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Van de voorzitter
Het moet niet veel gekker worden. We gingen de af-
gelopen maanden van een zeer natte buitenbak tijdens 
de samengestelde wedstrijd, naar een extreem droge 
buitenbak tijdens de Eigen Paarden Dag. Maar met ‘het 
moet niet veel gekker worden’, doel ik meer op wat er 
IN de bak gebeurde en niet op de gesteldheid van de 
buitenbak!

Op de ochtend van de samengestelde wedstrijd was het wikken en wegen voor het 
bestuur. Zullen we wel of niet in de drijfnatte buitenbak gaan springen? Zal het wel 
of niet gaan regenen vandaag? We namen de gok en toch eindigde er kinderen met 
een nat pak! Maar gelukkig kon iedereen met een glimlach naar huis, met een rozet 
en een protocol vol aantekeningen. En natuurlijk de herinnering van een zeer nat 
springparcours en een zeer komische stoelendans. Met spectaculaire eindsprintjes, 
waarbij Michelle, Bonnie en Chantal de langste tenen bleken te hebben en Bo Elise 
wist te lanceren. Het moet niet gekker worden. 

17 maart is er tijdens de Algemene Ledenvergadering een record gebroken. In een 
sneltreinvaart zat het bestuur en overige aanwezigen weer aan de koffie en thee, 
want er was weinig te bespreken. Het hele bestuur blijft aan, de agenda voor het 
komend jaar is bekend gemaakt en de bijbehorende begroting leek in orde. Bij de fe-
deratieruiters was er wat meer te bespreken, maar het lijkt erop dat met de huidige 
bezetting de vereniging het nog wel een jaartje uit kan zingen. Overigens zijn er op 
het gebied van het federatiefront behoorlijk verrassende ontwikkelingen. Het moet 
niet gekker worden!

Maar misschien wel de gekste dag van het jaar was 20 april. Want niet alleen was 
het tijd voor de Eigen Paarden Dag, maar ook voor nog een rondje diplomarijden! 
Huh diplomarijden? Ja tijdens de samengestelde wedstrijd vonden we het verschil bij 
de A-diploma’s tussen sommige ruiters erg groot en er waren ruiters die het diplo-
marijden in februari/maart gemist hadden. Dus vandaag was er een herkansing, met 
erg positieve resultaten. En die positieve sfeer kwam ook direct goed van pas bij de 
Eigen Paarden Dag, waar dit keer wel heel erg maf werd gedaan. Vliegende cowboy, 
lasso’s, spannende Spaanse danseressen en de voltallige cast van Jackass passeerden 
de revue. En uiteindelijk stalen twee racende Shetlanders de show, zonder ruiters! 
Het moet niet gekker worden. 

Kan het nog gekker? Nou misschien als we op 17 mei onszelf met z’n allen naar 
mooie nieuwe hindernissen springen. Want de Voorjaarscross staat geheel in het 
teken van een sponsorwedstrijd voor nieuw springmateriaal. Je kunt je inschrijven op 
de lijst in de kantine, ook als je nog niet zoveel springervaring hebt. En laat je spon-
soren door je ouders, opa’s, oma’s, vrienden en nodig zo veel mogelijk mensen uit. 
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Dan maken we er een te gekke dag van!

En dan hebben we natuurlijk nog de Open Dag op 21 juni. Staat het al in je agen-
da? Het bestuur is alweer begonnen met de voorbereidingen: zo zijn de eerste act 
bedacht, worden er alweer prijzen verzameld voor het Rad van Ad en is het thema 
bedacht: het wordt een beestachtige Open Dag! En het leuke is, dat jullie allemaal 
beestachtig mooi verkleed mogen komen. Ik heb er in ieder geval al zin in. Want het 
kan altijd nog gekker!

Tot ziens op de manege!
Lot Paymans

Voorjaarscross / 
Sponsor-actie voor 

springmateriaal
Za. 17 MEI

9.00 uur aanwezig / start om 9.30 uur

Dus laat je sponsoren door je ouders, opa’s, 
oma’s, ooms, tantes, andere familie, buren, 

vrienden, vriendinnen, of wie dan ook!!
Als het maar geld oplevert voor de vereniging!!
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30 jaar in bestuur	

Op de afgelopen ledenvergadering werd ik verrast door mijn medebestuursleden.
Het bleek namelijk dat ik inmiddels 30 jaar penningmeester ben van “De Ziende” en 
dat wilde men niet zomaar voorbij laten gaan.
Namens het hele bestuur en de manege, boden Anneke en Gerda mij een mooie bos 
bloemen aan en een etentje met het hele bestuur. 
Als ik zo eens terug kijk op die 30 jaar, is er heel wat gebeurd, maar is er toch ook 
heel veel gebleven zoals het vroeger was. 
Ik kwam zo’n 33 jaar geleden in aan-
raking met Pretfort doordat ik in het 
verenigingsgebouw in Nieuwkoop, 
weleens voor geluid zorgde en voor een 
Sinterklaasfeest van “De Ziende” was 
dat ook weer nodig. Toendertijd was er 
nog geen binnenbak, dus op de manege 
was geen Sinterklaas te vieren.
Ik draaide er muziek en zorgde er voor 
dat de Sint verstaanbaar was en blijk-
baar ging dat zo goed, dat ik vervolgens 
werd gevraagd om een avondje voor de 
volwassenen te verzorgen.
En zo rol je dan in het hele muziekge-
beuren bij kampen en tieneravonden.
Pretpraat bestond ook al en al snel werd mij gevraagd om hier een muziekpagina 
in te beginnen. Dat werd een pagina met een “manege top-10” een “persoonlijke 
top-10 van een ruiter” en een tipparade. En zo kwam ik dus in de redaktie van de 
Pretpraat.
Als je dan zo betrokken begint te raken bij de manege, is het een kleine stap naar 
kampleiding.
In 1977 stapte de penningmeester door drukke werkzaamheden halverwege het jaar 
op en werd mij gevraagd of ik dat gat niet tijdelijk wilde opvullen. Maar dat tijdelijke 
is vervolgens toch wat uit de hand gelopen en zo zit ik nu dus 30 jaar in de vereniging 
en niet alleen als penningmeester, maar ook als eindredakteur en drukker van de 
Pretpraat. En die Pretpraat is eigenlijk nog het meeste werk, al krijg ik daar gelukkig 
veel hulp bij van de vaste kopij-schrijfsters Esther van Maltha en onze voorzitter Lot 
Paymans.
Omdat de ledenadministratie op mijn computer staat, verzorg ik ook het merendeel 
van de brieven en acceptgiro’s die de deur uit gaan. Dat maakt het soms best druk, 
maar als ik zie wat mijn medebestuursleden doen, heb ik het best nog wel makkelijk, 
want het meeste kan ik vanuit mijn huis doen, terwijl zij voor alles op de manege 
moeten zijn.
Daarom toch ook wel even hulde aan de rest van het bestuur en met name Gerda 
en Anneke, die er ook al weer een aantal jaartjes in zitten en hun uiterste best doen, 
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vooral rond de Open Dag. De anderen uiteraard ook, maar die doen het korter.

