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Van de voorzitter
Na de Open Dag viel het een beetje stil op de 
manege. De laatste lessen voor de vakantie was 
het heerlijk warm. Zo warm dat er meer spelletjes 
werden gedaan dan serieuze lessen werden 
gegeven. Dat prachtige weer zette zich voort 
tijdens het ponykamp van dit jaar. In het thema 
van Peter Pan met een zes koppige leiding werd 
het een prachtweek. Op de website zijn al enkele 
foto’s en verhaaltjes van de kampkinderen te lezen. 
Helaas ging het tienerkamp dit jaar door gebrek 
aan inschrijvingen niet door, we hopen dat de 
tieners volgend jaar er wel weer gebruik van zullen maken.

En toen was echt de rust wedergekeerd op de manege, want de vakantie was 
nu toch echt begonnen. Maar plotseling kwam er een verassing! Ria kreeg een 
telefoontje dat zij alsnog mee mocht doen aan de Regiokampioenschappen van 
Zuid-Holland! Dus Northan werd gauw van zijn vakantie in de wei teruggehaald en 
weer getraind, om goed aan de start te kunnen komen op de kampioenschappen! 
Hoe het ze daar verging lees je verderop in de federatieflits.

Verder gebeurden er nog veel meer spannende dingen in de vakantie. Zo heeft 
Sandor iedereen de stuipen op het lijf gejaagd door op een warme dag een 
modderbad te nemen in de sloot, heeft Donja na jaren op de manege te hebben 
gewerkt als manegepaard en later als huurpaard van Celeste een ander baasje 
gevonden in Overijssel, hebben we er voor de verandering weer een Fjord bij, 
Beertje Paddington en is de manege een week lang bezet geweest door enkele 
kamppubers die de boel onveilig hebben gemaakt.

Inmiddels is iedereen weer terug van vakantie en zijn 
de zadels en hoofdstellen weer uit de kasten gehaald. De spieren van de ruiters 
worden alweer aardig getraind en de grasbuiken van de meeste pony’s en paarden 
verdwijnen. Tijd voor een wedstrijd!
16 september is er namelijk weer een Najaarscross. 
We hopen natuurlijk op waanzinnig mooi weer zodat 
we een mooi parcours kunnen rijden. Maar sinds de 
Voorjaarscross weet ik dat jullie ook best tegen een 
regenbuitje en wat wind kunnen. Schrijf je snel in op 
de lijst in de kantine en doe lekker mee! En vergeet 
natuurlijk niet de verlichte zit even te oefenen in de 
les. Ben je meer een dressuurtypje, dan moet je nog 

de lekkerste supermarkt 
van de 

regio is innieuwkoop
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even geduld hebben. Op 28 oktober mag je dan vol aan de bak in de bak met de 
Najaarsdressuurwedstrijd.

Ik wens jullie alvast veel succes en vooral heel veel lol!
Tot op de Najaarscross!

Groetjes
Lot Paymans

Terug naar de 
open dag!
De open dag is dit jaar weer een overweldigend succes geweest.
De vereniging wil daarom alle sponsors en vrijwilligers nogmaals bedanken voor 
hun inzet.
Ook de kas van de vereniging is er niet slecht afgekomen.
Doordat we een behoorlijk aantal bedrijven en particulieren bereid vonden om 
ons een bijdrage te geven in de vorm van geld, kortingen op artikelen of prijzen 
voor de verloting en het rad van avontuur, wisten we de dag met een zeer gunstig 
positief saldo af te sluiten.
Dat ondanks de hoge kosten die zo’n dag toch altijd weer met zich meebrengt 
door bijvoorbeeld het huren van een springkussen en apparatuur om de 
consumties te bereiden.
We willen al die gulle gevers daarom nogmaals bedanken en zullen hun namen op 
willekeurige plaatsen in deze prepraat tussen de teksten plaatsen, zodat ze goed 
opvallen.

Het gaat om: Super de Boer in Nieuwkoop, Loonbedrijf 
Kempen uit Aarlanderveen, de familie Leliveld uit Nieuwkoop, 
Slagerij Rietveld uit Ter Aar, De Brugspin uit Ter Aar, Sport 
Express uit Alphen a/d Rijn, Bijl Veevoeders, Zadelmakerij 
van Rijs, Wet ‘n Wild, Tatje (electroboten) in Nieuwkoop, 
Weijers Gezondheidswinkel, Zuivelboerderij Luijben, familie 
Weerheim, Divoza Ruitersport, Archeon, kapsalon Belle et 
Beau en alle niet genoemde gulle gevers en vrijwilligers.

dank u wel!!
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Divoza Horseworld
’s werelds grootste collectie ruitersportartikelen

Ruime keuze uit diverse
topmerken zoals:

Divoza Horseworld Leek 
Zernikelaan 16
Divoza Horseworld Zoetermeer
Edelgasstraat 45

Divoza Horseworld Heteren
Ressenerbroek 16
(tussen Arnhem en Nijmegen a/d A50)

Online shop www.divoza.com    
Bestellijn (0594) 51 21 45    Showrooms

Online shop www.divoza.com   
Bestellijn (0594) 51 21 45    Showrooms
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Federatieflits!
Zondag 16 juli Wassenaar, de Kievit 
Op de terreinen van Stal Heijstek was het een drukte van belang, dit grote 
concours waarbij over drie dagen wedstrijden verreden worden zorgt voor veel 
gezelligheid en lol. En laat nu net deze zondagmiddag ook de kür op muziek aan de 
gang zijn, zodat we genoeg te zien hadden! 
Maar we moesten zelf natuurlijk ook starten, Rag en ik in de volle zon en Mick die 
bij het eerste zonnestraaltje al riep dat ze aan het verbranden was. Het leek wel 
een ouderwets concours zo! Op het losrijdterrein bedachten Rag en ik dat je tijdens 
het losrijden veel beter over de leuke greppeltjes kon springen dan serieus dressuur 
te rijden. Maar toen onze starttijd dichterbij kwam konden we gelukkig nog wel 
even serieus doen. 
De proeven op het hobbelige terrein gingen helemaal niet verkeerd. Uiteindelijk 
kregen we 161 en 181! Wel een erg groot verschil in punten, maar wél een 
winstpunt erbij!

