
Jaargang 31, nummer 1 - maart 2005 - pag. 1

Ruitersportvereniging:
voorzitter
Anne-Lotte Paymans
Jan van der Haarpark 9
2421 AS  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

Vice voorzitter
Wim de Haas (0172) 57 28 63
2e secretaris
Corrie Smittenaar (0172) 44 56 31
2e penningmeester
Carla Lek (0172) 60 47 26
Wedstrijdcommissaris:
Anneke Epskamp (0172) 60 42 11

Jeugdbestuur:
Vera Vossenberg (0172) 57 93 03
Iris van Doorne (0172) 43 30 50

BEHEER INTERNET  en TELETEKST:  
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
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl

DRUKWERK
Ad Koster Printing
Telefoon (0172) 57 43 53

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 31   -   nr 1   -   maart 2005



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 2 Jaargang 31, nummer 1 - maart 2005 - pag. 3

Van de voorzitter
Allemaal van harte gefeliciteerd! Dit jaar bestaat onze 

vereniging 30 jaar,
dus dit jaar wordt een feestjaar!

Het eerste feestje hebben we al gehad, want er is 
alweer gereden om het A, B en C diploma. Het begint 
bijna een gewoonte te worden dat iedereen slaagt, 
maar het blijft tóch bijzonder om te zien hoe jullie die 
pittige proeven doorkomen. Zeker als er tijdens je proef 
een konijn voor je pony langs schiet of wanneer je ineens het verschil tussen links en 
rechts vergeet. Maar het was feest, want de jury vond iedereen goed genoeg.

Wat voor feestjes gaan we nog meer vieren dit jaar? Nou de Samengestelde 
Wedstrijd natuurlijk! 20 maart is het zover en kunnen we gaan zien wat de meest 
veelzijdige ruiters van RSV de Ziende zijn. Want een samengestelde wedstrijd 
betekent dressuur, springen en spel! Tot op de laatste minuut spannend en gezellig. 
Voor de Eigen Paarden ruiters is het even wachten, maar dan is het op 17 april tijd 
voor de Eigen Paardendag! Reden de prachtig verklede ruiters vorig jaar nog alleen 
een kür op muziek, nu zijn er ook verschillende duo’s te zien in de “pas de deux” op 
muziek!

Het grootste feest wordt natuurlijk de Open Dag op 25 juni! De plannen voor die dag 
worden op dit moment gemaakt, heb jij nog goede ideeën!? Geef ze even door aan 
een van de bestuursleden of zet wat in het gastenboek op www.pretpraat.nl. Over 
bestuursleden gesproken, 21 maart is de Algemene Ledenvergadering. Er zijn dit jaar 
wat bestuurswisselingen en er komt een geheel vernieuwd jeugdbestuur aan! De 
nieuwe bestuursleden zullen zich in de volgende Pretpraat aan jullie voorstellen. En ik 
waarschuw alvast: het nieuwe jeugdbestuur heeft veel leuke ideeën!

Leuke ideeën hoeven ook niet altijd met paarden te maken te hebben. Neem 
bijvoorbeeld het groepje leden, dat bedacht om mee te gaan doen aan de 
playbackshow in Woerdense Verlaat. Ze bedachten een leuk dansje en maakten 
kostuums, en wonnen de eerste prijs met de Shrek in the Swamp Karaoke Dance 
Party! Het was ver’shrek’kelijk leuk! Een verslag hiervan is te vinden in deze 
Pretpraat. Verder hebben de federatieruiters ook weer gereden, is er een paard van 
de maand en kun je de punten van het diplomarijden bekijken. Kijk ook even achterin 
deze Pretpraat, daar staan namelijk alle belangrijke data voor het komende jaar.

Let op mijn woorden: het wordt een feestjaar!
Groetjes, Lot Paymans

http://www.pretpraat.nl
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Uitnodiging
voor de jaarvergadering van

Ruitersportvereniging 

“De Ziende”
op maandag 21 maart 2005 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 Inge Bakker en Marieke Paymans
 7 Verkiezing kascontrole commissie
  Ellen Paymans (reserve dit jaar)

 8 Aftreden en verkiezing van bestuursleden
  Aftredend en herkiesbaar:
  Gerda Bruggeman en Anneke Epskamp
  Aftredend en niet herkiesbaar:
  Carla Lek
  Kandidaat voor het bestuur:
  Gerda vd Ploeg
  
 9 Het jeugdbestuur.

Vera Vossenberg en Iris van Doorne hebben aangegeven dat zij 
willen aftreden.
Het bestuur draagt Rick Ubink en Natasja Rietveld voor om die 
plaatsen in te nemen.

