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Van de voorzitter
Doen we het wel of doen we het niet? De week 
voor 30 juni zat ik met een behoorlijk dilemma. De 
paarden stonden nog binnen want de weilanden 
waren te nat en de buitenbak was veranderd in een 
bord met cornflakes. Goed we deden het dus niet. 
De Open Dag werd, voor het eerst in haar historie 
geloof ik, afgelast en verplaatst naar een latere 
datum.

Maar voor de leden was er natuurlijk wel een dressuurwedstrijd in de binnenbak. 
En door het mooie weer op 30 juni werd het toch nog een gezellige dag. Sandor 
droeg alle certificaatruitertjes weer trots over de springwei, de Tena-ladies en 
Eigen Paarden lieten weer van zich horen en er werd gewoon leuk paardgereden 
door de zonder A-, A-, B-, C- en D-diploma’s. De uitslagen staan verderop in deze 
Pretpraat.

En mag ik u nu dan met trots presenteren: onze 2e poging Open Dag is op 
22 september. Dus schrijf je in voor de dressuurwedstrijden in de ochtend, of 
kom kijken naar het showprogramma ’s middags. De hoofdprijs van het Rad, de 
boodschappenkar, staat nog steeds op ons te wachten. Komt dus allen naar de 
manege! Want jullie hebben nog wat van ons te goed (voor de insiders, ik bedoel 
natuurlijk het springkussen he?!).

Voor de oplettende lezers onder ons die dachten dat op 22 september de 
najaarscross gepland stond: jullie hebben het goed! Maar we hebben nu de 
najaarscross en de najaarsdressuurwedstrijd omgedraaid. Leuk voor de afwisseling 
en ook handig in verband met het showprogramma en de beschikbare tijd. Dus 
de balken blijven nog even in de kast en het dressuurproefje mag weer geoefend 
worden!

Hoe is de vakantie verder verlopen? Nou op Pretfort was het een drukte van 
jewelste tijdens het ponykamp. Maar liefst 27 smurfen smurften rond over de 
manege. Het zag werkelijk blauw van de kinderen, maar het was ook wel erg 
gezellig. De leiding ging in ieder geval goed gesloopt naar huis en zo hoort het.

De rest van de vakantie werd volledig opgeslokt door federatieactiviteiten. 
Het weekend van 10-11-12 augustus was echt het hoogtepunt. De 
Regiokampioenschappen en het debuut van onze nieuwste helden Ellen en Lucas. 
Hoe het de federatieruiters verging heb je misschien al gelezen op www.pretfort.
nl, maar je leest het ook in deze Praatpret. De zonnebrillengang was in ieder 
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geval aanwezig. Trouwens het federatiefront ging ook nog eens ‘op muziek’ deze 
vakantie. Maar dat kun je beter online bekijken!

Heel veel plezier weer met de eerste paardrijlessen en tot ziens op de Open Dag. 

En ik herhaal: That’s all folks!

Tot ziens op de manege!
Lot Paymans

30 juni geen Open Dag,
wel wedstrijd!
In tegenstelling tot de berichten in de verschillende media, organiseerde 
Ruitersportvereniging “De Ziende” op 30 juni geen Open Dag, maar alleen een 
onderlinge dressuurwedstrijd.
Gezien de slechte weersvoorspellingen en de vele regen die er in de eerste 
dagen van de week viel, is dinsdagavond laat het besluit gevallen om de Open 
Dag te verschuiven naar 22 september.
De ervaring heeft geleerd dat de Open Dag ieder jaar heel goed wordt bezocht 
en dan moet het ook mogelijk zijn om auto’s te parkeren in het weiland. Door 
het vele water zou het weiland echter meer een moeras worden en zeker niet 
geschikt om te parkeren.
Via de eigen site en de regionale nieuwssite Nieuwsregio.nl is vervolgens 
bekendheid gegeven aan het uitstel. Wat natuurlijk niet betekende dat 
iedereen dat had gelezen, zodat er toch nog behoorlijk veel mensen voor niets 
naar de manege kwamen.
De kinderen die speciaal waren gekomen voor het gratis ponyrijden, werden 
niet teleurgesteld. Er was de hele dag een pony beschikbaar voor hen en daar 
werd dan ook driftig gebruik van gemaakt.

Voor de onderlinge dressuurwedstrijd hadden zich zo’n 70 deelnemers 
ingeschreven en daarom werd dinsdag besloten om de gehele wedstrijd in de 
binnenbak te verrijden. Het zou een lange dag worden, maar het moest haalbaar 
zijn.
Gelukkig bleek vrijdagavond dat er toch nog beperkt buiten kon worden gereden 
en werden de deelnemers die laat in de middag zouden rijden, gebeld met het 
verzoek om in de ochtend te komen.
De voorspellingen voor de ochtend waren namelijk redelijk goed en dat kwam ook 
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uit.
Om 08.30 uur werd in de binnenbak gestart en van 09.15 uur gingen de eerste 
deelnemers in de buitenbak van start.
De vereniging kent verschillende categoriën deelnemers, die zijn ingedeeld op basis 
van het diploma dat zij hebben behaald. 
De uitslagen per ring:
Zonder A-diploma:
1 Freddy Adema op Kylan met 172 pt.
2 Esmee Wulff op Jeroen met 169,5 pt.
3 Cindy Hagénus op Jeroen met 168 pt.
4 Meagan-Melanie Zijp op Kim met 167 pt.
5 Michelle van Diemen op Jeroen met 166 pt.
Door een type foutje tijdens het berekenen van de uitslagen, stond 
Michelle helaas niet op het podium tijdens de prijsuitreiking op de 
wedstrijddag. Ze heeft haar gekleurde rozet daarom achteraf gekregen. 
Onze excuses hiervoor. 
6 Storm Poot op Jeroen met 163 pt.

Met A-diploma:
1 Irene Weerheim op Pokey met 176 pt.
2 Julia Vianen op Hardy met 175 pt.
3 Kelly Hagénus op Pokey met 166 pt.
4 Wieke Vis op Bliksem met 164 pt.
5 Anne Niemel op Kim met 161 pt.