Ik gaf al aan dat er veel is veranderd en dat is alleen maar in positieve zin.
Toen ik kwam, was er alleen een buitenbak en zelfs geen echte kantine.
Koffie werd gedronken in de keuken bij mevrouw van Schaik. Best gezellig, maar 
toch wat krap.
Inmiddels staat er al weer een kleine 30 jaar een binnenbak, met kantine en is de 
buitenbak aanzienlijk vergroot.
Wat gebleven is, is de ongedwongen sfeer die er vroeger ook was.
Pretfort was een boerderij met paarden. 
Pretfort is weliswaar geen boerderij meer, maar die boeren sfeer, waarbij eigenlijk 
alles kan, heerst er nog steeds.
Als ik aan mensen vraag waarom ze op Pretfort komen rijden, hoor ik steeds weer 
het zelfde (toch wat negatieve) verhaal over de sfeer bij veel andere maneges. Alles 
schijnt daar wat “kakkeriger” te zijn. Dat verschil moeten we er in proberen te hou-
den, want vooral voor kinderen is dat heerlijk.

Al met al hoop ik nog een poosje te mogen meedraaien bij de vereniging en ik ga er 
van uit dat ik jullie op de wedstrijden wel weer zie.

Ad Koster

Activiteiten nieuws
	
Hallo,
Ik ben Wilma Klootwijk ( moeder van Louisa ) en loop al heel wat jaartjes op Manege 
Pretfort rond.
Een plek waar groot en klein veel plezier beleeft met paarden en pony’s.
Zoals jullie weten worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals de wed-
strijden, kamp en sinterklaas.
Ik ben er van overtuigd dat hier het één en ander aan toegevoegd kan worden.
Zo waren er in het verleden spelletjes middagen en is er een poetscursus georgani-
seerd.
Als ik zo eens om me heen kijkt en de kinderen hoor is er behoefte aan zulke activi-
teiten. Zeker onder de “kleinere leskindertjes”die nog wel eens moeite hebben met 
op en afzadelen.
Aangezien ook de ouders vaak niet de kennis hebben om hun eigen kinderen even 
te helpen, komt het voor dat na de les met afzadelen het gehele hoofdstel uit elkaar 
ligt omdat ze niet wisten welke gesp ze nu los moesten maken.
Tevens liggen de singels los op het zadel met als gevolg rond slingerende spullen in 
de zadel kamer.
Om dit soort dingen op te lossen en de kinderen samen te brengen, zijn er dus ideeën 
om samen met het jeugd bestuur deze middagen te organiseren en ook daad werke-
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”plan van aanpak” bij de verkoop van uw woning.
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lijk uit te voeren.
Veelal waren de ideeën er wel maar kregen geen vaste vormen en dit is juist niet de 
bedoeling.
Uiteraard zullen wij  proberen het voor de kleintjes maar ook voor de tienerjeugd het 
zo leuk mogelijk te maken.
Heb jij iets leuks en zou je dit een keer met je paarden maatjes willen doen... laat het 
ons weten...!!!
 
Daarom zal er in, om en rond de manege een PEN gaan zweven die graag jou wen-
sen wil opschrijven.
Bij iedere nieuwe Pretpraat zullen er enkele wensen kenbaar gemaakt worden.
Mocht deze PEN boven jou hoofd komen te hangen, pak hem dan met beide handen 
aan en schrijf je naam, leeftijd en jouw wens op.
Dan zal ik er voor zorgen dat jou wens in de Pretpraat komt te staan.
 
groetjes,
Wilma Klootwijk.

	

Geen woorden maar daden zo dacht de Pen....
 
Geheel onverwachts kwam op woensdagmiddag 12 maart de Pen binnen waaien. 
Onder erbarmelijke weersomstandigheden van zware windstoten van wel zo’n 110 
km/per uur bereikte hij de binnenbak van manege Pretfort.
Ware het niet dat de lessen juist bij deze storm waren afgezegd.
Zo ook verdween de pen weer in de storm, om vervolgens op woensdagmiddag 19 
maart weer terug te keren.
 
Na enig uitleg wat deze Pen kwam doen, werd de Pen snel uit de lucht gehaald.
Wie de Pen met beide handen uit de lucht greep leest u hieronder..!!
 
Hallo, ik ben Esther Heikoop ben 9 jaar en rijd al ruim 4 maanden in de 
woensdagmiddag les.
Esther vind eigenlijk alle pony’s wel leuk maar Yum Yum het aller aller leukst.
Mijn wens is: Om samen met mijn moeder ( die nu ook op vrijdagochtend rijdt ) eens 
samen in de les te rijden. een soort kinder/moeder les dus.
Waarop de moeder van Esther reageerd.... dat kan toch niet joh....... jullie zijn veel 
beter als wij....!!!!!
Tevens zouden moeder en dochter heel graag wat meer willen weten hoe ze moeten 
poetsen en op/af zadelen.
Ook Bas Kranenburg één van de weinige jongens op de manege wilde zijn verhaal 
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wel kwijt. 
Bas is 11 jaar en rijd met veel plezier in de les van Ria.
Favoriete pony’s van Bas zijn : Kim, Yum Yum en Valda.
Galopperen doet hij het liefst... vandaar dat hij graag spelletjes doet met veel en 
hard galopperen..
Van Sarah Sluyk hoeft het allemaal niet zo wild.
Sarah is 8 jaar en rijd het liefst veilig op haar lievelings pony Valda.
Omdat sarah nog niet zo groot is vind ze opzadelen best wel moeilijk, daarom kiest 
zij voor een poets cursus met daarbij op en afzadelen.
Voor Demi Termeer is niets te gek..!!
Demi is 7 jaar en rijd nu enkele maanden in de woensdagmiddag les.
Rijden op Sanne vind ik het leukst, maar heb voor het eerst echt gegaloppeerd op 
Yum Yum.
Daarom kies ik voor spelletjes met pony’s waarbij je kunt galopperen.
 
Zo dit waren enkele wensen, maar de Pen zal terug keren.
Hoe wat en wanneer dat weet je maar nooit....!!
Maar mocht je de pen tegen komen laat hem niet voorbij gaan, want ook jouw wens 
moet te verwezelijken zijn....!!!
 
Bijdeze kunnen wij jullie er meteen op wijze dat er in mei een poetscurcus wordt 
gegeven waarbij je ook leert op en afzadelen.
De datum daarvan is 25 mei, maar houd de inschrijflijst in de kantine in de gaten.
Deze cursus is voor iedereen die hier behoefte aan heeft.
Mocht u al vragen hierover hebben dan kan u terecht bij......
 
Het jeugdbestuur
of Wilma.

Federatieflits!
Waar waren we gebleven? Ellen en Lucas knokken voor hun laatste winstpunt in de 
B, net zoals Ben en Rudy maar die in de klasse M1. Chantal en Unic springen door de 
L2 en Vera en Rabin gaan voor het eerst starten. Lot en 
Ragne bereiden zich voor op het starten in de grote Z-ring 
en Muis en Trix doen het gewoon zonder startkaart in 
Nieuwkoop. Wat? Wedstrijden rijden natuurlijk! 

We beginnen deze Flits met een update uit Limboland:

Zaterdag 8 maart Geldrop
Chantal springt zichzelf naar een winstpunt in Limburg. 
Het blijft toch een leuk gezicht om De Ziende Aarlander-
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veen op een startlijst te zien staan tussen de LR St Martinus Someren Dorp en LR St 
Jan Oerle (nee geen Carnavalsnamen, maar echte verenigingen!). Helaas geen winst 
voor Chantal en Unic dit keer, zij bleven steken op 176 en 170 punten. 

