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Van de voorzitter
Weet je wat ik zag op de Open Dag? Allemaal 
beestjes! Heel veel beestjes! 79 beesten te paard 
die in de ochtend de manege letterlijk in een die-
rentuin veranderden! Wat een bonte bende was 
het 21 juni, maar wat zagen jullie er fantastisch 
uit. De familie Kranenburg was echt onherken-
baar en won de verkleedwedstrijd, maar ik kon zo 
nog zeker 20 prijswinnaars aanwijzen.

Toen de verklede dressuurwedstrijd afgelopen was gingen we door naar een beest-
achtig showprogramma, waar de biggetjes van de donderdagles het spits af moch-
ten bijten. Jullie verdienen een pluim: het was een prachtige proef en die snoetjes 
staan prima. Jammer dat Kim niet zo van varkentjes op haar rug houdt, maar het 
blijft ook een aparte pony! Overigens kunnen de joyriders ook op een complimentje 
van mij rekenen. Niet voor jullie ondergoed, maar de joy waarmee jullie rijden. Wis-
ten jullie dat de joyriders pas op het allerlaatste moment van hun demonstratie af 
wisten?

Datzelfde grapje herhaalden we bij de stoelendans, waarin we nu eens de ouders 
wilden zien rennen naar de pion. Zij wisten ook van niets, maar zaten ineens op de 
rug van een paard waar zij normaal hun kinderen zien zitten. Een spannende erva-
ring! Zelf was ik erg trots op ‘mijn’ welpjes, die het puntenspringen weer terug op 
het programma brachten. Het had alles: hindernissen, spanning en snelheid en ruiter 
en paard gingen tot het uiterste. 

De Open Dag 2008 was echt een beestachtig leuke dag: vanaf de dressuurwedstrijden 
tot de met de ietwat langdurende parade en prijzenceremonie en het Rad van Ad. Ik 
had het niet willen missen. Wil je de Open Dag nog eens terugbeleven? We hebben 
heel veel foto’s online staan op www.deziende.nl, misschien herken je jezelf er ook 
nog wel op. Volgend jaar weer?

Na de Open Dag is het altijd even rust in de vereniging: de buitenritten en de po-
nykampen worden door de manege georganiseerd. Maar leuk dat die waren! De 
manege veranderde een week lang in een indianenkamp en naast paardrijden en 
pony’s knuffelen werden er heel veel spelletjes gedaan en heel weinig geslapen. Er 
was zowaar ook nog een tienerkamp deze zomer, met maar liefst zes tieners die op 
de bonte avond een spectaculaire puntenspring show hebben gegeven voor vrienden 
en bekenden. 
Nu zijn de lessen weer begonnen en gaan wij kijken naar wat we dit najaar nog op 
het programma hebben staan. We beginnen 20 september met de najaarscross ge-
volgd door op 25 oktober de najaarsdressuur. Zin om mee te doen? Schrijf je in op de 
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inschrijflijst in de kantine. En ook al heeft je lievelingspony niet zo’n springtalent, je 
laat hem toch niet in de steek in het parcours? Ik heb er in ieder geval weer zin in!

Tot ziens op de manege!

Lot Paymans

Open dag “De Ziende”
Zaterdag 21 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende”  een open dag op 
Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg. 
Om negen uur werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor de eigen leden.
Daarbij was vooraf verzocht om verkleed te paard te gaan en daar was ruim gehoor 
aan gegeven.
De mooiste creaties werden aan het einde van de dag beloond. 
De familie Kranenburg viel die eer te beurt, daar ze alle drie perfekt waren verkleed.
Zoals in onderstaand overzicht van de uitslagen is te zien, werd gereden in 
verschillende klasses.
De Certificaat-ring was daarbij bedoeld voor de kinderen die nog niet eerder aan 
een wedstrijd hebben deelgenomen. Zij worden niet streng beoordeeld, maar hun 
protocollen worden vooral voorzien van allerlei opmerkingen waarmee ze hun rijstijl 
kunnen verbeteren. Opbouwende kritiek dus vooral.
Omdat er nu eenmaal  punten bij een wedstrijd horen, werden die natuurlijk toch 
ook gegeven.
De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, voorzien van hun naam.

De Joyriders-ring bestaat vooral uit mensen die een soort tweede “paardrij-jeugd” 
zijn begonnen.
Sommigen reden in hun “eerste jeugd” paard en zijn daar nu opnieuw mee 
begonnen.
Lekker een uurtje lol met paardrijden en verder eigenlijk helemaal geen ambitie om 
een prijs te winnen.
Omdat de vereniging toch graag wil dat ook deze groep er echt bij hoort, is hier een 
aparte ring voor opgestart. 
Vanaf een uurtje of half twaalf mochten kinderen van buiten de manege een ritje op 
een pony maken.
Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.
Daarnaast kon gebruik worden gemaakt van het door loonbedrijf Kempen 
gesponsorde springkussen.
De belangstelling van buitenaf was dit jaar trouwens extra groot. Evenals het aantal 
nieuwe inschrijvingen om lessen te komen rijden op de manege. Er zijn dan ook veel 
kinderen op de wachtlijst gezet, daar het op zo’n dag moeilijk is om kinderen ook 
gelijk in een les in te plannen.
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Na de vakantie zal een nieuwe beginnersles van start gaan. De manege is tijdens 
de vakantie gesloten voor de normale lessen, omdat er anders met half volle lessen 
gereden wordt.

Vanaf een uur of één ging het showprogramma van start. Zoals al bijna een 
traditie, aan elkaar gepraat door de super Spreekstalmeester Frits Paymans en op 
voortreffelijke wijze verstaanbaar gemaakt door Tino Brouwer, die ook voor de 
muzikale aankleding van de dag zorgde.
Begonnen werd met een proefje op muziek van de 3 biggetjes van de meidengroep 
K3.
Deze werd gereden door kinderen die gemiddeld zo’n 1,5 jaar op paardrijles zitten.
Daarna kwamen de dames uit de “huisvrouwenles” aan de beurt.
Omdat er na deze les nogal vaak over ondergoed wordt gesproken, reden ze een 
proefje op het Tietenlied van Kinder voor Kinderen. En uiteraard in bijpassende kledij.