Met B-diploma:
1 Franca Brussee op Mickey met 165 pt.
2 Bo van Vliet op Pokey met 164 pt.
3 Romy van Egmond op Kim met 163 pt.
4 Elise Borgstijn op Kaatje met 161 pt.
5 Tamara Pieterse op Kaatje met 160 pt.
 Jeanine van Oudenallen op Sanne met 160 pt.

Met C/D diploma:
1 Bonnie Domburg (D) op Kindly met 196 pt.
2 Chantal Pieterse op Sanne met 168 pt.
3 Felicia Brouwer (D) op Sanne met 167 pt.
4 Vivian de Kort op Kindly met 161 pt.
5 Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 160 pt.

De Ladies:
1 Ezzie van Maltha op Humpey met 187 pt.
2 Annemieke vd Vlist op Mickey met 172 pt.
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3 Els Smit op Borah met 166 pt.
4 Ivon Hagénus op René met 165 pt.
5 Elena Hoogstrate op Lille met 155 pt.

Eigen Paarden:
1 Susanna Uelderink op Bandiet met 177 pt.
2 Mariëlle Leliveld op Secret met 174 pt.
3 Louisa Klootwijk op Kasper met 173 pt.
4 Margot Keizer op Mickey met 172 pt.
5 Fiona Uelderink op Bandiet met 166 pt.

Voor de kinderen die nog maar heel kort op Manege Pretfort rijden en die nog 
nooit aan een dressuurwedstrijd hebben meegedaan, heeft de vereniging iets 
leuks verzonnen een aantal jaren geleden. Ze rijden een eenvoudig proefje, dat ook 
nog wordt beoordeeld, maar waar geen winnaar wordt aangewezen. Iedereen 
ontvangt namelijk een fraai certificaat.
Op deze manier hoopt de vereniging dat de kinderen een beetje ontspannen aan 
het proefje beginnen, want een echte wedstrijd is toch wel erg spannend...

De kinderen die een Certificaat ontvingen:
Mila van Rijswijk, Fabiënne Boekel, Jeroen Adema, Jara Langeveld en 
Lotte Verheul.
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open dag
Ruitersportvereniging 
“De Ziende”

op  Manege Pretfort
zaterdag 22 september 2007

* Grote dressuurwedstrijd (ochtend)
* Vanaf het begin van de middag demonstraties
te paard, door jeugd en volwassen leden van

Ruitersportvereniging- en Rijvereniging “De Ziende” 

Tussen circa 11.30 - 12.30 uur
GRATIS  PONYRIJDEN voor de kinderen

* Partytent met hapjes en drankjes
zodat u niet thuis hoeft te zijn om te eten

* Rad van avontuur en enveloppen-verloting met
hele mooie prijzen  * Springkussen aanwezig

Kom zelf kijken hoe gezellig het is bij Manege Pretfort en neem iedereen mee 
die je kent, want het wordt een groot feest!

www.deziende.nl
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Ponykamp scores
Veel gelachen - Weinig geslapen
drugs gesmokkeld - opgepakt
gesnoept - tanden gepoetst
pony gereden - gevallen
regen  - zonnebrand
spelletjes - verloren
gekletst - gezegd
modder - gedoucht

Dit is in het kort wat ik heb meegemaakt op ponykamp. Het was ontzettend leuk, 
alleen jammer van de regen en van de vele vele muggenbulten.
Avifauna was een goed idee om naar toe te gaan, de speeltuin is daar erg leuk 
vooral de hoge glijbanen. Oh ja, er waren ook nog vogels…
Ook was het theezakjesspel erg gezellig. We begonnen met een theezakje om
te ruilen voor iets groters wat eindigde met een wandelwagen. 
Niet slecht gedaan !
De voorstelling op de woensdagavond voor de ouders ging goed. Door de blauwe 
schminck hadden sommige ouders wel wat moeite om hun eigen “smurf”te 
herkennen.
Veel te snel kwam de laatste avond, namelijk “de bonte avond”. 
Deze avond begon al tijdens het eten. De vruchtjes die klaar stonden kregen een 
andere bestemming. Al snel probeerden we elkaar met vruchtjes te bekogelen. 
Sommige waren echte voltreffers! (ik noem maar geen namen)
Later op de avond begon de KARAOKE. Hier was één ding duidelijk; bij de manege 
zijn geen zangtalenten (behalve ik natuurlijk). Later bij het kampvuur was iedereen 
toch wel moe van deze week. Om 02.00 uur kroop ik voor de laatste keer in mijn 
slaapzak om nog een paar uurtjes te maffen voordat ik opgehaald zou worden  en 
thuis mijn slaap weer in kan halen.
TOT VOLGEND JAAR !! 

Groetjes Juul.
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Kamp beelden

Zomaar wat losse 
beelden van de 
ouderavond op het 
kamp.

Foto’s: Harry Hagénus
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De zomer van…
De enige hond met een echt 
paardenleven!
Een boeiend en levendig verslag van onze 
eigen…

Flitsie!
Dag lieverds van me, wat fijn dat jullie 
allemaal weer veilig terug zijn van jullie verre 
vakantiebestemmingen! En wat gezellig dat jullie allemaal weer naar de manege 
komen! Ik had genoeg te doen hier hoor, maar ik heb jullie heus wel gemist!

Ik heb zelf helemaaaal geen vakantie gehad, jeetje wat een roerige en drukke tijd 
heb ik achter de rug. Het was hier lang niet altijd rustig, ondanks dat veel van 
jullie in het buitenland zaten. Was het maar waar, dan had ik ook wat uit kunnen 
rusten! Helaas gaat in ons bloeiende bedrijf het werk dag en nacht door, óók in de 
zomervakantie. Je bent toch verantwoordelijk voor het hele spul, van stallen tot 
beesten. Het zou me een zooitje worden als ik óók nog op vakantie zou gaan zeg!