11 augustus Heerjansdam Regiokampioenschappen Zuid-Holland 
Huh de Regiokampioenchappen? daar was toch niemand van de Ziende voor 
geselecteerd? Jawel! Doordat er een ruiter was uitgevallen in het Z1 mocht Ria 
met Northan alsnog meerijden op de Regiokampioenschappen, ze was ten slotte 
eerste reserve! 
 
Dus werd ze een enkele weken voor de 
kampioenschappen gebeld en dus vertrok ze met hulp 
Corrie op deze regenachtige vrijdag naar Heerjansdam, 
tamelijk ongemotiveerd omdat Northan niet erg 
fijn liep in de training. Maar goed, dit is de 3e keer 
dat ze met Northan mee mocht rijden in het Z1-
Regiokampioenschap, dus ze dacht waarschijnlijk drie maal is scheepsrecht. 
 
Eenmaal aangekomen in Heerjansdam kregen ze de schrik van hun leven, 
ze werden al over 15 minuten in de ring verwacht, omdat de startlijsten 
veranderd waren. Oei dat werd even stressen, gauw werd Northan opgezadeld 
en losgereden. Tot Ria’s grote vreugde bleek Northan wel zin te hebben in een 
wedstrijd met korte warming-up. Want in de ring zette hij z’n beste beentje voor 
en dat resulteerde in een score van 59.85% (202 en 205 punten van de twee jury’s). 
En daarmee werd ze 8e in haar ring. Dat betekende dat ze door mocht naar de 
finale van zaterdagochtend! 
 
12 augustus Heerjansdam Regiokampioenschappen Zuid-Holland 
Finale 
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Loonbedrijf

Kempensportlaan 5     alphen a/d rijn
bij de zeegerplas

 
Net zoals voorgaande jaren mocht Ria met Northan dus wederom meerijden 
in de Z1 finale. Gelukkig had ze vandaag iets meer 
tijd genomen om los te rijden en dat bleek nuttig. 
De proef verliep vlekkeloos en zelfs de hoofdjury gaf 
na afloop nog een complimentje. De andere jury (bij 
kampioenschappen worden proeven door 2 jury’s 
beoordeeld: hoofdjury bij C en jury bij H) was minder 
tevreden. Uiteindelijk kreeg ze 216 en 199 punten van 
de jury’s, dat is een percentage van 61.03% en dus hoger dan gisteren. Met deze 
punten stond ze in de tussenstand zelfs nog een tijdje op de 2e plaats! 
Maar uiteindelijk werden Ria en Northan 8e van Zuid Holland, de hoogste positie 
die ze tot nu toe behaald hebben. Helaas mochten slechts de eerste 7 door naar de 
Nederlandse Kampioenschappen en dus is Ria weer 1e reserve! 
 
maar op de regio heeft zij wel weer een winstpunt weten te behalen, wat 
resulteert in de volgende standen: 
 
Chantal & Unic B + 2  
Vera & Maybe L1 + 7 
Jo & Boy L1 + 9 
Lot & Ragne M2 + 4  
Inge & Bolle M1 + 10 (M2-startgerechtigd) 
Ria & Northan Z1 + 15 (Z2-startgerechtigd) 
 

De volgende wedstrijden zijn nog niet gepland, maar je kunt het 
federatienieuws in de gaten houden op www.deziende.nl 

Groetjes 
Lot

www.deziende.nl
voor al het verenigingsnieuws en een gezellige roddel
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Kamppraat
Vandaag is groen. De kleur van de kamptent. 
Vandaag is groen wat groen hoort te zijn…

Alhoewel… deze variant op het lied van Marco Borsato gaat niet helemaal op. 
De hitte is overweldigend en duurt al even. Het gras in de wei is dus eerder geel 
dan groen en die legertent bij de springwei is in krijgshaftiger tijden vast groener 
geweest. Maar dat mag de pret van deze meiden niet drukken. 
Ik breng mijn ‘koter’ naar ponykamp en zie de circa 20 kampgenoten ook 
arriveren. Er heerst een verwachtingsvolle stemming.  
Wat zullen Kim en haar handlangers dit jaar als thema hebben gekozen en welk 
paard mag ik deze week de mijne noemen? 
Binnen no time is de tent ‘ingericht’ en kan het kamplied ingestudeerd worden. 
Duidelijk is in ieder geval dat ouders nu vooral wég moeten gaan!

Van andere jaren heb ik inmiddels geleerd dat je echt GEEN spullen mee moet 
geven die van waarde zijn en dat je op de kijkavond vooral NIET in de tent moet 
gaan kijken. Hooguit vragen of alles goed gaat, of je kind voldoende snoep en geld 
heeft. Dat zijn wel zo’n beetje de belangrijkste vragen. Voor mijn kínd dan. De voor 
míj belangrijkste vragen slik ik in. 
Het is die woensdagavond vooral een uur genieten, zonder-meer. 
Genieten van Kim en Vera die zonder stem toch het publiek duidelijk weten te 
maken dat het verhaal over Peter Pan gaat en dat er heel hard geoefend is op de 
show. Genieten van de show met verkleedkleren, schmink en opgepoetste paarden 
en pony’s. 
Genieten van de schorre kinderstemmen die ook zonder woorden vertellen dat het 
echt helemaal super vet gaaf is deze week. 
Genieten van de spelverhalen. Vooral die dinsdag dat ze al –hoe bestaat het!- om 
22.00 uur naar bed moesten maar er midden in de nacht weer uitgetrommeld 
werden voor een nacht spel dat heel ENG  was maar ook heel LEUK. Dat ze elke 
dag paardrijden en corvee hebben. Dat ze in de Nieuwkoopse plassen hebben 
gezwommen en dat er (nog) geen macaroni van Ria is gegeten en gegooid. Dat ze 
al twee keer haar tanden heeft gepoetst. 