Zondag 9 maart Asten
Op dan naar meer geluk op de wedstrijd in Asten. Aarlanderveen is vervangen door 
Nieuwkoop op de startlijsten en natuurlijk kreeg Chantal haar geluksnummer 13 als 
startnummer toegewezen. Maar Unic leek met dit nummer iets beter over weg te 
kunnen dan die van de dag ervoor, want ze scoorden zowaar de 1e proef 13 punten 
meer dan gisteren. Het resultaat: 183 punten in de 1e proef en 179 punten in de 
tweede proef. Toch een winstpunt erbij!

Terug naar wedstrijden dichter bij huis:

Zondag 16 maart Nieuwkoop
Op een regenachtige dag gingen drie frisse Zienderuiters naar de Prestigeruiters voor 
een serieuze winstpuntenjacht! Het was vroeg uit de veren voor de B-ruiter Ellen en 
Vera. Ellen ging met Lucas op zoek naar het laatste puntje voor de klasse L en Vera 
ging met Rabin op zoek naar het eerste puntje in de B. Helaas bedacht Rabin dat hij 
beter op de trailer kon blijven staan en dit zorgde voor de nodige stress. Uiteindelijk 
werd hij met veel hulp van de trailer gelicht en kon Vera toch haar proeven rijden. 
Die gingen wel erg lekker, met als hoogtepuntje het halsstrekken. Ellen en Lucas 
zette twee sterke proeven neer, volgens groom Marieke misschien wel de beste B-
proeven ooit van Lucas en het resultaat mocht er dan ook zijn. Ellen werd 2e en 3e 
en Vera werd 3e en 2e, maar nog leuker: Ellen kreeg 183 en 182 punten (2x winst!) 
en Vera 177 en 184 punten (1x winst!). En dat betekende dat het doel bereikt was! 
Ellen en Lucas gaan nu naar het L-dresuur (L en L in het L) en Vera kan met vertrou-
wen inschrijven voor de volgende B-wedstrijd. Als Rabin tenminste dan wel van de 
trailer af wil stappen!
Aan het eind van de ochtend mocht Ben met zijn stoere Fries Rudy de ring in, voor 
twee dressuurproeven in de klasse M1. In voorgaande wedstrijden had Ben al 8 
winstpunten bij elkaar gereden en dus zijn er nog maar 2 winstpunten nodig om M2-
startgerechtigd te worden. En het zat ook deze Zienderuiter mee, want de laatste 
twee punten zijn binnengehaald en ook Ben mag promoveren, gefeliciteerd! De score 
van vandaag: Ben naar het M2, El naar het L, en Vera officieel B gestart!

Net zoals de vorige wedstrijd in Nieuwkoop was er ook deze wedstrijd ruimte voor 
enkele verenigingsruiters om te starten. De gezusters Leliveld maakten hier dank-
baar gebruik van. Marielle ging met Gin op jacht naar een 1e plaats en Patries ging 
met Silvano vooral voor het rondje door de bak. Helaas voor Trix ging het niet alle-
maal zo soepel: Silvano weigerde de trailer in te gaan en dus ging zij onder het zadel 
op weg naar Nieuwkoop. Eenmaal in Nieuwkoop konden zij direct na het losrijden 
weer terug: de jury vond Silvano namelijk kreupel lopen. Helaas! Maar in ieder geval 
wel een rondje door de bak gereden.
Onze Muis had met Gin meer geluk: het ging erg fijn en het duo wist de jury behoor-
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lijk te imponeren. Niet voor niets stond er onderaan haar protocol: SNEL EEN START-
KAART AANVRAGEN!!! Muis werd uiteindelijk 2x eerst met de prachtige score van 194 
en 195 punten!  

Zondag 30 maart Schoonhoven
Met een goed humeur vertrokken Lot en Mick met Ragne vandaag naar de Zilver-
stadruiters, voor een nieuwe poging klasse Z1! Ennn...moesten we nu rechtsaf bij die 
ene rotonde? Ach we rijden gewoon even rond, het was een tijdje geleden dat we in 
Schoonhoven waren. De sfeer was er goed, de bodem van het losrijdterrein briljant 
en het weer was ons ook nog gunstig gezind: kortom perfecte omstandigheden voor 
een gezellige wedstrijd.
Ragne had er dan ook zin in, ware het niet dat zij zich tijdens de eerste proef ergens 
aan irriteerde. Dit zorgde voor wat storing in de aanleuning en Ragne liep hier en 
daar iets te diep. Dus direct na de eerste proef werd zij even uitvoerig nagekeken, en 
bleek dat ze jeuk had aan haar oortjes! ach ja, je bent een Z1 ster, dus dan kan je dat 
er niet bijhebben in je proef.
Uitgekrabbeld gingen ze de tweede proef in en Ragne toonde netjes de appuyemen-
ten en eenvoudige galopswissels. Lot kwam dan ook zeer tevreden de ring uit.
Tijdens de prijsuitreiking was er dan ook reden tot lachen: nog geen winstpunt, maar 
wel twee keer een eerste prijs met 191 en 198 punten! Dat scheelt niet veel, want 
in de klasse Z zijn 204 punten nodig voor winst. Lot en Rag zaten er dus nog maar 6 
puntjes vanaf! 
    
Zaterdag 19 april Nieuwe Wetering 
Van onze speciale verslaggeefster - Op naar Nieuwe Wetering waar Lot en Ragne 
voor het eerst een proef in een 20x60 bak ging rijden. Dat krijg je als je in het Z1 
rijdt, dan vinden ze een gewone bak te min. Lot was best gespannen en we waren 
dan ook heel vroeg in Nieuwe Wetering. We hadden mooi tijd om even iets te eten 
want het was ondertussen al 18.00u geweest. Na een heerlijke tosti was het tijd om 
Ragne op te zadelen en in te rijden. Het ging allemaal prima! De ringmeester kwam 
Lot precies op tijd halen voor haar proef en toen moest ze in die grote bak, ze zei nog 
snel “Ik hoop dat ik het einde haal.” De proef ging goed, op twee foutjes na en Lot 
was uitzinnig van vreugde toen ze klaar was. Maar ze moest nog een tweede proef 
rijden, dus na 20 minuten kwam de ringmeester haar weer halen. Alle spanning was 
nu weg en Lot en Rag vlogen door de bak heen en glimlachte vriendelijk naar de jury. 
Dit kon nog wel eens een goede proef zijn geweest dachten we allemaal.
Ragne werd lekker uitgestapt, mocht nog even grazen en werd daarna met een bak 
appels en wortels op de trailer gezet. Wij konden naar de kantine om te wachten op 
het oordeel van de jury. Oeps, ze zaten al op ons te wachten. De prijsuitreiking begon 
meteen. Ik was nog bezig met drinken bestellen toen Lot voor de derde plaats naar 
voren werd geroepen. Ze had ook nog eens 204 punten en dat betekent 1 winstpunt. 
De tweede proef was maar 1 winstpunt in gevallen zei de mevrouw die de prijzen uit 
reikte. En die eerste prijs was voor Ragne! Dit maal kreeg ze 210 punten en dus haar 
2e winstpunt. Super gedaan Lot en Ragne!
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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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De standen zijn nu als volgt:
Vera & Rabin B + 1
Ellen & Lucas B + 11 (L1-startgerechtigd)
Chantal & Unic L2 + 4
Jo & Boy L2 + 2 
Ben & Rudy M1 + 10 (M2-startgerechtigd)
Lot & Ragne Z1 + 2
Ria & Northan Z2 + 2

De wedstrijden gaan verder: op 4 mei start Lot met Ragne in Haarlem en op 12 mei 
maken Ellen en Lucas Langeraar onveilig met hun L1-debuut. Misschien gaan Ria & 
Northan en Vera en Rabin ook wel op die tweede Pinksterdag van start. We houden 
jullie op de hoogte, ook via www.deziende.nl

