
34e jaargang - nr. 1
maart 2008

PRET
PRAAT

Clubblad van
Ruitersportvereniging “De Ziende”

R.S.V.  “De Ziende” is opgericht op 18 november 1975

Ruitersportvereniging en Landelijke Rijvereniging
De L.R. is aangesloten bij de K.N.H.S.

Achtermiddenweg 8 - 2445 AA  Aarlanderveen  -  (0172) 57 13 40
Internet: www.pretpraat.nl



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

NissaN x-trail: 
comfort in 
stoer design

LOOP EENS BINNEN
BIj NISSaN VaN LEIjdEN...

maak een 
proefrit

NissaN micra: 
groots maar klein 
geprijsd

NissaN NOtE:
voor ouders 

van nu

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



Jaargang 34, nummer 1  -  maart �008  -  pagina  3

Ruitersportvereniging:
voorzitter
Anne-Lotte Paymans
Dorpsstraat 189
2421 AZ  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 29 84

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
Rick Ubink (0172) 60 31 40

Jeugdbestuur:
Felicia Brouwer (0172) 57 39 13
Femke Severrien (0172) 61 71 64

BEHEER INTERNET:  Bert Marsman

BANK EN GIRO
Ruitersportvereniging  “De Ziende”
RABO-Nieuwkoop  34.64.07.656
Postgiro RSV 35.43.870

CONTRIBUTIE
EUR 18,50 per jaar; 2e lid uit het 
zelfde gezin betaalt EUR 9,25 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 19 april 2008

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 34   -   nr 1   -   maart 2008



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

Van de voorzitter
De winter is voorbij, de voorjaarsdip is begonnen. 
We hebben een stal vol hoestende en snotte-
rende pony’s, het stormt en regent: kortom tijd 
om even lekker deze eerste Pretpraat van het 
jaar te lezen.

Dit jaar hebben we met de vereniging weer flink 
wat op het programma staan. Zo zijn we al druk 
bezig geweest met het diplomarijden en be-
reiden we voor dit jaar nieuwe proeven voor (zodat Sandor ook weer eens een 
andere route mag lopen in de bak). De samengestelde wedstrijd komt eraan, 
gevolgd door de Eigen Paarden Dag. In mei komt er een heuse sponsorwedstrijd, 
want we zijn dringend toe aan nieuw springmateriaal! Dus spring jezelf naar 
mooie balken en doe mee. De Open Dag staat al gepland dus blokkeer alvast 21 
juni in je agenda, want het belooft weer een topdag te worden.

Maar laat ik niet teveel op de zaken vooruit lopen. Het diplomarijden dus, is 
iedereen geslaagd? We hopen dat er wat meer inschrijvingen komen in de ca-
tegorie D-diploma dit jaar. Kijk gauw verder voor de foto’s en uitslagen van het 
diplomarijden. En bereid je dus alvast voor, want er komen nieuwe proeven aan 
voor alle categorieën. 

Hebben jullie eigenlijk al zin in een wedstrijd? Ik wel! 16 maart is er weer een 
samengestelde wedstrijd voor alle manegeruiters met een A, B, C of D-diploma. 
En voorgaande edities hebben uitgewezen dat de stoelendans vaak voor verras-
singen in de uitslag kan zorgen! Dus in plaats van je dressuurproef te oefenen 
of jumpstyle-achtig het springparcours door te gaan, kun je je ook storten op je 
hardloopvaardigheden en reactievermogen. Want wie het eerste bij de pion is, 
zou wel eens met de eerste prijs ervandoor kunnen gaan!

Een dag later op 17 maart is de Algemene Ledenvergadering waar we als be-
stuur nog even terugkijken op het afgelopen jaar en de plannen voor dit jaar 
bekend maken. Er zijn geen bestuurswisselingen, maar nieuwe leden voor de 
kascontrolecommissie zijn altijd welkom. Dus mocht je een uurtje over hebben, 
vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom in de kantine van Manege Pretfort. De 
agenda van deze vergadering staat verderop in deze Pretpraat.
Ook de federatieruiters houden op 17 maart hun ledenvergadering. Hier moet de 
financiële situatie nog eens goed worden nagekeken, dus federatieruiters komt 
allen. Over deze ruiters gesproken trouwens: er zijn weer wedstrijden gereden, 
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met zeer verrassende uitslagen. Ook is onze Limburgse/Noord-Brabose afdeling 
weer van start gegaan. Hoe dit allemaal is afgelopen lees je in de federatieflits!

En verder natuurlijk in deze Pretpraat: Vraag het Flitsie, het interview, de Priet-
Praatjes enzovoorts. Wil je trouwens geen prietpraatje missen kijk dan eens op 
onze internetsite www.deziende.nl en vergeet onze eigen Pretfort Hyve pretfort.
hyves.nl voor al je andere krabbels en brabbels.

Veel plezier allemaal dit paardenjaar

Tot ziens op de manege!
Lot Paymans

Van de redaktie
De redaktie is dit jaar met een blij gezicht be-
gonnen, want voor het eerst sinds jaren is het 
aantal advertenties in Pretpraat weer op een 
dusdanig niveau dat dit blad zich, naar aller 
waarschijnlijkheid,  zelf weer kan bedruipen.
De afgelopen jaren hebben we steeds een 
beroep moeten doen op de kas, want de druk-
kosten worden natuurlijk wel ieder jaar wat 
hoger, terwijl het aantal advertenties afnam.
Maar zoals gezegd, zijn we nu heel blij dat we weer een aantal nieuwe adver-
teerders mogen verwelkomen en dat de bestaande vrijwel allemaal hun sponso-
ring hebben willen voortzetten.

