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Van de voorzitter
We hebben de zomervakantie écht nodig gehad dit jaar, 
want wat waren het spannende tijden! Allereerst hadden 
we natuurlijk de Open Dag op 19 juni. Het was weer een 
super gezellige en drukke dag, met spannende wedstrijden en 
flitsende demonstraties. Het thema was ‘Op wereldreis’ en dat 
was ook wel te zien! Er was een mooie proef van Chineesjes uit 
de dinsdagles en een flitsende verkleedrace van Afrikanen uit 
de donderdagles. Het superspannende puntenspringen draaide 
wéér uit op een overwinning voor Vincent en zijn springwonder Wilma. Zou 
het dit jaar dan echt voor het laatst geweest zijn? De parade blijft voor mij 
in ieder geval een toppertje; wat een schitterend gezicht om alle pony’s en 
paarden door de bak te zien gaan. Nadat de prijzen waren verdeeld en de 
kampioenen waren gehuldigd was het nog even tijd voor de Bingo. Het was 
gewoon een supergezellige dag!

Maar vlak voor de vakantie werd het ineens weer spannend op Pretfort met 
het droevige bericht dat de pony Kim van de manege weg moest. Gelijk zijn er 
een heleboel mensen in actie gekomen om geld in te zamelen, zodat Kimmetje 
lekker op Pretfort kon blijven. Heel veel leden hebben geld gegeven en bij 
hun families geld opgehaald, maar de mooiste actie kwam wel van Gwen 
Weimar, die op haar school maar liefst 80 euro heeft opgehaald voor Kim. En 
dus werd Kim gered en staat ze nu weer lekker in de wei tussen de andere 
manegepony’s.

Zo kon het ponykamp rustig beginnen. Nou ja, eigenlijk alles behalve rustig. De 
manege was veranderd in een onderwaterwereld met figuren uit SpongeBob 
Squarepants en Finding Nemo en het was weer feest. Spelletjes, ruige 
nachten, liedjes en natuurlijk de pony’s maakten het kamp weer compleet. 
Ook het lange tienerweekend in augustus was wederom een super feest.

Verder wordt er op het gebied van federatiewedstrijden belachelijk 
veel gereden door leden van de Ziende. Zo was er deze zomer het 
Kringkampioenschap en Regiokampioenschap van Zuid-Holland, waaraan 
verschillende ruiters hebben deelgenomen. De winstpunten vliegen weer in 
het rond! Ook zijn er wedstrijden gereden door mensen zonder startkaart, met 
grote successen. 

En nu komt de Najaarscross er alweer aan, op 18 september zullen we weer 
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springend door de bakken gaan. Schrijf je snel in op de lijst in de kantine 
en vergeet je laarzen niet. Als je meer van dressuur houdt zul je nog even 
geduld moeten hebben. 30 oktober is de Najaarsdressuurwedstrijd pas, 
maar dat wordt wel een hele speciale. Zoals al eerder aangekondigd wordt 
de najaarsdressuurwedstrijd een sponsorwedstrijd voor Brooke Hospital for 
Animals. Bij de komende acceptgirokaarten krijgen jullie een sponsorformulier 
opgestuurd, zodat jullie alvast op zoek kunnen naar sponsors voor dit 
goede doel. Wil je meer weten over Brooke Hospital for Animals kijk dan op 
www.brooke.nl!

En ik sluit af met het volgende:
Een ruiter zonder paard is gewoon een mens, maar een paard zonder ruiter 
blijft gewoon een paard!

Lot Paymans

Kampverslag van Femke
We kwamen allemaal aan op het kamp sqaurepants.
Iedereen was heel opgewonden en wachten tot het begon.
toen het begon ging iedereen zich voorstellen en daarna gingen we het kamp 
lied zingen.
Toen we daarmee klaar waren ging iedereen een bloemenketting of de vlag 
maken. Daarna corveeên. Daarna eten.
Toen gingen we eindelijk rijden,ook in het land dat was wel leuk.
Of je ging eerst voltigeren of andersom.
Daarna avond eten dat was best lekker.
Toen gingen we gezellig naar het strand.
Veel kinderen gingen zwemmen in hun onderbroek.
Na een uur was iedereen ongeveer weer uit het water.
Maar toen wou Lisa-Marie sjansen met jongens alleen dat liep meer uit op 
ruzie. Bijna iedereen deed mee.
Toen we weer naar het kamp gingen was iedereen een beetje moe, dus we 
gingen douchen en naar bed.
 
De volgende ochtend eerst weer eten, corveeên en weer rijden we gingen in 
de les oefenen voor de dag daarna als de ouders kwamen.
Je had zee, surfers, zeewier en zeesterren.
In de proef moest je ook springen. En je moest ook weer voltigeren.
Nadat, gingen we eten.

http://www.brooke.nl
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Ros en Ruiter is te vinden

aan het Lindenplein 6
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Toen we klaar waren met eten gingen we slagballen. Dat was best leuk.
Ook gingen we hinds doen. Dat was ook leuk.
En om de middag nog te vullen buskruid. Dit jaar geen open knieên.
Toen weer eten.
‘s Avonds hebben we nog een spel gedaan en daarna weer naar bed.
 
Toen was het al weer woensdag ochtend, de tijd ging heel snel.
Eerst weer eten, corveeên en de kostuums maken.
De kostuums waren heel mooi geworden.
Toen weer rijden alleen sommige kostuums vielen uit elkaar.
Maar in plaats van voltigeren gingen we fruitmand doen.
En daarna weer eten en corveeên.
‘s Middags gingen we nog wat spellen doen.
Iedereen was zenuwachtig voor vanavond.
Eten en ....schminken en de kostuums aantrekken!!!
Toen was de uitvoering alleen..........het regende.
Maar toch ging het geweldig.
‘s Avonds gingen we bingo doen.
Natasja had gewonnen en kreeg de blauwe opblaas band.
Toen gingen we naar bed, het was een rare nacht.......
 