Waar zal ik beginnen? Hmmmm, met de Open Dag dan maar! Ben ik lekker snel 
klaar, want die Open Dag kwam er niet, hahahaha! Nee, alle gekheid op een stokje: 
het land van de buren was te nat om auto’s in te parkeren en die auto’s wil ik 
echt niet allemaal op het erf hebben hoor! Dan overzie ik het helemaaal niet meer! 
Dus ik denk: “Dat wordt helemaal niks, die Open Dag natuurlijk!” Ik heb Anneke 
en Gerda rustig maar duidelijk uitgelegd dat ik heus de beroerdste niet ben, maar 
zo’n dag moet een spektakel van jewelste worden, in plaats van een veredeld 
autokerkhof! Ja toch, niet dan??? Dus ik zeg: “Meiden, cancel die boel nou maar 
gewoon, volgens mij hebben we op 22 september nog een klein gaatje in onze 
agenda voor een feessie, dan houden we het dan wel.” Nou, dat werd praten als 
brug(ge)man, want de dames hadden alle prijssies voor het rad van fortuin al 
binnen, en hoe moest dat nou met al die plantjes…Tjonge, die hang je dan toch 
gewoon aan het afdakje op het terras!! “Het gebeurt NIET, NIKS ervan”, zei ik en 
daarmee was de kous gewoon af. Dat gejank om die prijzen…Je stond hier tot je 
knieën in de bagger en zij gaan lopen jenken over hoe jammer en hoe sneu en 
weet ik veel wat. Ach, soms moet je toch echt even lelijke knopen doorhakken 
in dit bedrijf. Tenslotte worden wij er op aangekeken als de boel letterlijk in het 
water valt…Mooi niet!
Ik heb dus effe gecheckt en mijn agenda en die van Ria bij elkaar gelegd: 22 
september zou er dan wel een springwedstrijd zijn, maar daar valt wel mee te 
schuiven. Dus jong en lui: houd 22 september a.s. maar vrij, want we gaan er 
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tegenaan! Eerst dressuurwedstrijden en om het feest compleet te maken: DE 
OPEN DAG 2007! Schrijf op en…BE THERE!

Okee, dan het ponykamp…Ik was het eeeeven vergeten maar op een maandag, na 
het uitmesten, denk ik effe te kunnen relaxen…Ja ja, staan er ineens 27 kinderen 
voor mijn hondenneus! Halloooo dan, het leken er wel 270! Druk joh! Gillen, 
schreeuwen, lachen, rennen, niet normaal gewoon! Ik en de overige kampleiding 
hadden er gelijk onze handen vol aan. Eerst hebben we ze de tent in gedreven 
om de bagage te dumpen en hun slaapmandje klaar te maken voor de nacht. 
En daarna hebben een week lang al die 270 kinderen de hele manege dus op zijn 
kop gezet. Wat een week…Vera, Karen, Fietje, Raymond en Sam waren er om 
me te assisteren, anders was ik compleet doorgedraaid. Je denkt dat het een 
werk is om een hele groep paarden op stal te krijgen??? HA, dan moet je een 
groep kampkinderen eens ’s avonds de tent in zien te krijgen!!! DA’S pas hard 
werken, pfff! Maar, eerlijk is eerlijk…het was wel weer een feest hoor, het kamp! 
Oergezellig en het eten was ook nog goed te doen (mijn Ria was de kooksmurf, 
dus vandaar hé!). ’t Spul wou niet elke ochtend zo erg wakker worden en al 
helemaaal niet graag aan de corvee, maar daar ben ik onverbiddelijk in! Ook met 
kamp moet er gewerkt worden, dat hoort er gewoon bij! Zo is dat!
Na een week vol spelletjes, ponyrijden, vooral NIET onder de douche gaan (heb ik 
zelf ook een hekel aan en je krijgt deze zomer toch wel genoeg water over je heen) 
en een bonte avond met karaoke waren alle kinders afgedraaid en konden ze moe, 
vies en voldaan weer huiswaarts keren. Om daarna een hele dag alleen maar 
te slapen…Ach, de schatten! De leiding zag er zaterdag ook niet meer helemaal 
okselfris uit, maar wat wil je ook! Die gingen ’s nachts stiekem nog playback-
showtje spelen en zo! Gezellig hoor, maar was dat paaldansen en al die rum-cola 
en safari nou nodig, mensen? Hmmmm, we hebben het er maar niet meer over!

En toen….RUST! Al het spul vertrok zo’n beetje op vakantie en dan gaan Ria, 
Marcel en ik even in al deze “rust” verder met allerlei klusjes waar je normaal 
natuurlijk noooit aan toe komt. Stallen spuiten, hekken in de olie, kamptent 
opruimen, onkruid spuiten, deuren verven, enzovoort. Ik moest nog 3 keer terug 
omdat Ria in plaats van boerderijgroen een zooitje snot- en appeltjesgroene verf 
had meegenomen. Toen dat met veel moeite op de staldeuren gesmeerd zat, vond 
madam het niet mooi…VROUWEN!!!! Uiteindelijk werd de boel overgeschilderd met 
rijtuigjesgroen…Kijk en oordeel zelf…Mooi toch? En zo niet, het zit er nou op dus 
jullie doen het er maar mee! Ha!