Daarom wil ik alle adverteerders heel hartelijk danken voor hun bereidwilligheid 
om ons te sponsoren met hun advertentie.

Redaktioneel beginnen we dit jaar iets minder vrolijk, want net voor het uitko-
men van deze Pretpraat bleek de PC van Esther niet meer te willen doen wat er 
van werd verwacht..... En natuurlijk stond daar heel veel kopij op.
Maar Esther zou Esther niet zijn als ze niet een halve nacht heeft doorgewerkt 
om toch al haar kopij weer op het laatste nippertje bij de redaktie te krijgen.
Dus Esther: Voorlopig nu even rustig aan doen hoor......
Hoewel...... Je mag ook gelijk starten met de kopij voor de volgende Pretpraat, 
want die verschijnt ergens rond 25 april.
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van 

Ruitersportvereniging 
“De Ziende”

op maandag 17 maart 2008 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 Marjolein Weijers
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  Gerda vd Ploeg (reserve dit jaar)

 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar:
  Gerda Bruggeman, Michael van Koert 
  en Anneke Epskamp
 9 Het jeugdbestuur.
  Hierin vinden dit jaar geen veranderingen plaats.
 
 10 Plannen voor het komende jaar
 11 Rondvraag
 12 Sluiting
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Betaling lesgelden
en lidmaatschap
Zowel van de vereniging als van de manege ontvangt u acceptgiro’s voor het 
voldoen van lesgeld of contributie.
In het verleden stuurden de banken deze acceptgiro mee met de afschriften, 
maar tegenwoordig doen ze dat niet meer.
Daarom is het tegenwoordig vaak moeilijk om te achterhalen van wie een be-
paalde betaling afkomstig is. Met name wanneer het rijdende kind een andere 
naam heeft dan degene die het lesgeld betaald, is het bijna onmogelijk te ach-
terhalen voor wie is betaald.
Daarom willen we u vragen om de acceptgiro NIET te gebruiken als de namen 
van ruiter en rekeninghouder niet overeenkomen.
In dat geval hebben we liever dat u op een andere wijze betaald.
Dus electronisch of met een eigen overschrijfformulier.
Heel belangrijk is dat u dan bij de opmerkingen de naam van de ruiter 
vermeld of het blauwe nummer dat op de acceptgiro staat.
In de meeste gevallen kennen we namelijk alleen de naam van het kind en niet 
de naam van de rekeninghouder die ons betaald. (vaak de naam van moeder)
Het kan daarom voor komen dat wij u manen om te betalen, terwijl dit reeds 
gedaan is, maar onder een andere naam dan de naam van de ruiter.

We danken u bij voorbaat voor u medewerking.

Federatieflits!
Een gelukkig nieuw jaar voor de federatie-
ruiters, want er kan weer volop wedstrijd 
gereden worden. Op naar de Olympische 
Spelen in Hongkong! Of misschien eerst 
maar eens proberen te promoveren naar 
een hogere klasse. 

 
Zondag 27 januari Nieuwe Wetering 
Mick, Ragne & ik vertrokken in alle vroegte vanaf de manege, want de M2 was 
de eerste klasse van de dag. Bij Hoogenboom Ruitersport in Nieuwe Wetering is 
een prachtige nieuwe rijhal gebouwd en die leek Ragne erg te bevallen. Of mis-
schien kwam dat omdat ze onderweg de planten die als versiering voor de ring 
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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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waren neergezet aanzag voor 
lekkere hapjes? De twee proe-
ven die werden gereden gingen 
erg fijn en de lachende jury aan 
het einde van de tweede proef 
beloofde al veel goeds. En inder-
daad tijdens de prijsuitreiking kon 
er worden gelachen: Ragne en 
ik behaalden 176 en 182 punten! 
Dat betekent dat nu toch echt 
de laatste winstpunt voor het Z 
behaald is! Het hoedje is binnen! 
 
Zondag 3 februari Langeraar
De zondag na het succes van 
Ragne kon Mick weer vroeg 
opstaan, nu om Ellen & Lucas 
te begeleiden op de wedstrijd in 
Langeraar. Gelukkig bleek Lucas 
tijdens het losrijden meer dan 
wakker! Hij deed zelfs een beetje stout, maar toen hij eenmaal de ring in mocht 
was hij weer bij de les. De B-proeven verliepen prima en het was ook erg gezel-
lig in de warme kantine daarna. Met de prijsuitreiking werd dat alleen maar 
mooier: Ellen en Lucas werden twee keer tweede met 188 en 191 punten! Dat 
zijn twee mooie winstpunten erbij. Nog 1 puntje en dan kunnen we juichen voor 
Lucas en El, want dan mogen zij door naar het L. 

Zondag 17 februari Nieuwkoop 
Maar liefst drie ruiters van de Ziende gingen van start op de wedstrijd bij Stal 
Oosterman in Nieuwkoop. Ben de Vreeze zadelde zijn stoere fries Rudy om het 
spits af te bijten in de klasse M1. Na twee fijne proeven kon de jury niet anders 
dan 3 winstpunten geven! Ben had in de afgelopen wedstrijd al vijf winstpunten 
verzameld en komt nu dus op 8 winstpunten uit. 
Ragne en ik maakte vandaag ons Z1-debuut in Nieuwkoop, compleet met hoedje 
en stang&trens. Met het ultieme Anky-gevoel en een bak supporters kon het 
niet mis gaan. Ragne had het dan ook goed naar d’r zin in het zonnetje. In de 
ring begon de eerste proef goed, alleen het appuyement naar rechts ging min-
der. In de tweede proef gingen de eenvoudige wissels een keer helemaal mis, en 
daarna helemaal goed. De jury gaf 185 en 192 punten. Een nette score voor een 
eerste start. 
Muis en Gin reden als gelegenheidscombinatie mee in de B dressuur. Niet voor 
de winstpunten, maar voor de ervaring. Ook met een hoop supporters en een 
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goed humeur ging dit vrolijke tweetal van start. De galop ging in de proef beter 
dan ooit en Gin gedroeg zich prima. Het resultaat? Maar liefst 197 en 199 punten 
en een 2e en 3e plaats! Waren ze nu maar voor het echt gestart, dan had onze 
motormuis in een klap 4 winstpunten in de B. 
 
