne van 
start. We hebben alles op alles gezet om de turbo aan te zetten bij Ragne en 
dat lukte! Het eerste drafgedeelte van de proef konden we in een hoog tempo 
afwerken. Daarna verliep de proef ook erg fijn dus ik was tevreden. Omdat er 
maar twee deelnemers waren in de M2 was ik al verzekerd van een 2e plaats. 
Helaas was de jury erg zuinig met het geven van punten en gingen we naar 
huis met slechts 161 pt. 
Toen was het tijd voor Ria en haar ‘Norrie’. Inmiddels had een flinke fanclub 
zich verzameld in de kantine van het Hippisch Centrum. Ria moest een proef 
rijden met veel lange lijnen uitstrekken in draf en galop en trok daarbij erg 
grappige gezichten naar de toeschouwers. Maar die waren erg tevreden over 
Ria’s prestatie. Gelukkig dacht de jury er ook zo over, ze kreeg 209 pt en werd 
daarmee 2e in de selectie! En dus is het ticket voor de Regiokampioenschap-
pen binnen! 
 
Zondag 17 december Langeraar 
Op de dag na mijn afstudeerfeestje stond er een wedstrijd in Langeraar op 
het programma. Ragne is toch in vorm en we wilden graag even voor het 
eind van het jaar laten zien dat we wel meer punten kunnen rijden dan in de 
vorige wedstrijd. Dus we gingen ervoor, met groom Mick en cameraman Rick, 
die prachtig de proeven heeft gefilmd. Je kunt deze proeven bekijken op www.
pretpraat.nl. Uiteindelijk kregen we voor de eerste proef 180 pt en dus een 
winstpunt! De tweede proef werd beloond met 178 pt.

Zondag 14 januari Rijpwetering 
Ragne is vrijdag 12 januari 17 jaar oud geworden en speciaal voor haar ver-
jaardag had ik een leuke wedstrijd uitgezocht in Rijpwetering. Bij de Ripse Rui-
ters verliep alles dan ook bijzonder gesmeerd. Heerlijk losgereden en de eerste 
proef ging Rag echt heel fijn. Na een korte pauze mochten we de tweede proef 
rijden, die een stukje pittiger is. Maar ook hier verliep de proef lekker, alleen 
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was ik niet zo tevreden over de travers. Toen we Rag lekker hadden verzorgd 
en met veel wortels in de trailer hadden achtergelaten, liepen we terug naar 
de kantine. En wat bleek!? Ragne was twee keer eerste geworden en we had-
den zelfs een winstpunt! 183 pt en 176 pt. Onze dag kon niet meer stuk.

Zondag 12 februari Langeraar 
Omdat de laatste wedstrijden erg lekker waren verlopen, gingen Ragne en ik 
wederom starten bij de Vosseburch in Langeraar. Dit keer geen filmpjes, maar 
wel twee fijne proeven. Omdat er veel tijd zat tussen de 1e en de 2e proef 
mocht Ragen tussendoor even ‘chillen op de trailer’. Kennelijk had dat haar 
wel goed gedaan, want we werden twee keer tweede met 177 en 180 pt! 
Ragne is duidelijk in de winning mood.

Zaterdag 17 februari Oude Tonge Regiokampioenschap Zuid Holland
Het moment van de waarheid voor Ria en Northan. Vandaag ging zij van start 
op de Regiokampioenschappen van Zuid-Holland in de klasse Z1. Hiervoor 
moesten zij alleen bijna Zeeland inrijden, omdat het kampioenschap helemaal 
in Oude Tonge werd verreden. Na een toeristische heenreis via Zeeland, kwa-
men Ria met voorlezer Corrie en fanclub Mick en ik aan op het Hippisch Cen-
trum Zuid-Holland. Na even gekeken te hebben op het terrein, bij het losrijden 
en bij de wedstrijdring, ging Ria Northan voorbereiden. Gepoetst, gevlochten 
en opgezadeld en met een glimlach kwamen zij de losrijdbak binnen. Helaas 
bleek het programma nogal in te lopen, zodat Ria maar liefst een kwartier 
eerder moest starten dan verwacht. Northan was nog niet helemaal klaar om 
de ring in te gaan, maar de ringmeesteres was onverbiddelijk. Dus gauw werd 
het proevenboekje opengeslagen door Corrie, de camera stand-by gezet door 
Mick en ging Ria op weg naar de wedstrijdring.
Helaas werd de spanning Northan wat teveel. In de grote binnenhal van 20 
bij 60 meter was er een hoop te bekijken, zeker omdat er ook een populatie 
duiven zijn intrek heeft genomen in deze hal. Het duurde eventjes voordat Ria 
Northan zover kreeg om weer zijn aandacht erbij te houden. De proef kon toen 
beginnen. Mooie appuyementen werden afgewisseld met spanningsfoutjes. 
De uitgestrekte galop verliep prachtig, maar Northan vond de daarop volgende 
volte 8m te spannend. Precies in de eenvoudige galopwisseling vloog er een 
duif vlak over het hoedje van Ria. Al met al was het een proef met hoogte- en 
dieptepunten en was de korte losrijdtijd net niet genoeg voor Northan om zijn 
topvorm te laten zien.
De jury’s die de kampioensproeven beoordelen gaven Ria 198 en 206 pt. Met in 
het totaal een score van 404 pt (59,41%) werd Ria uiteindelijk 19e. Overigens 
werd onze diploma-jury Marjan van Veelen later die dag 13e in de Z2 met 412 
pt (60,59%). Het was een gezellige dag in Oude Tonge op het kampioenschap 
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van Zuid-Holland.