Het derde onderdeel werd gereden door de eigenaresse van Manege Pretfort, Ria 
van Schaik.
Ze reed een geweldige kür op Z2-niveau, de hoogste dressuurklasse binnen de 
ruitersport.
Dit alles op muziek van Boudewijn de Groot.

Het vierde showonderdeel was een stoelendans te paard. Wat tijdens samengestelde 
wedstrijden altijd het laatste wedstrijd onderdeel is bij “De Ziende”. Dit keer werd dat 
uitgevoerd door kinderen en hun ouders.

Tot slot stond er nog een stukje springen op het programma.
Iets wat natuurlijk ook bij de ruitersport hoort.
Drie dames reden een parcours met 8 hindernissen, waarbij de hindernissen 
overeenkomstig hun moeilijkheidsgraad punten opleverden. Dat liep uiteen van 50 
tot 120 punten.
Winnaar hierbij was Patricia Leliveld op Silvano.
 Na het opstellen van de paarden werden de verschillende prijzen uitgereikt, 
waaronder die van “Vrijwiller van het jaar”. Dit keer was dat Ad Koster, die al 30 jaar 
de kas van de vereniging beheert en al minsten evenzoveel jaren het clubblad onder 
zijn hoede heeft.
Een volkomen verrassing, want in het bestuur was afgesproken dat Esther van 
Maltha deze prijs dit jaar zou krijgen voor haar grote inzet bij heel veel dingen.
Esther werd dan ook naar voren geroepen, maar overhandigde de prijs vervolgens 
aan Ad.
Aansluitend maakte Ad, als penningbaas, de opbrengst bekend van de 
sponsorwedstrijd van 17 mei.
Maar liefst EUR 1400,00 is bij elkaar gereden door de deelnemers.
Dit bedrag zal worden besteed aan nieuw springmateriaal voor bij de wedstrijden.

Daarna was het tijd om de prijzen aan de verenigingskampioenen van 2007 en aan 
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de deelnemers van de wedstrijd uit te gaan reiken.
Al deze prijzen waren beschikbaar gesteld door VerheulCommunicatie.com uit Alphen 
a/d Rijn.

De kampioenen 2007:
Categorie zonder A-diploma: Esmee Wulff
Categorie met A-diploma: Julia Vianen
Categorie met B-diploma: Elise Borgstijn
Categorie met C/D-diploma: Bonnie Domburg
Categorie Eigen Paarden: Susanna Uelderink

Ring Eigen Paarden:
1  Margot Keizer op Mickey met 186 pt.
2  Marielle Leliveld op Gin met 182 pt.
3  Vera Vossenberg op Rabin met 180 pt.
4  Patricia Leliveld op Silvano met 179 pt.
    Ester van Doorne op Pasca met 179 pt.
Ring  met C/D-diploma:   
1  Marit van Leeuwen op Oneill met 181 pt.
2  Franca Brussee op Mickey met 178 pt.
3  Esther van der Vlies op Mickey met 177 pt.
4  Felicia Brouwer op Sanne met 176 pt.
 Femke Severrien op Maybe met 176 pt.
Ring met B-diploma:   
1  Julia Vianen op Maybe met 198 pt.
2  Elise Borgstijn op Sylvester met 195 pt.
3  Jeanine van Oudenallen op Sanne met 194 pt.
4  Margaux Vos op Sanne met 191 pt.
    Bo van Vliet op Maybe met 191 pt.
    Bejulah van Haren op Maybe met 191 pt.
Ring Joyriders:   
1  Suzanne Kranenburg op Sylvester met 198 pt.
2  Els Smit op Borah met 189 pt.
3  Yvonne op ‘t Land op Jet met 182 pt.
4  Sylvia Tijsterman op Borah met 180 pt.
5  Elena Hoogstrate op Lille met 176 pt.
Ring met A-diploma:    
1  Esmee Wulff op Sylvester met 193 pt
2  Jacqueline Oostveen op Mickey met 188 pt.
3  Storm Poot op Valda met 187 pt.
4  Wieke Vis op Yum Yum met 184 pt.
5  Cheyenne van Koert op Jeroen met 183 pt.
    Sanne Engelander op Borah met 183 pt.
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Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Dorpsstraat 125a  Nieuwkoop | Telefoon: 0172-521010

nieuwkoop@deerenberg.nl | www.deerenberg.nl

Deerenberg & Van Leeuwen geeft u een persoonlijk 
”plan van aanpak” bij de verkoop van uw woning.
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Ring zonder A-diploma:    
1  Julie Craughwell op Sanne met 194 pt.
2  Mirjam de Vries op Maybe met 193 pt.
3  Senta Kleijweg op Valda met 185 pt.
4  Bas Kranenburg op Sylvester met 184 pt.
5  Sophie van Koert op Jeroen met 182 pt.

De volgende deelnemertjes ontvingen een Certificaat:   
Esther van Gaalen, Demi Termeer, Melissa Kempen, Sarah Sluyk, Jesse van Eymeren, 
Yara Kleijweg, Shania van Koert, Samantha Slotboom, Floor Dieleman, Lianne 
Gordijn, Eva Kranenburg, Rienke Boonstra, Esther Heikoop, Merel Duijker, Yvonne v/d 
Heide en Nadine Shaban.

Om deze dag te bekostigen, werden de gehele dag lootjes verkocht en draaide aan 
het einde van de dag het rad van avontuur een aantal ronden. Hoofdprijs hierbij was 
een prachtig gevulde boodschappenwagen van Super de Boer uit Nieuwkoop en een 
mooie fiets.
De sponsors staan achterin deze Pretpraat nog een keer genoemd.
Hopelijk zijn we niemand vergeten in die lijst, maar anders bij voorbaat onze excuses.