Limbo-Brabo-Carnaval Flits! 
We hebben een update ontvangen 
uit het zonnige zuiden. Onze rasei-
gen zuidelijke tak van RV de Ziende 
heeft na een lange winterstop de 
draad weer opgepakt en wel in de 
klasse L2. We hebben het natuurlijk 
over Chantal en Unic! Zij maakten er 
afgelopen weekend een heus wed-
strijdweekend van: 
 
Zaterdag 16 februari Asten-
Heusden 
Na de maandenlange zware trai-
ningssessie maakte een opgewekte Chantal en Unic a la Bonfire hun debuut 
in het L2. Maar in plaats van een braaf Bonfire-proefje ging Unic als een dolle 
kung-fu-fighter door de baan heen. Zeer spektaculair, maar helaas weinig dres-
suur. De jury ging met de punten dan ook naar een historisch dieptepunt van 
162 punten, alhoewel de acrobatische sprongen toch zeker wel iets meer waard 
waren geweest. Gelukkig maakte Unic in de tweede proef, op een paar vliegende 
galopswissels, alles weer goed. Je bent een springpaard of je bent het niet! Maar 
de keurige tweede proef werd beloond met 184 punten! De eerste winstpunt in 
het L2 is dus binnen. 
 
Zondag 17 februari Mierlo 
Na de succesvolle tweede proef op zaterdag had Unic de smaak goed te pak-
ken. Dus Chantal ging vol goede moed naar de wedstrijd in Mierlo. Bleek dat het 
losrijden daar, net zoals in Nieuwkoop, moest gebeuren in groepjes in de wed-
strijdbak zelf. Na wat klim, klauter en steiger werk met aan de kant wat ‘oh’s’ 
en ‘aaaah’s’ kon Unic dan toch eindelijk fatsoenlijk de ring rondgestuurd worden. 
En ondanks wat sliding stops, kon Chantal netje blijven lachen naar de jury, wat 
resulteerde in een 4e en een 2e plaats en maar liefst 2 winstpunten erbij!  
 
De standen zijn nu als volgt: 
Ellen & Lucas B + 9 
Chantal & Unic L2 + 3 
Jo & Boy L2 + 2  
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Ben & Rudy M1 +8 
Lot & Ragne Z1 + 0 
Ria & Northan Z2 + 2 
 
Volgende wedstrijden: Ellen en Lucas gaan proberen hun laatste puntje 
in de B te halen, op de wedstrijd van 16 maart in Nieuwkoop. En we 
hebben een nieuwe combinatie die ook op deze wedstrijd van start 
zal gaan, namelijk Vera en haar Rabin. En zal Ben met Rudy in Nieuw-
koop zijn slag kunnen slaan en de laatste punten voor het M2 scoren? 
Chantal en Unic zetten hun L2-spring-jezelf-naar-een-winstpunt-
tocht voort in Geldrop en Asten. Lot & Ragne gaan op 30 maart naar 
Schoonhoven, voor een nieuwe poging in de klasse Z1. En last but not 
least, Ria en Northan zullen op deze dag een poging gaan wagen in 
Hazerswoude.

Tot de volgende flits!
Lot

Examens voor ABCD-diploma’s 
De middag van zondag 24 februari was weer spannend voor 16 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-, C- of D-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. Het D-examen wordt tenslotte afgenomen middels proefje 5 
uit het boekje. 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 les-
sen op manege Pretfort, waar de vereniging zijn thuisbasis heeft, en doen nooit 
aan wedstrijden mee buiten de manege.
De vereniging heeft wel een succesvolle groep ruiters met eigen paarden, die wel 
aan landelijke wedstrijden mee doen, maar deze groep is klein ten opzichte van 
de manege-lessers.
Gelukkig zat het weer mee. Weliswaar was het minder dan de voorspellingen 
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vooraf hadden aangegeven, maar er kon in de buitenbak worden ingereden, 
terwijl de examens werden afgenomen in de binnenbak. Daardoor kon alles snel 
achter elkaar worden verreden en kon de jury al om 16.15 uur iedereen felicite-
ren met het resultaat. Iedereen was namelijk geslaagd!

De geslaagden op 24 februari zijn:
Voor het A-diploma:
Denise Dortangs op Jeroen met 156 pt.
Sanne Engelander op Hardy met 154 pt.
Michelle van Diemen op Jeroen met 162 pt.
Lee Kelters op Hardy met 154 pt.
Emma Diederik op Jeroen met 153 pt.
Storm Poot op Valda met 159 pt.
Voor het B-diploma:
Joyce Tukker op Liberty met 156 pt.
Naomi Tukker op Liberty met 165 pt.
Elianne van Egmond op Maybe met 160 pt.
Voor het C-diploma:
Anna Louisa Klootwijk op Jet met 162 pt.
Marlies Bruggeman op Maybe met 157 pt.
Tamara Pietersen op Mickey met 163 pt.
Voor het D-diploma:
Vivian de Kort op Maybe met 160 pt.
Lisa-Maria Uijterlinde op Kindly met 159 pt.
Marit van Leeuwen op Maybe met 157 pt.
Femke Severrien op Kindly met 173 pt.