 10 Plannen voor het komende jaar
 11 Rondvraag
 12 Sluiting
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Federatieflits!
Nieuw jaar, nieuwe kansen. Helaas waren er geen 
deelnemers aan de Regiokampioenschappen van 
onze vereniging, maar dat moet dit jaar goedkomen! 
Alhoewel, het jaar is nogal stil begonnen. Slechts een 
enkele start hier en daar. Maar wél succesvol:

Zondag 30 januari Alphen a/d Rijn
Ik was vandaag de enige die na een zware avond (zie Shrek playbackshow 
verhaal) Ragne van stal plukte om bij de Alphense Ruiters een wedstrijd te 
rijden. We reden in de M1 en het ging best lekker. Helaas was het net niet 
genoeg voor een winstpunt (155 en 152 pt), maar de avond hiervoor was al 
succesvol genoeg.

Zondag 6 februari Langeraar
Dankzij de reservelijst was ik wederom de enige Ziende-ruiter op deze 
wedstrijd. Uiteraard startte ik met Ragne weer in de klasse M1 en behaalde 
ik weer net geen winstpunt met twee keer 153 pt. En zoals jullie weten, een 
winstpunt krijg je pas bij 156 punten.

Zondag 27 februari Zoetermeer 
Inge ging deze dag belachelijk vroeg van de manege weg. Zó vroeg, dat Kim 
na een avondje stappen haar nog even succes kwam wensen. En dát heeft 
geholpen! Bolle had kennelijk geen last van het vroege opstaan, want ze zette 
haar beste beentje voor in de klasse M1 en verdiende 155 en 159 punten. Dat 
betekent een winstpunt voor Inge erbij! De eerste winstpunt van het jaar.

Zondag 6 maart Langeraar
Na mijn rondje nét-geen-winstpunt-in-de-M1 (zie wedstrijden hiervoor) was 
het vandaag dan eindelijk zo ver. Ondanks de natte sneeuw liep Ragne als 
een trein en behaalden we eindelijk weer winst in de M1: 158 en 159 punten. 
Jammergenoeg moest Jo deze wedstrijd afzeggen, omdat zij door de hevige 
sneeuwval maar weinig heeft kunnen trainen met Boy. Maar er komen nog 
herkansingen!

Het was een rustige start van het federatiejaar, maar er staan al wel flink wat 
wedstrijden gepland. De standen zijn nu als volgt:
Vera – Maybe B + 7
Jo – Boy B + 7                                                                                  >>>>>>>>>
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Celeste – Donja L1 + 1
Lot – Ragne M1 + 3
Inge – Bolle M1 + 4
Ria - Northan Z1 + 8
Je ziet, het belooft weer een spannend jaar te worden. Zal Ria gaan 
promoveren naar de allerhoogste klasse Z2, ze heeft nog maar 2 winstpunten 
te gaan! Zullen Vera en Jo spoedig de klasse B verruilen voor de L1?
Federatieruiters vergeet niet, ook wij hebben een Algemene Ledenvergadering 
op 21 maart. Allemaal tot dan en tot de volgende flits!
Groetjes

Lot J  

Onderonsje met...
De rubriek waarin een ruiter zich voorstelt

Dit keer:
Dinja Heutink!!!