Als ik op zaterdagochtend mijn dochter ophaal, tref ik een zeer vermoeid maar 
zeer voldaan stel mensen aan. Nog een laatste beker limo en dan mee naar huis, 
naar bed. 
Met een knijper op mijn neus trek is de tas met kleding leeg. Ik vind onderin de tas 
een stapeltje keurig opgevouwen onderbroeken . Groene….
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Ria en alle anderen die hielpen met het verzorgen van die prima kampweek,
HEEL HARTELIJK DANK!!

Marinde

Zadelmakerij

van Rijs
Zuivelboerderij

Luijben
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Een onderonsje met….

Een bekend gezicht op
Pretfort!

Deze keer...
Anneke!
Tijd voor een diepte-interview, Anneke! Ben je er helemaal klaar 
voor?
O jee, ik hoop dat ik genoeg interessante dingen te vertellen heb…Wat wil je 
weten?
Nou, allereerst natuurlijk wie je bent en wat je doet in het dagelijkse 
leven!
Ik ben Anneke Epskamp – de Bruijn, ik ben 51 jaar en al 30 jaar getrouwd met Ben. 
Hoe houden we het vol hé, hahaha! 
Samen hebben we twee kinderen, Rick en Karen. Rick is 19 jaar en Karen is deze 
maand alweer 17 jaar geworden. We wonen in Ter Aar en hebben een 3 jarige 
zwarte labrador retriever: Blacky. Ik werk bij Meester-bakker Van Maanen in Ter 
Aar, al 14 jaar lang met heel veel plezier!
Eh, je zwengelde het net zelf voor de grap al aan, maarré…Hoe 
houden Ben en jij dat dan vol, al 30 jaar samen?
Het klinkt misschien stom, maar het is dus echt een kwestie van geven en nemen. 
Veel samen doen terwijl je toch ook je eigen dingetjes houdt…En af en toe: ”lekker 
laten lullen”, hahaha! We zijn een goed geolied team en we laten elkaar in de 
waarde. We zijn maatjes, zo voel ik dat echt!
Hoe heb je Ben leren kennen?
Dat is een erg grappig verhaal, ik heb hem op het ijs leren kennen. Ik was met een 
vriendin aan het schaatsen, toen er een jongen op hockeyschaatsen als een heuse 
kunstschaatskampioen de ene pirouette na de andere draaide! De gekste capriolen 
haalde hij uit, en dat trok mijn aandacht natuurlijk. Alleen…het ijs was erg slecht, 
en die eigenwijze jongen bleef zijn kunstjes showen, totdat hij ineens dwars door 
het ijs heen zakte!! Dat was onze eerste ontmoeting, wat had die arme jongen het 
koud!! Ik was 15 en Ben was 19 toen we verkering kregen. Ik heb via zijn zusje echt 
contact met hem gekregen. Het was daar in huis echt net de zoete inval, alles kon 
en niets was te gek! Het ene feestje na het andere werd gevierd en het zat altijd 



Jaargang 32, nummer 4 - september 2006 - pag. ��

vol met mensen! Heerlijk, zo’n familie. Ze kwamen uit Den Haag en we keken wel 
een beetje tegen ze op want ze kwamen uit de grote stad, en gingen in een mooi 
nieuwbouwhuis wonen. Ben is mijn eerste echte liefde, en dat is hij tot op de dag 
van vandaag nog steeds!

Hebben jullie lang om elkaar heen gedraaid 
voor ’t wat werd tussen jullie?
Nee hoor, dat ging eigenlijk allemaal heel snel!
Ben je in Ter Aar geboren?
Nee, ik ben in Alphen aan den Rijn geboren en als 6-
jarig meisje naar Ter Aar verhuisd. Mijn vader was er 
beheerder van het postkantoor. Mijn moeder was, 

behalve moeder en huisvrouw, ook de schoonmaakster op het postkantoor. Als 
kind hielpen we altijd elke vrijdagmiddag het postkantoor schoonmaken. Dat 
was een hels karwei, want we moesten bij voorbeeld de sorteerkasten met alle 
vakjes daarin stofvrij maken. Daar heb ik zeker mijn “liefde” voor schoonmaken 
vandaan! Ik sta namelijk bekend als een echt schoonmaakbeest en als de levende 
veegmachine op de manege, haha! Ik mocht ook vaak brieven stempelen, dat vond 
ik helemaal geweldig en daar was ik ontzettend behendig en snel in. Leuk hoor, 
zo’n stapel post en dan “BENG!! BENG!! BENG!!”, alles zo snel mogelijk stempelen! 
Toen ging dat allemaal nog met de hand.
Mijn vader is op den duur overgegaan naar het logistieke deel van de post, het 
vervoer e.d. regelen, maar hij heeft tot aan zijn pensioen bij de post gewerkt. 
Hij heeft nog een onderscheiding van de koningin gehad, voor al zijn trouwe 
dienstjaren. Hij is een echte Ridder in de Orde van Oranje Nassau!
Heb je nog broers of zussen?
Ik heb een oudere broer en een jongere broer en zus. We zijn dus met zijn vieren.
Wat vind je zo leuk aan je werk bij de bakkerij?
Mijn hart ligt bij het werken met mensen, dat vind ik het leukste wat er is. Het 
contact wat je met je klanten hebt is de hoofdzaak. Vroeger al, toen ik nog bij 
de Rabobank werkte, maakte ik er een sport van om mensen die snel en nors 
binnen kwamen, vriendelijk gedag te zeggen en het belangstellend vragen 
naar persoonlijke dingetjes uit hun leven. Grappig, want zelfs de meest stille en 
stugge klanten kende ik van naam en dat geeft ze toch het gevoel dat ze iets 
betekenen. Ze reageren nu nog steeds verrast als ze bij de bakker komen en 
ik informeer naar persoonlijke dingen van ze, gebeurtenissen uit de familie of 
het gezin of zo. Mensen vinden dat leuk! Zeker oudere mensen genieten er echt 
van.  Ik weet trouwens van heel veel mensen nog de naam, maar ook nog hun 
bankrekeningnummer, hihi! Van veel mensen kende ik dat uit mijn hoofd, zodat 
ik vast het één en ander in kon vullen als ze aan kwamen lopen bij de bank. Dan 
gingen ze hun bankrekeningnummer op noemen, maar dan zei ik dat ik dat al had 
ingevuld. Men reageerde dan heel verbaasd, maar ze vonden het echt leuk dat ik 
dat allemaal uit mijn hoofd wist. 

