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Van de voorzitter
Het is soms zo stoer om naar een cross te kijken. Neem nou 
de Najaarscross van 18 september. De wedstrijd in Boekelo 
is er niets bij. Wauw! Wat zijn sommige kinderen dapper 
om op een pony te gaan rijden, waarvan ze weten dat het 
behoorlijk lastig wordt deze door het parcours heen te 
sturen. Waarvan je weet dat je met die pony niet hoog zult 
eindigen. En tóch ga je erop rijden met een cross. Gewoon 
omdat dat nou eenmaal je lievelingspony is. Boeiend dat de 
pony niet zo goed springt. Als je er maar lol mee hebt. Denk er bij je volgende 
inschrijving voor een wedstrijd eens over na: wil je winnen, of ga je gewoon 
met je lievelingspony heel veel lol maken. Soms heb je met lol ook al een 
heleboel gewonnen.

De winnaar van de Najaarsdressuurwedstrijd is trouwens ook niet moeilijk 
aan te wijzen. Ik denk dat het Brooke Hopsital for Animals dé winnaar van 
die dag is geworden. Wauw, wat heeft iedereen zijn best gedaan, om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen. Volgens mij staat de teller op bijna €1200,-! En 
dan die dag zelf. De eigen paarden categorie puilde uit van de deelnemers en 
ook de zonder A-diploma was een grote rubriek. En iedereen kwam wel met 
het sponsorbriefje aangelopen, kleinere en grotere bedragen. De dag zelf was 
trouwens prachtig, met s’ochtends de B/C-diploma’s in de mist en later de A-
diploma’s in de volle zon.
Bij de laatste wedstrijd van het seizoen valt trouwens altijd op hoe groot de 
verschillen in de catergoriën aan het worden zijn. Daarom gaan we begin 
volgend jaar weer aan de slag met het diplomarijden. Heb je de galop al goed 
onder de knie dan krijg jij misschien wel die brief dat je mee mag rijden voor 
het A-diploma. Voor de mensen die al een C-diploma hebben zijn we binnen 
het bestuur bezig met wat nieuws, om de uitdaging erin te houden. We 
merken namelijk dat ook in die categorie grote verschillen zijn.

Maar voor dat het allemaal zover is, eerst wat anders. De dagen worden 
korter, de temperaturen gaan omlaag. In november is de intocht van de Sint. 
En hij komt ook op de manege! Op 27 november is er het Grote Sinterklaasspel 
voor de basisschool jeugd. Het idee is heel simpel: je koopt voor €5,- een leuk 
cadeautje en komt 27 november ‘s avonds naar de manege. Dan gaan we de 
hele avond leuke en maffe spelletjes doen en wachten we op de Sint. Lijkt het 
je wat? Schrijf je dan snel in op de lijst in de kantine! 
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Het is nog vroeg om naar volgend jaar te kijken, maar ik wil toch even wat 
kwijt. Volgend jaar bestaat RSV de Ziende precies 30 jaar! En dat willen we 
natuurlijk gaan vieren. De beste dag voor een verjaardagsfeest vinden wij de 
Open Dag. Hebben jullie nou leuke ideeën, stap eens op het jeugdbestuur af, of 
kom bij een van de gewone bestuursleden aankloppen. Wie heeft er nou geen 
zin in een feestje?

En ik sluit af met het volgende:
Het geluk op aard ligt op de rug van het paard!
Lot Paymans

Nieuwe kracht bij 
Pretpraat
Jullie hebben het vast al gemerkt. Er is de laatste paar keer iets veranderd 
binnen Pretpraat. Er is een nieuwe vaste rubriek met de naam “Het 
Pretpaard van de Maand” en er is heel wat gewijzigd aan Het interview.
Ook Theo & Thea is weer iets serieuzer (niet te veel, want dat moet niet) 
geworden. De laatste tijd bevatte die rubriek soms dingen die slechts voor 
weinigen duidelijk waren. Er is nu meer coördinatie en de geplaatste berichten 
zijn nu voor veel meer mensen duidelijk.
De redaktie is dan ook heel blij met de medewerking van Esther Maltha.
Esther, we hopen op een lange en vruchtbare samenwerking.
Ad Koster