‘s Morgens eerst weer eten, corveeên en weer rijden, we gingen springen dus 
het was leuk! Er waren ook foto’s gemaakt.
‘s Middags gingen we zwemmen in de Kuil. Dat was gezellig.
Toen we terug kwamen gingen we eten.
We aten zelf gemaakte broodjes op een stokje
Daarna doorgevertje met een papiertje dat was wel leuk.
Daarna toen het donker was gingen we douane doen. 
Marlies was dit jaar de smokkel kampioen en Sanne dit jaar laatste.
Toen gingen we weer naar bed.
 
‘s Morgens gingen we er weer uit en eten, corveeên en rijden zonder zadel.
Daarna weer eten.
Toen buikschuiven of estafette.
Toen ging iedereen zich klaar maken voor de bonte avond.
En toen brak de bonte avond aan met een heerlijke avondmaal.
Toen kwam kamp spijkers.
En Joke, dokter Benhard, en smaaktesten.
Daarna was er een disco door Felicia’s vader.
Toen die weg was gingen de meesten kinderen naar bed.
Alleen Muis, Trix, Chantal, Lisa-maria, Karen en Femke zijn de hele nacht 
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In het gastenboek troffen we het volgende aan over het kamp:

Ponykamp was egt heel leuk!!! we hebben dit jaar alleen geen spooktocht 
gedaan. Het thema was: SPONGEBOB SQAURPANTS!!! het was alleen niet zulk 
lekker weer als vorig jaar, maar dat maakte ons helemaal niks uit!!! de tent 
lekte dit jaar weer... Maar op sommige plekken niet!! en dan werden als we 
neit sliepen (overdag dus) alle spullen neergegooid op de plekken waar het 
neit lekte. Trix, Liesje en Chantal oja Stephanie ook nog:p hadden een beetje 
best wel RIJ-zin.met het PAARDrijden waren er 2 kinderen afgevallen: Nikki 
en Marlies Met de Bonte avond werd DE favoriet van Ria gespeeld: DOKTER 
BERNHARD!! en ook nog een ander erg popu liedje met kamp: JOKE!! Trix 
speelde in dit liedje Joke en in dokter Bernhard was dat Vivian (diej na het 
liedje telkens werd lastiggevallen door Ria) oja, de bonte avond kon gewoon 
dorgaan met het slechte weer want... Marcel had een mooie “tent” gemaakt 
met een gat waardoor Rick nat werd. Over Rick gesproken, hij is met de 
tractor door het hek gered!
en!!!!! na het ongelukje reed Marcel het hek weer recht met de tractor. 
de leiding was dit jaar: Ellie, Lot en Emiel. Vin was ok gevraagd, maar diej 
was ziek en had toen geen zin om een heel kamp te gaan leiden. Hij is wel 
donderdag mee wezen zwemmen. 
Maar ja, ik typ het dan maar in het kort:
corveeen, PAARDrijden, Jatzee, slagbal waar Trix het plankje kapot sloeg, 
douane en daarbij is Natas in de modder gevallen, buskruit, estafette, 
buikglijden en dat werd gedaan in de binnenbak en Liesje en Trix hebben daar 
het record gehaald geloof ik, voltigeren en dat hadden we maar 2 dagen 
gedaan want Menno vond het niet zo leuk meer. En dat Kitty en Trix een 
heel leuk kunstje hadden dat als eerste een val was dat ging zo: Trix ging 
staan en Kitty bleef zitten op Menno. Trix viel voorover en hing op zijn nek, 
geschilderd, en we hadden dit jaar iets nieuws: De Gouden Corvee-Leeuw 
(zo’n dubbel Friss ketting) de Octo’s hadden die gewonnen, we hebben hawai 

opgebleven.
Alleen s’ochtends vielen een paar in slaap.
Die ochtend eerst eten, corveeên en rijden.
We gingen een race doen zonder zadel.
Pokey, Borah, Sanne en Menno waren de gebruiks paarden.
Toen werden we allemaal weer opgehaald.
 
Groetjes Femke
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kettingen gemaakt met van die bloempjes, we zijn naar het strand geweest. 
Daar gingen bijna alle meiden de jongens versieren, wat niet egt lukte want 
ze kregen alleen maar ruzie met elkaar, we hebben een soort bingo spel in de 
bak gespeeld en daarbij pakte Natas met een opdracht een vieze onderbroek!! 
haha!! we hebben ook no!
g de films: Finding Nemo en Shrek 1 gekeken. en natuurlijk niet te vergeten: 
WE HEBBEN LOL GEMAAKT!!!!!!! oja... met de bonte avond zijn: Trix, Chantal, 
lisa geloof ik en nog een paar kinderen de hele nacht opgebebleven. dit was 
het zo’n beetje....

kussies Felicia
En Dude,JUST KEEP SWIMMING!!!

Federatie Flits!
De LR en PC de Ziende, wat voortaan RV de Ziende gaat heten, bestaat 12,5 
jaar! Dat hebben we gevierd met een etentje voor alle leden op 12 juni bij 
restaurant El Cabllo in Alphen a/d Rijn. En dat was oergezellig!
Maar er zijn naast feestjes ook nog wedstrijden gereden:

Zaterdag 12 juni Groenekan Concours Agterberg 
Inge ging met Bolle voor het eerst M1 starten op dit waanzinnig grote 
concours. Met 150 en 153 punten was dat een mooie binnenkomer. Op dit 
super concours doen vele bekende ruiters meer en in iedere ring is bezet 
met tenminste dertig deelnemers. Ik reed met Ragne in de L2 en dat ging 
behoorlijk lekker, 159 en 167 punten en een 5e prijs! Bij de 5e prijs zat een 
envelop met €20,- erin. Daarvan konden we lekker uit eten s’avonds. En met 
deze twee winstpunten mag ik met Ragne ook M1 gaan starten.