Slagerij
Rietveld
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Adverteerders gezocht
Voor de Pretpraat van volgend jaar zoeken we 
enkele nieuwe adverteerders om de
uitgave van dit blad mogelijk te houden.

Hebt u een bedrijf en wilt u ons wel steunen, 
neem dan kontakt op met Ad Koster.
Dat kan per mail: adkoster@pretpraat.nl of 
telefonisch via (0172) 574353 (‘s avonds)

Een kwart pagina kost € 40,- per jaar.

Hebt u zelf geen bedrijf maar weet u iemand 
die misschien wel interesse heeft,
pols hem/haar dan eens.

Pretpraat verschijnt 6x per jaar.

Pretpraat wordt, volgens onze informatie, 
nog steeds erg goed gelezen, dus hopen 
we ook in 2007 door te kunnen gaan met 
het blad.
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de paardrijlessen in de 20 x 60 
meter grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het 
africhten van jonge paarden. De manege is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 93,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 105,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 237,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 195,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 260,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.
Hebt u een eigen paard en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de volgende tarieven:
Groepsles van 1 uur, € 4,50 - Privéles van 30 minuten, € 13,00 - Privéles van 1 uur, € 21,00
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 13,00 voor u.

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 18,50 per jaar (2e gezinslid € 9,25) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.PRETFORT.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40