Zaterdag 24 februari Alphen a/d Rijn
Op en zeer regenachtige zaterdagavond namen wij Ragne weer eens mee voor 
een wedstrijd bij de Alphense Ruiters. Helaas hadden ze in Alphen net een 
nieuwe bodem in de wedstrijdring gelegd. Hierdoor was de bak vreselijk zwaar 
en kwamen de paarden nauwelijks ‘van de grond’. Liep Ragne tijdens het los-
rijden in de andere bak nog erg fijn, tijdens de eerste middengalop in de proef 
stonden we ongeveer stil. Jammergenoeg hield de jury geen rekening met 
de zware omstandigheden voor de paarden en gaf de meeste combinatie erg 
weinig punten. Rag en ik konden wel de 1e prijs ophalen, maar kregen helaas 
maar 170 en 166 pt.
 
De standen zijn nu als volgt: 
 
Chantal & Unic B + 5  
Jo & Boy L1 + 10 (L2-startgerechtigd) 
Lot & Ragne M2 + 7  
Ria & Northan Z1 + 18 (Z2-startgerechtigd) 
 
Maandag 19 maart is ook de Algemene Ledenvergadering van RV de 
Ziende, direct na de vergadering van RSV de Ziende. Alle federatie-
ruiter zijn hiervoor uitgenodigd.
Blijf de federatieruiters volgen op www.pretpraat.nl. 
Tot de volgende flits!

Groetjes,
Lot

Voor het laatste
verenigingsnieuws ga je

natuurlijk naar 

www.pretpraat.nl
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Een onderonsje met…
Een wel héél erg bekend gezicht op Pretfort!

Deze keer:
Onze eigen… 

Vera! 

Nou, je weet hoe het werkt!
Ja hoor! Ik ben Vera Vossenberg, ik ben 16 jaar en ben geboren in Nieuwkoop 
op 31 oktober 1990. Ik heb een pa (Bart) en een ma (Attie) en ook nog een 
grote broer (ook Bart). Mijn vader is 50 jaar, mijn moeder 43 en mijn broer 
Bart is 18 jaar. Verder hebben we nog een hond van het merk vuilnisbakken-
ras. Hij heet Rex en is ongeveer 10 jaar.
Wat kan ik nog meer vertellen? Uh..momenteel ben ik “paardloos”, maar wel 
“zoekende”! Ik heb erg veel pech gehad met twee paarden die ik wilde kopen 
en die niet goed waren, daarom ben ik dus eventjes paardloos. Maar ik rijd nu 
wel eens op paarden van anderen, zoals de schimmel Nessie, Oleander, Lucas 
en ieders paard waar ik even op moet passen omdat de eigenaar even geen 
tijd heeft.
 
Kun je ons iets over je jeugd en over school vertellen?
Ik ben geboren in hetzelfde huis als waar ik nu nog woon, tegenover de grof-
smederij van mijn vader aan het Zuideinde. De lagere school heb ik in Nieuw-
koop gedaan, sinds de middelbare school zit ik in Alphen, op de HAVO van 
het Scala College. Ik volg daar het profiel Natuur en Gezondheid en zit in het 
4e jaar. Ik vind vooral de exacte vakken leuk, mijn talen zijn vreselijk…vooral 
Engels…BEUH!! Er zitten verder geen bekenden van de manege op mijn school, 
Iris en Fiona zitten ook op het Scala College, maar dan in een ander gebouw. 
Maar ik heb het er best naar mijn zin.
       verder op pagina 1�
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KAMPPRAAT 2007
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer jeugd-kampen.
Dit keer splitsen we het in twee kampen.
De eerste is bedoeld voor de jeugd van de basisschool.
De tweede voor iedereen op het voortgezet onderwijs.
Zit je er net tussen in, dan mag je (in overleg met Ria) kiezen.
De 1e kampweek staat gepland van maandag 23 juli t/m 28 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” € 170,00
Het 2e kamp is nog onder voorbehoud!!!
van maandag 30 juli t/m vrijdag 3 augustus.
De kosten hiervan zijn € 142,50.
Niet-leden  betalen in beide gevallen € 10,00 meer!!