Sponsorwedstrijd voor 
Brooke, groot succes
Zaterdag 30 oktober organiseerde de Aarlanderveense 
Ruitersportvereniging “De Ziende” een sponsor-
dressuurwedstrijd ten bate van Brooke Hospital for 
Animals.
De deelnemers konden zich laten sponsoren door 
vrienden, familie of wie dan ook en op die manier een steentje bijdragen aan 
het goede werk wat Brooke doet.  Kijk eens op www.brooke.nl om te zien wat 
Brooke allemaal voor de dieren in de wereld doet. U kunt hier ook informatie 
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Heel December 10% korting op de GEHELE
KINDERAFDELING van kleding tot
horloges,van horloges tot poetssetjes!!!!
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vinden over het donateur worden.
Het aantal deelnemers aan de wedstrijd was wat lager dan normaal, mogelijk 
hadden sommigen toch opgezien tegen het zoeken naar sponsors, maar de 
ruim 50 deelnemers wisten toch een gigantisch mooi bedrag bij elkaar te 
krijgen.
De voorlopige uitslag staat momenteel op 640 ontvangen euro’s en nog een 
toezegging van een dikke 400 euro. Totaal zal het bedrag dus zeker boven de 
1000 euro uitkomen en misschien wel richting 1100 euro gaan. Half november 
hopen we alle toegezegde bedragen binnen te hebben en de definitieve uitslag 
bekend te kunnen maken. Dit geld zal dan zo spoedig mogelijk aan Brooke 
worden overgemaakt.

De wedstrijd liep trouwens ook voortreffelijk.
Ondanks de dichte mist, werd het besluit genomen om zowel de 
binnenmanege als de buitenbak te gebruiken. Daardoor konden de ruiters met 
de meeste ervaring allemaal gedurende de ochtend hun proef rijden en kon 
kort na de middag gestart worden met de minder ervaren rijders.
Om half vier kon daardoor de dag worden afgesloten met de prijsuitreiking.
De winnaars waren:

Ring: Eigen Paarden
1 Joyce Timmer op Bernie  177 pt.   
2 Mariëlle Leliveld op Secret  175 pt.   
3 Ilse Keizer op Ragne  173 pt.    
4 Karen Epskamp op Tjitske  170 pt.    
4 Natasja Rietveld op Barney  170 pt.

Ring: Met C-diploma
1 Margot Keizer op Mickey  165 pt. 
2 Sylvia Tijsterman op Barney  163 pt.
3 Denise Marsman op Kindly  162 pt.
4 Lisanne v/d Noordt op Borah  159 pt. 
5 Aaike Jelske v/d Velde op Sanne  158 pt. 
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Ring: Met B-diploma
1 Jessica Rietveld op Barney  160 pt.
2 Esther v/d Vlies op Dapper  158 pt.
3 Femke Severrien op Pokey  157 pt.
4 Rick Ubink op Benz  156 pt.
5 Sanne Vreugdenhil op Kim  155 pt.

Ring: Met A-diploma
1 Marlies Bruggeman op Jeroen  163 pt. 
2 Bejulah van Haren op Pokey  162 pt. 
3 Lyanne Bardelmeijer op Sanne  161 pt. 
4 Chantal Pieterse op Menno  160 pt. 
5 Danique Woudstra  op Hardy  159 pt. 

Ring: Zonder diploma 
1 Anne van Kempen  op Sanne  176 pt. 
2 Sanne Buining op Borah  175 pt. 
3 Elianne van Egmond op Jeroen  173 pt. 
4 Tamara Pietersen  op Pokey  172 pt. 
5 Annemieke Weerheim op Hardy  170 pt. 
5 Roos Duvekot op Kim 170 pt. 
5 Petra Schutter op Jeroen  170 pt. 

Alle foto’s die op deze dag gemaakt zijn, staan
uiteraard op onze website www.pretfort.nl
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Onderlinge Crosswedstrijd 
Zaterdag 18 september vond er weer een westrijd plaats op manege Pretfort 
aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg.
Ruitersportvereniging “De Ziende” organiseerde er haar jaarlijkse onderlinge 
najaarscross, waarvoor ruim 50 deelnemers zich hadden ingeschreven.
Over het gehele terrein en een deel van het weiland, was een springparcours 
uitgezet met zeer uiteenlopende hindernissen. In de manegebak waren dat 
de traditionele hindernissen, maar in het weiland was gekozen voor oude 
boomstammen.
Om halt tien werd de aftrap gegeven door een groepje ruiters met eigen 
paarden.
Ze werden gevolgd door twee, naar ervaring ingedeelde, groepen junioren.
Na een korte middagpauze, kwamen de kinderen aan de beurt die wat 
minder ervaring hadden. Voor hen werd het springparcours dan ook enigszins 
verlaagd.
Om te voorkomen dat ze hun parcours in een veel te hoog tempo zouden 
afracen (met alle gevaren vandien), werden ze onderweg regelmatig staande 
gehouden om vragen te beantwoorden over de ruitersport.
De allerkleinste kinderen, waarvan sommigen nog maar een paar weken op 
paardrijles zaten, gingen twee aan twee het parcours over. Daarbij konden ze 
elkaar helpen bij het over de hindernisjes springen. Een pony gaat uiteindelijk 
liever LANGS een hindernis dan OVER een hindernis en dan is wat hulp altijd 
welkom.
Overigens kregen ook deze kinderen vragen gesteld onderweg.
Bij het springparcours in de buitenbak, wordt altijd de tijd opgenomen, zodat 
bij eventuele gelijke uitslagen, de tijd kon bepalen wie de winnaar was.
Zelden hoeft hier gebruik van te worden gemaakt, maar dit jaar was dat 
anders. In verschillende ringen bepaalde de tijd dan ook de volgorde bij de 
uitslagen.