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

Wat ik nog meer zo leuk vind aan het werken bij Van Maanen? Dat we de hele 
dag werk hebben, heerlijk! We bakken het brood allemaal zelf af, dus dat geeft je 
altijd iets te doen. Sinds we echt in de Digros zitten, i.p.v. er naast, is het ook veel 
gezelliger werken voor ons. Je maakt nu vaker een praatje met de medewerkers 
van de supermarkt of met klanten. Ik had een poosje erg last van mijn knieën 
doordat ik de hele dag staand werk deed, maar nu heb ik meer de ruimte om even 
te lopen of even te gaan zitten. Ik heb in deze 14 jaar best mijn dipjes gehad hoor, 
door alle fusies met bedrijven e.d., maar ik ben ze altijd weer te boven gekomen. 
Ik zou nu echt geen kantoorbaan meer kunnen hebben, dat past helemaal niet bij 
mij!
Karen maakt nu toch ook deel uit van het team bij Van Maanen?
Ja, dat klopt! Ze werkt op zaterdag en verder extra als het nodig is, naast haar 
school. Ze doet de Havo. Rick werkt nu trouwens tijdelijk bij de Digros, totdat hij is 
aangenomen bij de marechaussee! Dus dat is tijdelijk ook even een collega!
Wanneer zijn jullie eigenlijk met paardrijden begonnen? Behalve 
Rick rijdt het hele gezin toch paard?
Rick heeft ook gereden, en hij was er erg goed in hoor! Hij zat er zo keurig op! Hij 
heeft er nu alleen geen zin meer in. Ben heeft zijn hele leven zo’n beetje paard 
gereden, ik ben later begonnen toen mijn kinderen allebei naar school gingen. 13 
Jaar geleden reed ik in een “huisvrouwenles” bij de Alphense Ruiters. Rick was 
daar begonnen met les rijden toen hij een jaar of 6 was en zodoende kwam ik 
er ook mee in aanraking. Bij Ben ging het toen ook weer kriebelen, die had altijd 
buitenritten gemaakt op de Veluwe en zo en hij heeft toen nog een tijdje een 
leasepaard gehad op de Alphense Ruiters. Rick is er als kind een paar keer flink 
hard van af gevallen, dus die wilde toen even niet meer. Toen Karen echter ook 
op paardrijden wilde toen ze een jaar of 7 was, heeft hij het ook weer een poosje 
opgepakt. 
Wij zijn op een gegeven moment op zoek gegaan naar een eigen paard. Dat werd 
Kenneth, onze grote vriend! Letterlijk, want volgens mij had hij een stokmaat van 
1.76! Hij was pas 2,5 jaar en net onder het zadel. Ben maakte er altijd buitenritten 
mee, heerlijk!
Maar jullie zijn nu de eigenaar van de Friese merrie Tjitske. Wat is er 
met Kenneth gebeurd?
Kenneth was op een gegeven moment aan één oog helemaal blind. Waarschijnlijk 
door een steek van een insect of een infectie aan het oog. Er vormde zich 
ineens allemaal bindweefsel op het oog. Hoe het ook gekomen is, het was 
onverantwoord om nog buitenritten op hem te maken. Hij wilde op den duur 
de trailer ook niet meer in, met als gevolg dat Ben een keer vanaf de golfbaan 
helemaal naar Pretfort is gelopen en iemand anders de trailer op is komen halen. 
Het gaat je aan het hart, maar toen we een goed plekje voor hem wisten op een 
manege in Friesland, waar kleine kindertjes les op hem kregen, hebben we de 
knoop door gehakt en zijn we voor een ander paard gaan kijken. Dat werd Tjitske 
dus! We zijn nog een keer bij Kenneth langs gegaan, en hij deed het helemaal 
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super op zijn nieuwe plekje. Wat wel leuk was, was dat hij gelijk reageerde toen 
we ons speciale toontje floten! Hij keek gelijk onze kant op en reageerde heel blij. 
In elk geval zijn we blij dat we zo’n goede plek voor hem hebben gevonden. Er 
hebben wel heel wat tranen gevloeid, het is een proces van jaren geweest voordat 
we hem toch uiteindelijk hebben weggedaan.
Toen we gingen kijken naar een ander paard, vielen we gelijk voor Tjitske en zij is 
het dan ook geworden. Ze was toen trouwens drachtig 
van Ylke, de Friese merrie die ook op Pretfort staat. Zij 
is nu van Jolanda en Marco en Joyce is haar verzorgster! 
Tjitske liep, toen we gingen kijken, ontzettend voor ons 
te paraderen en ze ging in de sneeuw liggen rollen!
Was Tjitske een lieve moeder voor haar 
veulen? Hoe is haar karakter?
Ze was een hele lieve, zorgzame moeder! Ze was makkelijk, maar wel heel 
voorzichtig met wie er bij het veulen mocht! Het was net alsof ze mij kwalijk nam 
dat ik later op de dag pas naar haar kindje was komen kijken, want Karen en Ben 
mochten gelijk in de stal bij het veulen maar mij trapte ze er resoluut uit!
Tjitske is verder een vriendelijk, sociaal paard voor mensen. Bij andere paarden ligt 
het moeilijker, die mag ze of die mag ze niet. En als ze ze niet mag, kan ze erg hard 
schoppen!!
Ze houdt erg van buiten rijden en vindt het geweldig als er muziek op staat terwijl 
ze loopt. Ik denk dat dat komt omdat ze voor de koets heeft gelopen, dat was ook 
vaak met muziek. Je moet dan bij voorbeeld denken aan rouw- en trouwkoetsen. 
Ze gaat dan heel showend lopen, met van die hoge voorbenen, leuk hoor! Toen ze 
kwam, kon ze trouwens nauwelijks galopperen, waarschijnlijk omdat ze voor de 
kar zoveel heeft moeten draven.
Voor Tjitske is eten erg belangrijk, ze krijgt vaak gezond lekkers van ons, zoals een 
appeltje of zo. Voor heen deden we haar lekkers in het gele emmertje waar nu 
haar lijnzaad in zit. Dat gele emmertje is haar dan ook heilig, als ze het ziet wordt 
ze helemaal blij.
Ben heeft met veulen Ylke zijn “schaatscarrière” trouwens weer even 
opgepakt, hahaha. Hij heeft een meter of wat achter Ylke aan het halstertouw 
aangeschaatst, voordat hij losliet en in een flinke plas belandde. Het leukste was 
dat hij dacht dat niemand het had gezien, totdat hij ontdekte dat Ria helemaal 
blauw lag van het lachen. Zij had van een afstandje de hele schaatsshow gezien! 
Dat moet een komisch gezicht geweest zijn! Verder was Ylke een superlief veulen 
hoor, je kon er echt al heel snel alles mee. Op sommige momenten was ze gewoon 
erg dartel en ze hing natuurlijk nog erg aan Tjitske, haar moeder. Daar wilde ze 
dan gewoon achteraan, en Ben werd toen tot zijn grote schrok een heel eind 
meegetrokken!
Tjitske is toch erg ziek geweest? 
Ja inderdaad, dat is ook een raar verhaal want ze was door de dierenarts in 
Bodegraven al opgegeven omdat ze een aandoening aan haar rugwervels zou 
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hebben die niet te genezen was (Zgn. “Kissing spines” Red.) Gelukkig moesten 
we van de verzekering voor een second opinion naar de dierenkliniek in Utrecht. 
Daar ontdekten ze dat er niets met haar rug aan de hand was maar dat ze een 
vreselijke verstopping (ter grootte van een voetbal) in haar darmen had en dat 
haar darm ook nog eens verkeerd was komen te liggen. Dat was waarschijnlijk 
gebeurd tijdens de dracht of bevalling van Ylke.
In ieder geval is ze met één kijkoperatie gelijk geholpen en door een speciaal dieet 
en medicijnen om het bloed dun te houden kan ze nu als het goed is gewoon nog 
jaren mee! Gelukkig maar! Karen dacht trouwens altijd al dat het probleem in de 
buik van Tjitske lag, want ze begon te bokken als je je benen aanlegde. Wanneer 
het de rug geweest zou zijn, zou ze ander gedrag hebben laten zien! Ze bleek nog 
gelijk te hebben ook.
Hoe zijn jullie eigenlijk op manege Pretfort terecht gekomen?
We stonden met ons vorige paard op een boerderij in Ter Aar, maar dat beviel 
ons helemaal niet. Via mijn zwager Hans Bijl kwamen we op Pretfort. We zijn 
gaan kijken en eigenlijk waren alle stallen vol hier maar meneer Van Schaik heeft 
Marcel toen gecharterd en die heeft in een dag tijd een stal voor ons getimmerd. 
We zijn diezelfde avond nog gekomen en hebben er nooit spijt van gehad. Het was 
hier dan wel ontzettend rommelig, maar toch…een heerlijke plek. Nu is het erg 
opgeknapt en helemaal een fijne plek om te zijn en je paard te stallen.
Toen wij hier kwamen leerden we Ria kennen, als een 
heel stil en verlegen meisje. Nou, daar is ook niet meer 
zoveel van terug te zien, hahaha! Ze is nu hartstikke 
stoer en zeker niet meer stil of verlegen! Leuk!
Is Karen op Pretfort begonnen met 
paardrijles?
Inderdaad, en toen Rick zijn kleine zusje zo zag 
genieten, heeft hij ook nog een poos het paardrijden 
weer opgepakt! Karen was echt nog een hummel hoor, ik denk van een jaar of 6, 
7. Je kunt je nu niet meer voorstellen dat ze zo’n klein meisje was!
Ze logeerde hier op den duur ook elk weekend en elke vakantie, samen met 
Vera (Ook niet echt meer een hummeltje te noemen! Red.). Ria was de 
weekendmoeder en ik die voor doordeweeks, hahaha! Heerlijk vonden ze het hier, 
en nog steeds zijn ze erg veel op de manege te vinden.
Nou, jij kunt er anders ook wat van! Vertel eens wat je allemaal zoal 
doet op de manege en voor de vereniging?
Ik ben een enthousiaste vrijwilliger, en help bij veel verschillende dingen. Niet 
alleen ben ik levende veegmachine, maar ik zit in de wedstrijdorganisatie en 
verricht dus ook hand en spandiensten bij deze onderlinge wedstrijden. Samen 
met Gerda verzorg ik ook de prijzen voor het rad van avontuur op de open dag, dat 
is altijd een enorme klus waar we heel veel tijd en moeite in steken. Verder draai ik 
kantinediensten op zaterdag en met wedstrijden, ik kook op vrijdag altijd voor Ria, 
Marcel en de meiden en heb wel eens opgepast als Ria en Marcel een keertje op 
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vakantie gingen.
Ik vind het erg leuk om overal mee te helpen, het geeft me veel voldoening en ik 
vind het altijd heel gezellig hier.
Nadat mijn moeder was overleden heb ik als een soort therapie een jaar lang 
verschrikkelijk veel geveegd. Het erf was brandschoon en het hielp mij om mijn 
gedachten te verzetten.
Heb je behalve je werkzaamheden hier nog andere hobby’s?
Ik heb zoveel hobby’s, dat ik weinig tijd over houd! Ik schilder erg graag, dat is echt 
mijn passie. Ik houd van mijn hond en mijn paard en tuinier ook ontzettend graag. 
Ook teut ik graag met mensen onder het genot van een bakje koffie, heerlijk! 
Volgens mijn kinderen is poetsen ook een hobby van me. Of dat echt zo is? Mwah…
ik heb er in elk geval zeker geen hekel aan!
Waar heb je wel echt een hekel aan?
Tja, dat is een lastige vraag. Ik denk aan mensen die hun afspraken niet nakomen, 
die dingen beloven en ze vervolgens niet doen. Ook heb ik een hekel aan mensen 
die kwaad spreken over een ander terwijl die er niet bij 
is. Ik ben graag eerlijk en op de man af. Ik vind het ook 
heel vervelend als mensen hun rotzooi niet achter zich 
opruimen en ik heb ook wel echt een hekel aan op tijd 
moeten leven. Het woordje “moeten”, dat is eigenlijk 
niets voor mij. Maar je ontkomt er natuurlijk niet 
helemaal aan in het leven!
Kun je positieve en negatieve eigenschappen van jezelf opnoemen?
Met een beetje hulp van mijn dochter kom ik een heel eind! (Karen zit bij het 
interview en helpt haar moeder bij deze moeilijke vraag! Red.)
Mijn goede eigenschappen zijn: behulpzaam, dierenvriend, meedenkend en 
meelevend, harde werker, teamwerker en enthousiast. O ja, ik houd ook wel van 
een feestje op zijn tijd, dan kan ik veranderen in een echt partybeest en helemaal 
los gaan. Lekker dansen en lachen, geweldig!!
Mindere eigenschappen? Hmmm, misschien ben ik te poetserig, waardoor ik niet 
altijd aan mijn ontspanning en rust toe kom. Ik leg voor mezelf de lat ook wel vaak 
echt te hoog, ik verwacht te veel van mezelf. Gelukkig leg ik de lat voor anderen 
niet snel te hoog, het is meer dat ik voor mezelf een harde ben!
Volgens mijn dochter ben ik ook eigenwijs, een echte “de Bruijn”, zegt ze. Maar ik 
zeg dan liever dat het een echte Epskamp-eigenschap is natuurlijk, hahahaha!
Ten slotte: wat vind je zo leuk aan Pretfort en wat zou je graag 
anders willen zien?
De sfeer is erg leuk, het is hier relaxed en aan kouwe kak doen we niet! Je kunt 
hier jezelf zijn en je hebt veel vrijheid, in overleg kan eigenlijk alles wel. Ik kan 
het ook erg goed vinden met Ria en ik ben haar dankbaar dat ze altijd zo’n goede 
weekendmoeder is geweest! Ik heb mijn kind eigenlijk zonder zorgen altijd aan 
haar toevertrouwd, zelfs als ik zelf op een korte vakantie wilde was Karen hier 
welkom. Waar vind je verder zoiets?
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Ik ben ook erg blij dat het hier zo is opgeknapt met de jaren. We hebben heel wat 
puin en zooi geruimd, maar nu mag het er ook wezen!