Tot de volgende flits!
Lot en de speciale reporter Mick

Samengestelde Wedstrijd
Zondag 16 maart organiseerde we een Samengestelde Wedstrijd..
Het weer zat op geen enkele manier mee, maar enkele stoere bestuurders en andere 
helpers, lieten zich de hele dag met plezier nat regenen om de wedstrijd toch door te 
kunnen laten gaan.
De deelnemers zelf werden natuurlijk ook nat, maar dat was maar enkele minuten. 
Een Samengestelde Wedstrijd bestaat uit drie onderdelen; dressuur, springen en spel. 
De dressuur werd in de binnenbak gereden, het springen vond buiten plaats en het 
spel weer in de binnenbak.
Het leuke bij een SW is dat al die onderdelen aan het einde van de dag alledrie even 
zwaar meetellen voor de eind-uitslag. Je kunt dus eerste worden bij dressuur en 
springen, maar als je vervolgens heel slecht bent in het spel, een stoelendans te 
paard, dan kan je nog op een slechte plaats eindigen.
De resultaten van de drie onderdelen samengevoegd, leverde de volgende eindstand 
op:

Ruiters met D-diploma:
1 Bonnie Domburg op Kindly met 77 pt.
2 Marit van Leeuwen op Maybe met 66 pt.
3 Femke Severrien op Kindly met 65 pt.
4 Felicia Brouwer op Sanne met 63 pt.
5 Esther v/d Vlies op Hardy met 52 pt.

Ruiters met C-diploma:        
1 Marlies Bruggeman op Kindly met 74 pt.
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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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2 Chantal Pietersen op Hardy met 73 pt.
3 Jessica Verkade op Hardy met 61 pt.
4 Franca Brussee op Mickey met 57 pt. 
5 Moushami Hilders op Sylvester met 49 pt. 

Ruiters met B-diploma:        
1 Elise Borgstijn op Mickey met 77 pt. 
2 Bo van Vliet op Maybe met 77 pt.
3 Silke Kamerbeek op Borah met 61 pt.
4 Jeanine van Oudenallen op Sanne met 56 pt. 
5 Margaux Vos op Sanne met 54 pt.

Ruiters met A-diploma:        
1 Cheyenne van Koert op Jeroen met 68 pt.
2 Lee Kelters op Hardy met 66 pt.
3 Laura Braam op Hardy met 61 pt.
4 Michelle van Diemen op Jeroen met 59 pt.
5 Anne Niemel op Kim met 56 pt.

De foto toont (bijna) alle deelnemers van de wedstrijd.
De volledige uitslag en méér foto’s vindt u op www.deziende.nl.

www.deziende.nl
altijd het laatste nieuws van de vereniging en manege
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Weer 5 geslaagden
In februari en maart hadden een kleine 30 leden van de Aarlanderveense Ruiter-
sportvereniging “De Ziende” examen gedaan voor één van de diploma’s van de 
vereniging.
Er bleken echter kinderen te zijn vergeten bij de selectie voor de examens, waardoor 
zondag 20 april een groepje van 5 ruiters alsnog voor hun examen mochten opgaan.
De indeling met de verschillende diploma’s is belangrijk binnen de vereniging, omdat 
aan de hand van het behaalde diploma, een indeling bij de wedstrijden wordt ge-
maakt.
Om deze rede werden de “vergeten vijf” ook nog vóór aanvang van het wedstrijdsei-
zoen in de gelegenheid gesteld om hun diploma te behalen.
Om half één werd gestart en ging jury Jolanda van Leeuwen het juryhokje in.
Om kwart over één kon ze iedereen geruststellen, want iedereen was geslaagd.
Wat overigens niet zo verwonderlijk is,  want omdat de vereniging de kandidaten 
zelf selecteert, komt het slechts sporadisch voor dat kinderen zakken. Hoewel dat 
natuurlijk nooit helemaal uitgesloten is.
De geslaagden zijn:
Kelly Schonewille voor het C-diploma met 158 pt.
Margit Flinterman voor het C-diploma met 163 pt.
Anne Niemel voor het B-diploma met 160 pt.
Julia Vianen voor het B-diploma met 163 pt.
Marieke Oudenes voor het B-diploma met 166 pt.
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Kom NU naar 

onze winkel 

en profiteer 

van de gekste 

aanbiedingen!

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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Eigen Paarden Dag 2008
De manege werd op 20 april overspoelt met rare figuren, vreemd uitziende paarden 
en een enthousiast publiek. De Eigen Paarden Dag 2008 ging van start. De opdracht 
voor deze dag was een kür te maken, mét attributen. Dat kon dus van alles zijn: een 
hindernis, een keukentrapje, ballonnen of dansende mensen. Als het maar tijdens de 
kür in de bak lag. Nou dat hebben we geweten.

Er werd afge-
trapt met een 
zeer ouder-
wets duo die 
bovendien een 
stomme proef 
lieten zien. Wie 
vergeet er nou 
zijn zadel en 
hoofdstel als zij 
uit rijden gaan? 
Laurel en Hardy 
(Lot en Ma-
rieke) maakten 
gebruik van 
zeer veel spul-

len zoals een 
zwemvest, wek-
ker, boodschap-
pentas, krukje, 
maar vergaten 
nog te paardrij-
den op Ragne en 
Replay. De jury 
vond achteraf 
de proef ook 
zeer slecht te 
verstaan, maar 
merkte wel op 
dat paardrijden 
zonder zadel of 
hoofdstel best 
economisch kan 
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zijn.
Vervolgens kwam er een spectaculaire show van de 
twee cowboys (Trix op Silvano en Louisa op Jet) en een 
half-naakte meid in tutu (Muis op Gin). Verrassend in 
de act was de entree van een dansende en zingende 
Bonnie (StClaire?), waardoor een cowboy uitzinnig van 
vreugde door de bak heenvloog, terwijl de gevlekte 
cowboy het andere meisje wist te strikken met een 
lasso. Volgens de jury hadden de meiden nog meer 
achterna gezeten kunnen worden door de cowboys, 
maar was de bijna botsing een positieve verrassing.

Individuutjes
Na het spektakel van de cowboys en girls was het tijd 
voor een rustpuntje in het programma. En wie kunnen 
daar nu beter voor zorgen dan ons kalme duo Hum-

pey en Sonja. Prachtig 
gekleed als bruid en 
bruidegom, compleet met 
hoed en roos op revers, 
maar helaas merkte de 
jury op dat de roos op 
de verkeerde revers zat. 
Humpey heeft dankzij de 
klamboe in ieder geval 
geen last gekregen van 
muskieten.
Susanna was met Flip de 

volgende individuele deelneem-
ster. Flip was voor de gelegenheid 
omgetoverd tot FlowerFlip, want zij 
reden samen een flowerpower kür. 
Volgens de jury liep Flip veel te net-
jes voor het flowerpower tijdperk. 
Daar moet voor volgend jaar wat 
aan gedaan worden? Misschien dan 
iets met vla?
Elena ging met Lille zoals zij zelf 
al zei ‘een beetje lol trappen in de 
bak’. Lille was voor de gelegenheid 
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geheel in westernoutfit, 
terwijl Elena haar mooiste 
Spaanse jurk uit de kast had 
gehaald. Het ontbreken van 
muziek zorgde ervoor dat 
het publiek mee ging klap-
pen en het geheel kreeg een 
Spaans tintje daardoor. De 
jury roemde de aankleding!
Bandiet en een bandiet 
betraden vervolgens de 
ring. De zwarte ruiter bleek 
Fiona, verkleed als Zorro. 