Eigen Paarden:
1 Celeste Tukker   op Donja 103 pt.
2 Patricia Leliveld   op Passoä 103 pt.
3 Mariëlle Leliveld   op Secret  102 pt.
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Junioren 1:
1 Aaike-Jelske vd Velde  op Borah  104 pt.
2 Rick Ubink  op Barney 104 pt.
3 Margot Keizer  op Mickey 104 pt.
4 Kim Lek  op Kindley 103 pt.
5 Nikki Hagendoorn  op Menno 103 pt.

Junioren 2:
1 Bianca Driesse   op Kindly 104 pt.
2 Chantal Pietersen   op Barney 102 pt.
3 Esmee van der Haven  op Kindly 102 pt.
4 Bonnie Domburg   op Kindly 101 pt.
5 Marcella Winkel   op Borah 100 pt.

Puzzelcross:
1 Anna Vis  op Mickey 128 pt.
2 Tamara Pietersen  op Jeroen 127 pt.
3 Jeanine van Oudenallen op Borah 126 pt.
4 Marlies Bruggeman  op Pokey 126 pt.
5 Bejulah van Haren  op Pokey 126 pt.

  Puzzelrit:

1 Charlotte en Babette Engelgeer op Sanne 
 met 132 punten.
2 Romeo van Schaik en Jelle Peterse op Jeroen 
 met 131 punten.
3 Rosanne van Schaik en Wieke Vis op Sandor 
 met 128 punten.

Het opruimen van het hele parcours, wat toch altijd 
weer een hele klus is, verliep dit keer wel heel erg 
snel omdat veel van de deelnemers van puzzelrit en 
puzzelcross ook mee hielpen met het sjouwen van de attributen. 
Jongens en meisjes, bedankt hiervoor!
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Federatie Flits!
Het zomerseizoen is weer voorbij, de laatste 
buitenwedstrijd is verreden. Het is tijd voor de 
federatieruiters om zich weer te concentreren 
op de binnenbakken. Ook de selecties voor de 
Indoorkampioenschappen komen er weer aan in 
november, maar zover is het nog niet. Hier zijn 
de resultaten van de laatst verreden wedstrijden:

Zondag 19 september Langeraar
Het was een groot feest op de wedstrijd bij manege de Vosseburch. Volgens 
mij zijn er nog nooit zoveel supporters komen kijken naar de proeven van de 
Ziende-ruiters. Misschien kwam het ook wel omdat bijna het hele Ziendefront 
aan start kwam. Het was in ieder geval super dat er zoveel mensen waren. 
Voor Ria leek de wedstrijd even tegen te vallen, want Northan liep twee 
dagen van tevoren kreupel. Op de dag zelf was hij plotseling genezen van zijn 
kreupelheid en dat was maar goed ook, het resultaat was een 1e en een 2e 
plaats met 175 en 185 punten. En dat betekent een winstpunt voor Ria erbij! 
Ik startte met Ragne voor het eerst in de klasse M1 en dat ging naar mijn 
gevoel wel erg fijn. Het resultaat mocht er dan ook zijn: twee keer eerste met 
151 en 154 punten, nét geen winstpunt.
In de B was het natuurlijk superspannend: Carla (Ca) reed voor de eerste keer 
mee met Igor en Celeste heeft nog 1 winstpunt nodig om L1 te mogen gaan 
starten. Maar de beste proeven kwamen van Jo met Boy (1e en 3e met 165 
en 165 pt) en Vera met Maybe (twee keer 2e met 167 en 161), die beiden 
soepeltjes en ontspannen door de ring heen gingen. Donja en Igor hadden 
samen op de trailer waarschijnlijk afgesproken om te gaan bokken in de proef. 
Toch vielen de scores mee, voor Ca 145 en 152 punten en voor Celeste 157 en 
152 punten, en Celeste heeft daarmee toch haar laatste winstpunt behaald!