Ik weet niet goed wat ik echt anders zou willen, 
het enige dat ik kan bedenken is dat ik Ria een 
hele berg geld toe zou wensen, zodat ze alles kan 
realiseren wat ze graag wil en alles aan en op het 
erf kan opknappen. Soms vind ik het jammer dat 
mensen niet altijd beseffen wat dit plekje waard is 
en hoeveel tijd en moeite er in wordt gestoken om 
het zo te houden en te verbeteren. Ria werkt zich 7 
dagen per week, 365 dagen per jaar en 24 uur per 
dag helemaal uit de n**d voor ons en onze paarden, 
dat mag soms wel meer gewaardeerd worden! Wat 
vrijwilligers betreft, daar hebben we er ook nooit genoeg van. Gerda Bruggeman 
en ik hebben het plan om een lijst te gaan ophangen, waarop mensen zich kunnen 
gaan inschrijven voor allerlei klusjes. Je moet dan denken aan bij voorbeeld onkruid 
wieden en schoonmaakklusjes en zo. Op alle sportverenigingen wordt er van 
mensen hulp verwacht, dus waarom hier niet? Maar ik ben ontzettend blij met alle 
vrijwilligers die we al hebben hoor, dat moet ook gezegd worden! Het is dan ook 
heel dankbaar werk waarvoor je veel waardering krijgt en bovenal is het ook nog 
eens berengezellig!
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Paardenpraat
Deze keer: een hond met een 
passie voor paarden (en dan 
vooral hun staarten)…

’t Is onze eigen….