Ga voor de foto’s naar www.pretfort.nl 
(als u dat nog niet hebt gedaan)
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Industrieweg 8 | 3481 MD  Harmelen
T. (0348) 44 54 24 | F. (0348) 43 13 39

KOOPZONDAG
elke eerste zondag van de maand van 11.00 - 17.00 uur

WWW.RUITERSHOP.COM

• GRATIS zadelpasservice

• Meer dan 300 zadels op voorraad

• Eigen zadelmakerij

• Alles voor mennen

• Rijkleding van ALLE TOPMERKEN

• Meer dan 2000 rijbroeken op voorraad

• Uitgebreid assortiment rijlaarzen

• Deken wasservice

• Borduurservice

• Sportprijzen voor alle sporten

Elke maand spectaculair ACTIEVOORDEEL!
Meld U aan voor onze maandelijkse speciale aktie nieuwsbrief op onze website.

DE GROOTSTE RUITERSPORT SPECIAALZAAK VAN MIDDEN-NEDERLAND:
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Hallo allemaal!
Ik mag dit keer een stukje schrijven in de Pretpraat over de dressuurwedstrijd en 
natuurlijk de open dag!
Voor mij was het de 1e keer dat ik dit meemaakte. Extra spannend dus ! En vooral 
veel stressen! Het begon allemaal ´s morgens vroeg met het poetsen en mooi maken 
van de paarden voor de dressuurwedstrijd!
We waren bezig met Suus d´r ´hengstenvlecht´  maar door de stres wou dat niet 
lukken. Gelukkig kwam Marlies langs en zij wilde de vlecht wel maken! ( heeeeeel erg 
bedankt Marlies! Vooral namens mijn moeder). Omdat je verkleed mocht komen als 
dier was ook nog eens iedereen druk met aan en omkleden en schminken.
Ik deed mee als vlinder op Maybe in de categorie zonder a diploma.
Op de springwei moest ik mijn proefje rijden. Een proefje met veel overgangen 
tussen stap en draf. Vera las bij ons de proefjes voor en zo nu en dan hielp ze ons een 
beetje, dat was wel lief van haar. Er waren namelijk enkele pony´s die steeds de ring 
uitliepen of de proef niet helemaal begrepen. 
Het was op de springwei erg stoffig en druk! Vooral ook omdat iedereen daar zijn 
paard ging inrijden.
Na de wedstrijden begon het middagprogramma.
Er waren drie acts die een proefje (kür) op muziek hadden voorbereid!
Als eerste kwamen de biggetjes op het liedje van K3. Kim is blijkbaar niet zo´n fan 
van K3 want ze sloeg op hol. Yara viel eraf maar ze was wel zo dapper dat ze er 
meteen weer opstapte.  
Toen kwamen de vrouwen uit de  ‘huisvrouwenles’ met hun nieuwe naam ‘De 
Joyriders’ met een heel genante act! Het was ook een kür op muziek, namelijk het 
´Tietenlied´van kinderen voor kinderen! Het groepje was helemaal in stijl gekleed. 
Een van de kinderen zei, ´Ik denk dat we nu moeten onderduiken`. Ook hier sloeg een 
paard op hol en viel er iemand af. Alles wat bij paardrijden kan gebeuren is tijdens 
deze eerste twee acts dus weergegeven.
Daarna kwam de kür van Ria op Northan. Dit zag er erg mooi uit! 
Vervolgens de springclinic en het puntenspringen door Vera, Patricia en Marieke. 
Patricia was erg blij want ze was eerste geworden.
Er werd veel gebruik gemaakt van het springkussen en je kon ook een ritje maken op 
de kar in het land die getrokken werd door Tobias.
Tussendoor was het Rad van Avontuur ( oftewel het rad van Ad) in volle gang! Met 
veel mooie prijzen! 
Als afsluiting de Parade. Een aantal kinderen die een prijs hadden gewonnen en alle 
eigen paarden met hun ruiters mochten hieraan meedoen. Tijdens de prijsuitreiking 
moesten de paarden lange tijd stilstaan en dat was niet voor ieder paard even 
makkelijk. Oneil, Suus en Flip waren nogal in de weer. Na alle ererondjes werd de 
vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Via een grappige omweg werd duidelijk 
dat Ad dit was. Hij was daar erg verbaasd over maar wel heel blij. Ook was er de 
bekendmaking van de opbrengst van het sponsorgeld van de voorjaarscross. Voor 
nieuw springmateriaal is er ruim 1400 euro binnengekomen!! Er was ook een 
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wedstrijd wie het meeste sponsorgeld heeft opgehaald. Ik heb die gewonnen en daar 
een leuke prijs voor gekregen! 
De open dag werd afgesloten met een verloting waarvoor iedereen steeds opnieuw 
lootjes kon kopen. De twee hoofdprijzen waren een fiets en een boodschappenkar 
vol met boodschappen. Onze patatjesbakker heeft beide hoofdprijzen gewonnen.
Aan het einde van de avond werd er natuurlijk ook weer opgeruimd. Er is toen op 
het terras nog veel gelachen. Ook wat ongelukjes natuurlijk, Ezzie heeft er een dikke, 
blauwe voet aan over gehouden. 
Al met al een heel geslaagde dag met veel toeschouwers en een aantal nieuwe 
aanmeldingen.
Volgend jaar ga ik zeker weer kijken en meedoen op de open dag!
 
Groetjes Isabelle Könst

Een willekeurige dag van …..
Gaaaap, goedemorgen allemaal, ik heb vannacht weer heerlijk gedroomd zeg.
Over fris groen gras, brokjes en dan vooral veeeel brokjes !! 
Ik kijk door mijn stalraam en zie dat het best aardig weer is en dat in het weiland van 
de buurman sappig lang gras staat.
Vol ongeduld sta ik te wachten op Ria, want zij gaat mij en de andere pony’s/paarden 
in het weiland zetten zodat we de hele dag lui en langzaam kunnen eten en eten en 
eten.
Dat is namelijk mijn lievelings hobby.
Ik hoor de mensen dan soms ook zeggen dat ik een beetje DIK ben !!  Nou ik noem 
het niet dik maar STEVIG. 