Hallo, stel jezelf eens even aan onze 
lezers voor!
Ik ben Dinja Heutink, 10 jaar oud en ik woon 
in Alphen aan den Rijn samen met mijn 
ouders en mijn zusje Silke. Mijn ouders heten Jan en Sandra Heutink. Verder 
hebben we twee poezen (Pollewop en Dikke Poes) een konijn (Konijn) en heb 
ik een hele lieve hamster (Boris).
Ik ben op 6 november jarig. Ik hoop dat ik dan een paard krijg maar ik denk 
het niet!!!
Op welke school zit je?
Ik zit op de Martin Luther Kingschool in Alphen, de school heet eigenlijk sinds 
een paar maanden De Stromen. Ik zit in groep 6, bij juffrouw die Esther heet.
Vind je het leuk op school? Vertel er eens iets over!
Ja hoor, ik heb bijna allemaal leuke kinderen in de klas en een leuke juf, maar 
wel een hele strenge! In groep 5 had ik de allerliefste juf, zij heet Suzan. Mijn 
lievelingsvakken zijn rekenen en gym. Schrijven en taal vind ik stom!
Wat zijn je hobby’s?
Paardrijden, lezen, computeren en msn-en, teevee kijken en dwarsfluit spelen.
Ik heb 1x per week dwarsfluitles.
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Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Toen ik 6 was, kochten Esther en Sonja Humpey, en daar mocht ik toen af en 
toe op. Esther ging me leren lichtrijden, dan had ze Humpey aan de longeerlijn. 
Ik moest dan ook gymnastieken en zo! Een keer zat ik achterstevoren en toen 
gleed ik er af. Humpey voelde dat en ging al stilstaan, zodat ik er zachtjes af 
zou glijden. Ik moest heel hard lachen toen ik op de grond zat! Soms ging 
ik ook voor Sonja zitten op Humpey. We gingen ook wel eens buitenritten 
maken, dan liep Esther of Sonja ernaast en mocht ik op Humpey.
Toen Humpey verhuisde naar Ter Aar ging ik ook op een Shetlander rijden die 
daar staat. Ze heet Dutske en is van Ome Wim, die haar voor Angelique heeft 
gekocht. Toen Oscar (De mini-shetlander van Esther en Sonja. Red.) kwam, 
mocht ik ook wel eens op hem, maar die ging rollen in het zand, toen ik erop 
zat!
Bij Humpey en Oscar heb ik ook leren poetsen, uitmesten en voeren. Ook 
gingen we distels, drollen en giftige planten uit de wei halen, leuk joh!
Wanneer ben je echt op paardrijles gegaan en waar was dat?
Toen ik 7 jaar was, bij de Alphense Ruiters. Ik reed daar in een groep van 
13 kinderen en had les van Robert en Bonnie. Het was heel erg leuk, mijn 
lievelingspony’s daar heette 
Lotje. Ze was heel lief en 
lekker snel! Alleen op een 
keer had ze wonden van 
het zadel en toen moest 
ik zonder zadel op haar 
lessen. Ik had mijn billen 
echt open gereden omdat ze 
een “scherpe” ruggengraat 
had en toen mocht dat niet 
meer van mijn moeder, ze 
was echt hartstikke boos 
op de Alphense Ruiters, 
dat ze kindjes op zo’n rug 
zonder zadel lieten rijden 
en dat heel veel paarden en 
pony’s wonden van het zadel 
hadden vond ze ook zielig!
Wanneer ben je dan op 
Pretfort gekomen? 
Toen Humpey naar Pretfort was verhuisd ging ik wel eens mee en toen 
mocht ik proeflessen nemen om te kijken waar ik het het leukst vond. Ik vond 
Pretfort toen leuker dan de Alphense Ruiters.
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Waarom dan?
Ik leer meer op Pretfort, want er zijn kleinere groepen en we moeten altijd 
meer figuren rijden en zo. En de pony’s worden op Pretfort heel goed verzorgd 
en ze zijn heel lief. Op de Alphense Ruiters waren de kinderen die betaalden 
om de pony’s te verzorgen soms ook heel bazig en dan vond ik niet zo leuk. 

Van wie heb je les en op welke dag?
Ik heb les van Ellen op dinsdagmiddag, van 16-17u. Ik zit in een heel klein lesje 
van 4 of 5 kinderen, leuk hoor! Bij mij in de les zitten Bejulah, Anna, Sofie en 
soms rijdt Wieke ook mee. Echt vet die les!
Ik wil het liefst ook altijd in deze les blijven!!!
Hoe lang rijd je alweer op Pretfort?
Sinds 1,5 jaar alweer. Ik rij nog steeds in dezelfde les als toen ik begon. Ik heb 
ook nog een poosje op Happy gereden, twee keer per week. Dat was een 
privé-pony die we toen extra beweging moesten geven, maar nu is hij jammer 
genoeg verkocht!
Wie is je lievelingspony?
Ik heb er twee: Pokey en Barney.
Barney is lekker ontdeugend met rijden en een scheetje op stal. Pokey is een 
scheetje met rijden (maar soms is ze ook heel ontdeugend hoor) en in de stal 
meestal ook wel lief.
Ik ben een keertje eerste geworden met de cross op Pokey en sinds die cross is 
ze heel speciaal voor mij natuurlijk!
Rijd je familie ook paard?
Mijn moeder wel, die heeft 3 jaar lang een paard verzorgd op de boerderij 
van Ome Wim in Ter Aar. Ik mocht ook heel vaak op dat paard rijden. Hij 
heet Bonnie en is pas geleden verkocht aan de oude eigenaar, heel erg 
balen is dat! Ik ging ook heel vaak zijn stal uitmesten met mijn moeder. Op 
diezelfde boerderij verzorg ik Dutske wel eens en we verzorgen een paardje 
van een jaar, die Sita heet. Ze is heel lief en heel mooi, maar ook wel heel erg 
ontdeugend en lomp want ze loopt me wel eens gewoon ondersteboven! Dat 
deed haar moeder Johanna ook altijd dus ze lijkt erg op haar moeder! Humpey 
stond eerst ook op die boerderij en Oscar staat er nog steeds want dat is de 
man van Dutske!
Mijn vader rijdt geen paard (hij durft alleen op Shetlanders maar daar is ‘tie 
veel te groot voor!!!) maar hij helpt wel veel met opzadelen en zo, dat vindt hij 
heel leuk. Ook klust hij aan de bak op de boerderij en heeft hij Marcel geholpen 
met de tent voor de open dag en het kamp. Hij schept wel eens op dat íe altijd 
op Fluck rijdt maar dat is helemaal niet waar hoor, dat is gewoon een grapje!
Mijn zusje is nog te klein om op paardrijles te gaan want ze is pas 5, maar 
ze rijdt elke dag met Kimmetjes oude zadel op de leuning van de bank, met 
Humpey’s oude hoofdstel. De poten van de bank krijgen zelfs beschermers om!
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Ze mag na mijn les altijd pony’s uitstappen en ze vindt het zo leuk dat ik denk 
dat ze zeker op les wil als ze groot genoeg is!
Wie is je favoriete ruiter aller tijden?
Anky van Grunsven en Ellen (Paymans, red.)!
Wat is je lievelingsprogramma op teevee?
Onderweg Naar Morgen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Baantjer vind ik ook 
wel leuk en Wie Is De Mol natuurlijk!
Wat is je lievelingsmuziek?
O-Zone, Dr. Bernhard en Joke Stop Toch Met Koken! Dat komt doordat we dat 
op ponykamp de hele tijd gingen meezingen! Mijn vader heeft die liedjes toen 
voor me gedownload en ik draai ze nu heel vaak. Ik denk dan altijd terug aan 
het ponykamp, want dat was echt heel gaaf.
Welke boeken lees je het liefst?
Boeken over Polleke, een meisje dat van alles beleeft. Ze maakt heel veel nare 
maar ook heel veel leuke dingen mee en heeft hele leuke humor.
Verder houd ik erg van spannende boeken!
Hoe lang speel je al dwarsfluit? Dat is toch hartstikke moeilijk om te 
leren!?
Ik speel het nu een half jaar, maar had mezelf daarvoor al blokfluit leren 
spelen. Het is wel eens moeilijk, maar eigenlijk alleen als de leraar dingen 
verkeerd uitlegt, bij voorbeeld sommige noten of zo.
Tot slot…Wie zijn je beste vrienden en vriendinnen?
Mijn vakantievriendin Kim van de camping van opa en oma, Nadine uit 
de buurt waar ik woon, Cindy uit mijn klas en verder heb ik een paar 
paardevriendinnen, namelijk Angelique, Simone en Leonne. Maar ik vind heeel 
veel andere kinderen ook hartstikke leuk hoor!