Zaterdag 26 juni Odijk
Ria ging samen met Vera naar dit concours van de Veldruiters. Voor Ria een 
spannende dag, want ze ging voor het eerst Z1 starten met Northan. Voor 
Vera was het net zo spannend, want ze moest Ria voorlezen. En dat is best 
lastig, zo’n Z-proefje. De jury kon het wel waarderen en gaf Ria 171 en 180 
punten, dús gelijk een winstpunt! (in Z-dressuur krijg je pas een wp bij 180). 
Vera kreeg helaas geen winstpunt (146 en 147 pt), maar heeft met Maybe wel 
mooi even geoefend voor de kringkampioenschappen.

Zaterdag 3 juli Waddinxveen Kringkampioenschappen
Een superspannende wedstrijd want het hele Ziendefront was aanwezig en 
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werd versterkt door een nieuwe combinatie: Jolanda Nagel met haar paardje 
Boy. En wat een mooie eerste wedstrijd reed dat duo zeg… de resultaten:
Jo met Boy > 161 en 167 en daarmee een 3e en 4e plaats (en de eerste 
winstpunten!)
Celeste met Donja mocht helaas niet starten van de jury
Vera met Maybe > 143 en 156 en daarmee 16e en 11e
Lot met Ragne > 169 en 161 en daarmee een 2e en 9e plaats
Inge met Bolle > 157 en 160 en daarmee een 5e en 3e plaats (en de eerste 
winstpunten!)
Ria met Northan > 185 en 182 en daarmee een 4e en 1e plaats
Deze wedstrijd was tevens een selectiewedstrijd voor de 
Regiokampioenschappen en Jo, Ria, Inge en ik mochten door naar die 
kampioenschappen.

Zondag 1 augustus Nieuwe Wetering
Ik weet dat Jo en Celeste hier gestart zijn en dat het hartstikke lekker ging 
met deze twee. Jo en Boy kregen maar liefst 3 winstpunten en een derde prijs. 
Celeste en Donja waren al blij dat het vervoer dit keer goed ging en mochten 
ook 2 winstpunten mee naar huis nemen.

Vrijdag 13 augustus Regiokampioenschappen Zuid-Holland 
Vlaardingen
Na een paar prachtige zomerweken was het tijd voor een dagje regen en 
onweer op vrijdag de dertiende! En uiteraard was dat op de dag van de 
Regiokampioenschappen waar Ria, Inge en ik aan meededen. Op deze vrijdag 
waren de eerste wedstrijden en de finales waren op zaterdag. Het hele terrein 
in Vlaardingen was al veranderd in een modderpoel toen het Ziende-front daar 
arriveerde. Ria en ik reden vrijwel tegelijk onze proeven en we werden allebei 
verrast door een wolkbreuk die toen losbarstte. Voor Ria en mij jammer, 
maar helemaal voor de fanclub (het hele tienerkamp en aanhang) die speciaal 
waren komen kijken, want door de regen kon je bijna niets zien en iedereen 
was drijfnat. Inge reed bijna als laatste haar proefje en gleed met Bolle door 
de ring heen. Het was ook geen wonder dat onze punten (1 proef door 2 
juryleden) wat tegenvielen:
Lot met Ragne > 157 en 150 punten en een 13e plaats
Inge met Bolle > 150 en 153 punten en ook 13e plaats
Ria met Northan > 181 en 171 punten en een 7e plaats
Maar er was één meevaller: Ria mocht door naar de finales op zaterdag!

Zaterdag 14 augustus Regiokampioenschappen Zuid-Holland 
Vlaardingen
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Waren we (ik en Mick) de dag hiervoor nog om half twaalf s’avonds thuis, 
we  stonden om half acht s’ochtends alweer op de manege. Want we gingen 
met Ria mee naar de finales van de Regiokampioenschappen. Het terrein zag 
er nog steeds verschrikkelijk uit, maar gelukkig scheen vandaag het zonnetje 
weer. En Northan liep zijn beste Z1-proef tot nu toe, dus wij waren helemaal 
trots! Helaas waren de jury’s er minder van gecharmeerd en zetten ze Ria op 
de laatste plaats met slechts 165 en 162 punten. Dus konden we enigszins 
teleurgesteld weer naar huis…

Zondag 5 september Nieuwe Wetering
Celeste en Donja gingen met hun vaste ‘groom’ Joyce weer eens op 
prijzenjacht in Nieuwe Wetering. En met succes! Helaas weet ik de precieze 
punten niet, maar in ieder geval kwam Celeste thuis met 3 winstpunten en 
twee eerste prijzen! Dit betekent dat ze met Donja nog maar één winstpunt 
hoeft te rijden om in de klasse L1 te mogen gaan starten. We zijn benieuwd!

Zoals gebruikelijk zijn hier weer de standen:
Vera – Maybe  B+4
Celeste – Donja  B+9
Jo – Boy  B+5
Lot – Ragne  L2+13  (mag M1)
Inge – Bolle  M1+2
Ria -   Z1 + 3
en tenslotte nog even de agenda:
19 september Langeraar - alle Ziende-ruiters gaan hier starten

Verder heeft het Federatiefront uit betrouwbare bron vernomen dat Igor in 
Langeraar zijn debuut gaat maken in de B dressuur met Carla. 
Tot de volgende flits! 