Natuurlijk hebben we een heleboel plezier en lol gehad, maar er zijn ook minder 
leuke en zelfs pijnlijke dingen die ik jullie met pijn in mijn hart moet vertellen. 
Weten jullie nog, de geit Zusje? Die met die stomme prikhoorns die ik zo lekker 
hard kon laten rennen? Nou, die hebben we moeten laten inslapen. Het arme 
schaap (euh..symbolisch dan!) kreeg een hele ernstige ziekte en die arme Ria en 
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Esther liepen maar rond met spuiten (UCH!) en telefoons…Zo zielig, het geitje 
kon niet meer beter worden. Toen de dierenarts haar kwam laten inslapen was 
zelfs ik verdrietig…Ik had dan wel vaak heibel maar zoiets gun je zelfs de stoutste 
geiten niet natuurlijk! Ik ben hem heel even gesmeerd tot de dierenarts weer 
was vertrokken (tja, als de veearts komt heb ik altijd ineens verschrikkelijk veel 
andere dingetjes te doen..je weet maar nooit wat die gasten verder van plan 
zijn, ja toch!) maar ik was ontroerd van alle tranen en het prachtige grafje dat 
de geit kreeg. Corry vond het maar zielig dat Doortje nu alleen door het leven 
moest, dus die heeft haar ingeladen en naar één of ander gezellig geitenweitje 
in de buurt gebracht. Ik heb begrepen dat ze het daar erg naar haar zin heeft en 
de hele dag bezig is om uit te breken en de andere geiten allerlei rottigheid aan 
te leren, dus dat zit wel goed. En ik heb weer een paar beessies minder om op te 
passen. Hoewel er wel een gat valt natuurlijk, dat zal ik niet ontkennen! Het waren 
stouterds, maar wel MIJN stouterds, zal ik maar zeggen!

De pony van Mike de Graaf liep ook al een poosje niet zo best, dat had ik allang in 
de gaten! Als ik haar naar het weiland joeg, liep ze toch niet helemaal lekker. Weer 
een veearts (Wegwezen!!!!) en een paar spuiten en zalf en weet ik veel wat…Maar 
’t beessie kon echt geen lessen meer lopen, dus is de familie de Graaf op zoek 
gegaan naar een mooi plekje waar Congo haar oude dag zou kunnen slijten als 
gezelschapspony. Kijk, DAT zie ik graag! Dat is toch wel de mooiste oude dag die 
je je kunt voorstellen! Wij van het management wensen Congo een prachtige tijd 
toe met veel gras en appeltjes enzo! En Mike en familie wensen we sterkte toe, die 
hebben toch afstand moeten doen van die ouwe poeperd…Moeilijk hoor!

Nou, dan een verhuizing…René, de fries van de familie Hagénus, heeft het hoog 
in zijn Friese bol gekregen en is verkast naar de Ripse Ruiters…Okee, daar zitten 
de honden vast en die kunnen dus NIET in je staart gaan hangen maar verder is 
het hier toch best? Hmmm, we zullen hem wel missen hoor, die ouwe reus met 
zijn zwarte lijf en zijn ene blinde oog…Je hecht je toch aan die krengen, als je zo 
intensief met ze omgaat als ik! Laat nog eens een hinnikje van je horen, René! En 
geen kapsones krijgen hé, daar in Rijpwetering! Denk erom!

Ten slotte dan nog een leuk nieuwtje, om positief mee af te sluiten! Marina 
en haar collegaatje wilden graag een paard huren van Ria en helemaal in het 
Pretfort-bestaan duiken! Altijd fijn, nieuwe klanten. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd! Alleen viel het nog niet mee om een goed paardje te vinden geloof ik…Er 
zijn er in totaal 4 geweest maar ontkwamen niet aan Ria’s waakzame blik en 
deskundigheid…De eerste 3 werden het niet, vraag me niet waarom! Ze hadden 
gewoon 4 benen en een staart en een hoofd zat er ook nog op, maar volgens Ria 
was het niks. Nou, die zal het wel het beste weten denk ik…Numero 4 was dan 
toch de moeite waard, gelukkig. DAT hebben we geweten, Marina is het erf niet 
meer af te rammen, hahahaha! Fijn hoor, als je klanten zo tevreden zijn. Daar doe 
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je het ten slotte allemaal voor! Ja toch? 

Lieve schatten, ik heb jullie nog zoooveel te vertellen, maar dat past allemaal echt 
niet in deze Pretpraat! Als ik jullie weer tegen kom kletsen we wel weer even bij. Ik 
moet ook weer nodig aan het werk, want je weet het: het werken op de manege, 
daar heb je een dagtaak aan!

Een dikke kus en een pootje van mij voor jullie allemaal,

Flitsie xxx

***UIT DE MAILBOX***UIT DE MAILBOX***UIT DE MAILBOX*** 

Herinneren jullie je deze 
dame nog…?

Chantal van Koert, beter bekend als “Sjantie”, verhuisde afgelopen jaar met haar 
lieve paard Unic naar Brabant. Samen maken zij de Brabantse en Limburgse 

natuur én niet te vergeten vele wedstrijdterreinen onveilig… Natúúúúúrlijk zijn we 
ze niet vergeten, daarom in deze Pretpraat een verslag van onze eigen…

SJANTIE!

Kort voor de vakantie 
werd de bak van een 
nieuw tapijt voorzien.
Wat een zooitje was 

dat zeg.
Welke idioot had dit nu 

weer verzonnen.
Mij hadden ze niks 

gevraagd!
Maar Valda was zo blij 

als een kind.
Die dacht dat het een 

zandbak was.....
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“Dag vriendjes en vriendinnetjes, 
  
Alweer een tijdje geleden dat jullie een bericht up 2 date hebben gehad vanuit ut 
Zuije! 
Dus bij deze dan; eerst maar even een kleine verslaglegging van mijn 

sportprestaties op hinninkend gebied 
(dus voor de mensen die hier niet in 
geinteresseerd zijn, gewoon doorscrollen 
naar de volgende alinea..), daarna een 
spicy report van het dagelijkse reilen en 
zeilen hier (incl. baan verslag, 
omschrijving van een avondje stappen en 
andere benoemenswaardige momenten) 
  