Het Shrek-optreden 
(ook een beetje die van Lot;))

In Woerdense Verlaat is ieder jaar een Playback/Soundmixshow. Dit 
jaar deden daar ook kinderen van onze manege aan mee. Verder 
verzorgde Lot een solo optreden in het Soundmix deel. Dus helemaal 
live! Lees hieronder het verslag van onze “Web-Flies”.
Voordat ons optreden was, oefenden wij meestal zondags voor het optreden.
Dat was altijd erg gezellig!!! De 1ste keer toen we een afspraak hadden, Zei 
Lot: Ik heb 1 ding te zeggen: Jullie MOETEN meedoen want ik heb ons al 
ingeschreven=P=P
Hahaha... Niemand zat daar mee geloof ik. Maar goed.
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Eenmaal 29 januari deden wij nog een generale repetitie op de manege. Zelfs 
toen waren er al mensen aan het kijken;);)
De generale repetitie ging erg goed en we hadden allemaal een goed gevoel 
over die avond. Ik geloof wel dat er een aantal waren die erg zenuwwachtig 
waren voor het optreden.
Er was heel erg goed gewerkt aan de kleding, het zag er heel leuk uit!!! Alleen 
Muis en Lisa hadden wat aangepast aan hun kleding tijdens de generale 
repetitie want het was toch wel koud=P=P haha
Verder was het gewoon heel erg spannend!!!

De avond!!!!
Die avond kwam ik als 1e van onze groep aan met Marcella en mijn moeder. 
Later kwamen de anderen ook heel snel achter elkaar naar binnen.
Lot had (heeeel bijpassend) groene snoepies meegenomen!!! 
Lolly’s waar je een groene tong van kreeg. Dat was heel erg leuk!! 
Op een gegeven moment ging iedereen maar hun kleding aantrekken en 
schminken. Nu was het optreden bijna!!!!
Wij waren geloof ik als 2e aan de beurt. We hadden nog een OEOEOE-jel 
gedaan voor het optreden. We waren allemaal wel een beetje melig van de 
spanning denk ik want iedereen had een big smile tijdens het optreden. 
De jury vond het een geweldig optreden, leuke kleding met veel details.
De rest weet ik niet meer zo goed maar het was allemaal in ieder geval 
positief! Lot heeft ook gehoord dat er een meisje was die nog wou blijven 
omdat ze ons zo graag wouden zien. Leuk he???????
Tijdens de prijsuitreiking hoorde ik niet goed wat de jury of iemand anders zei 
wie er gewonnen had... Ineens zei Natas: Lot!!! WE HEBBEN GEWONNEN!!!!!