Spannende muziek en een 
paar bokkensprongen van 
bandiet maakte het spel 
compleet, zoals de jury ook 
naar afloop zei: Zorro hield 
van verzet!
De laatste individuele ruiter 
was Jackie met haar schoot-
paardje Tobias. Prachtig 

verkleed als Engeltje betraden zij 
de ring…en toen vond Tobias dat 
als hij stil bleef staan het publiek 
het beste zijn mooi verklede ruiter 
kon bekijken. De jury kwam totaal 
tot rust. Na drie keer een duwtje 
te hebben gekregen en een stok 
met een wortel eraan als hulp-
middel te hebben gebruikt, verliet 
Jacky onder luid applaus de ring. 
Wat een prachtig debuut op de 
Eigen Paarden dag!
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Do not try this at home!
Over de laatste act van de dag zal nog lang worden nagepraat. De voltallige cast van 
Jackass nam de ring in beslag: Ester, Elise, Muis, Trix, Sonja en Esther met de paarden 
Humpey, Tobias, Oscar en Bliksem en zelfs de hond Flitsie deed mee aan deze show. 

De stunts die werden uitgehaald waren achtereenvolgend:
- Suicide Voltige op Humpey; de Jackasses sprongen op Humpeys rug zonder 
 houvast. De jury vond Humpey de terechte winnaar
- Rollercoaster met Tobias, waarbij Tobias de Jackasses op rollerskates voortrok  
 over een plank. Volgend jaar mogen ze een iets langer plank gebruiken om meer  
 vaart te maken!
- Foodwar met Oscar en Bliksem: waaghals Esther liep met een emmer biks door  
 de bak en werd daarbij belaagd door de Shetlanders
- Ratrace met Oscar en Bliksem; slechts 2.2 seconden hebben er twee Jackasses op  
 de Shetlanders gezeten, voordat deze als een dolle door de bak gingen rennen. 

Conclusie: de ‘rats’ hebben gewonnen. 
Gelukkig konden ze na 230 ererondjes ook nog gevangen worden.
Moraal van deze show: don’t try this at home!

Na afloop kregen alle deelnemers een medaille en een lekker stuk chocola en was het 
tijd voor de après-eigen-paarden-dag, oftewel de inmiddels befaamde afterparty. 
Het was weer een gezellige dag en gelukkig hebben we de foto’s nog!

Groetjes
Lot
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Een onderonsje
met…
Een bekend gezicht
op Pretfort

Deze keer…
Marina!
Há die Marien! Je bent aan de beurt voor een diepte-interview voor in de 
Pretpraat meid! Stel jezelf eens voor aan de lezers!
Oh help...moet dit echt? Ik durf niet in de Pretpraat hoor…
Nou, ik ben dus Marina. Voluit heet ik Gosina Marina Baartman, ik ben naar mijn 
oma vernoemd.
Ik ben op 11 februari geboren in 1984, te Nieuwkoop. Ik heb ouders die bijna ieder-
een wel kent, namelijk Kitty en Joop Baartman en dan heb ik ook nog een broertje 
van 15 jaar, die helemaal computerfreak is!
Waar zouden we jouw ouders van kennen dan?
Van het Vliegend Paard natuurlijk, het gezelligste eetcafé van Nieuwkoop!!! 
Voor heen was het een goed bezochte discotheek, maar sinds enkele jaren dus een 
eetcafé. Ik werk er in de keuken, mijn ouders en mijn collega Aagje nemen de bar en 
de bediening voor hun rekening. 
Hoe ben jij ooit op Pretfort terecht gekomen?
Toen ik een jaar of 8 was, ben ik in de manegeles gaan rijden. Ik reed altijd op Alf, 
een voskleurige pony. Ik weet nog goed dat je die nooit kon aansingelen, dan ging íe 
helemaal uit zijn dak! Had er vervelende ervaringen mee, een punaise in zijn singel 
geloof ik…Zielig hé! In elk geval reed ik altijd met een losse singel!
Je hebt toch ook Sandor een hele tijd gehuurd?
Jazeker, ik denk zo’n jaar of  twee, vanaf dat ik 12 jaar was! Helemaal geweldig vond 
ik hem, en dat vind ik nog steeds! Zo’n lieve en mooie pony! We voltigeerden ook op 
hem, echt leuk!
Toen ik te groot werd ben ik Fernando gaan huren, samen met Joyce Timmer (de 
Joyce die we nu van de Friese merrie Ylke kennen! Red.). Zij heeft hem uiteindelijk 
gekocht en ergens bij Vinkeveen gestald, waar hij heerlijk van zijn pensioen mag 
genieten, hahaha!
En toen….
Kreeg ik andere interesses ja!
Oh ja? Wat voor interesses dan? Laat me raden, “jongens” zeker?
Ja, jongens! En scooters en uitgaan en weet ik veel wat. De bekende puberinteresses, 
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weet je wel!
Over jongens gesproken: heb je een relatie?
Ja, ik heb al heel lang een vriend, hij heet Barry en is de grote broer van Lisanne v.d. 
Noordt! De stoere Lisanne die we kennen van Belle en van de carrière bij de marine! 
Haha!
Hoe ben je weer op Pretfort verzeild geraakt na al die jaren? En hoe was 
het om terug te zijn?
Ik had het er met Aagje, mijn collega over dat we graag weer een paard zouden 
willen verzorgen en rijden. Aagje had vroeger op Avifauna paard gereden. Toen zijn 
we samen met Ria gaan praten en zij heeft uiteindelijk Toos voor ons gekocht, die 
wij vervolgens konden huren. Het was net alsof ik nooit was weggeweest, behalve 
dan dat er wel erg veel is opgeknapt in de afgelopen jaren natuurlijk. Ria en Marcel 
waren nog precies hetzelfde joh, en de sfeer is ook nog steeds echt het sfeertje van 
vroeger. Het was voor mij dus een soort “thuiskomen”. Ik ben nu weer een jaar te-
rug, maar het voelt of ik nooit ben weggeweest. Aagje had haar plekje trouwens ook 
snel gevonden.
Vertel eens iets over Tooske, je paardje?
Toos was het vierde paard in de rij waar Ria een optie op had. De eerste 3 paarden 
werden afgekeurd op gedrag of gebreken. Gelukkig mocht Tooske blijven, ik was ge-
lijk weg van haar! Wat er zo bijzonder is aan Tooske? Ze heeft een heel apart karak-
ter, met lieve maar ook nukkige kanten. Ze staat niet voor niets achter tralies, want 
madam kan erg lelijk doen in haar stal! Vooral als er andere paarden langs komen, 
dan vliegt ze van nijd zowat over de deur heen! Geef je haar echter aandacht en ben 
je er voor haar, dan kan ze heel knuffelig zijn en onder het zadel is ze super betrouw-
baar. “Bom-proof”, noemen we dat, ze doet echt geen stap verkeerd! Hoewel ze als 
ze hengstig is niet echt aanhankelijk is, is ze dat de rest van de tijd zeker wel. Ik heb 
gewoon een speciale band met haar!
Je werkt als kok, heb je daar een opleiding voor gedaan?
Nee, dat is heel raar eigenlijk! Ik heb na de middelbare school een opleiding tot Gast-
vrouw gevolgd en daarna de Hotelschool gedaan. Ik vind koken op zich eigenlijk ook 
niet eens leuk! Thuis doe ik het echt nooit hoor!
Nou jaaaaa, zeg! Waarom doe je het dan?!?
Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin in het bedrijf! Ik werk graag samen met mijn 
ouders en met Aagje. Verder ken ik bijna alle klanten goed en is de sfeer heel gezel-
lig. Elke dag is ook weer anders en er zit voldoende afwisseling in voor mij. Het koken 
en bakken is voor mij routine, daar verdien ik gewoon mijn geld mee. Maar in ‘t 
Vliegend Paard werken is voor mij de ideale plek en ik zou ook nergens anders willen 
werken hoor! Natuurlijk heb ik het na de 25e schnitzel ook wel eens gehad, maar ik 
probeer er toch altijd iets bijzonders van te maken!
Zijn er, behalve al die schnitzels en biefstukken, nog meer nadelen?
Ach, het kan een nadeel zijn om met familie te werken, je kent elkaar soms te goed! 
Verder werk ik natuurlijk alle dagen waarop iedereen vrij is! De zaterdagen, zondagen 
en de feestdagen zijn bij ons uiteraard de beste avonden en dan is het meestal knet-
terdruk! Maar nogmaals: ik zou niets anders willen! Echt niet!
Je huurt Tooske, maar bent tegenwoordig ook nog eigenaar van een Ara-
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Nieuws voor u, door u
Nieuwkoop
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bische hengst van een jaar…?
Jaaaa! Hij heet Yonorr en hij staat voor-
lopig nog bij de stal waar ik hem gekocht 
heb, in de opfok bij andere jaarlingen. Dat 
is gezelliger voor hem en beter voor zijn 
ontwikkeling. Het is zo’n schatje!!! Dat 
koppie…en hij is zo lekker knuffelig! En 
heeel ontdeugend!
En Tooske dan?
Mijn hart is groot genoeg voor twee! En 
Toos blijft mijn liefie hoor. Hoewel ik Yo-
norr redelijk impulsief heb gekocht heb ik 
er absoluut geen spijt van. Als hij er klaar 
voor is en hengst-af is, komt hij ook naar 
Pretfort. Dan heb ik ze lekker bij elkaar staan, ideaal toch?
Maar nu mag hij nog even lekker kind zijn en lekker ontdeugend doen met zijn wei-
degenootjes!
Heb je eigenlijk nog meer dieren?
We hebben twee splinternieuwe bouvierpups, Bas en Anne genaamd. Verder heb ik 
twee goudvissen, die ik Victor en Rolf heb genoemd, hahaha! Ik zou niet zonder mijn 
vissen kunnen, zelfs op vakantie bel ik nog naar mijn moeder of ze mijn goudvissen 
niet vergeten heeft eten te geven!
Wat zijn, behalve paarden, je hobby’s?
Ik houd van schilderen. Geen landschappen of zo hoor, eerder Herman Brood-achtig 
werk. Met veel felle kleuren en strepen en zo! Ook ben ik bezig met een cursus Na-
na’s maken. Dat zijn poppen van papier-maché die heel fel gekleurd zijn, echt cool!
Ik schrijf ook graag lange brieven naar Lisanne, mijn schoonzusje. Zij is bij de marine 
en verblijft momenteel een half jaar in Afrika. Ik vind het heel leuk om haar op de 
hoogte te houden van alles hier en vind het heerlijk om haar reisverhalen te lezen 
natuurlijk!
En verder…tja, ik help hier graag af en toe een handje mee. Met uitmesten of zo. 
Jammer genoeg heb ik minder vrije tijd dan ik zou willen.