De bovenste foto op pagina 1� toont alle deelnemers met hun diploma.
De onderste toont de geslaagden van 3 maart.

Net voor het ter perse gaan van deze Pretpraat, werd voor de tweede keer gere-
den voor A-B-C of D diploma’s. Hier volgen de uitslagen:

Voor het A-diploma zijn op 3 maart geslaagd:
Meagon-Melanie Zijp op Kim met 160 pt
Beau Schonewille op Valda met 152 pt.
Julian Mersch op Sanne met 153 pt.
Amber vd Pijl op Valda met 146 pt.
Esmée Wulff op Valda met 162 pt.
Laura Braam op  Jeroen met 165 pt.
Voor het B-diploma is op 3 maart geslaagd:
Irene Weerheim op Hardy met 159 pt.
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Voor het C-diploma zijn op 3 maart geslaagd:
Franca Brussee op Maybe met 160 pt.
Annemieke Weerheim op Sylvester met 160 pt.
Voor het D-diploma zijn op 3 maart geslaagd:
Eline Spoelder op Borah met 154 pt.
Esther van der Vlies op Hardy met 153 pt.
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De laatste

Thermolaarzen

€25,-

De laatste 

Winterdekens

€50,-

Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl

Voor de meest aktuele informatie: 

www.deziende.nl
Startlijsten, uitslagen, foto’s, gastenboek,

lesrooster en nog veel meer.
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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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Sponsorcross voor nieuw 
springmateriaal
Op 17 mei wordt de voorjaarscross verreden bij onze vereniging.
Al jaren doen we dat eigenlijk met springmateriaal dat eigenlijk voor de les 
bedoeld is en dat vullen we dan aan met allerlei andere zaken, zoals boomstam-
men en stukken hout.
We willen daar nu eindelijk eens verandering in brengen, maar dat blijkt behoor-
lijk veel geld te kosten. En dat geld hebben we helaas niet.
Daarom hebben we besloten om een sponsorwedstrijd hiervoor te organiseren.
Met het geld dat dat dan opbrengt, kunnen we die extra springmaterialen dan 
eindelijk toch aanschaffen.
We willen jullie dan ook vragen 
om je ouders, buren, familie en 
kennissen te vragen om jullie 
te sponsoren voor de cross van 
17 mei.
Je kunt bijvoorbeeld zeggen 
dat het gemiddelde te behalen 
punten bij een cross ongeveer 
100 is.
Men kan je dan per punt spon-
soren. Maar uiteraard is een 
vast bedrag ook prima.

In deze Pretpraat zit een Sponsorformulier, waarop je de gegevens van de spon-
sors kunt invullen.
Het is natuurlijk het makkelijkst als iemand je sponsort met een vast bedrag en 
dat ook gelijk aan je geeft, maar sponsoren op basis van het behaalde aantal 
punten kan misschien wel weer meer geld opleveren. Je moet dat geld dan ech-
ter achteraf bij je sponsor gaan halen.

Het geld willen we graag uiterlijk 1 juni van je ontvangen, want dan kunnen we 
nog voor de najaarscross naar nieuwe materialen gaan kijken.

We hopen dat jullie allemaal meedoen.
Degene die het meeste geld bij elkaar weet te sponsoren, krijgt een presentje.

Succes allemaal!!
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Het nieuw aan te schaffen
springmateriaal is uitsluitend bedoeld voor

bij wedstrijden van de vereniging.

Voor bij de lessen is er voldoende materiaal beschikbaar.

Bij wedstrijden springen we echter niet alleen in
de springwei, maar ook in de binnen- en/of buitenbak.

En vaak ook nog in het weiland achter de manege.
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Paardenpraat 
Deze keer… het verhaal van de aanvaring 
tussen een nogal “kippig” paard en een 
oersterke, onverwoestbare soepkip!
Lees en geniet van de beslommeringen 
in het (paarden)leven van onze sterkste 
Pretfort-hen 

Gerda!         
…Hmmmm, blijkbaar moet je hier eerst flink in 
de kreukels liggen om een plekkie in de Pret-
praat te krijgen! Mooi is dat, ik leg al jaren elke 
dag een kakelvers eitje! Telt DAT dan niet mee? 