We waren heel erg blij natuurlijk!!! We gingen 
nog een keertje optreden met een NOG 
grotere smile=P=D
De tweede keer heb ik confetti gegeten.... ik 
denk meerdere mensen van de groep en ik zeg 
je: Het is niet lekker!!! whahaha
Vervolgens kregen wij een mooie prijs met een 
oranje lintje. Het was echt helemaal leuk ons 
optreden!! 

Lot haar optreden: 
Lot ging “Ruby Tuesday” van “Melanie” 
zingen,,, Echt heel erg goed!!! Toen Lot de 
eerste keer had gezongen stond er iemand 
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op de gang en die zei: Jij moet wat gaan doen met je stem!!! en ik ben het 
daarmee helemaal eens;););) Lot kan goed zingen!!!
Ze was ook nog eens 1ste geworden en de avond was gewoon helemaal 
geslaagd!!! Vooral voor Lot want die heeft gewoon ff 2 1ste prijzen gehaald die 
avond!!! TOPPIE LOT!!!!
En helemaal leuk is: 
Lot mag live gaan zingen op de kabelkrant LOT op 8 april=P=P
Ik zeg het nog niet met volle zekerheid hoor!! 
Maar zo heb ik het voor het laatst gehoord van Lot!

In 1 zin deze avond: 
Een helemaal leuke, gezellige, melige, toppie 
AVOND!!!!!

Door: Flies

Iedereen geslaagd
bij A-, B- en C-examens

Maandag 24 januari gingen 17 kinderen op manege Pretfort op voor het A- of 
C-examen van Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Dertien daarvan deden het A-examen, dat bedoeld is voor de beginners.
De overige vier gingen op voor het C-diploma. Waarbij een officiële L-proef 
gereden wordt uit het boekje van de Landelijke Rijverenigingen.
Examinator Marjan van Veelen uit Zevenhuizen, beoordeelde de kinderen 
redelijk streng, want een examen is toch iets meer dan zo maar een proefje 
rijden. Gelukkig kon ze na zo’n dikke twee uur in haar juryhokje te hebben 
doorgebracht, melden dat iedereen voldoende goed had gereden om te 
slagen. Uiteraard deed de ene het beter dan de andere, maar het benodigde 
aantal punten van 143 werd door iedereen gehaald. 
In dat geval heb je gemiddeld een 5,5 per onderdeel.

A-diploma:
Isa Koppens op Pokey met 157 pt. 
Franca Brussee op Sylvester met 158 pt.
Nikki van Vliet op Borah met 158 pt.
Tamara Pietersen op Pokey met 161 pt.
Linda de Groot op Sanne met 163 pt.
Jeanine van Oudenallen op Jeroen met 154 pt.
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Petra Schutter op Pokey met 164 pt.
Kaylee Schouten op Jeroen met 151 pt.
Margaux Vos op Borah met 159 pt.
Stephanie Stolwijk op Sylvester met 161 pt.
Sarah Schuurman op Sanne met 155 pt.
Annemieke Weerheim op Hardy met 152 pt.
Judith Schuurman op Sylvester met 157 pt.

C-diploma:
Rick Ubink op Liberty met 162 pt.
Janita van Zeijl op Borah met 152 pt.
Lisa-Maria Uijterlinde op Mickey met 154 pt.
Bonnie Domburg op Mickey met 152 pt.

Op deze foto staan de geslaagden met hun diploma’s

Veertien februari was dit jaar niet alleen Valentijnsdag, maar ook een zeer 
spannende dag voor 13 kinderen op manege Pretfort aan de Aarlanderveense 
Achtermiddenweg.
Ze hadden een uitnodiging gekregen van Ruitersportvereniging “De Ziende” 
om deel te nemen aan het examen voor het B-diploma. Dit examen wordt al 
jaren door de vereniging georganiseerd en in de loop van de jaren is hiervoor 
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zo’n 98% van de kandidaten ook geslaagd.
Ook nu kon jurylid Marjan van Veelen uit Zevenhuizen alle kandidaten na 
afloop gelukkig maken met een diploma.  Het resultaat was zelfs bijzonder 
te noemen, want de 143 benodigde punten werden door iedereen zeer ruim 
gehaald. Het minimum behaalde aantal was 153 en het maximum was 
maar liefst 162 punten. Marjan sprak dan ook alle lof over de manier waarop 
iedereen gereden had. Blijkbaar zijn de lessen op manege Pretfort dus heel 
leerzaam, want anders kon dit resultaat nooit worden bereikt.