Ten slotte: wat vind je leuk/goed/speciaal/geweldig aan Pretfort en wat 
zou je graag anders willen?
Pretfort is mijn tweede thuis, ik voel me er ontzettend op mijn gemak. De sfeer is 
lekker amicaal en dat mag ook nooit veranderen! Onderling, met de andere paarden-
freaks, gaat het over het algemeen ook hartstikke goed!
Wat zou ik anders willen? Hmmmm, hooguit een bakbodem zoals we die nu buiten 
hebben ook in de binnenbak. En het zou leuk zijn om de kantine eens op te knappen. 
Verder moet Pretfort gewoon Pretfort blijven, absoluut!
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Paardenpraat	
Deze keer stelt 

Tooske 
zich aan jullie voor!

Gutentag, kindern! Fijn dat ich iets in 
jullie clubblad mag vertellen über mijn 
pferdenleven, echt SUPER TOLL!!!!
Ich ben nu seit 1 jaar op Pretfort en het 
bevalt mij GUT! Het eten is een beetje 
zu weinig en het ist jammer dat ik geen 
open venster meer in mijn stall hab’, maar verder heb ich nichts zu klagen!
Maar oké, wie ben ich?
Ich bin dus die Tooske, althans…zo noemen sie mij hier! Mein originele naam ist 
Lucille, ook schön, toch? Maar Tooske ist mein neue naam en ich kan zeggen dat ich 
daar ook sehr blij mee ben! Ich ben een echt rassepferd, mein stamboek is van “Sach-
sen-Anhaltiner”. Je mag das ook Saksisch Rijpferd noemen, als je wilt!
In mein familie is ook de Hannoveraan, de Brandenburger, de Mecklenburger und de 
Arabische volbloed aanwezig. Als DAT kein kwaliteit ist…WUNDERBAR!

Ich ben natürlich ein merrie (wij noemen das in Deutschland ‘weiblich’) en das ist aan 
al mijn gedrag gut zu sehen! Nicht alleen ben ik een echte dame, mit schöne dekens 
und so, maar ook hab ich zogenaamd “merriegedrag”, vooral in mijn stalle! Andere 
pferden mogen van mij nicht vorbei kommen, dan word ich dus bijzonder BOOS! Ich 
heb ook immer strijd mit der Hugo und der Lucas! Die staan naast mij im stalle en 
vooral als ik eten hab’ irriteren ze mij bijzonder!
Ich will dann ook absolut geen polonaise an mijn lijf, ABSTAND BITTE!!
Natuurlijk geldt das nicht voor mijn verzorgsters, Aagje und Marina. Ich lieb ze mit 
heel mein hart!! Und hoewel ik soms ein bishen stijfjes aus mein stalle kom, zal ik im-
mer probieren ALLES zu geven! Soms lachen menschen omdat ik zo kreun und steun 
bei het reiten, maar dat meint wel das ich sehr mijne best doe!!!

Das ich so mein best doe, das blijkt wel aus mijn rapport, was ich bei die keuring in 
Deutschland hab gekregen!
So ein GUTE rapport, dat hab’ ich nog niemals gezien!
Allein maar achten und negens auf mein rapportkarte, und ich hab de Staatspremie 
om das te beweisen! Vraag Ria maar, eerlijk wahr!
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Vor alles hab ich een gut cijfer, vooral voor de correctheid von mijn gangen in draf, 
daarvor hab ich een 10! Schön, toch??

Mein verzorgsters sein SUPER, und de verzorgung door Marcel und Ria is ook beson-
der GUT! Wat ik anders zou wenschen, ist een stalle met venster en GEEN pferden 
naast mij! Ein PRIVÉstalle met vollpension, dat zou mir SEHR glücklich maken! Dan 
zou ik wieder zo mein best doen als bei de keuring, ECHT WAHR!

Dat ist alles wat ich zu zeggen hab’, nu kommt mein bix so dadelijk und dat betekent 
das ik Lucas und Hugo nog weg slaan moet von mein voederbak! 
Dat sein doch geen pferden, dat sein SCHWEINEN mit zadel d’rauf und  hoofdstel 
d’rinn!!! SCHRECKLICH!!!!