Flitsie!
Ach…wat leuk, ik mag een stukje 
schrijven in de Pretpraat! Jammer dat ik 
het altijd zo druk heb met andere dingen, 
anders kon ik wel een vaste column beginnen! Want ik máák wat mee hoor, in dit 
bedrijf! Tjongejonge!
Je denkt nu: ”Ja ja, vast wel! Zeker lekker slapen op de hoefslag, een beetje kuilen 
graven in de binnenbak, poepen op de parkeerplaats en paarden bovenin hun 
staarten hangen als ze naar de wei gaan!” Eh, inderdaad ja, hoe weten jullie dat?? 
Nou ja, ik heb uiteraard nog wel meer te doen maar bovenstaande dingen zijn toch 
wel hele belangrijke elementen uit mijn dagelijks bestaan! Ik ben vooral onmisbaar 
met paarden buien en binnen zetten, want die etterstralen gaan natuurlijk ALTIJD 
precies de verkeerde kant op! Stout, stout, stout zijn ze en het is dan ook mijn 
doel om ze wat dat betreft een beetje op te voeden. Ze weten het al precies 
allemaal: als ik ze in hun staart hang, gaan ze dus NIET de goede kant op. Tja, dat 
heeft dan ook nog het voordeel dat ik mijn gebit een beetje kan flossen met al die 
staartharen die dan loslaten. En zij zijn weer bij de kapper geweest! Handig toch? 
Nou dan! Je helpt elkaar zo onbedoeld ook nog een beetje!

Ik ben nu ruim twee jaar en ik moet zeggen dat ik al een heleboel geleerd heb 
sinds ik onderdeel uit maak van het manegebedrijf. Ik ben dan ook altijd overal 
als de kippen (oh ja, die hebben we trouwens ook nog, maar dat terzijde) bij. 
Noem het maar op: paarden verplaatsen, uitmesten, geiten opjagen, lesgeven, 
de bakken slepen, voeren, longeren (COOOOOOL, die 
lange zwepen!!!), boodschappen doen, koffie drinken, 
vergaderen, enzovoort. Je kunt het zo gek niet 
bedenken of ik ben erbij. Dat heeft me erg geholpen 
een goede manegehond te worden en ik heb er veel 
vrienden mee gemaakt (behalve bij de paarden dan). 

Weijers
gezondheidswinkel
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Vooral op de zaterdagen heb ik het razend druk, dan zijn er behalve stallen uit te 
mesten ook ontzettend veel lessen en vaak moet ik ook nog mee boodschappen 
doen tussendoor. Wie past er ten slotte anders op de auto? Enne…vergeet ook niet 
de bardiensten die ik elke zaterdag draaien moet hé! ’t Is goed dat ik zo ontzettend 
veelzijdig van aard ben, anders werd het werkelijk een zooitje hier.
Ik ken ook iedere bezoeker op een prikkie, als er een vreemde auto op het erf komt 
weet ik het gelijk. Ik gedraag me nooit onvriendelijk, maar blijf alert en zet voor de 
zekerheid mijn nekharen overeind voor het geval dat…Je kunt best beleefd zijn en 
tegelijkertijd ook oplettend.
Binnenshuis zorg ik dan ook nog voor extra broodjes (ik bewaar ze onder de tafel, 
want de keukenkastjes hangen te hoog) en ik voed tussendoor de papegaai op, 
want dat is ook een dweil eerste klas. Alles maakt íe kapot, als hij niet de hele boel 
bij elkaar aan het gillen is. Verschrikkelijk!
Als ik dan al mijn werk gedaan heb, kan ik doen wat ik diep in mijn hart het 
liefste doe..Bij Ria zijn! Als je het hebt over mijn hobby’s, ik heb er eigenlijk maar 
eentje: Ria! Ze mag dan misschien overkomen als een strenge maar rechtvaardige 
instructrice en manegehoudster, diep van binnen is ze zo zacht als boter hoor. 
Zoooo lief en zooooo warm, ze houdt echt van me, ik voel het helemaal in mijn 
botten. Ik heb wel eens op mijn donder gekregen omdat ik in de bak aan het 
rennen was terwijl er van die stomme paarden liepen (ja sorry, even niet gezien…) 
of omdat ik mijn mijn stalpootjes op het pas verschoonde bed sprong, maar ik 
hoef maar één keertje mijn allersulligste blik op te zetten en ze smelt en is weer 
helemaal mak! Wat een vrouw! Enne, ze is ook zo lekker om bij te gaan liggen op 
de bank, ze ruikt zo lekker en…Oh, wat een goddelijk 
baasje!!!
Wanneer ik hongerig ben moet ik bij Marcel zijn, die 
stopt me vol met vleeswaren, varkensoren en noem 
maar op. Ook als ik het koud heb, dan steekt ‘ie altijd 
heerlijk de kachel aan. Op mijn nieuwe kussen wat 
ik van mijn pensionklanten heb gekregen, kom ik 
dan weer helemaal bij. Dan valt echt alles helemaal van me af: al mijn taken en 
verantwoordelijkheden binnen het bedrijf laat ik dan even voor wat ze zijn…Ik blijf 
wel verantwoordelijk dus zo nu en dan bekijk ik vanaf de vensterbank even of alles 
nog loopt zoals het hoort…Helemaal vrijaf heb je nooit, natuurlijk.