Groetjes
Lot J

*****Flits extra******
Er worden de laatste tijd niet alleen wedstrijden gereden door ruiters met 
startkaart; ook ruiters zonder startkaart trekken er wel eens met hun 
eigen paard op uit om ergens anders een wedstrijd te rijden. Hier volgen de 
resultaten:

26 juni Korteraar
De ponyruiters gingen als eerst van start bij de Viergangruiters in Korteraar. 
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Voor de Ziende deden mee: Lizzy Jansen met Roxy, Mariëlle Leliveld met Secret 
en Patricia Leliveld met Passoã. Ik weet helaas niet de uitslag, maar er is wel 
goed gereden door deze meiden.

27 juni Korteraar
Vandaag was het de beurt aan de paarden. Helaas kon Samantha met haar 
paardje Hugo niet starten, omdat hij ziek was. 
De uitslag:
Joyce Timmer met Bernie – 1e proef eerste prijs en 2e proef eerste prijs,
nl een privé les
Ilse Keizer met Ragne – 1e proef tweede prijs en 2e proef eerste prijs,
nl een dekje
Stephanie Leliveld met Silvano - 1e proef vijfde prijs en 2e proef zesde prijs 
Karen Epskamp met Tjitske - 1e proef zesde prijs en 2e proef vierde prijs, 
nl. een halster

5 september Zevenhoven
Omdat Passoã nog niet helemaal fit was gingen van de familie Leliveld dit keer 
maar twee zussen op wedstrijd. Mariëlle reed met Secret mee bij de pony’s en 
behaald daar 159 en 163 punten. En daarmee werd ze twee keer eerste! Haar 
zus Stephanie deed hetzelfde maar dan met Silvano bij de paarden, namelijk 
winnen! 
Voor één van de proeven kreeg ze maar liefst 171 punten!

2 oktober is er in Woubrugge bij de zuivelfabriek weer een wedstrijd 
voor ruiters zonder startkaart. Weer een goede test voor degene die misschien 
van plan zijn een startkaart aan te vragen. Veel succes allemaal!
Tot de volgende flits! 

Groetjes
Lot J

Zon overheerste op open dag
Zaterdag 19 juni was het open dag bij Ruitersportvereniging “De Ziende” / 
Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg.
Aanvankelijk zag het er niet best uit met het weer, maar na een trieste start 
overheerste de zon de rest van de dag.
Om half tien werd gestart met een onderlinge dressuurwedstrijd met een 
kleine tachtig deelnemers. Hierbij werd gebruik gemaakt van 3 ringen.
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RSV de Ziende 
en

Manege Pretfort
in actie voor

Doe mee aan de
sponsor-dressuurwedstrijd

op 30 oktober!

Je krijgt een sponsorformulier toegestuurd
bij de volgende acceptgiro

Of haal een sponsorformulier af bij de bar

Zoek zoveel mogelijk sponsors voor het goede 
doel en win een prijs bij Ros & Ruiter!!

Meer weten over Brooke Hospital for Animals?
Kijk op www.brooke.nl 

http://www.brooke.nl
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Hier onder zie je een voorbeeld van het formulier 
dat je bij je acceptgiro ontvangt en dat ook aan de 
bar verkrijgbaar is. Op de voorzijde staat hoe het 
werkt en op de achterzijde lees je hoe je het weer 

moet inleveren.
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Op 30 oktober organiseert RSV de Ziende in samenwerking met Manege Pretfort een sponsorwedstrijd voor 

Brooke Hospital for Animals

Vraag aan je familie, je buren en kennissen of zij jouw willen sponsoren voor dit goede doel. Vertel hierbij 
dat het gemiddelde aantal punten op een dressuurwedstrijd 156 punten is en vraag of zij hun naam en het 

bedrag waarvoor zij jou sponsoren hieronder willen invullen. Ze kunnen je bv voor iedere punt een bepaald 
bedrag geven, of een vast bedrag.

Ik doe mee aan de dressuurwedstrijd op 30 oktober 
voor Brooke Hospital for Animals en laat mij sponsoren door:

Naam (& adres) bedrag per 
punt

vast
bedrag

ga verder op de achterzijde van dit formulier

Je eigen naam: ………………………………………………………….

Over Brooke Hospital for Animals:
Sinds 1934 zet Brooke Hospital for Animals zich in om de leefomstandigheden van werkpaarden en -ezels 
in het Midden Oosten te verbeteren. De meeste paarden en ezels in deze landen moeten onder erbarmelijke 
omstandigheden hun zware werk doen. Onwetendheid en geldgebrek van de eigenaren zijn de oorzaak van 
schrijnend dierenleed. Dit leed is vaak onnodig, want de meeste aandoeningen kunnen worden voorkomen. 
Brooke Hospital for Animals helpt: in haar 13 hospitaalcentra en met 44 rijdende klinieken worden jaarlijks 

meer dan 500 000 dieren gratis behandeld, en eigenaren voorgelicht.
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Vanaf een uur of half twaalf, konden bezoekertjes een gratis ponyritje maken.
Hiervan werd zeer goed gebruik gemaakt; het was heel erg druk.
Een wedstrijd met tachtig deelnemers vergt natuurlijk nogal wat tijd, dus 
was deze ook later afgelopen dan op de geplande tijd. Hierdoor begonnen de 
demonstraties wat later dan vooraf aangekondigd. Ze waren echter dusdanig 
leuk, dat het wachten dubbel en dwars beloond werd.
Tijdens de dressuur demonstraties waren de ruiters zeer internationaal 
getooid.
De caps waren vervangen, of versierd met hoeden of andere attributen 
en de ruiterjasjes hadden plaatsgemaakt voor T-shirts met internationale 
afbeeldingen. Kortom; het geheel stond in het teken van de internationale 
betrekkingen.
Wat natuurlijk ook niet mocht ontbreken, was een springdemonstratie.
Hierbij was gekozen voor een puntenspring-wedstrijdje, waarbij de bezoekers 
een gokje konden wagen op wie de winnaar zou worden. Vincent Smits was 
degene die het hoogste aantal punten wist bijeen te springen en Gaby Pijper 
had met haar gokje het dichtst bij de juiste punten. Beiden ontvingen dan ook 
een mooie prijs.
Als laatste demonstratie verscheen de federatiegroep van de vereniging in de 
ring.
Zij reden een achttal proef, waarbij pas beginnende ruiters hun vingers 
aflikten, want daar was te zien dat zij toch nog heel wat moesten leren om  
een zelfde niveau te bereiken. 
Tot slot van het hele paarden gebeuren, was het tijd voor de parade en de 
uitreiking van de door de familie Leliveld uit Nieuwkoop aangeboden prijzen. 
Zij sponsorden niet alleen de prijzen van de dressuurwedstrijd, maar ook van 
de verenigingskampioenen van het afgelopen jaar. Deze gingen naar:
Vera Vossenberg ontving een kampioensbeker in de categorie Eigen Paarden.
Mirjam de Jong bij de kinderen met A-diploma.
Lisanne van der Noordt bij de jeugd met B-diploma.
Margot Keizer bij de jeugd met C-diploma.
En tot slot ontving Tamara Pietersen de beker bij de jeugd zonder diploma.