Auf wiedersehen!!
Oh nein…
Ich bedoel natürlich:
“DOEI, tot ziens und ….LATER!!!”

Küsjes und knüffels voor allen, von jullie
Tooskexxx

Hallooo, hartjes van me! Hier alweer een prachtige, nieuwe Pretpraat voor jullie! En 
natuurlijk ook weer een nieuwe “Flitsie”!
Mensenkinderen, wat hebben we hier een mooie weken achter de rug…Niet alleen is 
het weer helemaal omgeslagen en kunnen we ein-de-lijk van het zonnetje genieten, 
maar ook hebben we de meligste dag van het jaar gevierd met z’n allen, namelijk: 
DE EIGEN PAARDENDAG! Jawel, het was weer een feestje hoor, mensen! Wel jam-
mer dat het aantal inschrijvingen wat tegen viel in 1e instantie…Ik voel me dan toch 
verantwoordelijk, dus ik heb me ook maar ingeschreven! Eigenlijk ben ik, samen met 
Ria en Marcel, toch zo’n beetje de baas van ’t hele spul en eindverantwoordelijk over 
alle paarden, dus OOK de eigen paarden! En dan kan je als management natuurlijk 
niet achterblijven, vandaar mijn deelname aan deze bijzondere dag! Ik heb een te 
druk werkschema om zelf iets te verzinnen, daarom besloot ik de Jackass-act van 
de Esthers en co. een beetje op te leuken. E.e.a. verliep niet helemaal volgens de 
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afspraken, dat was dan wel weer een beetje jammer, zo hadden ze mij dus niets ver-
teld over een strak t-shirt tijdens mijn longeeract. En al helemaal niet over een strak 
t-shirt wat achterstevoren gedragen moest worden! Ja, dan heb ik er dus echt gelijk 
geen zin meer in hé…Een verkeerd omgedragen t-shirt met print OP MIJN RUG…En 
dan ook nog eens in een kleur die helemaal niets voor me doet! Volgende keer gaan 
we daar eerst maar eens over vergaderen, want dit pik ik mooi niet meer! Zijn die 
strakke shirts nou echt zo in de mode trouwens? Dat loopt toch voor geen meter, 
mensen??? Hoe moet je nou een ijzingwekkende stuntshow weggeven in kleding die 
6 maten te krap zit? Nee nee, zo werkt dat niet hoor, dames! En Ria maar lachen, ja! 
Die zat dan ook lekker aan de kant, de held op sokken (en dan nog geeneens te kleine 
sokken)! Ha! De volgende keer zet ik haar op de lijst en dan ga ik aan de kant staan 
lachen...

Maargoed, het was me natuurlijk verder een waar genoegen. Ook voor de borrel had 
ik me opgegeven (daar deed Ria dus wél aan mee…! Hoe zit dat, baas???) en hoewel 
het buffet me wat tegenviel (ik kon er namelijk nét niet bij…) was de gezelligheid 
weer ongekend. ’t Is altijd weer een stukje organisatie zo’n dag, vooral ook omdat er 
ook nog een aantal kinderen van te voren voor hun diploma zouden rijden deze keer. 
Gelukkig heeft iedereen z’n diplomaatje weer op zak hoor! Enne…wel gefeliciteerd!

Genoeg nu, op naar jullie vragen voor deze keer! 

Ik ben telkens mijn borstels kwijt, terwijl ik toch zeker weet dat ik ze voor 
de stal van mijn lievelingspony had neergelegd! Hoe kan dat nou?
Ai, ai…Je geeft het antwoord eigenlijk zelf al, lieverd! Je borsteltjes moet je steeds 
na gebruik weer netjes opruimen. Eigen borsteltjes kan je het beste mee naar huis 
nemen (voor de pensionpaardeneigenaren hebben we daar kasten voor beschikbaar 
gesteld, dus gebruik ze ook s.v.p.!!!) als je zeker wilt weten dat ze niet zoek raken. 
Wanneer je borstels gebruikt van de manege, leg deze dan na gebruik netjes terug 
waar je ze vandaan hebt gehaald. In elke stalgang staat wel een gemeenschappelijke 
poetskist waar je borstels uit kunt lenen en waar je ze na de les (of liever nog direct 
na het borstelen van je lieveling!) weer in terug kunt stoppen.
Elke ochtend struikelen wij over rondslingerende borstels, halsters, tasjes, dekentjes, 
etc. Ook caps liggen regelmatig in en om te stal, evenals zweepjes en zelfs laarzen 
(gaan jullie dan op blote voetjes naar huis, nee toch???)! Dus..doe net als thuis: ruim 
je eigen rommel op! Dan kan het ook niet zoek raken of stuk gaan en hoef je niets 
steeds nieuw spul aan te schaffen…of je een rotje te zoeken naar je borsteltjes en zo! 
Afgesproken…?

Ik zet graag paardjes los op de springwei als het mooi weer is, ze kunnen 
dan even lekker spelen en rennen! Mag dat?
Schatten, paardjes mogen door de eigenaar best op de springwei worden los gela-
ten, hééérlijk voor ze! Kijk echter van tevoren of er iemand in de buitenbak aan het 
rijden is…Paarden (en zeker ook eigenaren) kunnen erg schrikken van hoefgekletter 
en dergelijke als ze net geconcentreerd aan het rijden zijn. Bij voorkeur vraag je aan 
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diegene zelf of je je paard even mag laten hollen. Misschien zijn niet alle paarden er 
bang van of gevoelig voor… De meeste reageren echter WEL, en dat kan gevaarlijke 
situaties op leveren! 
Wanneer er lessen zijn mag er NOOIT worden losgegooid op de springwei! Er kunnen 
lelijke ongelukken van gebeuren en daar moeten we toch niet aan denken! Overleg 
met elkaar of er paarden los kunnen en overleg bij twijfel alsjeblieft even met Ria. Zij 
kent de paarden op haar duimpje en kan prima inschatten of een paardje eventjes 
los kan. Wanneer er niemand rijdt en er staan nog geen andere paardjes los, dan 
mag het natuurlijk!
Het los zetten van paarden geschiedt wel altijd op eigen risico! Zet nooit zomaar 
paarden bij elkaar, waarvan je niet zeker weet hoe ze op elkaar zullen reageren!
Zet bovendien GEEN paarden los/bij elkaar die niet je eigendom zijn of van wie de 
eigenaar er geen toestemming voor heeft gegeven!
Zet leasepaarden alleen los, wanneer je uitdrukkelijk toestemming hebt gekregen 
van Ria! Zet leasepaarden vooral ook NOOIT los met andere paarden, zonder onze 
toestemming! Wij zijn verantwoordelijk en zien niet graag dat onze paardjes in ge-
vaar komen, om over de torenhoge dierenartsrekeningen nog maar te zwijgen…..

Lieverds, ’t klinkt allemaal wat streng misschien, maar soms moet je wel eens een 
beetje streng zijn in een dergelijk bedrijf als dit! Daar ontkom je niet aan!