Er zijn nog een paar dingetjes, kleine bijzaakjes, die me wat minder goed 
bevallen en die ik toch graag even onder de aandacht wil brengen. Dat zijn 
achtereenvolgens: douchen (aaarch), zware paarden op mijn tenen (aaauuuw) 
en…onder mijn voeten gekieteld worden (NEEEEEEE).
Met name dat laatste is een beetje jammer, want dat is nu juist de grote 
liefhebberij van Ria: mij plagen! Ieks, en ik kan heeeelemaal niet tegen kietelen! De 
plaaggeest!
Ze doet het ook altijd als ik net bij lig te komen van een zware werkdag! Flauw 

Familie
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hoor!
Maar ik plaag haar gewoon terug, door haar gezicht af te likken en haar vloer 
lekker vies te maken! Stofzuigen kreng!! Hahaha!
Aan douchen heb ik ook een broertje dood, ik krijg het er spaans benauwd en 
ijskoud tegelijk van. Ik mag na het douchen wel altijd heerlijk in een warme 
slaapzak, dat is het voordeel dan weer. Maar meestal was ik mezelf gewoon even 
grondig door in de sloot te duiken. Waarom zou Ria daar nou altijd zo van moeten 
gillen trouwens?
Die zware paarden op mijn tenen, daar wil ik graag mee afsluiten. Zou iedereen 
zijn knol willen uitleggen dat mijn poezelige voetjes NIET gemaakt zijn om op te 
gaan staan ja??? Ik loop al ik weet niet hoe lang kreupel van zo’n mormel, en dat 
belemmerd me toch maar mooi in mijn werk de hele dag…

Leuk om jullie eens te kunnen 
vertellen hoe het leven van een hond 
met een paardenleven eruit ziet. Als 
je denkt dat ik het zwaar heb, moet je 
maar zo denken: “Beter een hond met 
een paardenleven, dan een paard met 
een hondenleven!”
Dag moppies,

Kusjes, pootjes en likjes voor jullie 
allemaal, 
Flitsiexxx

Prietpraatjes
Wist U dat….

- Ultra met haar been in een hekje is blijven hangen?
- Dit 5 hechtingen voor haar en een trauma voor Ria tot gevolg had?
- Zij net weer een maand aan het werk waren, na herstel van een 

peesblessure?
- Pretfort sinds kort een eigen Hyves-site heeft?
- Kim hiervan de beheerder is?
- Iedereen hier effe snel lid van moet worden?
- Je ook foto’s kunt sturen die er dan opgezet kunnen worden?
- Je in het gastenboek van de Pretfort-site alle info hierover kunt lezen?
- Ria en Marcel niet lid kunnen worden, omdat hun internet op mysterieuze 

wijze niet meer werkt?
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- Ria net van plan was zich op de cyberwereld te gaan storten?
- Zij nu heeeeel verdrietig is dat ze dit weer zal moeten uitstellen?
- Mickey een longontsteking heeft, maar nu gelukkig weer aan het 

opknappen is?
- Secret licht spier- en hoefbevangen is, maar ook alweer aan de beterende 

hand is?
- Bliksem jaloers was op alle aandacht voor die twee, en daarom maar een 

luchtweginfectie heeft genomen?
- De medicijnen die hij krijgt duurder zijn als Bliksem en Oscar bij elkaar?
- Ad met smart oproepjes heeft gedaan op de site en persoonlijk, of 

mensen iets over het kamp in de Pretpraat wilden schrijven?
- Hij hier welgeteld, alles bij elkaar, 0 reacties op heeft gekregen?
- Dit een beetje heel erg jammer is?
- Wij hopen dat er dan voor in de volgende Pretpraat wel wat gestuurd 

wordt?
- De kampleiding dan vast ook een heel leuk stukje gaat schrijven?
- Dit inderdaad een hint is?
- Corrie de ponystal schoon heeft gespoten met 

de hogedrukspuit?
- De pony’s nu dus ook weer een schone en 

nette stal hebben?
- Marcel ook het dak al heeft gerepareerd?
- Hij nu de lekkage boven zijn eigen bed nog 

even moet verhelpen?
- Het wel weer duidelijk is dat de pony’s belangrijker voor hem zijn dan zijn 

eigen bedje droog houden?
- Wij hopen dat er geen kortsluiting ontstaat door de lekkage in combinatie 

met het elektrische dekentje van Ria?
- Deze deken alweer overuren schijnt te maken, vanaf de eerste dagen van 

augustus?
- Het ook zeker beneden de 20 graden is ’s nachts, waar Flitsie en Ria 

allebei niet zo van gediend zijn?
- Ellen twee kittens in huis heeft genomen, die haar hele boel verbouwen?
- De manegekinderen allemaal alweer hun eerste paardrijlessen achter de 

rug hebben?
- Ria dus alweer toe is aan vakantie?
- Zij wel vanaf begin september fysiek en mentaal ondersteund gaat 

worden door een stagiaire?
- Dit Jane van der Ploeg is?
- Veel mensen haar misschien al kennen, omdat ze wel eens op Belle en 

Humpey rijdt en leuke dingen met de shetlandertjes doet?
- Ca en Valda heerlijk in het Amsterdamse Bos hebben gereden?
- Er maar een paar duizend liter regenwater naar beneden kwam tijdens 
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deze rit?
- Chantal met Unic van plan is een echte springcombinatie te gaan vormen 

en serieuze springwedstrijden wil gaan rijden?
- Belle twee nieuwe verzorgsters heeft, te weten de zusjes Suzan en Fiona 

Uelderink?
- Lisanne inmiddels serieus dienst heeft genomen bij de marine?
- Wij haar heeeeeeel veel succes wensen in deze harde maar uitdagende 

wereld?!!!

Pr
et

po
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Vi
via

n e
n F

em
mi

e

september
4 Marlies Bruggeman
� Jolanda van Leeuwen
� Esmée Wulff
�3 L. van Schaik- vd Leden
�� Isa Koppens
20 Yvonne Ernst
24 Bente Captein

oktober
06  Marleen Koster
�2 Anne Niemel
20 Patricia Leliveld
23 Joyce Timmer
26 Kim van der Zon
2� Petra Schutter
2� Samantha Hoogerwerf
2� Ellen Paymans
3� Vera Vossenberg

Wij feliciteren
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16 september  -  Najaarscross
Schrijf je zo snel mogelijk in!!

En let eens op hoe ‘n mooie inschrijflijst
Gerda gemaakt heeft!!

20 september UITERSTE inleverdatum
kopij Pretpraat

Mail je verslag van de cross of je vakantie bele-
venissen naar: pretpraat@pretpraat.nl

Ook leuke foto’s zijn zeer welkom!!

 28 oktober Najaarsdressuur
 25 november Sinterklaasfeest