Zondag 10 oktober Waddinxveen
Het indoorseizoen is weer begonnen en dat betekent dat de Ziende de 
binnenbakken weer onveilig gaat maken! En dat gebeurde bij manege 
Reigersburgh. Vera reed in de B en haar proefjes zagen er netjes uit, af en toe 
bewoog Maybe haar hoofd een beetje, maar verder ging het lekker. Ze werd 
twee keer derde met 146 en 153 punten, maar had misschien wel een punt 
verdiend.
Ik reed met Ragne voor de tweede keer in de klasse M1 en had heel relaxed de 
hele buitenbak tot mijn beschikking. Het zonnetje deed Ragne wel goed, want 
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ze liep beide proeven actief door. Helaas haalden we geen winstpunten: 150 en 
143 en twee keer een tweede prijs
Onze laatste hoop op winst was dus gevestigd op Ria met Northan en in de 
klasse Z1 wisten zij maar liefst twee winstpunten te scoren! Met 187 en 185 
is Ria nog maar 4 punten verwijderd van de hoogste klasse, de Z2!! Met haar 
scores behaalde zij ook twee keer een tweede prijs.

Zondag 17 oktober Nieuwe Wetering
Vandaag startte Carla voor de tweede keer met Igor in de B. Erg spannend, 
voor de eerste keer in een binnenbak. Voor Celeste met Donja was deze 
wedstrijd ook zeer spannend: de combinatie startte voor de eerste keer L1. 
Het ging met beide amazones erg goed. Helaas zag de jury het niet zo. Carla 
kreeg voor beide proeven 145 pt en Celeste 146 en 151 pt. 

Zondag 7 november Langeraar
Het was voor Celeste met Donja een vrij bizarre wedstrijd in Langeraar. In 
de L1 mislukte eerste proef totaal omdat de eigenwijze merrie niet graag 
in ‘vreemde’ binnenbakken loopt. Voor deze eerste proef haalden ze slechts 
140 punten en werd daarmee laatste. De tweede proef was volgens Donja 
de vreemde bak ineens veranderd in een vriendelijk bak en met het grootste 
gemak liep ze haar proefje! Resultaat: 1e plaats en 161 punten!!! En dat is de 
eerste winstpunt voor deze combinatie!
De standen zijn nu als volgt:
Vera – Maybe B + 6
Jo – Boy B + 7
Ca - Igor B + 0
Celeste – Donja L1 + 1 
Lot – Ragne M1 + 0
Inge – Bolle M1 + 2
Ria – Orphea M1+0
Ria – Northan Z1 + 6
De oplettende lezer heeft het misschien al gezien: Orphea staat weer in het 
bovenstaande lijstje. De bruine merrie van Corrie is weer genezen van een 
langdurige blessure en Ria zal haar binnenkort weer gaan starten in de M1. 
Dat wordt weer gezellig!!

Tot de volgende flits! 
Groetjes

Lot J
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Onderonsje met...
Een “Bezige Bij” stelt zich voor!