Enfin, laat ik gewoon mijn verhaal maar eens doen. Ten slotte zijn jullie niet 
geïnteresseerd in gezeur en gemopper. Nee toch? Jullie willen AKTIE natuurlijk. 
Nou, ik heb de afgelopen maanden meer actie gehad dan me lief was. Tjonge-
jonge, het leven van een kip gaat over eieren, en dus niet over rozen! HÁ!
 Om bij het begin te beginnen ben ik hier op manege Pretfort met mijn 3 zussen 
dus gewoonweg gedumpt, een aantal jaren geleden. Het is dat Marcel zo’n klein 
hartje heeft, anders had ik al lang in de soep gelegen! Er werd Marcel namelijk 
gevraagd of hij belangstelling had voor wat kippenvlees voor in de soep. Nou, 
dat had Marcel wel natuurlijk, de lekkerbek. Maar wat krijgt íe? Haha, 4 spring-
levende kippen in een doossie, Hij zal zich wel rot geschrokken zijn want toen íe 
de doos kreeg verwachtte hij natuurlijk ingevroren, geplukte kippetjes. In plaats 
daarvan hoort íe toch een partij gekakel uit die doos komen…Ja, dat kippenvlees 
moest dus nog wel effies geslacht en geplukt worden, voor het rijp was voor de 
soep…Pfffff! Nou waren mijn zussen en ik gelukkig TE onweerstaanbaar voor 
onze Marcel met zijn kleine hartje, want na wat lief getokkeld te hebben en onze 
veertjes mooi te hebben opgepoetst, verdween onze held met een diepe zucht 
richting zijn gereedschapsschuur. Eén van mijn zussen dacht nog dat íe een zooi-
tje scherpe messen aan het halen was, maar de lieverd ging met hout, hamer 
en spijkers aan de slag en timmerde een werkelijk PRACHTIGE kippenvilla voor 
ons! Met rode loper, ruime entree met klapdeur naar een tuintje op het zuiden, 
grote lichte woonkamer en een knusse slaapkamer. Dit alles inclusief gebruik van 
douche en toilet, en vergeet de kabeltelevisie niet! Wel een beetje jammer van 
die lawaaierige buren aan beide kanten. Wij hebben de naam, maar de echte 
familie Tokkie woonde niet in onze villa hoor! No way, van ons had niemand last! 
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En…elke ochtend leverden we natuurlijk een eitje voor bij het ontbijt, gratis en 
voor niks! Als bedankje voor de geweldige opvang en het politiek asiel dat we op 
Pretfort gekregen hebben! Ons gezinnetje werd nog uitgebreid met een gewel-
dige bink: een prachtige haan die we uit diep respect Marcel hebben genoemd. 
Want dat voelt toch goed hé, als je op die manier iets terug kunt doen!
Een werkelijk werelds bestaan hadden we, mijn zussen en ik. De haan bescherm-
de ons tegen alle gevaren om ons heen en bracht ons elke avond voor zonson-
dergang netjes naar bed. Omdat er nooit getrouwd is, sliepen we niet samen 
met hem natuurlijk. Want we blijven wel netjes hé! Dus haan Marcel deed zijn 
slapie in de nieuwe stal en bij de eerste straaltjes zonlicht kwam íe ons weer 
netjes ophalen uit onze villa. Best een lekker ding hoor, haantje Marcel. Wel met 
recht een haantje! Een beetje machotype, weet je wel! Enfin, uiteindelijk hebben 
we gezusterlijk de eieren bij elkaar geschraapt en is mijn stiefzusje het hele zooi-
tje uit gaan broeden. Voor ze het op de manege allemaal door hadden, hadden 
we dus gezinsuitbreiding! Een hele bende kuikens, goeie hemel wat een drukte! 
Mijn zus mocht met het hele spul in een hermetisch afgesloten nieuwbouwwo-
ning, want zo’n bende kuikens hou je niet binnen in onze villa natuurlijk! Uitein-
delijk zijn ze groot geworden en de wijde wereld in getrokken. Best even slikken, 
maar eens moet je je kinderen los laten hé…Dan gaan ze hun eigen weg…snik…

Om een lang verhaal niet nog langer te maken: we liepen hier dus een hele tijd 
volkomen gelukkig te zijn! Genoeg te eten, alle ruimte van de wereld…Lekker 
de hele dag scharrelen, wat is het leven goed. Maar ook een kip wordt ouder en 
op een gegeven moment komt de tijd dat je familie om je heen gaat wegvallen, 
weet je wel! Voor ik er erg in had, was ik de enige overlevende en had ik enkel 
nog mijn 2 kattige stiefzusjes en haantje Marcel om mee op te trekken. Heb ik 
het best wel even moeilijk mee gehad hoor, dat mag je gerust weten! Ik heb 
fijne herinneringen aan mijn zussen, mogen zij in vrede rusten! Ons koppeltje 
was in elk geval gereduceerd tot 4 toen ik op een dag dat afschuwelijke ongeluk 
kreeg…

We zaten net lekker eventjes met z’n viertjes te chillen en te relaxen in de bin-
nenbak. Lekker op de hoefslag, want daar was een heerlijk plekkie zon.
Je zou toch denken dat 3 kippen en een haan wel een soort van opvallen, dat 
nam ik ten minste aan. Nou, nee dus! Ik zat lekker met mijn oogjes op halve 
stand een beetje van de rust te genieten, toen er 2 wilde paarden door de bin-
nenbak heen kwamen denderen. Ik wil heus wel effe een stukkie opzij gaan 
hoor, al zaten wij er dus eigenlijk wel het eerst, zo ben ik dan ook wel weer. 
Maar ik kreeg de kans geeneens joh, zo zit je in het zand en zo lig je ineens aan 
de andere kant van de bak…Ik weet er zelf niks meer van, ik herinner me enkel 
nog die vreselijke hoofdpijn die op kwam zetten. Wat bleek nou, heeft één van 
die paarden me dus gewoon keihard áángereden!! Nou vráág ik je!! Dat was met 
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recht een flinke “TOK”, zullen we maar zeggen. Eén mens had het gruwelijke 
ongeluk zien gebeuren en heeft me uit de gevaarlijke omgeving weggedragen. 
Eerst dachten ze dat ’t wel meeviel, maar als ik op mijn pootjes werd gezet, 
kukelde ik toch zó om zeg! Behalve omkukelen viel er weinig meer te kukelen, 
want de wereld hield niet meer op met tollen en nadat ik even een poosje heb 
uit mogen rusten ben ik dan toch meegenomen naar de dierenkliniek in Alphen 
aan den Rijn, om te onderzoeken of ik ernstige verwondingen en lichamelijke 
trauma’s had opgelopen. Na intensief onderzoek door Dr. Kuilboer bleek dat ik 
een flinke en een zware hersenschudding had. Verder gelukkig niets gebroken 
en blijvend letsel zou ik er waarschijnlijk niet aan overhouden. Nou, viel DAT effe 
tegen! Ik heb een poos een soort van intensive care genoten in de flat in Alphen 
aan den Rijn, van mijn redder. Daar zat ik in het donker in een kamertje, in een 
hokkie. En een HOOFDPIJN, onvoorstelbaar! Ik hield me er eerst eigenlijk nooit zo 
mee bezig dat ik een hoofd had, maar na deze misére vergeet ik dat nooit meer!
Na een aantal dagen namen de hoofdpijn en de duizelingen wel wat af. Ik werd 
toen overgeplaatst naar de revalidatie afdeling: het balkon! Wel geinig, want 
daar liepen ook konijnen en cavia’s rond en toen ik weer wat sterker werd pikte 
ik steeds hun voer voor hun neus weg! Hahaha, ondanks al mijn ellende houd ik 
van humor hoor! Elke ochtend mocht ik mijn hok uit en lekker heel de dag op het 
balkon het lopen weer oefenen…Zwaar zo’n training, maar eerder mocht ik echt 
niet terug naar huis!