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet € 25,00 vooruit worden 
betaald om de eerste kosten van de organisatie op te vangen.
De rest zien we gaarne voor 30 juni in ons bezit.
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort te Aarlanderveen, postgiro 1941.587.
Voor dit bedrag ben je een week helemaal verzorgt op de manege. Je rijdt paard en 
doet spelletjes, zowel met als zonder je edele viervoeter. Je hebt echter ook plichten. 
We drukken hieronder het kampreglement af.

Kampregels en wetenswaardigheden.
Alle deelnemers zijn verplicht om bij toerbeurt, volgens een op te stellen rooster, corvee 
werkzaamheden te verrichten. Iedere deelnemer is verplicht zijn/haar slaapplaats na 
het opstaan netjes in orde te brengen.
Rijden geschiedt alleen in groepsverband en onder leiding.
Verlaten van het kamp mag alleen met toestemming van de leiding.

Ieder kind moet WA-verzekerd zijn
Ouders die het kamp willen bezoeken, zijn van harte welkom, maar alleen op 
woensdag-avond van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Maandagmorgen tussen 9.30 uur en 10.30 uur verwachten we je op de manege. 
Zaterdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur kan je weer worden opgehaald.

Persoonlijke benodigdheden.
Slaapzak of iets wat deze kan vervangen. We slapen op stro. Toiletartikelen zoals 
zeep en tandpasta. Extra onderkleding. Truien en extra lange broeken en uiteraard 
je rijbroek. (Rij)laarzen, schoenen, (rubber)laarzen en eventueel gymschoenen. 
Regenkleding. CAP........ uiteraard. Lektuur voor als je niets te doen denkt te hebben. 
(Komt zelden voor). Zaklamp. Zwemkleding.
Als je een oude cassetterecorder of CD-speler hebt is deze welkom. 
Ook CD’s  zijn welkom, maar zet wel duidelijk je naam er op. 
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Inschrijfformulier kamp 2007
Dit formulier inleveren aan de bar. Wil je deze Pretpraat heel houden, vraag dan even 
om een los formulier op de manege.

1e kamp   /  2e kamp   (doorhalen wat niet gewenst is)

Naam..........................................................................................................................

Straat.........................................................................................................................

Postcode en plaats....................................................................................................

Telefoonnummer thuis..............................................................................................

Telefoonnummer mobiel ..........................................................................................

Attentie ouders!!!! Als u tijdens de kampweek niet thuis bent, vul dan 
hieronder in waar u bereikbaar bent, of waar de leiding in noodgevallen 
naartoe moet bellen.

Te bellen bij nood. Naam..........................................................................................

Telefoonnummer voor noodsituaties......................................................................

Bij inlevering van deze bon moet EUR 25,00 vooruit worden betaald om de 
eerste kosten van de organisatie op te vangen. 
De rest zien we gaarne tegemoet  voor 30 juni. 
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort  te Aarlanderveen, postgiro 1941.587.

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

ATTENTIE !!!!!! 
EEN WA VERZEKERING IS VERPLICHT.......
De leiding acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de 
kampperioden, tevens behoud zij zich het recht, diegene die zich wanordelijk 
gedraagt, naar huis te brengen...........
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Wanneer ben je echt begonnen met paardrijden en was dat op deze 
manege?
Vanaf mijn 6e jaar kwam ik hier. Ik ging dan met Ria mee, die woonde toen 
nog tegenover ons boven de smederij. Tot mijn 7e kreeg ik les van Kim en 
Leslie op Sandor. Nou ja…Ik reed rondjes en dat was het dan wel! Vanaf mijn 
7e mocht ik echt op les, ik kreeg dat van Dhr. van Schaik op zaterdagmiddag. 
Ik reed graag op Sandor, Donja, Dapper en op Donald. Donald had altijd leuke 
trucjes, die ging als hij moest poepen gewoon stilstaan in de hoek tot hij klaar 
was. Wat je ook deed, hij liep mooi niet tot hij uitgepoept was! Ik was een 
keer eerste geworden met een wedstrijd en toen moest ik het ererondje ga-
lopperen. Mijn zadel zat niet goed vast en voor ik het wist hing ik met zadel en 
al opzij en stond ik dus lekker voor L*L!
 