Dit keer:
Ad Koster

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Ad Koster, 53 jaar en  penningmeester van Ruitersport Vereniging 
“De Ziende”. Verder ben ik verantwoordelijk voor het clubblad De Pretpraat 
en voor de ledenadministratie van de vereniging. Bij wedstrijden moeten 
de deelnemers bij mij betalen en deel ik de rugnummers uit. Ik ben ook 
verantwoordelijk voor het uitdraaien van de acceptgiro’s voor de manege.
Hoe lang doe je dat allemaal al?
Ik loop al zo’n 26 jaar mee binnen het bestuur. De Pretpraat doe ik al 30 jaar. 
E.e.a. is natuurlijk wel enorm veranderd. Vroeger werd alles gestencild, nu 
maak ik hem helemaal op de computer en dupliceer hem dan zelf. Behalve de 
doelstelling is alles aan de inhoud en het uiterlijk van de Pretpraat veranderd 
in de loop der jaren. In het begin was het meer een soort nieuwsbrief, terwijl 
het nu echt een clubblad is geworden.
Hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen?
Degene die met de Pretpraat is begonnen leende altijd de spullen van een 
school waarvan ze in de ouderraad zat, bij voorbeeld de stencilmachine. 
Toen haar kinderen van die school af gingen, stopte ze met het maken van 
de Pretpraat. Ik heb het toen over genomen. De toenmalige voorzitter dhr. 
v/d Toolen zat in de uitgeverswereld en via hem kreeg ik een adres waar ik 
de grafische spullen kon kopen om zelf de Pretpraat te kunnen maken, bij 
voorbeeld de offsetpers, die onlangs plaats heeft moeten maken voor een 
digitale duplicator.
Behalve het penningmeesterschap en de Pretpraat leidde ik vroeger ook 
wel eens de kampen op Pretfort en regelde ik het geluid bij het vroegere 
sinterklaasfeest en op de bonte avonden van de kampen. Mijn vrouw is ook 
wel eens kampleidster geweest!
Wat doe je nog meer, buiten je werkzaamheden op Pretfort?
Ik werk bij de KPN, als Functioneel Beheerder. Dat betekent heel globaal dat 
ik tussenpersoon ben tussen de leverancier en de gebruikers van software 
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pakketten. Ik test bij voorbeeld wel eens van die software pakketten. Ooit ben 
ik begonnen bij de telefooncentrale en heb tussendoor nog een hele tijd op de 
afdeling Mobiele Telefonie gewerkt. In totaal werk ik al 37 jaar bij de KPN. Ik 
ben dus iemand van lange dienstperiodes!
Buiten mijn vrijwillige werkzaamheden op Pretfort verzorg ik ook al jaren 
de clubbladen van Muziekvereniging Nieuwkoop, Visvereniging Nieuwkoop 
en de bladen van sommige kerken in Alphen aan den Rijn en van koren in 
Nieuwkoop
Ben je getrouwd en heb je kinderen? 
Ja, ik ben getrouwd met Marleen, al 22 jaar! We hebben 2 dochters, 
Sonja van 18 jaar en Lisette van 15 jaar. Lisette rijdt hier paard, ze zit op 
zaterdagochtend bij Lot in de les
Heb je zelf wel eens paard gereden, zo ja: hoe vond je dat?
Ik heb jaren geleden een aantal lessen gehad van meneer Van Schaik, die 
stond erop dat ik zou leren rijden. Dat is destijds gestopt vanwege het slechte 
weer (we hadden toen nog geen binnenbak) en daar was ik niet rouwig om, 
want ik vond er helemaal niets aan! Hahaha! Ik heb op zich ook niets met 
paarden, alleen met de vereniging!
Wat vind je het allerleukst om te doen en wat vind je het minst leuk?
Het allerleukst vind ik het gebeuren rondom de Pretpraat. Dat doe ik al zo lang 
en het is uitgegroeid tot meer dan een hobby. Het minst leuk vind ik denk ik 
het organiseren van de jaarlijkse Open Dag, misschien omdat het zoveel stress 
met zich meebrengt omdat het zo’n groot iets is!
Met wie werk je het meest samen binnen de vereniging en op 
Pretfort?
Met Ria, vanwege alle financiële dingen en natuurlijk met het dagelijks bestuur 
van De Ziende, dus de voorzitter en de secretaris. Maar uiteraard ook met alle 
anderen.
Wat zou je aan de vereniging willen veranderen?
Helemaal niets, ik vind het prima zo! Er hebben zich in het verleden eigenlijk 
nooit problemen voorgedaan binnen de vereniging en dat is nog steeds zo.
Leg eens uit wat het verschil is tussen Pretfort, Ruitersport 
Vereniging De Ziende en Landelijke Rijvereniging De Ziende!! Hoe zit 
dat nou precies?
Nou, Pretfort is de manege, het commerciële bedrijf dus eigenlijk. Dan bestaat 
daarnaast de vereniging die de activiteiten organiseert zoals de onderlinge 
wedstrijden, die RSV De Ziende heet. Met onderlinge wedstrijden huurt zij 
pony’s in van de manege en verzorgt bij voorbeeld ook de consumptiebonnen 
op zo’n dag. De deelnemers betalen het wedstrijdgeld op zo’n dag dan weer 
aan de vereniging. De vereniging is ooit in het leven geroepen omdat het voor 
een manegehouder, Ria in ons geval, niet te doen is om zelf wedstrijden te 
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organiseren. Daar heb je een vaste club mensen voor nodig die dat op zich 
neemt. 
Tenslotte bestaat er nog een Landelijke Rijvereniging, waar mensen onder 
vallen die officiële wedstrijden, dus met startkaart van de KNHS rijden. Wij 
noemen dat ook wel de Federatieruiters. Dat is een groepje van ongeveer 
15 mensen. Zij zijn automatisch ook lid van de RSV, dus ontvangen ook de 
Pretpraat en mogen voor ledenprijs meedoen met de onderlinge wedstrijden.
Veel kinderen balen een beetje van alle advertenties in de 
Pretpraat, ze vinden dat niet leuk om te lezen. Waarom moeten die 
advertenties in ons clubblad?
Omdat zonder die advertenties de Pretpraat helemaal niet zou kunnen 
bestaan! De bedrijven die adverteren betalen daarvoor en zodoende is er dan 
geld om het blad te vervaardigen, te drukken en te versturen. Ze zijn dus 
onmisbaar! Adverteerders zijn vaak bekenden of familie met een eigen bedrijf, 
van leden van de vereniging. Maar er adverteren ook 3 paardenwinkels in! 
Dat is trouwens wel leuk, want wanneer ze met aanbiedingen adverteren 
kunnen ze zien dat het nut heeft om een advertentie te plaatsen, omdat er 
altijd mensen op dergelijke acties af komen die de advertentie in de Pretpraat 
hebben zien staan!
Tenslotte…Wat vind je zelf van de Pretpraat? Zijn er dingen die je 
zou willen veranderen?
Ik vind het een erg leuk blad, erg leuk ook om hem te maken. Ik vind het heel 
fijn als ik verslagen, interviews en foto’s krijg om erin te zetten van lezers, dat 
maakt het blad alleen maar leuker! Dus…stuur gerust jullie bijdrage via e mail 
(kopij@pretpraat.nl) of lever het in als je me ziet! Het hoeft niet perse over 
Pretfort of De Ziende te gaan, heb je een leuke verzorgpony die we allemaal 
zouden moeten leren kennen of ben je op een paardenvakantie geweest waar 
je verslag van wilt doen, zorg dat het bij mij terechtkomt. Dan kan ik ervoor 
zorgen dat het in de volgende Pretpraat staat!