Helemaal goed is het niet meer gekomen met me. Ik heb toch letterlijk en 
figuurlijk een deuk opgelopen en omdat ik de jongste ook niet meer ben werkt 
mijn lijf niet meer zo mee. Ik slaap in de stal (lekker warm, voor mijn ouwe bot-
jes) en scharrel bij mooi weer een beetje rond bij onze villa of in de tuin van Ria 
en Marcel. Nou had ik laatst dus bij voorbeeld mijn poot weer ergens aan open-
gehaald. Mijn korte termijn geheugen is niet meer zo best dus ik heb geen idee 
hoe dat nou toch weer gebeurd is, maar ik werd net op tijd gevonden tussen 
wat houten planken waar ik tussen was gekropen met mijn zere poot en mijn 
inmiddels onderkoelde, uitgedroogde lijffie. Wéér op het nippertje gered van de 
wisse dood…Het is mijn tijd nog niet, denk ik!

Ja jongelui, dit was dan zo’n beetje wat ik aan jullie kwijt wilde. Ik ben een oude 
vrouw geworden: eitjes leg ik niet meer en zo af en toe val ik ineens om als ik 
aan het rondscharrelen ben. Maar ik maak er maar het beste van en geniet van 
de goede zorgen in de tijd die mij nog rest.
Fijn dat jullie mijn verhaal hebben willen lezen. Eet je weer eens een eitje, denk 
dan eens aan mij! De kip die in de soep moest leeft nog steeds voort! Kom, ik ga 
maar weer ‘ns een ommetje maken!

Kusjes en een knuffel van mij voor jullie,  Gerda x
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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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Prietpraatjes
Wist U dat……………………..
- Wij weer erg hard gewerkt hebben aan dit geweldige blad?
- Wij zelf weer erg blij zijn met het resultaat?
- Het voor bepaalde “journalisten” niet mee valt om alle kopij altijd maar  
 weer op tijd in de mailbox van drukker Ad Koster te krijgen?
- Zij dit met het schaamrood op de kaken toe geeft?
- Zij elke keer weer hartverscheurende smeekbedes van Ad in haar postbus  
 krijgt, of ze de kopij toch alsjeblieft deze keer op tijd op wil sturen?
- Het zoals gewoonlijk toch weer nachtwerk wordt om de deadline te kunnen  
 halen?
- Zij ondanks eerdere pogingen haar leven   
 nog steeds niet heeft gebeterd?
- Zij bij dezen aan Ad belooft de volgende keer  
 toch echt heel erg op tijd te zijn met de kopij?
- Ad deze waarschijnlijk wel vaker gehoord   
 heeft?
- Hij altijd toch weer positief en vriendelijk blijft  
 tegen deze koffieverslaafde “journaliste”?
- Dit heeeeeeeeeeeeel erg knap van hem is?
- Hij eigenlijk wel een bloemetje verdient?
- Dit verhaal vast nog wel een vervolg zal krijgen?
- Onze eigen Anne Lotte Paymans met haar paardje Ragne toegetreden is tot  
 de Z1 dressuur?
- Wij daar uiteraard bijzonder trots op zijn?
- We hopen dat de andere federatieruiters met net zoveel 
 doorzettingsvermogen ook wedstrijden zullen blijven rijden?
- Het erg leuk zou zijn als er meer mensen een poging zouden wagen om met  
 hun paardje te gaan starten?
- We een heleboel zeer getalenteerde ruiters in ons midden hebben?
- Dit dus eigenlijk gewoon helemaal goed moet gaan komen?
- We erg trots zijn op El, Vera, Lot en uiteraard ook Ria die met hun paardjes  
 steeds weer onze Pretfort/De Ziende eer weten te verdedigen?
- Wij een andere federatieruiter, te weten Jolanda Nagel, heel erg veel 
 beterschap wensen?
- Zij namelijk aan het herstellen is van een operatie?
- Er een verkoudheidsvirus heeft geheerst in de nieuwe stal?
- Bijna alle paarden en pony’s geveld werden door dit virus, behalve onze  
 ouwe trouwe opa SANDOR?
- Hij dus gewoon nergens last van heeft gehad?