Ok, eerst maar eens even vertellen hoe 
ontzettend hard mijn paard en ik op weg 
zijn om die grijnzende paardenbek van 

een Anky te gaan verslaan (ooit.....) Ahum, ik weet niet meer prcs waar ik 
gebleven was met mij laatste update. Ik geloof dat het iets was in de trant van het 
paard van Zorro, als steigerend en gillend over het concours terrein?? 
Ja zoiets was het toch? Ok, op 24 juni reden we een dressuur proef in Sevenum; ja 
alweer daar. Verder weinig interessants over te melden omdat ik nogal last heb 
van een slecht kort termijngeheugen, eh of was het nou lang termijn, ach maakt 
ook niet uit. Geen idee hoe die dag verder verlopen was. 
Meer details over 7 juli , want toen had ik een wedstrijd in Roggel (ja luister 
mensen ik verzin hier ook die plaatsnamen niet hoor)- ik mij al helemaal 
voorbereid op het feit dat mijn paard weer als een unieke dolle neger over het 
terrein zou gaan gieren alsof ze met haar hoefijzers over een mat hete kolen moet 
galopperen, maar nee hoor. Dit keer blijft madame de kalmte zelf; had ze 
misschien een beetje valium gescoord bij de buurman? Anyway; als een mak 
schaap deed ze vijf minuten haar kunsten wat goed was voor een 1ste plaats en 
maar liefst 195 pnt! (Ha mooi- dat is meteen 2 winstenpunten- op naar de 
promotie voor een hogere klasse zeg ik!) 
Zo gezegd zo gedaan, op 21 en 22 juli (ja gewoon een heel weekend punten 
scoren, scheelt weer qua wassen, schoonmaken, poetsen, invlechten en je 
apepakkie aan trekken- voor de mensen die zich dus echt geen beeld hierbij 
kunnen bedenken verwijs ik door naar de foto’s in de bijlage- I rest my case..) ging 
ik dus voor het eerst in een hogere klasse starten. Gelukkig had mijn Noorse 
vriendin Lynn maar 4 paarden uit te brengen in het springen en waren we 
gedoemd om een hele dag (en dan bedoel ik dus letterlijk een hele dag van 9.00- 
17.00) op en om het concours te hangen. Kortom druk druk druk, paard op 
zadelen, weer afzadelen, shit verkeerde beschermers om de poten eh benen 
bedoel ik natuurlijk, warming-up (sjeezus wat is het heet- Sjan kun je even wat 
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water halen??), parcours verkennen, videocamera halen, parcours filmen, 
uitstappen, hooigeven, comsumptiebonnen kopen, paard op de vrachtwagen 
zetten, paard er weer vanaf halen etc etc. Jullie krijgen er al een beetje een beeld 
bij. 
Gelukkig doe ik zelf niet mee aan die heksenketel en ga kalmpjes aan mijn 
dressuurtrucjes doen- samen met Uniek natuurlijk. Nou zo half tam na veel te lang 
hebben ingereden, (want het liep natuurlijk weer eens uit- wat verrassend!) 
mochten we dan eindelijk voor het kritische oog van een dement en bejaard jurylid 
ons kunstje doen. Nou daarna is het altijd hetzelfde liedje, wachten wachten en 
nog een wachten voordat je weet wat deze beste man voor punten heeft 
toegekend. Wanneer het zover is, weet eigenlijk nooit iemand, maar het spreekt 
voor zich, wanneer je grote drommen dressuurtutjes als bijen op een suikerspin 
ziet afstormen, dan kun je er vanuit gaan dat de resultaten bekend zijn en 
opgehangen door een vrijwilliger van de organisatie. Wat een voordeel dat ik weer 
zo een klein onderkruipsel ben, want geheel incognito kruip ik naar voren om te 
zien welk resultaat ik had behaald. Nou dat viel nog niet eens tegen maar liefst 
181 punten. Dus mijn eerste promotiepunt in deze klasse was ook al weer binnen, 
nog maar 9 te gaan.. 
Zondag was eigenlijk nagenoeg hetzelfde verhaal- ja af en toe heb je wel eens het 
gevoel alsof je in een grote deja-vu gevangen zit, maar gelukkig bleken de punten 
anders in het voordeel. Zondag 183 punten; dus mijn tweede promotiepunt ook in 
the pocket. A.s. weekend ons geluk maar eens beproeven in Stamproy. Wellicht 
kunnen jullie de volgende keer ook lezen over mijn springavontuur, maar voordat 
het zover is moet ik eerst even wachten totdat ik de polis van mijn nieuw 
afgesloten levensverzekering in huis heb. Wordt vervolgd... 
  