Hè hè daar komt Ria 
om ons los te laten. 
Als keurig opgevoede 
pony’s draven we 
naar de wei.
Onderweg nog even 
een snelle hap uit 
de hooiberg en dan 
grazen tot er niets 
meer bij kan.
Doordat niet alleen 
ik maar ook mijn 
collega’s veel grazen 
wordt het gras toch 
wel een ietsie pietsie 
erg kort. Misschien 
een slim idee om 
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Arte Crema
• Hoogglans keuken

• Tijdloos

• Alle opstellingen mogelijk

vanaf 3995,-
inbouwmerken als: AEG, Zanussi, Bosch, Neff, 

Fagor Itho. etc

en nieuw Duits top keukenmerk: Hofemeier.

Hofemeier levert alle denkbare kleuren en kasten 

en bied u zeer veel mogelijkheden. Kom dit zelf 

zien!

Badkamers vanaf 2500,-
inbouwmerken als: Sphinx, Duravit, Ucoscan, 

Villeroy & Boch, Detremmerie, Alke, Damixa, 

Grohe, etc.

• Géén aanbetaling vooraf

Nobilia
5 jaar garantie

Alle voordelen op een rij:
• eigen montagedienst
• ook leidingwerk, elektra, tegelwerk en

verbouwing door eigen dienst
• leveren van keuken en/of badkamer
• zeer snelle levering van keukens
• bijna alle merken inbouwapparatuur
• ook vervanging van inbouwapparatuur

van Nesstraat 15, 2404 AV Alphen a/d Rijn
0172 - 47 74 54, www.keukentrend.com

di. - do. 09.30 - 17.30 uur
vri. 09.30 - 17.30 uur

18.30 - 21.00 uur
zat. 10.00 - 16.00 uur
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binnenkort de wei van de buurman een bezoekje te brengen ……
Terwijl ik relaxed rondstap hoor ik mijn naam. Daar komt mijn parttime baasje aan, 
Julia genaamd. Oh ja het is natuurlijk zondag. Dat betekent heerlijk worden gepoetst 
en ook draven en galopperen, het liefst in de buitenbak. 
En wanneer ik braaf ben bij het poetsen en goed mijn best doe met rijden dan word 
ik beloond. Beloond met een appeltje, sneetje brood of een snoepje. 
En dat maakt al dat harde werken weer helemaal goed ……..

De groene-gras-groetjes van Sunny

Mijn 2e paardrijd-jeugd
33 jaar geleden begon ik op 7-jarige leeftijd (ja , ik word dit jaar al 40!!) met 
paardrijden bij manege Pretfort.
Ik vond het geweldig, ik praatte over niets anders dan paarden , paarden en nog eens 
paarden.
Mijn moeder werd er dol van, zij had duidelijk helemaal niets met paarden.
Ik reed in die tijd regelmatig op Triger of op Bruintje (1e pony van Ria) in de les.
Op een dag toen de les was afgelopen en ik nog op Bruintje rondstapte dacht 
Bruintje “waarschijnlijk” : het is weer genoeg voor vandaag , ik ga terug naar m’n 
stal alleen was hij vergeten dat ik nog op z’n rug zat.
Een balk die als hek van de buitenbak fungeerde was hoger dan Bruintje , dus 
Bruintje ging er onderdoor en ik viel met balk en al op de grond ….geloof me…dan is 
zo’n balk best zwaar!!
Wat een drama …ik huilen , arm gebroken, moeder boos: “jij ook altijd met die 
paarden”
Het mocht de pret niet drukken, toen alles weer geheeld was, was ik ook weer terug 
op de manege.
Na een aantal jaren ben ik weggegaan bij Van Schaik. 
Vanaf die tijd huurde mijn vader een pony “voor vast” voor mij bij Arie Oudshoorn op 
de Nieuwveenseweg in Nieuwkoop.
Een geweldige tijd, het was net alsof je een eigen pony had want iedere dag moest 
je alles zelf doen, rijden, mesten, voeren.
Iedere dag uit school erheen, niks was belangrijker dan deze pony “Shiba”.
Maar ja, je wordt ouder….ik kreeg al vrij snel na de middelbare school een baan en 
dus had ik toch niet meer zoveel tijd.
Het rijden werd ff snel longeren of losgooien in de bak.
Ik besefte dat ik niet meer de verzorging kon geven die hij wel nodig had.
Dus besloot ik met pijn in mijn hart om de huur na heel veel jaren stop te zetten…
vreselijk. Maar ja toch beter zo…
Einde van mijn paardrijdgeschiedenis…dacht ik.
Mijn dochter Eva heeft het al over paarden sinds ze 5 was…ik vond dat in 
tegenstelling tot mijn moeder wel heel leuk.
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedyplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl
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Eindelijk september 2007; Eva gaat op paardrijden. Wat is ze blij!!!
Bas wil die eerste les van zijn zus wel eens zien…zegt hij ietwat cynisch….
Maar ja wat gebeurt er?? Het leek hem toch ook wel erg leuk om te doen.
Nee he 2 van die paarden malloten…
Nou je snapt het al…de week erop zat Bas ook in de les.
Iemand had tegen mij gezegd: pas maar op!! Je begeeft je op gevaarlijk terrein. Voor 
je het weet ben jij ook weer verkocht …besmet eigenlijk.
Nee joh daar heb ik toch helemaal geen tijd voor zei ik nog.
Maar als ik eerlijk ben ging het eigenlijk de 1e les van Eva al een beetje “mis”.
Ik zadelde voor het eerst na zo’n 18 jaar Sandor voor Eva op, toen kreeg ik al een 
beetje kriebels … toch wel weer leuk dacht ik toen al.
En het leek alsof ik al die jaren nog steeds pony’s had opgezadeld…niets veranderd 
dus.
Tsja het heeft niet lang geduurd ….. binnen 4 weken had ik ook mijn 1e les bij Ria 
achter de rug … toch besmet met het paardenvirus dus……
En nu rijd ik sinds februari van dit jaar in een huisvrouwen groepje die in het leven 
was geroepen voor Jacky en Arja omdat zij het wel “s een keer wilden proberen.
Hartstikke gezellig …een groepje van 7 ..sommige van ons voor het eerst en 
sommige net als ik een 2e paardrijdjeugd begonnen.
Gewoon voor de lol …vandaar natuurlijk de “JOYRIDERS”.
Ik had echt nooit gedacht dat ik ooit weer zou paardrijden, maar ik vind het helemaal 
gaaf…en ik hoop er nog lang mee door te gaan.