Als aanvulling op ons interview heb ik nog een aantal opmerkingen 
van verschillende mensen.
 

Wat zeggen zij over Ad Koster
 
Ria van Schaik, manegehouder:
“Ik zou niet weten wat we zonder Ad zouden moeten. Hij doet zoveel voor de 
vereniging en voor mij! Ik weet ook niet beter of Ad loopt hier rond, vooral 
met wedstrijden en open dagen is hij van de partij.
Een grappige herrinnering die ik aan Ad heb? Nou, toen hij kampleider was, 
sliep hij altijd in een hele schattige streepjespyama!! Hahaha,  onze “adje 
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patatje”! Uh...leuk genoeg zo?”
Lot Paymans, voorzitter van “De Ziende” en enthousiast 
paardeneigenaar/wedstrijdruiter:
Wat zou de vereniging zijn zonder Ad? Die man regelt werkelijk alles! Het 
is ook prettig samenwerken met hem, want hij houdt zich altijd aan de 
gemaakte afspraken! Soms is hij...tsja, hoe moet ik dat zeggen...wat ‘lang 
of uitgebreid van stof’, maar hij laat zich altijd keurig 
onderbreken hoor. En het geeft wel precies weer hoe 
enthousiast hij is! Ad heeft niets met paarden, maar alles 
met de vereniging.
Bert Marsman, de Webmaster van 
www.Pretpraat.nl:
Wat doet Ad voor de vereniging??? Ad IS zo’n beetje de 
vereniging!!!

Pretpaard van
de maand

Deze keer Wilma

Naam: Wilma
Leeftijd: 24 jaar
Ras: K.W.P.N. (Nederlands Warmbloed met een Gelders tintje)
Kleur: Donkerbruin
Stokmaat: 1,65 m (ongeveer)
Aftekeningen: Onregelmatige druipkol, oplopende sneb, links voor witte 
voet, beide achterbenen half wit-been.
Opvallende kenmerken: Heeft de stomme gewoonte haar oren in de nek te 
leggen als mensen haar eten geven omdat ze bang is het eten niet te krijgen. 
Verder is te zien aan haar bouw en manier van bewegen dat haar vader 
tuigbloed in zich had. De grote wendbaarheid van dit paard is daarom des te 
meer verrassend.    >>>