Uiterste 
inleverdatum kopij 

voor volgende
Pretpraat is:

19 april 2008
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- Hij inmiddels de zeer respectabele leeftijd van 32 jaar heeft bereikt?
- Wij een hele lieve nieuwe manegepony hebben, die door Ria en Lot Ikke 
 is genoemd?
- Kip Esther helaas onlangs geheel onverwacht in alle rust van ons is 
 heen gegaan?
- Kip Gerda echter, na de nodige ellende zoals aanrijding door een paard en  
 een beenwond, nog steeds rondscharrelt?
- De kippenkudde nu wel erg klein aan het worden is?
- Haan Marcel en kipje Sonja echter nog steeds erg verliefd zijn?
- Wij de hoop hebben gevestigd op de nodige nakomelingen van dit stelletje?
- Kim en Inge met hun paardjes verhuisd zijn naar Hazerswoude-dorp?
- Het nu wel erg stil is zonder deze twee dames?
- Wij graag een leuk verslag zouden ontvangen over de samengestelde 
 wedstrijd, voor in de volgende Pretpraat?
- Alle kopij sowieso welkom is?
- Dit opgestuurd kan worden naar Pretpraat@deziende.nl?

Tot de volgende Pr(i)etpraat!!!!!

RUITER
PASPOORT

Naam: Petronella Hendrika van Schaik
Beter bekend als: Ria
Nickname: Malle, Juf, Hendrikje, 
Trutje, Rietepietje
Leeftijd: 44
Sterrenbeeld: Ram

Functie op Pretfort: Moeder Overste, werk-
paard, instructrice, gelegenheids-bardame 
en uitvinder van de zgn. ‘onderbroekenlol’

Lievelingspaard/pony: Paarden Pascal en Northan. 
Pony’s Sandor en eerste liefde Bruintje
Levensmotto’s: Altijd net doen of het héééél gewoon is. En…benen eraan!”/ Het 
leven moet zijn als zo’n ouderwetse grote bloemetjesonderbroek, niet altijd even 
charmant maar ze zitten het lekkerst!
Msn: Ik_hoef_hier_toch_niet_te_pinnen?@Pretfort.com
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RUITER
PASPOORT
Naam: Gijsbertje den Boer - Bruggeman
Beter bekend als: Gerda
Nickname: Kleine Gerda, Bruggie
Leeftijd: 4�
Sterrenbeeld: Stier
Functie op Pretfort: Bestuurslid, leaser van 
de pony Kaatje, moeder van Marlies, ma-
nusje van alles, regelnicht
Lievelingspaard/pony: Oleander en Kaatje
Levensmotto: Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg!
Msn: Gerdabruggeman@wanadoo.nl
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RUITER
PASPOORT
Naam: Lisanne Marieke Weerheim
Beter bekend als: Annemieke
Nickname: Miek
Leeftijd: 1�
Sterrenbeeld: Waterman
Functie op Pretfort: Manegeruiter en vaste 
barklant op zaterdag
Lievelingspaard/pony: Silvester en Borah
Levensmotto: Het leven is een zoektocht naar 
geluk!
Msn: Annemiekeweerheim@hotmail.com

RUITER
PASPOORT
Naam: Julia Vianen
Beter bekend als: Julia, dus!
Nickname: Juul
Leeftijd: 10
Sterrenbeeld: Waterman
Functie op Pretfort: Manegeruiter, erelid van 
de ponypoetsbrigade
Lievelingspaard/pony: Elly en Ikke
Levensmotto: Van een pony wordt IEDEREEN 
blij!
Msn: Juliavianen@live.nl
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Hallo lieve lezertjes, welkom bij mijn persoonlijke rubriek in dit eerste nummer 
van de Pretpraat van 2008! Ik hoop dat jullie net zoveel zin hebben in het nieuwe 
manege- en verenigingsjaar als ik. Natuurlijk zie ik ook weer stááápels werk in 
het verschiet liggen, maar ach…Ik ben het wel gewend, intussen!
Alle kindertjes hebben inmiddels alweer een héérlijke week voorjaarsvakantie 
achter de rug. Gezellig was het hoor! Er was natuurlijk ook diplomarijden, dus 
er werd wat afgeoefend met de pony’s in de vakantie! Ik raak altijd een beetje 
ontroerd als ik jullie zo serieus en gespannen proefjes zie oefenen…

Er is in de afgelopen maanden heel wat veranderd op Pretfort, zowel in positieve 
als in minder positieve zin. Om maar met een naar bericht te beginnen: van de 
paardjes Oleander en Vynia hebben we helaas met pijn in ons hart afscheid moe-
ten nemen! Een moeilijke beslissing hoor! Vynia is ook zo’n lange tijd op pretfort 
geweest! Die ouwe dibbes was inmiddels 32 jaar en eigenlijk al een poosje “op”. 
Ria en ik hebben het vertrek van Vyn nog zo lang mogelijk uitgesteld, maar nu 
konden we haar echt niet langer in haar stalletje laten staan. We hebben wel 
even een traantje gelaten hoor, zo’n bikkel van een pony. Ook Oleander was een 
echte kanjer, helaas was bij haar het achterbeen helemaal versleten. Daar had ze 
erg veel pijn van, vandaar onze moeilijke beslissing. Maar we zullen ze NOOOOIT 
vergeten hoor! –snik-….Echt niet!
Een ander moeilijk bericht is dat we Poky niet meer in ons midden hebben…Poky 
werd echt te dartel voor de lessen, dat werd gevaarlijk en dat kunnen we na-
tuurlijk niet hebben! Het oude baasje van Poky had al eens gezegd dat hij Poky zo 
graag terug zou willen hebben. Eén telefoontje was genoeg en Poky staat weer 
heerlijk bij haar oude baasje in haar oude vertrouwde stalletje, gelukkig!