Na het hele paarden spektakel was er tijd voor iets anders.
Dat andere was dit keer geen rad van avontuur, maar een super bingo.
Er werden vijf rondes gespeeld, waarbij de laatste ronde de echte super 
ronde was, omdat hier de mooiste prijs als hoofdprijs voor stond, namelijk 
de goed gevulde winkelwagen welke was aangeboden door Super de Boer in 
Nieuwkoop.
De gelukkige winnares was Sonja Maltha uit Alphen a/d Rijn.
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De vereniging kan terugzien op een zeer geslaagde dag, met veel 
belangstelling van buitenaf. We kunnen u daarom nu al zeggen dat er ook 
volgend jaar weer een open dag zal worden gepland.

De winnaars van de dressuurwedstrijd waren:
Eigen Paarden:
1 Joyce Timmer op Bernie met 176 pt.
2 Kim van der Zon op Kashmir met 160 pt.
3 Patricia Leliveld op Passoa met 159 pt.
4  Celeste Tukker op Donja met 158 pt.
5 Ilse Keizer op Ragne met 157 pt.

Jeugd zonder A-diploma:
1 Jelmer Speet op Sandor met 176 pt.
2 Linda de Groot op Sanne met 173 pt.
3 Annemieke Weerheim op Hardy 172,5 pt.
4 Sanne Buining op Borah met 172 pt.
5 Anne van Kempen op Sanne met 171 pt.

Jeugd met A-diploma:
1 Danique Woudstra op Pokey met 169 pt.
2 Felicia Brouwer op Mickey met 165 pt.
3 Louisa Klootwijk op Borah met 164 pt.
4 Marlies Bruggeman op Pokey met 160 pt.
5 Elise Remmerswaal op Dapper met 158 pt.

Jeugd met B-diploma:
1 Rick Ubink op Barney met 170 pt.
2 Lisa-Maria Uyterlinde op Kindly met 169 pt.
3 Femke Severrien op Pokey met 168 pt.
4 Marcella Winkel op Menno met 167 pt.
5 Bonnie Domburg op Menno met 166 pt.

Jeugd met C-diploma:
1 Sarah Jacobsen op Dapper met 164 pt.
2 Margot Keizer op Mickey met 163 pt.
3 Kim Lek op Hardy met 161 pt.
4 Sylvia Tijsterman op Barney met 159 pt.
4 Milou Slof op Dapper met 159 pt.

Tot slot deden 4 kinderen die nog maar heel kort met paardrijden bezig zijn, 

De bekers werden ons
aangeboden door de

familie Leliveld!

Nogmaals
onze 

hartelijke dank
hiervoor!
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hun eerste wedstrijd ervaring op. Het ging bij hen eigenlijk niet om de punten, 
maar vooral om te ontdekken wat het is om helemaal alleen in de ring te 
rijden, in plaats van in een groep, zoals tijdens de lessen. En uiteraard om een 
wedstrijd gevoel te krijgen.
Deze kinderen ontvingen van de vereniging een prachtig herinnerings 
certificaat.
Het waren: Elise Borgstijn, Romeo van Schaik, Malou van der Laan en Rosanne 
van Schaik.

Foto’s open dag

Voor de foto’s van de open dag verwijs ik jullie graag naar onze site.
Waarschijnlijk hebben de meeste dit reeds gezien.
De prijsuitreiking vond plaats in de buitenbak en daardoor stonden de 
winnaars ver van elkaar. Foto’s in dit blad zouden daarom te klein zijn om iets 
op te herkennen. 