B-diploma:
Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 160 punten.
Elise Remmelzwaal op Borah met 153 punten.
Dinja Heutink op Pokey met160 punten.
Chantal Pietersen op Menno met 158 punten.
Sophie Burghard op Jeroen met 154 punten.
Marlies Bruggeman op Pokey met 160 punten.
Felicia Brouwer op Mickey met 159 punten.
Anna Vis op Jeroen met 162 punten.
Bejulah van Haren op Pokey met 157 punten.
Sharon Janssen op Dapper met 154 punten.
Gwen Weimar op Sylvester met 159 punten.
Margit Flinterman op Sanne met 160 punten.
Danique Woudstra op Hardy met 160 punten.

Alle geslaagden voor 
het B-diploma
op 14 februari
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Pretpaard
van de maand

Deze keer… 
Orphea!

Naam: Orphea
Leeftijd: Bijna 9 jaar (GEB. 16 april 1996, te Schalkwijk)
Geslacht: Merrie
Stokmaat: 1.65m
Ras/type: KWPN
Afstamming:  Vader Balzflug 
  (oma Balzjagd)
  Moeder Gazelle
Kleur: Bruin
Aftekeningen:
Hoofd: Driehoek-vormige kol, klein wit vlekje op bovenlip, klein wit vlekje 
linker neusgat, witte bovenliprand, kaal vlekje onderlip
Benen: Links achter half witbeen
 Rechts achter sok achter oplopend 
Voorgeschiedenis:
Orphea kwam 3 jaar geleden op Pretfort doordat de manege in Harderwijk, 
waar zij vandaan komt, failliet was gegaan en de curator Orphea en Pokey
(manegepony, ons allen wel bekend! Red.), in beslag had genomen. De 
paarden mochten voorlopig in het weiland van Pretfort staan totdat ze 
verkocht waren. Pokey was op dat moment drachtig van een hengstveulen.
Na enkele maanden werd Pokey door Ria voor de manege gekocht en beviel ze 
van een gezonde zoon, Benning genaamd.
Orphea werd uiteindelijk gekocht door Corrie Smittenaar, die graag wilde dat 
Ria dan op de pittige merrie zou gaan rijden.
Zo gezegd, zo gedaan…Alleen helemaal van een leien dakje ging het niet…



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 14 Jaargang 31, nummer 1 - maart 2005 - pag. 15

Orphea had natuurlijk een aantal maanden lekker in de wei gelopen en was 
een klein beetje “fris” geworden. Nadat ze eerst uit mocht razen en rodeo-en 
aan de longeerlijn ging Ria er op zitten, vastgehouden door Ben. En dat was 
maar goed ook, want Orphea ging helemaal recht overeind…Gelukkig liep het 
allemaal goed af! Nadat eerst Samantha een poosje op de merrie gereden 
had, is Ria in de zomervakantie van 2003 intensief met Orphea aan het werk 
gegaan. Orphea en Ria zijn samen zelfs (al ruziënd) gestart in de L-dressuur en 
reden samen 20 benodigde winstpuntjes om naar de M-dressuur over te gaan, 
relatief vlug bij elkaar!  Met de wetenschap in ons achterhoofd dat de dames 
regelmatig in elkaars vaarwater zaten en de karakters nogal eens botsen, 
geen geringe prestatie!!
Enkele maanden geleden stond er ineens een berichtje in het gastenboek 
van Pretpraat.nl, van een meisje dat op zoek was naar haar vroegere paard 
Orphea. Zowel de uiterlijke kenmerken als de gedragsomschrijving kwamen 
erg overeen, dus wellicht krijgen we eens bezoek van een baasje uit het 
verleden? 

Hobby’s:
- Spelen met andere paarden, lekker 

samen sjezen!
- Geborsteld worden (hmmmm!)
- Knuffelen
- ETEN! Bij gebrek aan bix of hooi eet 

ze gewoon haar stro lekker op! Geeen 
probleem!

- De polonaise! Duikt zo nu en dan 
zonder pardon en zonder af te 
remmen bovenop het achterwerk van 
andere paarden, ongeacht of ze een 
ruiter op haar rug heeft die daar misschien iets minder van gediend 
is…(en wat te denken van het aangereden paard en de desbetreffende 
eigenaar???)

Houdt niet van:
- Te weinig aandacht, wordt boos als je te vaak langsloopt en niet even 

voor haar stal blijft stilstaan voor een goed gesprek, een knuffel of een 
overheerlijke wortel

- Gedoe aan haar achterbenen, wie met een hoevenkrabber die richting 
op gaat kan een knal krijgen van deze dame

- Wachten!
- Dierenartsen, krijgt bij hele “enge” onderzoeken een ‘roesje’, zodat de 

veearts weer heelhuids naar de volgende patiënt toe kan!
- Saaie dressuurproefjes, weet er altijd wel weer een pittige draai aan 
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te geven door de muur een schop te geven of het inrijdterrein onveilig 
te maken door met haar hoofd in de lucht heel hard heen en weer te 
gaan hollen. Kan echter ook weer super braaf een proef doorlopen

- Aangesingeld worden.