Je hebt Maybe jarenlang als leasepaard gehad. Wanneer ben je daar 
mee begonnen?
Toen ik een jaar of 11 was, kwam Maybe als lespaard op de manege. Ik mocht 
haar al snel voor een paar dagen per week leasen, om uit te proberen of ik een 
paard leuk bleef vinden en of ik de combinatie met school goed zou volhouden.
Ik kon het alleen echt niet aanzien, hoe anderen soms met Maybe om gin-
gen. Heel slecht poetsen bij voorbeeld, en dan op zo’n vies lijf het zadel er op 
en rijden maar! Ik ging een keer zo onwijs hard huilen (Vera stond bekend als 
de levende sirene van Pretfort! Red.) dat Ria zei dat ik maar aan mijn ouders 
mocht vragen of ik Maybe volledig mocht huren. Dat mocht, dus dat was een 
hele opluchting!
Gelukkig hield ik het goed vol en heeft mijn school er niet onder te lijden ge-
had.
 
Hoe lang heb je Maybe gehad en waarom ben je met haar gestopt?
Ik heb haar 4 of 5 jaar gedaan en heb zelfs nog wedstrijden op haar gereden in 
de B en de L dressuur. Dat moest ik van Ria hoor, hahahaha! Nee hoor, dat was 
echt heel erg leuk om te doen. Ik had ook elke week privéles van Ria en reed 
in de eigen paardenles van vrijdagavond. Daar zit ik nog steeds in, als ik ten 
minste een paard heb, hihi! In die les rijden Sam, Patricia, Jessica, Karen, Fiona 
en Margot ook.
 
De wedstrijden zijn echt goed geweest voor me. Je leert toch met een bepaal-
de spanning om te gaan en je leert wat het inhoudt om wedstrijden te rijden 
en beoordeeld te worden. Maybe was trouwens wel heel erg eenkennig hoor. 
Niemand kon haar pakken als er bij voorbeeld wormenkuren gegeven moesten 
worden en ook bij het inenten was het een probleem om haar te vangen. Dan 
moest ik haar pakken en het halster om doen. Zelfs Ria mocht haar niet pak-
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ken dan.
 
Maybe was echt mijn maatje, ik heb ook echt veel van haar en met haar ge-
leerd!
Ze werd op een gegeven moment kreupel en ging ontzettend met haar hoofd 
schudden. Toen was het afgelopen met de wedstrijden natuurlijk! Ze is in de 
kliniek in Utrecht helemaal onderzocht, echt erg: van haar vier benen was er 
geloof ik eentje goed…Ze heeft wat slijtage en heeft erg snel last van hevige 
spierpijn, vandaar dat schudden met haar hoofd. Verder is ze scheef…Al met al 
was het klaar met de wedstrijden, want daar is ze gewoon niet meer geschikt 
voor. Toen moest ik van Ria gaan nadenken of ik niet liever met een eigen 
paard verder wilde. Dat was een hele moeilijke beslissing die ik moest nemen, 
om dan te stoppen met Maybe. Als ik wedstrijden wilde blijven rijden, mocht 
ik van mijn ouders echt een eigen paard. Ik had inmiddels wel bewezen dat ik 
dat aan zou kunnen en vol zou houden. Ik heb de knoop doorgehakt en ben op 
zoek gegaan naar een eigen paard. Maybe is toen verhuurd aan andere men-
sen. Ze is ook een heel leuk leer- en recreatiepaard, en erg lief. Ze is alleen wat 
ouder en niet meer geschikt als wedstrijdpaardje.
 
Wil je vertellen wat er mis ging toen je je eerste eigen paardje 
kreeg?
Jawel hoor, dat wil ik best. Mijn eerste paard was Ronaldo. Een hele lieve en 
mooie bruine ruin. Celeste had bij diezelfde handelaar Sunrise gekocht dus ze 
kwamen samen uit Brabant. Ronnie had hele mooie gangen en is een super-
mooie verschijning. Hij kreeg alleen al snel last van zijn rug, met rijden ging hij 
ervan steigeren of ging gewoon een soort achterover op zijn kont zitten! Eerst 
dachten we dat het aan het zadel lag, maar toen we foto’s lieten maken bleek 
hij een rugafwijking te hebben. Dat heet “kissing spines” en dat betekent dat 
de rugwervels contact maken. Dan raken er zenuwen beklemd en dat doet 
ontzettend zeer bij zo’n paard.
 