Ga naar de directe link: www.opendag.pretpraat.nl 

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

Dit keer:
Ria van Schaik
Wie ben je en wat is je leeftijd?
Ik ben Ria van Schaik en ben 41 jaar. Ik leid het manegebedrijf en doe alles  
wat daarbij komt kijken, van uitmesten tot lesgeven!
Wat was je eerste rijervaring?
Dat was toen ik een jaar of 3 was, op de rug van een hele makke koe van 
mijn vader! Toen ik 5 jaar was kreeg ik voor sinterklaas mijn eigen  
shetlandpony, Bruintje genaamd. Mijn ouders zeiden: “Moet je nou eens komen 
kijken wat de sint gebracht heeft Ria!” En daar stond Bruintje dan, tussen de 
aardappels in het boenhok!! Ik heb hem 25 jaar gehad. Toen hij 30 jaar is, is hij 
overleden en achter ons huis begraven. Toen ik klein was, vertelde ik alles wat 
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ik meemaakte en al mijn geheimen aan Bruintje. Ik maakte altijd buitenritten 
met hem, dan gingen we in keiharde galop langs de Achtermiddenweg, wat 
toen nog een zandweg was, zonder zadel! Als ik daar nog aan denk…Het liep 
altijd goed af!
Sinds wanneer woon je op manege Pretfort?
Sinds 6 jaar woon ik hier echt, daarvoor woonde ik in Nieuwkoop. Voor ik het 
bedrijf overnam van mijn vader werkte ik al wel op Pretfort
Heb je nog andere hobby’s, behalve paarden?
Ja, ik lees graag!
Wat is op dit moment je favoriete paard?
Mijn eigen paard Northan natuurlijk!!
Wat is je favoriete paard aller tijden?
Dat is absoluut Pascal, mijn paard wat ik afgelopen februari heb moeten laten 
inslapen. Met Pascal had ik een band die specialer was dan met wie of welk 
paard dan ook. We begrepen elkaar volkomen en hebben zoveel van elkaar 
geleerd! Pascal was zo’n slim, grappig, werklustig, lief en bovendien ontzettend 
muzikaal paard! We hebben samen heel veel dressuur- en springwedstrijden 
gereden en niet te vergeten de kür op muziek. Hij is 30 jaar geworden en ik mis 
hem nog steeds, al heeft hij een prachtige oude dag en een waardig afscheid 
gehad!
Als je geen paard was gaan rijden, welke sport had je dan gekozen?
Turnen of schoonzwemmen, op Olympisch niveau natuurlijk! Hahahaha!!
Wat is je leukste ervaring in de ruitersport geweest?
Ik heb altijd erg genoten van de kür op muziek, die reed ik altijd met Pascal. 
Mijn allerleukste herinnering heb ik aan die ene keer in Woerden, toen ik voor 
het eerst een kür op muziek moest rijden. Ik had geen idee wat dat precies 
in moest houden en had een kür gemaakt die helemaal niet zoveel inhield..Ik 
bleef de hele tijd rond de hoefslag rijden en maakte alleen af en toe een volte 
of veranderde van hand. Maar Pascal liep zo trots als een pauw te showen 
vanwege al het publiek, en dat heeft blijkbaar zoveel indruk gemaakt dat we 
1e werden!!! Helaas bleek dat ik omdat ik 1e was, de kür ’s avonds nog een 
keer moest rijden als demonstratie! Ik had er totaal niet op gerekend en stond 
gelijk stijf van de zenuwen…Ik had dat dus ook niet voorbereid. Iemand heeft 
toen heel snel bandages bij een ander paard afgedaan en snel om Pascal’s 
benen gedaan (want dat hoort dus, bij een demonstratie) en toen bleek ook 
nog dat de ring voor de demonstraties kleiner was en daardoor mijn kür niet 
meer klopte qua passen, figuren en muziek…Pascal heeft me daar toen echt 
doorheen gesleept, die liep zo vreselijk mooi dat we een geweldig applaus 
kregen. Ik heb alles nog op video staan, het is echt heel leuk om terug te zien 
hoe vreselijk gestresst ik eruit zie en hoe dapper Pascal mij die kür door hielp! 
Het is dat ik die opnames nog heb, want van de spanning heb ik zelf heel erg 
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weinig meegekregen van die dag!
Heb je nog dromen of wensen m.b.t. de paardensport in de 
toekomst?
Nee niet echt, het komt zoals het komt…Ik zou het op zich heel leuk vinden om  
meer wedstrijden te rijden maar dat lukt me niet omdat ik te weinig tijd heb 
en vaak moeilijk van de manege weg kan. Maar ach, ik vind het ook wel best 
zo.
Krijg je nog les, en van wie dan?
Jazeker, je moet altijd blijven lessen! Ik krijg les van Marjan Dorrestein.
Wie is jouw favoriete topruiter?
Dat is toch echt Anky van Grunsven! Ik heb genoten van haar prestaties op de 
laatste Olympische Spelen, knap hoor!
Wat vind je het allerleukst aan paardrijden?
Het contact met de paarden, intensief met ze bezig zijn en werken aan zowel 
je eigen ontwikkeling als die van het paard. Wat ook heel leuk is, is relatief 
“goedkope” paarden, paarden met een minder mooi uiterlijk of extreem 
angstige paarden met zo veel engelengeduld te trainen dat wanneer je met 
ze uitkomt op een wedstrijd, ze hele chique, goede en dure indruk maken! Dan 
bewijs je maar weer dat een eerste indruk niets zegt en dat je met heel veel 
zorg en geduld echt het allerbeste uit een paard kunt halen. Dat geeft me echt 
een kick.
Wat vind je het minst leuk aan de sport?
Mennen! Ik heb het wel gedaan maar ik houd er absoluut niet van om in 
een karretje te zitten met een paard ervoor. Ik vind het eng, ik heb te vaak 
meegemaakt dat er dingen misgingen.
Wat is je favoriete paardenblad?
Ik vind de Paard en Sport van de KNHS een leuk blad, maar helaas blijft die bij 
mij vaak in het plastic zitten omdat ik er niet aan toekom of vergeet hem eruit 
te halen.
Wat is je favoriete film?
Ik kijk niet vaak films, maar laatst moest ik met mijn verstuikte voet verplicht 
de hele dag op de bank blijven zitten en toen heb ik “The Bodyguard” gekeken. 
Ik ben er niet bij in slaap gevallen dus het was blijkbaar wel een leuke film…
Wat is je favoriete muziek?
Tja, volgens de ponykamp-kinderen is “Dokter Bernhard” helemaal mijn 
nummer, maar ik luister toch het liefst naar Boudewijn de Groot, Rob de Nijs, 
Herman van Veen en andere Nederlandstalige zangers. Misschien een leuk idee 
om eens een kür te rijden op de muziek van Boudewijn de Groot? Lijkt me heel 
leuk!
Wat is je favoriete radiostation?
Als Edwin Evers met “Evers Staat Op” op radio 538 is, luister ik daar graag 
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naar. Ik moet altijd erg om zijn typetjes lachen, bij voorbeeld als hij Frank de 
Boer nadoet. Verder is Sky Radio wel leuk. Ach, alles liever dan de programma’s 
van Gordon want die vind ik zo vervelend!!!
Wat vind je van de Pretpraat?
Ik vind het een geweldig blad.  Het zit goed in elkaar, ziet er mooi uit en wordt 
al jaren door Ad Koster in zijn vrije tijd gemaakt. Super dat we Ad hebben, als 
hij ermee zou stoppen hebben we als vereniging een groot probleem. Zoveel als 
die man altijd voor mij en de vereniging doet, dat is echt fantastisch!
Wat zijn je beste eigenschappen?
Moeilijk om dit van jezelf te zeggen! Ik ben geduldig en heb een groot verantwo
ordelijkheidsgevoel. Dat moet je ook wel hebben in zo’n bedrijf als dit. Mensen 
om mij heen noemen nog mijn stressbestendigheid en humor als goede 
eigenschappen.
Wat zijn je slechtste eigenschappen?
Ik heb nog wel eens last van verminderde concentratie, bij voorbeeld als ik 
al 3 lessen heb gegeven en ik moet er nog 1…Verder hoor ik van mensen om 
mij heen dat ik een binnenvetter ben en soms te zacht en te naïef ben m.b.t. 
andere mensen, dat ik meer op mijn strepen moet leren staan. Maar dat kan 
ook wel weer positief zijn, want met een vriendelijke aanpak houd je het vaak 
gezellig en laat je mensen in hun waarde. Dat is ook wel belangrijk.
Wat zou je aan de manege en aan de vereniging willen veranderen?
De vereniging mag van mij zo blijven als hij is, daar hoeft niets aan veranderd 
te worden.
Op de manege mag van mij nog wel heel wat veranderen. Zo hoop ik ooit een 
nieuwe ponystal te laten bouwen en een soort opslagruimte voor het hooi en 
stro zou ook wel fijn zijn. Ik zou het erf 
opnieuw willen laten verharden en tja, een 
grotere binnenbak zou ook wel een luxe 
zijn! Soms zou ik willen dat mensen wat 
meer hun eigen spullen op zouden ruimen, 
bij voorbeeld borstels, dekens maar ook 
hun afval. Maar als ik zie hoe het op het 
erf is opgeknapt en hoe netjes het in de 
loop der jaren is geworden ben ik heel 
tevreden hoor!!! 
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Pretpaard van 
de maand