Goede eigenschappen:
- Prachtig paard om te zien, met prachtige gangen
- Knuffelig
- Heeft een heeeeeel lief hoofdje
- Enthousiast
- Lief voor andere paarden
- Mest zelf alvast een groot deel van haar stal uit, door het stro vast op 

te eten!
- Je kunt meerdere sporten met haar beoefenen. Behalve rijden en 

wandelen, kun je ook nog heel goed leren skiën achter Orphea aan als 
je met enkel een halster om met haar aan de wandel denkt te gaan…
Orphea is dus eigenlijk een heel veelzijdig paard!

Minder goede eigenschappen:
- Eigenwijs
- Heethoofd!
- Soms wat onbesuisd en 

onberekenbaar
- Haar lieve, schattige hoofdje 

klopt niet altijd met haar 
gedrag…

- Ontdeugend
- Kom maar niet te dicht bij haar 

achterbenen………en zeker niet 
met een hoevenkrabber!

Op dit moment is Orphea herstellende van een hoefkatrolontsteking aan beide 
voorbenen. D.w.z. herstellende van de klachten daarvan die ze op dit moment 
heeft, want helemaal genezen doet een hoefkatrolontsteking nooit. Maar mits 
goed behandeld en niet te vergeten met een dosis geluk zal Orphea nog prima 
als recreatiepaard gehouden kunnen worden, zij het door een gevorderde 
ruiter die een uitdaging niet uit de weg gaat…Of wie weet mag Orphea nog 
een aantal leuke kleine “Balzflugjes” voortbrengen?? De tijd zal het ons leren!
Een jaar geleden was Orphea ook al kreupel en mocht ze 9 maanden niet 
aan het werk, vanwege een peesblessure. Ria was net weer met haar in de 
dressuur gestart, toen die arme Orphea weer kreupel bleek te zijn. We hopen 
dan ook dat deze keer echt de laatste keer is dat ze zo lang stil komt te staan. 
Ten slotte is het niets voor een paard om zo lang nagenoeg niets te mogen 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 16 Jaargang 31, nummer 1 - maart 2005 - pag. 17

doen en is Ria het gewandel langs de weg en 
het gelongeer ook wel eens een keertje zat 
(en Corrie het betalen van de vele rekeningen 
van de veearts en de kliniek). Ten slotte 
hopen we dan ook nog dat er nooit meer 
röntgenfoto’s genomen hoeven te worden, 
want Ria heeft ongewenst een flinke ski-les 
gehad over het erf van kliniek Hofland toen 
dat eens gedaan moest worden. Het meest 
frustrerende van dat moment was achteraf 
eigenlijk dat de foto’s nog mislukt waren 
ook, want “het paard had teveel bewogen…!” Tja, dat krijg je, als de foto’s 
genomen moeten worden van… de achterbenen van Orphea!!!

Theo & Thea Roddels
Wist u dat...

- Bolle en Kashmir ernstig verkikkerd op elkaar zijn?
- Het niet lang meer duren zal voor er getrouwd gaat worden?
- De andere paarden er gewoon voor spek en bonen bij staan, als ze bij Bolle
 en Kashmir worden losgegooid?
- Humpey en Belle ook een diepzinnige relatie zijn begonnen?
- Evenals Zoya en Bliksem?
- Het maar goed is dat van die laatste twee geen kindjes kunnen komen?
 Dat anders wel hele rare kleine arabiertjes zouden zijn geworden???
- Northan bij alle merries ook zeer in de smaak lijkt te vallen?
- Het vast weer lente gaat worden, met al dat verliefde gedoe op Pretfort?
- Dit liefdesvirus ook bij de ruiters op Pretfort heeft toegeslagen?
- Vera heeft gezoend met Henk, of Adje, of was het nou toch Henk!?
 Uh...Eigenlijk gewoon met allebei!!
- Sil nog steeds smacht, uh...WACHT op het aanzoek van Tommie?
- Wij in de tussentijd liever nog maar een borreltje nemen?
- Gaby en Martijn hun huis in Schiedam hebben verkocht?
- Zij nu op zoek zijn naar een boerderijtje in Gelderland?
- Fluck dan ook verhuizen gaat en lekker in de tuin kan achter het nieuwe
 optrekje?
- Zijn fans al huilen bij dat vooruitzicht?
- Wij dan wel gelijk een leuk vakantie-adresje hebben?
- Lisanne en Esther samen Belle leasen?
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- Iris, Chantal en Yvonne gedrieen Benz leasen?
- Ria het aantal lease-paarden dat zij heeft eigenlijk wilde afbouwen, maar
 dat er alleen maar meer bij komen?
- Zij met Northan weer een wedstrijd heeft in April?
- Zij, samen met Margot, Sonja en Esther op een cursus kleien voor
 volwassenen gaat?
- Elena een scheurtje in een bot in haar pols heeft, en een brace om haar
 hand en pols draagt?
- Zij al een hele poos niet heeft kunnen lessen door die pols?
- Orphea alweer een paar maanden kreupel is?
- Die arme Corry dus weer diep in de buidel moet tasten, om alle
 veearts-rekeningen te betalen?
- Zij zelf net geopereerd is aan haar rug?
- Wij haar derhalve heel veel beterschap wensen?
- Saskia een dochter heeft gekregen, Floor genaamd?
- Chardin al een paar maanden spier- en hoefbevangen is, de arme ziel?
- Het wel heel langzaam aan wat beter gaat?
- Ze nu in de oude stal van Pascal staat, omdat daar warme matten op de  
 vloer liggen?
- Het trouwens alweer een jaar geleden is dat we allemaal liepen te brullen
 omdat Pascal overleden was?
- We ons dit allemaal nog kunnen herrinneren  
 alsof het gisteren was?
- The Shrek een heel groot succes was??
- Dat zij 1e zijn geworden?
- De prijs van het Shrek-optreden in de kantine  
 achter de bar staat?
- Lot 2 1e prijzen in de wacht heeft gesleept?
- Dat kwam doordat zij haar optreden als 
 “Melanie” met “Ruby Tuesday” heeeeeel goed  
 deed!!!     