Leuk nieuws is dat we weer heel wat wedstrijden en dergelijke op het program-
ma hebben staan voor 2008! Dat wordt weer een groot feest natuurlijk, met als 
absolute klapper natuurlijk altijd de Open Dag. Het bezorgt me altijd veel werk, 
maar toch kijk ik er ook altijd weer naar uit! Jullie niet?
Ook hebben we een aantal nieuwe paardjes op de manege staan, altijd leuk 
om te vertellen! Zo hebben we een schat van een nieuwe manegepony, die een 
heeele moeilijke naam had: C’est Moi. Nou blaf ik echt wel een stevig woordje 
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Frans maar Ria niet zo. Dus hebben we er maar Ikke van gemaakt! Klinkt goed, 
toch?
Verder zijn er weer wat pensionpaardjes bij, zoals de haflinger Walter en een 
groot donker paard dat Suus heet. ’t Zijn handenbindertjes, maar ik ben heus 
wel gek op ze hoor!

Goed, de hoogste tijd voor jullie vragen. Ik heb er twee ontvangen en in overleg 
met Ria en het bestuur zal ik ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden!
V: Ik ken een hele goede instructrice van buiten Pretfort, waar ik 
graag een keertje les van zou krijgen. Mag dat in de bak op Pretfort, bij voor-
beeld als ik daar een soort “bakhuur” voor zou betalen?
Schatjes, hoeveel ik ook van jullie houd…(en dat is héééél veel!)….Daar kun-
nen we toch echt niet aan beginnen! Ten eerste wordt het dan wel erg druk en 
onoverzichtelijk in de bak en kunnen mensen niet meer lekker rijden buiten de 
lessen om, omdat er dan telkens privé-lessen zijn waar rekening mee gehouden 
moet worden. Ten tweede geeft er niemand zo goed les als mijn baasje, punt 
uit. Hahaha! Enne, het is onze broodwinning óók nog. Helaas, maar het is niet 
anders! Het antwoord is “Nee”.
V: Mag mijn hond mee naar de manege en mag hij dan los op het erf?
Tja, dat is een lastige. Ik begrijp dat jullie de hond graag meenemen. Natuurlijk 
vind ik het eigenlijk heel gezellig, maar jullie moeten weten dat ik een lelijke 
blessure heb opgelopen tijdens mijn werk op de manege, waar ik nu nog steeds 
last van heb. Als ik gespeeld heb met een andere hond, kan ik soms echt bijna 
niet meer lopen! Dus…hoe leuk ik het ook vind, het is beter als jullie je hond 
NIET meenemen. Wanneer je het toch eens een keertje doet, mag je hond NIET 
los, maar moet hij aangelijnd zijn. Niet alleen omdat ik het anders toch niet kan 
laten om te spelen, maar ook willen Ria en ik niet hebben dat er achter dieren 
wordt aangejaagd en gerend, zoals de kippen en de konijnen die we hebben 
rondlopen. Er is er maar één die dieren mag opjagen, en dat ben IK! Maar ja, ik 
weet natuurlijk precies wat ik doe, want het is mijn werk!

Lieverds, bedankt voor jullie vragen en jullie belangstelling! Tot de volgende Pret-
praat maar weer!
Liefs,

Flitsie xxx    
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Maart
� Daphne van der Hoogte

� Franca Brussee

� Rosanne van Schaik

8 Sharon van Rijsdam

13 Irene Weerheim

1� Saskia Veenman

1� Marjanne  Keizer - van Berkel

1� Femke Severrien

1� Beau Schonewille

�0 Margit Flinterman

�� C. van Schaik

�� Jasmine van Schaik

�� Bas Kranenburg

April
1 Meagon-Melanie Zijp

� Susanne Griesmayr

� Julian Mersch

� Julie Craughwell

11 Sonja van Maltha

1� Esther Heikoop

13 Ria van Schaik

13 Ineke van Wengerden

1� Chantal van Koert

�1 Susanne Uelderink

�� Jacqueline Rottier

�3 Sanne Buining

�4 Rick Ubink

�� Corine Blom

�� Joyce Tukker

Mei
� Samantha Slotboom
� Marieke Oudenes
� Gerda Bruggeman
� Reneé Naber
8 Elise Borgstijn
� Inge Rolf
1� Elianne van Egmond
14 Wieke Vis
1� Jessica Verkade
�3 Melanie Sassen
�4 Mees van Zoest
�� Celeste Tukker
�� Lotte Verheul

Wij feliciteren de jarigen!!

Ben je jarig en sta je niet in deze verjaardagskalender?
Mail het naar: pretpraat@deziende.nl
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1� maart  Samengestelde Wedstrijd
 0�.30 uur aanwezig zijn
 10.00 uur starten we

1� maart Ledenvergadering “De Ziende”
 Aanvang �0.00 uur

�0 april Eigen Paarden Dag
 Info volgt in de kantine

1� mei Sponsor-voorjaarscross
 Lees er meer over in deze Pretpraat

�1 juni Open Dag en voorjaarsdressuur

�1 t/m �� juli Ponykamp
�8 t/m 31 juli Tienerkamp t/m 1� jaar

�0 september Najaarscross
�� oktober Najaarsdressuur
�� november De Sint bezoekt Pretfort
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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 € 96,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 108,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 250,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 205,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 275,00 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, € 13,00 - (* € 15,-) 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.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

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