 Zo voor degene die niet zo in het paarden verhaal waren geintereseerd- ik hoop 
jullie te kunnen trakteren op wat spicy huis tuin en keuken details van het leven in 
en rondom Someren. Even een kleine samenvatting wat Sjant naast het 
knolhobbelen allemaal nog meer doet. 
Op dit moment heeft Sjant alias the farmchick alias the retard supernanny alias 
the drill instructor 3 banen waarvan een vierde op komst. ik werk nu zo’n 20 uur 
(op papier - in werkelijkheid is het veel meer) op de boerderie. Daar houd ik mij 
voornamelijk bezig met poepscheppen, hindernissen verslepen, kids van en naar 
diverse bestemmingen brengen, met de decoupeerzaag mooie ridderzwaarden 
maken en dressuurletters voor mijn persoonlijke trainingsveld (huh? ik hoor je 
denken- laat maar) etc etc. Daarnaast doe ik zo af en toe nog eens wat 
massagecursussen geven aan mensen voor paarden (Huh? Sjan-an-de-gang??) en 
sinds kort ben ik bezig in de thuiszorg voor kids met autisme. Best lachen, dacht ik 
nog- na al die randdebielen uit het jongerenwerk kan ik wel wat hebben d8 ik zo. 
Nou, ik vertel het volgende en dan mogen jullie zelf maar oordelen. 
Mijn werk bestaat nu (zomervakantie hippiehoi) uit 1 of 2 keer per week op bezoek 
gaan bij een 13 jarige koter (2 koppen groter dan ik) om daar gezellig de plaats van 
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zijn onzichtbare vriendje in te nemen om vervolgens als een soort Dr. Phil met zijn 
moeder al zijn vorderingen te bespreken... Afijn, het is maar goed dat ik meerdere 
gezichten heb.. Laat ik je dit meegeven- als je door een knul met een stok 
achterna wordt gezeten in het bos waar verder niemand, maar dan ook niemand 
anders te bekennen is, en hij de woorden zegt ‘ik ga je vermoorden’. Dan moet ik 
zeggen, dat ik heel lang aan het wachten was op het daarop volgende zinnetje ‘ut 
was maar un grapje’. Maar NeeHeee dat zei hij dus mooi niet... Afijn, morgen mag 
ik weer 3 uur lang dollen met deze hollebolle Gijs, dus ik heb eieren voor mijn geld 
gekozen en mij zeer goed voorbereid. Eerst heb ik wat creepy site bezocht ter 
inspiratie, vervolgens wat muziek van Marylin Manson op mijn mp3 gegooid en ik 
denk dat ik het ridderzwaard van de kids maar even mee neem. Just in case.. 
Verders alles flex hoor; gelukkig heeft die organisatie nog 3 andere gezinnen voor 
mij. Je begrijpt wel dat ik eerst even zelf een persoonlijke screening ga doen., Tis 
togh nie te geleuven???!! 
Nou ja, misschien wordt ik a.s vrijdag wel aangenomen bij een andere toko. Kan ik 
lekker 36 uur per week tussen de asielzoekers gaan zitten; denk dat ik daar ook 
wel van die zonnige types zal tegen komen. Maar goed, als ik achter de kassa zou 
zitten, zou ik weer niet van die achterlijke mailtjes naar jullie kunnen sturen hoor! 
Dus een klein beetje support zou niet weg zijn. O, ja in het laatste geval- mocht die 
baan door gaan, dan verwacht ik snel mijn eigen huisje te kunnen betrekken en 
zijn jullie bij deze alvast uitgenodigd voor een housewarming. Zal ergens voor 
januari 2008 zijn, denk ik. 
O, ja naast al dat gewerk is er natuurlijk nog genoeg tijd om regelmatig op 
onderzoek uit te gaan in de regio. Neem nou vorige week. eerst zondag uit je 
platina in Asten tussen alle wereldberoemde springruiters (van 13 jaar en jonger), 
vervolgens donderdag naar een salsa open air waar alleen maar negers en 
antilianen rond swingen. (beetje jammer dat tegen de tijd dat mijn knietjes los 
kwamen -ik was de bob- er alleen nog maar 56-plussers over waren met een afro 
waar zelf Oboema jaloers op zou zijn), en om het weekend dan pas echt weer goed 
te beginnen op vrijdag met de lokale meidengroep Stout (what’s in a name) 
onveilig te maken. Echt zo een wannabe-hip tent, waar je heerlijk iedereen maar 
dan ook iedereen in de zeik kunt nemen. Leuk bijkomstig voordeel; de drank is 
gratis voor de ladies!!! En ik had het dit keer goed geregeld, ik was niet de bob-in 
dus kon lekker aan de zwier met mijn inmiddels geintegreerd limburgs vocht 
‘Rooie’ (ja nogmaals what’s in a name??). Natuurlijk ga ik niet verklappen wat dat 
voor een lekkers is; ik zou zeggen kom maar checken voor je eiguh en zoals Rowen 
Heze (huh…wie? ) al zong: ‘bestel maar, bestel maar, bestel maar.....!’ 
  
Nou lieverds, bedankt dat jullie de moeite hebben genomen om dit hele verhaal te 
lezen. Ik hoop snel weer wat van jullie te horen en tot snel ziens! 
  
Dikke kus, 
Sjant xxx”
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Prietpraatjes
Wist U Dat…

- Ria en haar paard Northan inmiddels 
hun eerste winstpunten in de Z2 
hebben gescoord?

- Wij daar natuurlijk reuze trots op 
zijn?

- Northan nu als de dood is dat hij ook op Z2 nivo moet gaan springen?
- Ria een kür op muziek met hem heeft gereden, op een door onze eigen 

Lot gemaakte kür met de muziek van Boudewijn de Groot?
- Ria en Northan daarmee de eerste prijs in de wacht hebben gesleept?
- Wij geduldig wachten op hun kür op de meeslepende wijs van “Dokter 

Bernhard”?
- Ria dit grapje zo langzamer hand helemááál niet meer grappig vindt?
- Wij er toch tot in den treuren mee door zullen gaan?
- Zij zelf ook wel eens in herhalingen valt met haar onderbroekenlol?
- Lot en Ragne ook een kür op muziek hebben gereden, op de prachtige 

muziek van de film Braveheart?
- Dit wel onwijs goed ging, maar ze helaas niet in de prijzen zijn gevallen?
- Dit zeker vraagt om een herkansing van dit leuke setje?
- Lot heel veel zou kunnen verdienen met het maken en verkopen van 

kuren op muziek?
- Anky haar kuren ook best eens door Lot opgeleukt zouden mogen 

worden, in elk geval de muziek dan?
      - Carla de Hooiberg (Stroberg) ging temmen (beklimmen) met haar
 cap op.

- De aller-leukste vrijwilligster van de manege toch zeker Valda is?
- Wij in ieder geval zeer regelmatig om haar in een deuk liggen?
- Zij zelf niet altijd beseft hoe grappig ze is?
- Ze bij voorbeeld door Ria betrapt werd op het afbezemen van de 

opgestapelde balen stro????
- Wij ook zeer gecharmeerd zijn van haar ludieke Engelse tongval en de nog 

ludiekere uitspraken die ze doet?
- Wij hiervan enkele voorbeelden via de mailbox hebben ontvangen?
- Zij een eigen onderdeel, thema of minstens rubriekje verdient in de 

Pretpraat, met al deze geweldige uitspraken?
- Wij alleen niet zeker weten of Valda daar zelf nou zo op zit te wachten?
- Wij nu toch een klein tipje van de sluier zullen oplichten? Hier dan enkele 

dolle uitspraken van de beste vrijwilliger ooit:

• Het regent pijpenstelen, Carla heeft les en is tot op haar onderbroek nat. 
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Valda overziet de situatie, kijkt eens omhoog en meldt: Ach, gelukkig is dit 
droge regen, daar word je niet nat van!” (!!?)

• Valda kijkt naar de werkmannen die nieuwe platen op het dak van 
buurman Sjaak aan het leggen zijn. Waarop zij zegt: Goh, er komen tegels 
op het dak van Sjaak!” (!!??!)