Nieuw op de Pretfort site:
Geef nu je bericht voor de papieren Pretpraat aan de redaktie door via de site.
Klik direkt boven het gastenboek op “Schrijf hier je Theo en Thea roddel” 
en je komt in een nieuw scherm. Schrijf hier hetgeen leuk kan zijn voor deze 
Pretpraat. Dus ook andere dingen dan roddels voor Theo en Thea.
Door te verzenden, komt het bericht direkt bij de redaktie.
Uiteraard kun je je bericht ook gewoon sturen naar: pretpraat@deziende.nl
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KAMPPRAAT 2005
Bij voldoende belangstelling organiseren we ook dit jaar weer een jeugd-
kamp. Inschrijving hiervoor staat open voor iedereen die zich nog geen tiener 
voelt.

De kampweek staat gepland van 4 juli t/m 9 juli.
De kosten bedragen voor leden van “De Ziende” € 160,00 en voor  
niet-leden  € 7,00 meer, dus € 167,00.

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet € 25,00 vooruit 
worden betaald om de eerste kosten van de organisatie op te vangen.
De rest zien we gaarne voor 18 juni in ons bezit.
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort te Aarlanderveen, postgiro 1941.587.
Voor dit bedrag ben je een week helemaal verzorgt op de manege. Je rijdt 
paard en doet spelletjes, zowel met als zonder je edele viervoeter. Je hebt 
echter ook plichten. We drukken hieronder het kampreglement af.

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

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

Persoonlijke benodigdheden.
Slaapzak of iets wat deze kan vervangen. We slapen op stro. Toiletartikelen 
zoals zeep en tandpasta. Extra onderkleding. Truien en extra lange broeken 
en uiteraard je rijbroek. (Rij)laarzen, schoenen, (rubber)laarzen en eventueel 
gymschoenen. Regenkleding. CAP........ uiteraard. Lektuur voor als je niets te 
doen denkt te hebben. (Komt zelden voor). Zaklamp. Zwemkleding.
Als je een oude cassetterecorder of CD-speler hebt is deze welkom. 
Ook CD’s  zijn welkom, maar zet wel duidelijk je naam er op. 
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Inschrijfformulier kamp 2005
Dit formulier inleveren aan de bar. Wil je deze Pretpraat heel houden, vraag 
dan even om een los formulier op de manege.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij inlevering van deze bon moet EUR 25,00 vooruit worden betaald 
om de eerste kosten van de organisatie op te vangen. 
De rest zien we gaarne tegemoet  voor 18 juni. 
Giro betaling t.n.v. Manege Pretfort  te Aarlanderveen, postgiro 
1941.587.

Handtekening van één der ouders of verzorgers.

ATTENTIE !!!!!! 
EEN WA VERZEKERING IS VERPLICHT.......
De leiding acht zich niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de 
kampperioden, tevens behoud zij zich het recht, diegene die zich wanordelijk 
gedraagt, naar huis te brengen...........
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 20 maart      Samengestelde Wedstrijd

 21 maart      Algemene Ledenvergadering

 17 april      Eigen Paarden Dag

 21 mei       Voorjaarscross

 25 juni      Voorjaarsdressuur en Open Dag

 4 t/m 9 juli      Ponykamp

 In de week van 7 augustus 
 is er 10-er kamp, maar hoelang is nog niet bekend

 17 september      Najaarscross

 29 oktober      Najaarsdressuur

 26 november      Sinterklaasfeest