Groetjes Suzanne

Federatiefl its!
Zondag 29 juni 
Nieuwveen
Het zonnetje scheen al volop 
toen de eerste combinatie 
het grasveld van de familie 
Bos betraden voor de 
jaarlijkse wedstrijd van de 
Viergangruiters. Natuurlijk 
was het Ziendefront 
vertegenwoordigd: in de Z1 
deden Lot & Ragne mee, in 
het M2 was het de beurt aan 
Ben en zijn Fries Rudy. Enige 
“van Schaik” support kwam 
in de vorm van Cor, die met 
Gabber, Juultje en de honden 
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een zondagochtendritje maakte. Lot mocht met Ragne als eerste de ring in. Met 
een iewat harde bodem kwam Ragne niet helemaal uit de verf, maar toch verliepen 
de proeven naar wens. Jammergenoeg waardeert de jury het doodslaan van dazen 
tijdens de proef niet echt! Uiteindelijk werden ze 2e met 187 en 190 punten. 
Ben moest de Ziende-eer dus hooghouden maar Rudy was erg bezig met vrienden 
elders op het terrein en dus werd het een flinke klus voor Ben om hem door de 
lastige M2-proeven door te loodsen. De eerste proef werd beloond met 170 punten, 
in de tweede proef bleef de teller steken op 158. Maar gelukkig hebben we de foto’s 
nog.
 
Zondag 6 juli Hoofddorp 20e Friese Paarden Dag 
Als je een Fries hebt, kun je natuurlijk meedoen aan wedstrijden speciaal voor Friese 
paarden! In Hoofddorp is ieder jaar een Friese Paarden Dag waar je alleen maar 
Friese paarden door de ringen ziet gaan. Ben en Rudy waren dit jaar ook van de partij 
in de M2 en reden daar 165 en 163 punten bij elkaar. Spectaculair was de grootse 
parade met circa 150 Friese paarden. De parade is aangemeld bij Guinness World 
Records om opgenomen te worden als grootste parade met paarden. 
 
Zondag 13 juli Hoofddorp 
Geen Letse paardendag in Hoofddorp, maar wel een ontmoeting met oude bekende 
voor Lot & Ragne, want samen met Chantal Bijl en Spikers (voormalig Ziendefront 
ruiter) gingen zij van start in het Z1. Spikers en Ragne zijn geen familie, maar zijn 
wel allebei trotse Letse paarden en konden de jury behoorlijk imponeren. Helaas 
bleek Ragne niet fit genoeg om de 2e proef te rijden, maar in de eerst proef scoorde 
zij 200 punten! Chantal haalde overigens na een wedstrijdstop van 10 maanden een 
winstpunt binnen met een prachtige score van 208 punten. 
 
De standen zijn niet veranderd: 
 
De standen: 
Vera & Rabin B + 1 
Ellen & Lucas L1 + 3 
Jo & Boy L2 + 2  
Chantal & Unic M1 + 0 en B-springen +1 
Ben & Rudy M2 + 0 
Lot & Ragne Z1 + 2 
Ria & Northan Z2 + 2

Tot de volgende flits!
Lot
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Tienerkamp 2008
Op maandag  was het eindelijk zover! Tienerkamp was begonnen! We waren 
met een klein groepje mensen: Bo, Louisa, Marlies, Anne, Naomi en Joyce.  Onze 
kampbegeleiders waren Esther en Jane. 
Nadat iedereen er was en we al onze spullen in de tent hadden gezet gingen we een 
waterballonengevecht in de buitenbak doen. Daarna hebben we nog wat spellen 
gedaan. 
’S avonds zijn we nog een buitenrit gaan maken. 
De volgende dag zijn we bezig geweest met het springparcours opbouwen, want op 
woendag avond  zouden we puntenspringen voor onze familie en vrienden. Het is 
uiteindelijk een heel mooi parcours geworden! ’s Avonds hebben we nog geoefend 
met springen. De zelfde avond hebben ook douane gespeeld, dat is een spel waarbij 
wij zoveel mogelijk drugszakjes moesten dealen, maar als je een douane tegenkwam 
moest je je zakje weer inleveren. Je kon je zakje behouden als je de opdracht goed 
uitvoerde die de douane voor je bedacht. Maar op een gegeve moment vonden Trix 
en Marina dat er te saaie opdrachten werden verzonnen dus bedachten ze een paar 
“leuke”opdrachen voor ons. Zo moeten Anne en ik door de mesthoop heen lopen, en 
veel van ons moesten door de modder in het weiland kruipen. Heel erg bedankt hoor, 
Trix en Marina!
Woensdagochtend, nadat we onze corvee klusjes hadden gedaan, gingen we 
weer oefenen met springen. Toen we klaar waren hadden we onze outfit voor het 
springen gemaakt en we hebben ook een parcours verzonnen en zelf opgebouwd. 
Nadat we gezwommen hadden in de nieuwkoopse plassen bij Vera, hadden we 
lekker gebarbequed omdat Marcel jarig was. ’s Avonds hebben we onze paarden/
pony’s klaar gemaakt voor het punten springen. Het hele terras was stond vol met 
toeschouwers die kwamen kijken naar ons. Iedereen had supergoed gesprongen!