• De grijze koffiekan is een ieder een doorn in het oog, want hij schenkt 
niet fijn. Valda denkt daar toch anders over. Zij vindt het een geweldige 
kan, want zelfs als hij leeg is, komt er nog koffie uit! Zou hij steeds vanzelf 
weer gevuld worden met koffie? (!!!!???!!!)

• Wordt vervolgd….

Federatieflitsen
Jaa de kringkampioenschappen zijn verreden! Niet bepaald een grootse wedstrijd 
te noemen, want dankzij de regenachtig periode eind juni, begin juli werd 
ongeveer het hele evenement afgelast. Op de selectieproef na! Alle dressuurruiters 
die mee zouden rijden voor de selectie voor de regiokampioenschappen mochten 
in de binnenbak één proef rijden die door twee jury’s beoordeeld zou worden. De 
winnaar van de proef mocht zichzelf ook kringkampioen noemen. De eerst 5 van 
iedere rubriek zijn geplaatst voor de Regiokampioenschappen.

Zaterdag 7 juli Waddinxveen Kringkampioenschap
Een primeurtje: niet alleen gingen Ria en Northan vandaag eindelijk weer eens 
de ring in, zij zijn nu ook daadwerkelijk gedebuteerd in de klasse Z2! Deze mijlpaal 
moet gevierd worden! Ria en Norrie mochten vroeg opstaan om voor de half 12 les 
weer terug te zijn. En ging het met oefenen nog niet helemaal mooi ontspannen, 
de proef zelf in Waddinxveen mocht er zijn. Northan liet prachtige appuyementen 
zien en kreeg zelfs een 7 voor een vliegende galopwisseling! Uiteindelijk gaf de 
jury bij C 197 punten voor de proef en de jury bij H zelf 208 punten! Hiermee 
kwam Ria op het totaal van 405 punten en werd ze 3e. Het ticket voor de 
Regiokampioenschappen was dus binnen!
Ragne en ik gingen wat later op de dag van start en het werd jammergenoeg 
prachtig weer. Jammergenoeg? Ja want dit zorgde voor tropische temperaturen 
in de binnenbak, wat Ragne iets te warm vindt voor een dressuurproef. Maar 
gelukkig was de zonnebril-brigade mee om ons aan te moedigen. De proef begon 
niet helemaal lekker, doordat ik Ragne liet aangaloperen ipv travers in te zetten. 
Maar direct daarna konden we ons goed herstellen met de middendraf en het 
halthouden/achterwaarts (goed voor 7ens). Helaas sloop er later nog een foutje in 
de proef en werd Rag een beetje moe van de hitte. Maar ik kon lachend afgroeten 
en we konden helemaal lachen toen de punten bekend werden. 174 pt van de jury 
bij C en slechts 161 pt van de jury bij H, 335 punten in totaal en daarmee precies 
5e! en dat betekent dat ook Ragne op de Regio mocht starten!
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Vrijdag 10 augustus Heerjansdam Regiokampioenschap Zuid Holland 
Ragne en ik mochten het spits afbijten op de vrijdagmiddag. Onder de Olympische 
gedachte ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ reden wij mee in de M2 op het 
Regiokampioenschap van Zuid Holland. Natuurlijk was de zonnebrilgang ook weer 
aanwezig plus extra support in de vorm van Esther, Ria en Flitsie!  
Het losrijden ging erg fijn, helaas ging het in de ring minder soepel. De bodem was 
vrij hard en daardoor had Ragne moeite met draven. In de middendraf maakte 
ze een foutje door aan te springen in galop. Maar toen het stap-galop onderdeel 
kwam ging het weer als vanouds: erg fijn. Uiteindelijk kregen ze 176 en 165 pt 
voor deze proef en werden daarmee 13e! 
 
Zaterdag 11 augustus Heerjansdam Regiokampioenschap Zuid Holland 
Ria en Northan mochten het Z2 onveilig gaan maken. Er was wat onduidelijkheid 
over de starttijd waardoor Ria er iets te vroeg op zat. Toen ze de ring in ging 
voelde Northan een beetje traag aan en ‘dat doet-ie anders nooit hoor’. In 
de proef zaten prachtige stukken, zoals uitgestrekte draf en goed gelukte 
galopwissels, maar Northan was niet zo mooi door de hals en kreeg ook wat 
foutjes in de proef. Uiteindelijk gaf de jury 195 en 197 pt en werden Ria en Northan 
14e! 
 
Zondag 12 augustus Korteraar 
Waar kan je gezelliger je debuut maken dan bij de Viergangruiters? Ellen en 
Lucas hadden een prima plek uitgekozen! Een rustige losrijbaan en een fijne 
wedstrijdring, en niet te vergeten: genoeg plek voor de supporters! Lucas gedroeg 
zich keurig voor zijn eerste wedstrijd. Dus kon El al met een grote glimlach 
rondrijden. De eerste proef was erg netjes, met alleen een keertje verkeerd 
aanspringen in galop kon ze heel tevreden zijn. De tweede proef ging prachtig 
gelijkmatig en foutloos: het was zeker een applausje waard! 
De jury beoordeelde de proeven erg streng, maar toch hebben El en Lucas hun 
eerste winstpunt gescoord! Ze werd 2e met 177 pt en 1e met 180 pt! Gefeliciteerd 
en op naar de volgende start!