Dus toen kwam het tweede paard…
Ja, Ronaldo ging terug naar de handelaar en na wat zoeken kwam Picasso 
(Roepnaam Pietje). Ook een leuk en mooi paard, maar ik had er gelijk minder 
een “klik” mee als met Ronnie. Ook Pietje bleek, toen hij klinisch en röntgeno-
logisch gekeurd was, een blessure te hebben! Het ging om een oude peesbles-
sure in zijn achterbeen, waardoor hij ongeschikt was voor de sport. Dus: exit 
Pietje!
Daarna had ik er even mijn buik van vol en wilde ik een aantal weken niets 
meer over kijken naar een nieuw paard horen! Zo veel pech en dan dat gezeur 
en gez**k om zo’n paard weer weg te doen…Bah! Ik had echt even een nieuwe 
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paarden allergie, hahaha!
Nu ben ik daar weer wat overheen en ben ik weer op zoek gegaan naar een 
ander paardje.
 
Is Pretfort voor jou een tweede thuis? Je komt er al zo lang!
Ja, Pretfort is zeker mijn tweede huis. Ria kent me ook al vanaf dat ik net 
geboren was en ik heb heel lang elk weekend van vrijdagmiddag tot zondag-
avond op de manege bij Ria en Marcel gelogeerd. Vaak samen met Karen. We 
waren de drie biggetjes, Ria, Karen en ik! Hahaha! Vanaf dat ik elf was ging 
ik helpen met uitmesten in het weekend. Nu heb ik het stappen ontdekt, dus 
blijf ik meestal alleen vrijdagavond slapen. Toch voelt het nog steeds als mijn 
tweede thuis. Ria is nu eigenlijk mijn beste vriendin.
Inmiddels val ik wel eens in met lesgeven, wanneer de vaste persoon niet kan 
of ziek is. Ik heb ook geholpen met het kamp vorig jaar als hulpleiding. Grap-
pig, eerst ging ik zelf op kamp en nu was ik leiding!
 
Wat zijn je hobby’s, behalve paardrijden?
Als ik een paard heb, ja! Hahaha! Behalve paardrijden houd ik ook van uit-
gaan, msn-en, helpen op de manege (hoewel dat nu meer werk is als hobby), 
Ria pesten, met Ria anderen pesten, voedselgevechten houden en ten slotte: 
lachen, gieren en brullen!
 
Als je uit gaat, waar ga je dan naartoe?
Ik ga graag naar ’t Woutje in Nieuwkoop, meestal met Karen. Noordwijk vind 
ik ook erg leuk om heen te gaan, maar als het gezellig is vind ik het overal 
leuk!
 
Kan je inmiddels al iets beter tegen alcohol als een paar jaar gele-
den?
Ja hoor, mits ik niet teveel door elkaar heen drink! Als je 3x over je nek bent 
gegaan, leer je dat ook echt wel af hoor! Hahaha!
 
Wat zijn je goede eigenschappen?
O jee, dat is moeilijk om van jezelf te zeggen! Nou, ik ben niet lui, ik ben hulp-
vaardig en eerlijk en nuchter (behalve op zaterdagavond dan..Pffff!). Ook ben 
ik wel sportief en heb ik wel humor.
 
Wat zijn je slechte eigenschappen dan?
Dat ik soms een ochtendhumeur heb, vooral als mijn vader denkt dat hij leuk 
is ’s ochtends of gaat zitten zeuren. Verder kan ik een pestkop zijn, ik vind het 
erg leuk om samen met Ria mensen te gallen. Af en toe kan ik erg irritant en  
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str*ntvervelend zijn….Maar meestal ben ik gewoon de ááááállerliefste natuur-
lijk!
 
Ten slotte: Wat is er leuk aan Pretfort en wat zou je graag willen 
veranderen?
Ik houd van de sfeer, het is erg gezellig. Alles is eigenlijk leuk. Het totaalplaatje 
is gewoon goed! Het enige dat ik zou willen, is dat er flink gerenoveerd zou 
kunnen worden. Dat lijkt me heel fijn voor Ria. Maar van mij mag Pretfort 
precies zo blijven als het is!
 

Prietpraatjes
Wist U dat….