Dit was de uitslag:
1. Bo  op Maybe
2. Louisa op O’neil
3. Naomi op Mickey
4. Marlies op Belle
5. Joyce op Borah
6. Anne op Kim

Nadat we onze familie en vrienden hadden weggejaagd kon de bonte avond 
beginnnen! We moesten allemaal playbacken op een liedje die de leiding had 
uitgekozen, Louisa en Marlies hebben Ria en Esther nog leren jumpen en Ria, Jane 
en Esther hebben nog een lachwekkende playbackshow gegeven! Natuurlijk hadden 
we ook nog iets voor de leiding verzonnen, een dronkenparcours! Jane en Esther 
moesten na elke hindernis 10 rondjes om een pylon heen rennen, waar je hééééééél 
duizelig van wordt. Na het parcours moesten ze nog spekkies eten en met hun 
gezicht in de vlabak gaan! 
De laatste dag hebben we nog gewatervolleybalt en toen werden we alweer 
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Altijd ruim

voldoende

KNALGEKKE

AANBIEDINGEN

dus kom naar 

de winkel!!!

Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl

Voor de meest aktuele informatie: 

www.deziende.nl
Startlijsten, uitslagen, foto’s, gastenboek,

lesrooster en nog veel meer.



Jaargang 34, nummer 4  -  september �008  -  pagina  �3

opgehaald. 

Joyce. 
van links naar rechts:
Naomi en Mickey, Joyce en Borah, Bo en Maybe, Louisa en O’neil, Anne en Kim en 
Marlies op Belle.

Pretfortfanaat
Hallo dan! 

Aangezien ik deze rubriek heb verzonnen en 
in de plaats heb gezet van het (tijdrovende 
en misschien ook wel uitgekauwde) 
interview, zal ik de aftrap maar nemen en 
iets over mezelf vertellen…

Ik ben Esther van Maltha, beter bekend 
als Ezzie (of: “koffiepotje”, plus nog enkele 
bijnamen die niet zo geschikt zijn voor 
publicatie…). Ik ben 37 jaar en ben sinds 

bijna 6 jaar dagelijks te vinden op manege Pretfort. Ik ben, samen met mijn vrouw 
Sonja, eigenaar van de pony’s Humpey, Oscar en Bliksem. Ook huur ik, samen met 
Gerda en Marlies Bruggeman, de pony Kaatje van Ria. Ik heb de neiging me soms erg 
graag met dingen te bemoeien, met onder andere als gevolg dat ik verantwoordelijk 
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ben voor een groot deel van de invulling van de Pretpraat! Dat vind ik erg leuk om te 
doen, al moet onze Ad mij wel regelmatig achter de (rij)broek aan zitten om de kopij 
op tijd af te krijgen!

Zoals ik al vermelde, ben ik sinds 7,5 jaar getrouwd met Sonja. De meesten van jullie 
zullen haar kennen van haar capriolen met onze pony Humpey. Het kan ze niet hard, 
hoog en mal genoeg zijn! Soms sta ik er zelf met enige angst naar te kijken, maar 
meestal geniet ik van dit maffe duo dat graag crost en springt en dan nog het liefst 
zonder zadel en hoofdstel! Ik ben vanaf jongs af aan stapelgek op paarden en sinds 
ruim 7 jaar is Humpey ons paardje. Een ronduit fantastisch dier met een gouden 
karakter en ik heb dan ook nog nooit een minuut spijt gehad van de aankoop. 
Terwijl we er de eerste jaren toch zeer regelmatig naast hebben gelegen…Ze is 
namelijk nogal heet, erg eigenwijs en bijzonder eerlijk en uitgesproken. Als ze het 
in die tijd niet met ons eens was en we toch doordramden, dan kregen we gewoon 
vliegles! PUNT! Wie niet horen wil, moet maar voelen! Hoewel ze nog steeds wel 
eens druk en wild kan zijn, is ze nu veel braver en rustiger. Ze heeft op Pretfort, net 
als ik, helemaal haar plekje gevonden. Daarbij kan ik inmiddels bijna al haar maffe 
sprongen en bewegingen wel dromen, dus de valpartijen zijn gelukkig grotendeels 
verleden tijd. Ik word tenslotte ook een dagje ouder, al wil ik daar meestal niet zo 
aan, haha!
Ook van mijn shetlandjongens kan ik erg genieten, ze zijn af en toe lekker stout en 
eigenwijs maar het blijven MIJN jongens! Ze zijn gewoon geweldig en ik houd echt 
heel veel van ze!
Behalve van paarden houd ik trouwens eigenlijk wel van alle dieren en het is bij ons 
thuis dan ook een echte dierentuin, met een hond, konijnen, cavia’s en vogeltjes. 
Soms nog wat oppasdieren, hoewel we wel proberen dat wat te beperken. We 
hebben het met onze veestapel al druk genoeg!

Als ik eens niet op Pretfort ben, ben ik vaak aan het tekenen, schilderen of schrijven. 
Ik houd ook erg veel van muziek luisteren en sinds kort kijk ik zelfs regelmatig 
televisie want ik heb Animal Planet ontdekt!
Naast alle dieren en andere hobby’s moet ik ook wel eens werken…Dat doe ik in de 
jeugdpsychiatrie, op Curium in Oegstgeest. Ik heb, samen met een aantal collega’s, 
een dagbehandeling voor jongeren met een borderline persoonlijkheidsproblematiek 
opgestart. Ik werk meestal met veel plezier en hoewel ik wel eens mopper, 
steun en zucht zou ik niet weten welk werk ik anders zou moeten doen! Met 
jongeren werken is gewoon het leukste wat er is, vind ik! Zeker jongeren met een 
persoonlijkheidsproblematiek. Waarom? Dat mag Joost weten!