Deze keer Fina

Naam: Fina
Leeftijd: 25 jaar
Ras: IJslander
Kleur: Donkerbruin met hier en daar enkele 
grijze haren
Stokmaat: 1.35m
Aftekeningen: Geen
Opvallende kenmerken: Deze dame heeft een zeer slecht gebit! 

Voorgeschiedenis: Voordat Fina op Pretfort kwam heeft ze jaren op een 
boerderij in Ter Aar gewoond. Ze is moeder van heel wat veulentjes, en stond 
bekend als een lieve, eigenwijze dame die precies weet wat ze wel en niet wil!
Fina had altijd een lekkere dikke buik. De laatste jaren op onze manege werd 
ze erg mager, maar dankzij bijvoeding en een lekker groen weitje is ze weer 
een prachtige meid!
Houdt erg van: Sandor, lekker groen gras, zachte witte broodjes,  slobber 
(kuilgras en bix kan ze wat moeilijker kauwen), af en toe meelopen in een les 
(maar gaat dan wel eens lekker liggen rollen, omdat ze vergeten is dat ze een 
zadel en een kindje op haar rug heeft), gepoetst worden.
Houdt niet van: Alleen in een stal verblijven, ze loopt dan ’t liefst snel naar 
haar vriendjes als ze de kans krijgt en probeer haar dan maar eens tegen te 
houden!!
Levensmotto: “Waar een wil is, is een weg (en daar ga ik NU heen!!)” en “Het 
gras is altijd groener bij buurman Sjaak, dus RENNEN MAAR!”