- Er in de laatste maanden heel wat schokkende gebeurtenissen hebben  
 plaatsgevonden op onze anders zo rustige manege?
- Marcel bij voorbeeld met windkracht 11 het dak van de binnenbak wilde  
 repareren?
- Het dak het hier blijkbaar niet zo mee eens was?
- Marcel nu verzorgd wordt door zuster Ria?
- Hij met een ziekenhuisbed voor het raam in de huiskamer ligt?
- Hij uitzicht heeft op onze boeiende en kleurrijke parkeerplaats?
- Hij dan ook liever zijn blik op de televisie richt?
- Hij ONWIJS veel lieve kaartjes heeft ontvangen, zowel in het ziekenhuis als  
 thuis?
- Ria het dak voor de zekerheid maar door iemand anders heeft laten 
 repareren?
- Zij bang is dat Marcel anders met krukken
  en al de ladder op gaat?
- Ria sinds Marcel ziek is, ontzettend veel 
 hulp krijgt van allemaal lieve 
 vrijwilligers?
- Zij iedereen hier erg dankbaar voor is?
- Zij uitbetaald in liters verse koffie en 
 bergen met koekjes? 
- Wij hier natuurlijk geen nee tegen 
 kunnen zeggen?
- Onze lieve oudjes Flora en Sindbad naar 
 de paardenhemel zijn gegaan?
- Wij hier erg veel verdriet om hebben gehad?
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- We wel heel blij zijn dat ze zo’n mooi en waardig bestaan op Pretfort 
 hebben gehad?
- Wij hun baasjes heel veel sterkte willen wensen met het verwerken van 
 dit verlies?
- Er ook paarden en pony’s zijn die van eigenaar zijn gewisseld?
- Passoa nu bij voorbeeld een luizenleventje leidt in de buurt van Leerdam?
- Zij daar bosritjes mag maken en elke dag lekker buiten staat?
- Benz ook is verkocht en dat Ester en Iris daar de lieve merrie Pasca 
 voor hebben terug gekregen?
- Zoya verhuisd is naar de omgeving van het bosrijke Apeldoorn en daar  
 veulentjes mag gaan krijgen?
- De haflinger Anita nog op zoek is naar een nieuw baasje?
- Ook Ultra en Sita te koop worden gezet via internet?
- Wij een tijdelijk verblijf hebben geboden aan de mooie schimmelmerrie  
 Nessie?
- Zij inmiddels weer terug is naar haar oorspronkelijke stalletje in Brabant?
- Onze eigen Chantal van plan is ons ook te gaan verlaten?
- Zij haar stalletje in Nieuwkoop in gaat ruilen voor een stalletje in Brabant?
- Haar paardje Unic alvast vooruit is gegaan, om de boel wat te verkennen?
- Er weer een heleboel ruitertjes geslaagd zijn voor hun A, B, C of D diploma?
- Wij iedereen vanaf deze plek van harte willen feliciteren?
-  Ria’s kapsel tegenwoordig nogal eens van kleur verandert?
-  Zij de laatste weken koperrood door het leven ging?
-  Zij zachtjes uitgedrukt niet zo gelukkig was met het resultaat?
-  Ze de kleur zelf omschreef als “De kleur van een bosje verrotte peentjes”?
-  Handige Harrie de manege een geweldige metamorfose aan het geven is?
-  Hij ieder weekend weer een klus op zich neemt, al dan niet samen met Jan  
 Buining?
-  Hij ook nog tijd en energie over heeft om een gepassioneerde 
 weekendrelatie op te bouwen met een Pretfort journaliste?
-  Wij niet zeggen om wie het hier gaat omdat we beroepsgeheim hebben?
-  Wij alleen een hint geven: Ze eigenaar is van Humpey en het is 
 NIET Sonja???

Lever je Prietpaatjes in via onze site:
www.pretpraat.nl



Jaargang 33, nummer 1 - maart 2007 - pag. 1�

Mededeling:
De afgelopen weken wordt er door een heleboel blije kin-
deren lekker in het hooi en stro gespeeld. Complete hutten 
worden gebouwd, en op opgestapelde balen wordt paardje 
gespeeld.
Leuk voor de kinderen, maar....LEVENSGEVAARLIJK! Niet 
alleen kunnen de kinderen zich lelijk bezeren wanneer ze van 
de hoogste balen vallen maar ook kunnen zij een baal op 
hun hoofd krijgen die niet stabiel ligt! Met alle gevolgen van 
dien! Daarnaast heeft een vrijwilliger die balen wilde pakken 
voor in de stallen, een flinke duik neerwaarts gemaakt om-
dat er een “geheime” hut door de kinderen was gebouwd op 
een onopvallende plek.
Ten slotte gaan, vanwege alle voetjes die er over heen lo-
pen, de balen kapot en de touwtjes gaan los. Hierdoor wor-
den de balen onbruikbaar.
Daarom, hoe leuk het ook is om er een speelplaats van te 
maken, helaas...