Ten slotte wil ik nog vertellen dat wij (Sonja en ik dus) ook heel druk zijn met 
natuurgeneeskunde (Son is naast haar werk in de bajes ook nog dierenhomeopaat, 
dierentolk en sinds kort ook druk met bachbloesem en edelstenen) en we ons graag 
verdiepen in Natural Horsemanship. We slaan nergens “in door”, maar van alles wat 
ons boeit nemen we gewoon dat stukje mee wat we denken te kunnen gebruiken. 
We bieden beiden (betaalbare) consulten in communicatie met dieren en werken 
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verder graag met Reiki, waarbij we levensenergie doorgeven aan zowel mensen als 
dieren. Dat is erg boeiend en we vinden het leuk om er over te vertellen, dus…vraag 
maar raak! Of kijk op de website die Sonja pas geleden heeft gemaakt: www.
pratenmetdieren.come2me.nl

Dit was het wel zo’n beetje, ik ben benieuwd wie ik zover ga krijgen mijn 
Pretfortfanaat de volgende keer in te vullen! Wie meldt zich als vrijwilliger?

Groetjes, Ezzie xxx

Dag lievelingen van me!
Allemaal een fi jne vakantie gehad? Iedereen weer hard aan het werk, op school of bij 
de baas? Het echte leven is weer begonnen dus…
Soms ben ik wel eens een klein beetje jaloers hoor, op al die mensen die helemaal 
vrij zijn in de vakantie! Hier staat het werk nou nooit eens even stil, dus van echt 
uitrusten komt het nooit! Wij kunnen ook nooit eens een paar weekjes het bos in of 
zo, want wie moet er dan voor de paardjes, de kipjes en alle andere beessies zorgen?

We hebben wel een drukke, maar ook een hele gezellige grote vakantieperiode 
achter de rug! Met maar liefst 3 ponykampen!!! Ja, je leest het goed: DRIE!!! Het moet 
toch niet veel gekker worden hier, hahaha!
We begonnen met het kinderkamp natuurlijk! Wat een gezellige en dolle boel was 
dat! 17 kindertjes maar dit jaar, maar de gezelligheid, het lawaai en de korte nachtjes 
waren er niet minder om hoor! Samen met Vera, Marina en Ester heb ik de boel 
deskundig en soms een klein beetje streng geleid. De schatjes hebben de week van 
hun leven gehad! Veel spelletjes, lekker ponyrijden, een pracht van een ouderavond 
en…lekker gegeten! De boodschappen zijn niet aan te slepen, want met kamp eten 
de kinderen altijd als wolvenwelpjes…Krijgen de stakkerds thuis soms te weinig te 
eten?? Ik weet het niet hoor! 
Na het kinderkamp had ik nog geen rust, want aansluitend vond eindelijk dan weer 
eens het tienerkamp plaats. Weinig aanmeldingen, maar de pret was er niet minder 
om! Nou konden dan ook echt enkel de springtalenten dit jaar op tienerkamp want 
er werd een heuse springshow georganiseerd op de ouderavond zeg! Wat een 
stelletje waaghalzen, die pretpubers! Maar ik was natuurlijk enorm trots op ze!
Tenslotte bleek er NOG een kamp georganiseerd te wezen, ik wist er niets van dus 
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wilde het eerst verbieden (altijd eerst met de directie overleggen, mensen!!!) maar 
deze doelgroep was wel zo speciaal dat ik mijn poot maar over mijn hand heb 
gestreken…Het “30+ of iedereen die zich zo voelt”-kamp! Een hele groep moeders, 
post-pretpubers en ander rimpelgevoelig publiek was een dagje en een nachtje 
onze gast…Nou, nou! Wat een kippenhok zeg, al die vrouwen bij elkaar! Maar wel 
gezellig!!! Eindelijk een kamp met een actieve corveeploeg, hahaha! Verder was 
het programma wel wat minimaal, want op een paardrijles, een nachtspel met 
hindernissen en een barbecue na stond alleen “zitten en klessebessen” op het 
program! En dat hele zooitje bleef dan ook nog in de tent snurken…We hebben ze 
maar niet verteld wat we gevonden hebben toen we de tent opruimden! Enorme 
nesten met muizenbaby’s! Als ze DAT geweten hadden, had ik ’s nachts een heleboel 
vrouwen in mijn mandje gehad denk ik, hahaha!

Natuurlijk is er tijdens het kinderkamp ook nog een klein wondertje geboren! Dat 
vergat ik jullie bijna te vertellen! Onze Ikke is bevallen van een wolk van een veulen! 
Ze heet Izy en is inmiddels al een echte kleine lastpak aan het worden, haha! Maar 
wel een schatje hoor, echt! Je hebt er wel weer een hele verantwoordelijkheid bij 
met zo’n kleine, maar ’t is toch wel weer leuk hoor! Ik zeg maar zo: We hebben er 
lang op moeten wachten, maar dan heb je ook wat! Ja toch? Okee, dan nu de vragen 
van deze keer, dat zou ik bijna vergeten zeg! Hier zijn ze!

Lieve Flitsie,
Mijn kind is op ponykamp geweest en hoewel ik een hele tas vol 
schoon ondergoed had meegegeven kwam ze thuis met maar één vieze 
onderbroek. Ook zat de tandenborstel nog in de verpakking…
Hoe kan dat nou? 
-Groetjes van een verontruste moeder uit Alphen aan den Rijn!-  
Oh jeetje, wat een kleine viezerikjes zijn het toch zo af en toe! Hoe vaak ik ze wel 
niet naar de doucheruimtes heb gedreven…Maar lieve moeder, tanden poetsen kan 
ook heel goed 1 keer per week met je vinger en een onderbroek kan je natuurlijk 
heel goed een paar keer gebruiken, zeker als je hem steeds omdraait. En een klein 
beetje viezigheid is toch goed voor de weerstand..? Maar alle gekheid op een kluifje: 
de kinderen maken er ieder kamp een spelletje van, wie er met de minste zeep en 
de minste slaap weer naar huis gaat na een week dolle pret. Ook deze keer kwamen 
alle kinderen als winnaars van deze competitie uit de bus. 