Zaterdag 25 augustus Maarssen
De laatste tijd zijn Ria en ik hard bezig geweest met het oefenen van een kür op 
muziek. Op 25 augustus was het dan zover: we gingen onze zelfgemaakte proeven 
showen op een officiële wedstrijd! In Maarssen reden we naast een gewone 
dressuurproef een kür op muziek. Ria mocht als eerste van start in de Z2 en zette 
een juweeltje van een proef neer. ‘Het ging heerlijk’ was het commentaar na 
afloop en dat bleek ook uit de punten: maar liefst 212 en dus een dikke winstpunt. 
Daarna mocht ik startten in de M2. Helaas was ik wat gespannen en liep Ragne 
niet fijn door in de proef waardoor we wat teleurgesteld uit de ring kwamen en 
kregen we slechts 172 punten.
Maar toen was het tijd voor het grote moment, de kür op muziek. De tonen 
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van Boudewijn de Groot’s ‘Jimmy’ klonken over het veld: Ria en Northan waren 
begonnen. Het was een onwijs gave proef om te zien en Ria kreeg dan ook terecht 
applaus na afloop. Daarna mocht ik rijden op de tonen van Braveheart. Het was 
ontzettend kikken om te doen. Uiteindelijk werd Ria zelf 1e met de kür op muziek, 
met 64,75% en werd mijn kür beloont met de mooie score van 63,30%. Binnenkort 
zullen beide kuren te zien zijn op www.deziende.nl

Zondag 26 augustus Hazerswoude-Dorp
Jolanda en Boy zijn een tijdje uit de running geweest, maar vandaag gingen zij 
weer van start. Het werd gelijk hun debuut in de klasse L2. En dat verliep voor 
dit duo helemaal perfect. Ze scoorden meteen twee winstpunten met 184 en 185 
punten.

Brabo-flits
Ons oergezellige Brabantse duo Chantal en Unic heeft flink huisgehouden in 
Braboland. Reden ze vorige Pretpraat nog rond in de B, zijn ze nu al L1 gestart en 
hoe! In het weekend van 21 en 22 juli wisten ze gelijk twee winstpunten te scoren, 
181 en 183 punten. Ook gaan zij binnenkort hun springdebuut maken, dus dan 
meer over onze vliegende afvaardiging in het zuiden.

De standen zijn nu als volgt: 
Ellen & Lucas B + 1 
Chantal & Unic L1 + 2
Jo & Boy L2 + 2  
Lot & Ragne M2 + 9  
Ria & Northan Z2 + 2

Meer over de 
federatieruiters op www.
deziende.nl  

Tot de volgende flits! 
Groetjes, Lot



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 20

Heel veel nieuwe ruitertjes
Daarom even een korte uitleg over de vereniging die op Pretfort is gevestigd.
Ruitersportvereniging “De Ziende” is de club die op Pretfort de wedstrijden organi-
seert en examens afneemt 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. 
In principe mag iedereen met de wedstrijden meedoen, maar indien je geen lid 
bent, betaal je meestal € 5,00 extra inschrijfgeld. 
Jaarlijks zijn er minimaal 4 wedstrijden en het lidmaatschap van de vereniging kost 
€ 18,50 voor het eerste gezinslid en € 9,25 voor elk volgend.
Het is dus niet moeilijk om uit te reken dat je voordeliger uitbent als lid. 
Tevens ontvang je als lid GRATIS een nuttige informatiemap en 6x per jaar dit blad 
in je brievenbus.
Aanmelden voor het lidmaatschap kan heel eenvoudig bij een wedstrijd.
Je betaald dan direct het inschrijfgeld voor leden. De contributie is na de vakantie 
nog € 1,85 per nog niet verstreken maand. Aanmelden kan ook via de mail.
Stuur je naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en 
mailadres naar: penningmeester@deziende.nl 
Je ontvangt dan begin 2008 een acceptgiro voor het lidmaatschap.
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Paardenmoppenpagina
Wanneer wordt een veulen geboren met bulten op zijn hoofd? 
Als zijn moeder een springpaard is.

Hoe laat is het als een paard op je cap gaat staan? 
Tijd om een nieuwe cap te kopen!

Wat loopt in de wei, is gevlekt en zegt boe!? 
Een Tinker die zijn baas wil laten schrikken!

Hoe herken je een echte paardengek? 
Die neemt haver mee naar bed voor zijn nachtmerrie!

Kan jouw paard hoger springen dan die hindernis?  
Natuurlijk, die hindernis kan niet springen!

Waarom krijgen paarden nooit een parkeerbon?  
Ze hebben geen ruitenwissers om de bon achter te plakken.

Groetjes van het Jeugdbestuur!
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Reveille in Aarlanderveen. 
Uiteraard met onze ruiters!   Dus is het Kermis!
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September
3 Nikki Engelander
4 Marlies Bruggeman
� Sanne Engelander
� Jolanda van Leeuwen
� Esmée Wulff
�3 L. van Schaik- vd Leden
�4 Naomi Tukker
20 Yvonne Ernst-Verbiest
22 Wilma Klootwijk
2� Mike de Graaf

Oktober
2 Anne Niemel
� Marleen Koster
� Yara Langeveld
�3 Emma Diederik
�� Tessa Poot
20 Patricia Leliveld
2� Amber vd Pijl
23 Joyce Timmer
23 Savannah Rottier
2� Kim van der Zon
2� Petra Schutter
2� Samantha Stienstra
2� Ellen Paymans
3� Vera Vossenberg

November
� Sabine van der Zon
3 Mandy van Egmond
4 Kelly Hagénus
� Ad Koster
7 Fietje de Rooij
�0 Carla van der Weyden
�2 Denise Dortangs
�3 Janneke van der Vis-Schouten
�4 Eline Spoelder
�� Mariëlle Leliveld
�� Cheyenne van Koert
�7 Bo van Vliet
2� Annemieke van Rosendaal

Wij feliciteren de jarigen

Sta je niet in de verjaardagskalender en 
ben je jarig in deze periode, dan heb je 
waarschijnlijk je geboortedatum nooit 
ingevuld op het formulier. Maak dit alsnog 
in orde door een mailtje te sturen naar 
pretpraat@deziende.nl
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Let op!! 
Op 22 september is er geen cross, 

maar een dressuurwedstrijd!!
En natuurlijk de uitgestelde Open Dag!!

Allemaal meedoen dus en vraag
iedereen om te komen kijken.

27 okt.  Cross en puzzelcross/puzzelrit

24 nov.  Sinterklaasfeest

De startlijsten staan in principe vanaf
dinsdagavond, voor de wedstrijd, op de site.