Het is niet langer toegestaan om in
het stro en het hooi te spelen!

Kinderen, echt niet meer doen! Ouders, wilt U er s.v.p. ook 
op letten dat Uw kind uit de hooiberg blijft?

Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Manege Pretfort
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Paardenpraat
Deze keer stelt

 Sita 

zich aan jullie voor!

Halloooo lieve lezers!
Wat fijn dat ik er eventjes tussendoor 
mocht! Ik weet dat er een lange wachtlijst 
is voor deze rubriek, de paarden en pony’s 
van jullie manege staan te trappelen om 
hun verhaal hier te mogen doen natuurlijk, 
maar na intensieve besprekingen hebben ze 
met algemene stemmen besloten dat ik wel 
even tussendoor mocht. Niet alleen omdat 
ik veel harder kan schoppen, maar vooral 
omdat ik een tijdelijk stalletje bewoon op 
Pretfort en ik begin april alweer zal vertrekken richting mijn oude boerderij of 
naar een nieuwe eigenaar! Voordat ik weer ben vertrokken, mag ik jullie mijn 
verhaal vertellen en daar ben ik natuurlijk erg trots op.

Mijn naam is Sita en ik ben het kind van een prachtige Gelderse merrie en 
de bekende NRPS dekhengst Bachelor. Mijn vader is een regelrechte afstam-
ming van de hengst Baccarat en beiden komen van het beroemde dekstation 
De Nieuwe Heuvel te Lunteren. Mijn vader is daar nog steeds in volle glorie te 
bewonderen, mijn opa is helaas al een poosje naar de paardenhemel. Maar ik 
weet zeker dat hij trots op me geweest zou zijn, want al zeg ik het zelf: ik ben 
een erg mooie verschijning! Ik heb op dit moment een stokmaat van ongeveer 
1.65, maar wie weet wat daar nog aan centimeters bij komen? Mijn moeder 
was een pittige, trotse merrie die heel wat karretjes getrokken heeft voor-
dat ook zij richting paardenhemel galoppeerde. Of misschien ging ze wel in 
draf, want dat is de mooiste gang die je je kunt voorstellen bij een paard van 
Gelderse afkomst. Wij draven niet zomaar, wij ZWEVEN! ’t Is maar dat je het 
weet!