In iedere Pretpraat stelt Esther Maltha ons voor aan een ander 
paard, of uiteraard pony. Wil je een speciaal paard in deze rubriek 
zien, kijk Esther dan eens lief aan en misschien is jouw keuze dan de 
volgende keer aan de beurt.
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Theo & Thea roddels
Wist U dat:
- Ria en Flitsie allebei een zeer rechtervoetje hadden?
- Northan ook bij de club van de zere voetjes wil, en daarom zijn eigen  
 kootholte maar open heeft getrapt tijdens het rennen in de wei
- Ria een half uur moest wachten voor ze aan de beurt was in het   
 ziekenhuis?
- ze als troost wel even in een rolstoel mocht?
- Esther het erg warm had tijdens het rondduwen van die rolstoel?
- Ria wel weer rijden kan, maar op Northan moet stappen met een krukje?
- Esther benieuwd is hoe lang het krukje dat houdt?
- Anne Mieke Bakker moeder is geworden van een dochtertje genaamd  
 Amy?
- Inge nu enthousiast de supertrotse en bezorgde tante aan het uithangen  
 is?
- Wij denken dat dit enthousiasme wel een beetje minder wordt als ze  
 stinkende en overvolle poepluiers mag gaan verschonen?
- Iedereen zich afvraagd wanneer Inge en Reza zelf papa en mama gaan  
 worden?
- Sonja en Esther hopen ooit moeders te gaan worden van een baby met  
 een knappe rastafari of afro-donor?
- Ze tot die tijd wel blijven moederen over Humpey, om in de juiste   
 stemming te blijven?
- Martijn soms een tukje in de auto doet na een vermoeiend optreden?
- Gaby hem dan een uur aan het zoeken is?
- Replay langzaam aan het herstellen is van een behandeling door een heuze  
 kraker?
- Passoa en Roxanne nogal eens ruzie hebben om een polletje gras?
- Passoa daarom een flinke snee in haar beentje had en een weekje stil  
 moest staan?
- Ze nu alweer volop praatjes begint te krijgen en de baas speelt nu ze weer  
 in het weiland staat?
- Happy helaas is vertrokken van onze manege, om ergens betuigd te gaan  
 worden?
- De open dag een enorm succes was, in alle opzichten?
- Er een ware run was op de prijzenlootjes en iets minder op de bingoloten?
- Je voor de mooiste prijzen toch echt bij de bingo moest meedoen?
- Het ondanks de voorspellingen gelukkig toch erg mooi weer was??
- We alweer zin hebben in de open dag van volgend jaar??!!
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- Sam op een emmer moet poepen omdat ze der lens heeft door geslikt en
  als ze d’r boodschap heeft gedaan dan komt dokter Dorien met z’n 
 vork om de drol te opereren en kijken of d’r lens er in zit dus Sam is de 
 emmerpoeper.......
- het springkussen lek was.
- De komende wedstrijd in het teken staat van Brooke Hospital For Animals.
- We iedereen oproepen om sponsors te zoeken voor deze wedstrijd.
- Je hier veel meer over leest in het midden van dit blad.
- Je bij de acceptgiro voor je kwartaalbetaling van Pretfort, een formulier  
 aantreft om je te laten sponseren.
- De vereniging/manege bezig is om het adressenbestand te controleren en  
 uit te breiden met mobiele nummers en mail-adressen.
- We daarom iedereen willen vragen om de volgende gegevens naar ons te  
 mailen of in te vullen op het formulier dat in deze Pretpraat staat en  
 ook achter de bar ligt:
 Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer,  
 mobielnummer en mailadres. Uiteraard voor zover je dit allemaal hebt.
- Mail het a.u.b. naar: penningmeester@deziende.nl
- het ingevulde formulier mag je ook in de witte brievenbus in de kantine  
 stoppen.

04-09 Marlies Bruggeman

 Celisa Meccanici

08-09 Jolanda van Leeuwen

09-09 Kim Lek

11-09 Anne Mieke Bakker

12-09 Ria Weber

13-09 Mevrouw van Schaik

18-09 Isa Koppens

20-09 Yvonne ernst

21-09 Desiree Assink

22-09 Wilma Klootwijk

24-09 Deniece Goedhart

05-10 Savannah Stolwijk

06-10 Marleen Koster

14-10 Barbara vd Zwan

15-10 Suzan van Zoest

20-10 Malou van der Laan

 Patricia Leliveld

23-10 Joyce Timmer

25-10 Ilse Keizer

26-10 Kim van der Zon28-10 Petra Schutter29-10 Ellen Paymans Samantha Hoogerwerf31-10 Vera Vossenberg

01-11 Sabine van der Zon02-11 Kim de Jong05-11 Ad Koster06-11 Dinja Heutink07-11 Kaylee Schouten09-11 Brigitte Thorold10-11 Carla van der Weyden13-11 Janneke van der Vis14-11 Eline Spoelder15-11 Mariëlle Leliveld16-11 Jessy Kraan18-11 Melissa Korlas19-11 Denise van Veen25-11 Annemieke van Rosendaal28-11 Nikki van Vliet
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Ledenadministratie
Ruitersportvereniging “De Ziende” en manege Pretfort beschikken uiteraard 
over een bestand met de namen en adressen van de ruiters en leden.
Zonder zo’n bestand zouden we geen acceptgiro’s of een clubblad kunnen 
versturen.
Dit bestand bevat momenteel echter niet meer dan het adres, de 
geboortedatum en het vaste telefoonnummer.
Dat laatste is van belang als er, om welke rede dan ook, een les niet kan 
doorgaan.
We willen deze gegevens nu echter uitbreiden met een eventueel mobiel 
telefoonnummer en een mailadres. Dit om de communicatie met de leden 
te optimaliseren. Zo kunnen we u bijvoorbeeld, als u dat wilt, op de hoogte 
houden van wijzigingen op onze website.
Daarom vragen wij u vriendelijk om onderstaande gegevens voor ons in te 
vullen en dit blad vervolgens in de witte brievenbus in de kantine van de 
manege te deponeren. U mag de gegevens ook naar ons mailen.
Omdat er op de manege kinderen rijden waarvan ook een broertje of zusje 
rijdt, hebben we voor het gemak wat extra regels opgenomen, zodat niet alles 
2x hoeft worden ingevuld.

Naam       geb.

Naam       geb.

Naam       geb.

Adres

Postcode en woonplaats

Vaste telefoon

Mobiele telefoon

Mailadres

Ik wil WEL / NIET op de hoogte worden gehouden van
nieuwe informatie op de website www.pretfort.nl

 U kunt deze gegevens ook mailen naar penningmeester@deziende.nl
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18 september Najaars Cross
                           Heel misschien kun je nog net inschrijven......

30 oktober Najaars Sponsor-Dressuur
Laat je voor deze wedstrijd sponsoren door buren, familie, 
vrienden en wie dan ook. Dat kan voor een vast bedrag naar 
keuze, maar bijvoorbeeld ook door voor elke punt die je haalt 
bij je wedstrijd, een bedrag te krijgen.
Het gemiddelde aantal punten bij een dressuurwedstrijd is 156. 
Als je dus twee cent per punt krijgt, is dat al €3,12.
Hoe meer sponsors je weet te vinden, hoe meer geld we naar 

BROOKE HOSPITAL FOR ANIMALS
kunnen overmaken. (zie verder pagina 12 en 13)

27 november hoopt de Sint ons weer te bezoeken.