Dikke kus en tot de volgende Pretpraat maar weer!	
Flitsie xxx    

Prietpraatjes
Wist U dat…
- De Eigen Paardendag weer enkele   
 bijzondere maar ook zeker zeer 
 hilarische momenten opleverde?
- Er, ondanks de korte voorbereidingstijd,  
 weer mooie shows weg zijn gegeven   
 door de enthousiaste deelnemers?
- De jury vooral onder de indruk was van de voorstelling van Elena (en Lille)?
- Het proefje op zich op één of andere manier niet zo in ons geheugen is 
 blijven hangen?
- De verschijning echter twee onuitwisbare stempels op de dag achter liet?
- Zij door haar spraakmakende optreden de eerste prijs in de wacht sleepte?
- Iedereen het er over eens was dat geen andere kandidaat zoveel van zichzelf 
 had durven laten zien deze dag?
- Humpey de prijs voor het voltigeren ruimschoots heeft verdiend, in tegenstelling  
 tot de Jackass-bende die op haar rug probeerde te blijven zitten?
- Tobias de prijs voor het allermooiste stilleven heeft gewonnen?
- Jackie als een elfje op zijn rug zat?
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- Wij zelden zo’n hevig transpirerend elfje hebben gezien?
- Susanna en Flip geen oorlog voerden, maar eendjes?
- Fiona en Bandiet gemaskerd de jury hebben overvallen?
- Marlies een best woordje mee kan praten over-vallen???
- Louisa en Jet zonder problemen en zonder te oefenen, deel namen aan het 
 westernspektakel van de gezusters Leliveld?
- Bonnie Domburg een stevig staaltje line-dancing schijnt te beheersen?
- Zij beter danst als dat ze kan playbacken?
- Haar kledingkeuze dit kleine gebrekje probleemloos overschaduwde?
- Wij de juryvoorzitter namelijk helemaal niet over dit gebrekje hebben gehoord?
- Lot en Marieke bijzonder slecht te verstaan waren tijdens hun act?
- Ragne (waarschijnlijk voor het eerst in haar carrière) ging bokken?
- Ria de prijsuitreiking het 
 aller-leukst vond van de 
 hele middag?
- Zij blijkbaar erg ontroerd was,   
 aangezien de tranen haar over 
 de wangen liepen?
- Flitsie het allemaal helemaal
 niet  zo heel erg vreselijk 
 grappig vond?
- De shetlanders illegaal zijn 
 losgegooid in de buitenbak?
- Wij nu alweer reikhalzend 
 uitzien naar de EPD van 
 volgend jaar?

Mopjes
Ria belt veearts,
Enkele paarden en pony’s van manege Pretfort waren ziek.
Ria had de veearts laten komen en wachtte in spanning af wat er ging gebeuren.
De veearts kwam naar Ria toe en vroeg om een schroevendraaier, vijf minuten later 
had hij een tang nodig en na nog eens vijf minuten vroeg hij om een hamer en een 
beitel.
“MIJN HEMEL” riep Ria uit, wat is er toch allemaal met mijn paarden aan de hand ???
“GEEN IDEE” zei de veearts, ik moet eerst zien dat ik mijn tas open krijg....
 
Marcel leest in de krant,
TE KOOP,
Mooie Hannoveraan merrie, die nu elke dag kan veulenen.
Vervolgens loopt Marcel enthousiast naar Ria en zegt, die merrie moeten we echt 
hebben.... stel je voor 365 veulentjes “en dat ieder jaar” !!!!
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Bank-kosten stijgen 
Contributie daarom waarschijnlijk in 2009 hoger

Dit jaar wordt de vereniging plotseling met behoorlijk hoge kosten opgezadeld met 
betrekking tot bankzaken.
In het verleden betaalden we als vereniging een zelfde bedrag aan de Postbank als 
u als particulier. Nu betalen we de kosten die ook een ondernemer moet betalen en 
dat is behoorlijk veel. Zo kreeg ik voor het verwerken van de lidmaatschapsgelden 
een nota van EUR 22,00.
Gelukkig heeft de helft van de leden het bedrag overgemaakt via elektronisch ban-
kieren, want anders waren die kosten ruim boven de EUR 30,00 geweest.
Daar we pas drie maanden achter ons hebben in 2008, verwacht ik dat de totale 
kosten over 2008 toch wel zo rond de EUR 75,00 komen te liggen. Dat komt neer op 
EUR 0,60 per lid.
Persoonlijk vind ik dit een schandalige zaak en ik ga dan ook op zoek naar een andere 
bank. Helaas zal er wel weinig verschil in kosten zijn, dus mogelijk zullen we moeten 
besluiten om onze contributie voor het eerst sinds jaren weer eens aan te passen in 
2009.
Daarnaast roep ik iedereen op om zoveel mogelijk gebruik te maken van elektronisch 
betalen, want dat is verreweg het goedkoopst voor de vereniging en uiteraard ook 
voor de manege.
De vereniging zal dan ook vanaf nu geen acceptgiro’s meer versturen, maar gewoon 
rekeningen, met het verzoek om deze elektronisch te betalen.

UpdatEmail
Wat is UpdatEmail?
Indien u zich inschrijft op UpdatEmail krijgt u via email bericht als er wijzigingen op 
onze site voordoen.
U bent dan als eerste op de hoogte van de wijzigingen op onze site.
U krijgt geen UpdatEmail als het gastenboek wordt bijgewerkt.
Moet ik hier altijd op geaboneerd blijven?
Indien u weer uit de lijst gehaald wilt worden, kunt u als u een mail ontvangt 
onderaan op een link klikken om uw naam te verwijderen.
Ook kunt u een mail sturen naar webmaster@pretpraat.nl
Zijn hier kosten aan verbonden?
UpdatEmail kost u helemaal niets!
Interesse?
Ga naar de site en klik links op UpdatEmail. 
Vul uw mailadres is en druk op “verzenden”. 
U ontvangt dan binnen enkele minuten een email, waarin u uw inschrijving kunt 
bevestigen.
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RUITER
PASPOORT
Naam: Adrie Jannie Koedam – Vianen
Beter bekend als: Adrie
Nickname: Aatje, Spriet
Leeftijd: 41
Sterrenbeeld: Stier
Functie op Pretfort: Bestuurslid, moeder van 
Julia, lid van de “huisvrouwenles” op de woens-
dagochtend
Lievelingspaard/pony: Maybe
Levensmotto: Maak je niet druk, gewoon overal 
van GENIETEN!
Msn: A.vianen@casema.nl
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mei
� Samantha Slotboom

� Marieke Oudenes

� Gerda Bruggeman

� Reneé Naber

8 Elise Borgstijn

� Natasja Rietveld

� Inge Rolf

� Ilse Rolf

1� Elianne van Egmond

14 Wieke Vis

1� Jessica Verkade

�4 Mees van Zoest

�� Celeste Tukker

�� Lotte Verheul

juni
� Jolanda Nagel

� Bejulah van Haren

11 Shania van Koert

13 Demi Termeer

14 Elena Hoogstrate

1� Anna Louisa Klootwijk

�0 Iris Touw

�� Vincent Smits

�� Melissa Kempen

�8 Ester van Doorne

�� Ben Epskamp

�� Margaux Vos

juli

3 Iris van Doorne
� Sharon  Janssen
� Kelly Schonewille
8 Bonnie Domburg
� Nena van Engelen
� Anouk Blom
1� Margot Keizer
1� Magda Vos
1� Jeanine van Oudenallen
18 Leonne vd Berg
1� Moushami Hilders
1� Esther van Gaalen
1� Laura Braam
�� Marcel Wetter

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� mei Sponsor-voorjaarscross
 Lees er meer over in deze Pretpraat
 En natuurlijk schrijf je je in en laat je je sponsoren
 
�� mei Poetscursus
 voor jong en oud (dus ruiters en ouders)
 Zie ook pagina � en 11 van deze Pretpraat
 Schrijf je nu in, want het wordt echt leuk en leerzaam

�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