Ik ben nu bijna 4 jaar, in mei vier ik mijn verjaardag! Misschien wel bij mijn 
nieuwe eigenaar, wie zal het zeggen? Ik ben het boerenleven namelijk een 
beetje ontgroeid, dus terug naar mijn oude boerderij in Ter Aar is misschien 
wel een beetje passé…Je krijgt toch snel vieze voeten daar en daar moet ik 
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toch echt niet meer aan denken. Mijn witte aftekeningen moeten wit blijven, 
ja toch? Verder ben ik trouwens bruin en mijn voorhoofd wordt gesierd met 
een fel witte kol. Mijn staart en manen zijn zwart, wat een verschillende kleu-
ren hé, op één paardenlichaam! 
Ik ben sinds Chantal mij naar Pretfort heeft gehaald wel wat afgevallen, maar 
er mochten geloof ik ook wel wat kilootjes af! Mijn buik stond zo bol van al dat 
lekkere eten op de boerderij, dat ik bijna niet door de staldeur paste! Maar of 
dat nou echt allemaal alleen maar van het eten kwam, dat betwijfel ik! Mijn 
moeder woog ten slotte ook bijna 900 kilo…Maargoed, aan het werk moest 
ik! Ik wist in het begin niet wat me overkwam zeg! Aan de longeerlijn moest 
ik! Kei- en keihard rondjes rennen! Nou, ik geef het je te doen! Nog een kind 
was ik..en dan maar met die zweep er achter aan! Foei! Maar hoewel ik in het 
begin na 10 minuten al zweette als een otter, begon ik dat werken aan de lijn 
toch wel een soort geinig te vinden. Totdat het zadel erop moest, wat een gek 
ding is dat! Zwaar hoor! Plus een riem om mijn buik die strak werd aangetrok-
ken. Ik heb nog geprobeerd hem er van af te bokken, maar hij zat muurvast. 
Oké, na een paar keer oefenen was ik ook daar ten slotte aan gewend. Dus 
weer een stapje verder…een mens op mijn rug! Oei, wat spannend allemaal. 
Maar dat viel eigenlijk reuze mee, zo’n mens dragen. Zouden wij paarden dan 
toch echt gemaakt zijn om de mens te dienen? Het voelde wel alsof het zo 
hoorde, eigenlijk. Nou kreeg ik na het rijden ook standaard wortels als belo-
ning, dus dat scheelde dan ook wel weer. Een gezonde versnapering gaat er 
natuurlijk altijd wel in!
Mijn karakter? Ach, ik ben een lieve meid hoor! Ik doe een beetje aan doe-het-
zelven en in de eerste stal waar ik stond heb ik dan ook de boel een beetje 
verbouwd. Ik stond tussen Chardin en Silvano in en we waren het er alle drie 
toch wel over eens dat de tralies veel te dicht op elkaar stonden. Je neus paste 
er geeneens tussen joh! Ik heb kei- en keihard gewerkt en er met moeite twee 
tralies tussenuit weten te schoppen. We waren zelf erg blij met het resultaat, 
al haalde die domme Silvano natuurlijk nog wel even zijn hoofd open aan de 
scherpe randjes van de verwijderde tralies. Wat een domoor! Ik zei nog zo: 
“die scherpe randjes vijl ik er morgen wel even af!” Maar hij moest weer even 
voelen of die randjes wel echt zo scherp waren…MANNEN! De eigenaresse was 
blijkbaar erg blij met de verbouwing. Ik werd in een andere stal gezet waar ik 
dan ook een beetje moest gaan klussen. Ja zeg, ik blijf aan de gang! Ik probeer 
hooguit of de wanden niet aan vervanging toe zijn en of de vloer er wel goed 
in ligt, maar verder zoeken ze het maar uit hoor! Ik ben geen werkpaard, maar 
een luxe paard!
Echt wel!
Wat kan ik nog meer vertellen? Nou, dat ik reuze fotogeniek ben en dat ik gek 
ben op dansen. Ja, dat hoor je niet vaak hè, van een paard! Vooral ’s ochtends 
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ben ik erg energiek en tijdens het uitmesten doe ik dan ook volop aan aero-
bics. Ria houdt niet zo erg van dansen, die gaat er altijd van gillen omdat ze 
bang is dat ik op haar tenen ga staan dansen. Tja, als je ook zulke lange tenen 
hebt! Maar ik moet toch ook een beetje aan beweging doen? Ga dan ook niet 
uitmesten tijdens mijn aerobicsuurtje. Dat is vragen om problemen!

Nou, ik hoop dat jullie mijn verhaal met plezier zullen lezen. Ben je erg van 
me onder de indruk: ik ben nog steeds te koop hoor! Maar al kom je me maar 
even aaien, dan ben ik al tevreden. Zolang ik aandacht krijg, ben ik gelukkig! 
Bedankt voor het luisteren en tot ziens op jullie gezellige manege!

Kusjes,  Sita xxx
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maart
2 Daphne van der Hoogte
� Franca Brussee
� Rosanne van Schaik
13 Irene Weerheim
1� Saskia Veenman
1� Marjanne Keizer - van Berkel
17 Femke Severrien
1� Beau Schonewille
20 Margit Flinterman
2� Carola Stolk
2� Meneer van Schaik
2� Jasmine van Schaik

april
1 Meagon-Melanie Zijp
� Julian Mersch
� Julie Craughwell
11 Sonja van Maltha
13 Ria van Schaik
1� Chantal van Koert
21 Susanne Uelderink
22 Jacqueline Rottier
23 Sanne Buining
2� Rick Ubink
2� Corine Blom
27 Joyce Tukker

mei
� Marieke Oudenes
� Gerda Bruggeman
� Elise Borgstijn
� Natasja Rietveld
12 Elianne van Egmond
1� Wieke Vis
1� Jessica Verkade
23 Melanie Sassen
2� Celeste Tukker
27 Lotte Verheul

Wij feliciteren de jarigen
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1� maart  Samengestelde Wedstrijd
1� maart  Ledenvergadering
22 april  Eigen Paarden Dag
12 mei  Cross en puzzelcross/puzzelrit
30 juni  Open dag en Dressuurwedstrijd
23 juli  Start kampweek
22 sept.  Cross en puzzelcross/puzzelrit
27 okt.  Dressuurwedstrijd
2� nov.  Sinterklaasfeest

Kijk voor de aktuele agenda op
www.pretpraat.nl