http://www.Pretpraat.nl/
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Voorgeschiedenis:
Wilma is geboren op 12 April 1980 in Lettele in Gelderland (Deventer, 
Apeldoorn) van Pappa Nicolai en Mamma Peli. Na enkele omzwervingen en 
verschillende baasjes, waarbij ze M2 dressuur heeft gelopen en ook tijdelijk 
Warry werd genoemd, kwam ze, alweer 12 jaar geleden, op Manege Pretfort 
terecht. Hier was de familie Smits eigenlijk op zoek naar een nieuw paard 
aangezien hun Horse from Hell niet alleen een gevaar was voor hen maar ook 
voor ieder ander levend wezen op de manege om maar niet te spreken van de 
ruiten van de kantine en de spiegels in de binnenbak…..
Marsha kwam op de manege en zag Wilma met staart omhoog patsend 
draven in de binnenbak en plots werd gevraagd of ze daar niet op wilde rijden. 
Ze was meteen verkocht net zoals Valda en Vincent. 
De rest is geschiedenis; Sindsdien wordt Wilma geleasd door de familie Smits. 
De laatste jaren rijdt ook Esther van D. op Wilma.
Houdt erg van:
Eten, eten en nog eens eten. Dit gaat van lekker sappig groen gras tot brood, 
appeltjes, wortels, suikerklontjes, sultana’s, bix, slobber, hooi en vooral 
mandarijntjes. 
Verder zijn haar favoriete bezigheden hard galopperen; liefst in het land, bos of 
strand, en springen. 
Dit springwonder van de manege is ongeslagen kampioen puntenspringen. Zet 
een hindernis in de bak; de knop gaat om en de oren naar voren bij deze meid. 
“Hier moet ik kostte wat het kost overheen!” Liefst zo hard mogelijk maar ze 
is niet te beroerd om ook achterwaarts een aanloop te nemen indien berijder 
tegenspartelt. Ze is het enige paard die het gepresteerd heeft om tijdens 
een springles van Ria een rode kaart te krijgen en er uit te worden gestuurd 
wegens voor haar beurt spookrijdend springen….
Houdt niet van:
Serieus dressuur rijden (lees werken), bananen, door plassen water lopen, 
naar de kapper gaan (manen trekken) en andere paarden (uitzonderingen 
daargelaten) vooral niet van schimmels. Wilma staat niet bekend als een 
sociaal paard tegenover haar soortgenoten. Ze zal niet schromen om deze 
paarden ook hardhandig hierop te wijzen hoewel ze de laatste jaren rustiger 
aan het worden is. Verder is ze niet te dol op ritjes op de weg die te ver weg 
van de manege gaan. Dicht in de buurt blijven is een must tenzij ze met de 
veewagen mee mag naar het bos.
Levensmotto: “Oost, West, Manege Pretfort Best!”, “Alles is voor Wilma!”en 
“Speed is the need!”
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Thema-avond in Waverveen: 
Dressuur in Athene
Het was genieten in Athene van alle mooie dressuurproeven. En hippisch 
journaliste Claartje van Andel was erbij. Aan de hand van video-beelden van de 
meest besproken ruiters en aan de hand van de echte jury-protocollen geeft 
Claartje van Andel op 25 november a.s. een lezing bij Dressuurstal Panta Rhei 
in Waverveen over de vraagpunten van de dressuur op de Olympische Spelen.

Onlangs introduceerde de internationale paardensportbond FEI het begrip 
‘happy athlete’ in haar dressuurreglement. Het dressuurpaard, een paard 
dat de indruk maakt alsof hij geheel uit eigen vrije wil alle oefeningen doet die 
de ruiter van hem vraagt, moet het beeld uitstralen van een ‘happy athlete’, 
een blij paard.
Ook het thema van de ‘happy athlete’ zal aan bod komen. Gingen de medailles 
naar de meest blije atleten? Oordeel zelf!
Datum: donderdagavond 25 november
Tijd:  19.30 uur
Plaats:  Dressuurstal Panta Rhei, Eerste Velddwarsweg 3, WAVERVEEN
Toegang: €10,-

Lijkt dit je wat? Schrijf je in voor 18 november
op de lijst in de kantine!

Theo & Thea roddels
Wist U dat....
- Stefanie net als een kat 9 levens schijnt te hebben?
- Ze er inmiddels al wel zo’n 4 of 5 verspreeld heeft, dus nog maar een paar  
 te gaan?
- Ze namelijk pas geleden op de Ziende is aangereden door een auto?
- haar scooter nu meer dan total loss is, en Stef hooguit een beetje hoofdpijn  
 heeft overgehouden aan het gebeuren?
- Ze wel een nachtje in het ziekenhuis heeft moeten doorbrengen?
- Ze nu dus op de fiets naar de manege komt?
- We hopen dat ze daar geen 80 km per uur op rijdt?
- Het ons niet zou verbazen als dat toch zo is???!!!
- Sam en Ria alweer op Orphea rijden sinds enige weken?
- We twee nieuwe privepaarden op de manege hebben, Latifa van 9 jaar en  
 Bliksem, de gewonnen shetlander van Kitty van 1 jaar?
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- Syl met verjaardagen altijd strings kado geeft?
- Tommy dit niet als zodanig herkende, en de string de hele avond op zijn  
 hoofd droeg?
- Hij hier stukken aantrekkelijker door werd?
- Donkerblauw alleen niet zo zijn kleur is?
- Er een aantal nieuwe mensen zijn toegetreden tot het “bardienst-team” op  
 zaterdag?
- Er ook nodig klanten bij moeten komen, zodat er wat te doen is als je bar  
 dienst hebt?
- Ben weer terug wil naar Turkije, vanwege het 
 Nederlandse klimaat, terwijl hij in Turkije na een 
 week wel weer naar Nederland wilde vanwege de   
 hitte?
- Dit kan duiden op een beginnende mid-life crisis??
- Amy, de baby van Anne Mieke, al een ritje op Flora   
 heeft gemaakt?
- Sam tijdens het tienerkamp presteerde alweer een lens kwijt te raken?
- We met z’n tienen gezocht hebben in het schemerlicht?
- Marieke de blubber van het erf heeft gezeefd en zowaar de lens terug  
 vond?
- We benieuwd zijn hoe lang het duurt voor Sam er weer eentje kwijtraakt  
 of inslikt?
- Esther een prijs heeft gekregen van Ria, voor het voorlezen van haar 
 proefjes tijdens de wedstrijd?
- Esther namelijk zenuwachtiger is dan alle ruiters en paarden bij elkaar als  
 ze meegaat om aan te moedigen?
- Iris nu een aantal dagen per week op Fluck rijdt?
- Humpey letterlijk tegen Ellen gaat grommen als ze haar probeert na te  
 laten geven?
- Flitsie altijd in het raam op de vensterbank ligt te slapen?
- Dit waarschijnlijk nogal krapjes wordt, voor een labrador in de groei?
- Karen en Vera altijd wedstrijdjes “scheten laten” houden, als ze bij Ria en  
 Marcel logeren?
- Flits dan altijd als beste uit de bus komt?

-  Toen Sonja en Esther net op Pretfort waren, Ria een heel handig 
 ezelsbruggetje had om ze uit elkaar te houden? 
 Iemand vroeg: Wie is nou Esther en wie is nou Sonja? 
 Waarop Ria antwoordde: Esther is die ene die kaal is van onderen!(??!!)
-  Ellen laatst ook heel trots verkondigde dat ze Jasper weer had geschoren  
 en dat die ook weer lekker kaal was van onderen???
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Ruitersportvereniging “De Ziende” 
is verplicht u onderstaande te melden:

Als vereniging zijn we verplicht om onze vrijwilligers er van op de hoogte 
te stellen welke gevaren er kleven aan het helpen bij aktiviteiten van onze 
vereniging.
Deze ARBO-regels zijn, dankzij de EEG, zo ver doorgeschoten, dat we ons 
heel diep schamen om u er van in kennis te stellen, maar we doen het, omdat 
het nu eenmaal verplicht is, toch maar.

Hier komen ze dan:
-  De paarden op manege Pretfort zijn (gelukkig) levende wezens, maar dat  
 heeft tot gevolg dat er misschien wel eens één een onverwachte beweging  
 kan maken of misschien wel kan bijten. Dit kan gevaar opleveren voor uw  
 gezondheid.
- Moet u wel eens iets optillen, vergewis u er dan van dat hetgeen u tilt  
 nooit zwaarder mag zijn dan 25 kg. Is het wel zwaarder, vraag dan hulp.
- Moet u tijdens uw werk voor onze vereniging langer dan 2 uur achter  
 elkaar staan, zorg dan dat u af en toe in een andere houding gaat staan  
 of probeer ergens tegen te leunen.  Vraag eventueel om een stoel of iets  
 anders.
- U hoeft niet alles te accepteren. Krijgt u te maken met agressie, geweld,  
 discriminatie of seksuele intimidatie, meld dit dan bij het dagelijks bestuur.
- In de kantine van de manege is een EHBO-kist aanwezig.
- Verlaat in geval van brand of andere calimiteiten zo snel mogelijk het   
 terrein.
 Overigens is de manege ruim voorzien van    
 brandblussers.

Bestuur Ruitersportvereniging “De Ziende”

Misschien nog leuk om te weten:
Wist u dat als de kantine eigendom zou zijn van de vereniging, wij de 
afwassers zouden moeten verplichten om de chemische samenstelling van het 
afwasmiddel te kennen. Dat men zelfs beboet kan worden als bij controle blijkt 
dat men dit niet weet................ 
Toch wel leuk die EU-regelgeving.  Heeft ons vast vele miljoenen euro’s gekost.

Deze waarschuwing hangt ook op de deur
van de kantine van de manege!
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Aktiviteiten-kalender
Er is dit jaar nog slechts één aktiviteit te organiseren:

Het Sinterklaasfeest op 27 november.
Bij voldoende belangstelling bezoekt de Sint ons die avond.

Verder worden er spelletjes gedaan en moet je zelf een kadootje 
kopen van € 5,00, dat door de Sint aan een willekeurige andere 

deelnemer wordt gegeven.
Lees er alles over in de kantine en schrijf je snel in.

Wij feliciteren de jarigen

01-11 Sabine van der Zon

02-11 Kim de Jong

05-11 Ad Koster

 Charlotte Engelgeer

06-11 Dinja Heutink

07-11 Kaylee Schouten

09-11 Brigitte Thorold

10-11 Carla van der Weyden

13-11 Janneke van der Vis

14-11 Eline Spoelder

15-11 Mariëlle Leliveld

16-11 Jessy Kraan

18-11 Melissa Korlas

19-11 Denise van Veen

25-11 Annemieke van  

 Rosendaal

28-11 Nikki van Vliet

02-12 Gaby Pijper04-12 Marieke Paymans06-12 Tamara Pietersen09-12 Lyanne Bardelmeijer Marja Mourik12-12 Jessica Rietveld Sylvia Tijsterman29-12 Dick van Hensbergen