Lieve Flits,
Ik ben allemaal sokken en een handdoek kwijtgeraakt in de tent op het 
ponykamp. Nou is mijn moeder dus boos, want ik heb enkel nog sokken 
die niet bij elkaar horen en de handdoek was hartstikke duur zegt ze. Wat 
moet ik nou? Help me!
-Een anoniem kampkindje-
Geen paniek, schat van me! Ieder kamp vinden we kilo’s wasgoed, sokken, tassen, 
slaapzakken, snoepgoed, fotocamera’s, handdoeken en weet ik veel wat nog 
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meer tussen het stro. Dit jaar viel het erg mee, en konden we één zak vullen met 
gevonden voorwerpen. Daar zitten vast jouw sokken en handdoek bij! Je vindt de 
zak in de kantine, bij het raam aan de kant van de buitenbak. Jullie snoep heb ik 
opgegeten en gevonden zaklampen staan netjes in een keukenkastje op de eigenaar 
te wachten! Dus…Maak je moeder blij en neem je spulletjes mee!

Dat was het alweer, voor deze keer! Tot de volgende Pretpraat en allemaal weer veel 
succes en plezier met de rijlessen!
Dikke kus,

Flitsie xxx    

Paardenpraat
Deze keer stelt 

Rabin 
zich aan jullie voor!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Rabin en ik ben het paard van 
Vera Vossenberg, die jullie allemaal natuurlijk 
wel kennen! Ik ben een zogenaamde koffievos 
en al zeg ik het zelf: dat is echt een hele 
mooie kleur, zelfs als je geen koffie lust! Vos, 
maar dan iets donkerder, zeg maar! Ik ben, na verschillende paardjes waar iets niet 
goed mee was, nu alweer een hele poos bij Vera en op Pretfort. Ik ben een blijvertje 
en daar ben ik reuze blij mee. Pretfort is namelijk ook wel een lollige plek, waar je 
buiten het harde dressuurwerk om, veel plezier kunt hebben! Ik ben graag in de wei 
met alle andere ruinen (en één merrie, wat een pittige dame!!) en ’s avonds sta ik 
in een ruime buitenstal met uitzicht op de nieuwe stal en de spuitplaats. Ik ben de 
buurman van Wilma, dus als je me zoekt voor een goed gesprek of een wortel, dan 
weet je waar je me kunt vinden!

In de wei ben ik zo’n beetje de baas. Dat groeide al snel zo, al ben ik helemaal niet 
streng hoor! Hooguit rechtvaardig! Ik voel me heus niks meer of minder dan een 
ander, maar ik ben al 11 jaar en toevallig wel Z-springen! Vlak dat effe niet uit zeg! 
Verder ben ik gewoon een hele mooie verschijning en alles bij elkaar denk ik dat 
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Vera een hele goede beslissing heeft genomen om voor mij te kiezen. Nogmaals: ik 
voel me niks meer of minder dan een ander, maar je hebt natuurlijk werkpaarden 
en je hebt luxepaarden! Ik val dus duidelijk onder die laatste categorie, zo is dat! 
Helaas moeten ook luxepaarden wel eens erg hard werken (minpuntje, duidelijk een 
minpuntje! Kan daar eens iets aan gedaan worden alsjeblieft?) maar als ik eenmaal 
snap wat de bedoeling is, doe ik dat graag. Nou voel ik me natuurlijk niks meer of 
minder dan een ander, maar de prestaties die ik neerzet, daar kunnen sommige 
paarden enkel van dromen. Dat dressuren is nog best lastig, zeker omdat je met je 
hele lijf mooi moet buigen, ruim moet lopen en dan ook nog moet nageven, maar 
ik doe graag mijn best en als ik eenmaal een beetje los ben, ziet het er echt keurig 
uit. Natuurlijk heb ik ook wel eens een dagje geen zin in al dat gebuig, gestrek en 
gezweet, maar dan doe ik gewoon net of ik ergens vreselijk van schrik…werkt goed 
hoor! Hahaha!

Het leukst om te doen blijft toch het springen. Jongens, wat heb ik daar een plezier 
in! Het kan me niet hoog genoeg zijn (had ik eigenlijk al verteld dat ik Z-springen 
heb? Niet dat ik me beter voel dan een ander of zo, maar wie springt dat zo 

makkelijk??) en het kan me niet hard genoeg 
gaan. Aan dat laatste moest Vera een klein 
pietsie wennen, maar nu zijn we een team 
hoor! We hebben een mooie show gegeven met 
de Open Dag van dit jaar, zeg nou zelf! Niet dat 
ik mezelf meer voel als een ander, maar lang 
niet iedereen zet zo’n showtje effe neer. Met 
oefenen heb ik geprobeerd de boel nog een 
beetje op te leuken door ook eens DOOR een 
hindernis te gaan i.p.v. altijd maar saai er over 
maar daar vond Vera geloof ik niet zoveel aan. 
Die wilde zelfs even niet meer mee doen, oei! 
Dat scheelde niet veel zeg, of ik had die show 
niet eens weg kunnen geven! Ik ben dan ook 
maar weer braaf over de balken en de hekjes 
gegaan, want springen is echt mijn lust en mijn 
leven!

Tegenwoordig heb ik ook de leiding wel eens met buitenritten. Al zeg ik het zelf: 
die verantwoordelijkheid kan ook niet iedereen dragen (al voel ik me niks meer of 
minder als een ander hoor)! Ik mag dan voorop en geef het tempo aan met Vera. De 
rest hobbelt daar dan zo’n beetje achter aan. Prima geregeld toch? Ik dacht het wel!

Al met al heb ik het dus best naar mijn zin hier! Dat gezweet met die dressuur neem 
ik maar op de koop toe. Ik ben elke dag lekker buiten in de zomer en heb veel plezier 
met de rest van de paarden. Ze zullen van mij nooit onterecht op hun donder krijgen 
(ten slotte voel ik me niks meer of minder, of had ik dat al gezegd?) of op hun plek 
worden gezet. Ook voor Vera ben ik lief en meestal wel eerlijk. Alleen als ik het 
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even helemaal gehad heb met werken, schop ik er een ijzer af bij mezelf en dan heb 
ik heerlijk een paar dagen vrij! Ik heb namelijk hele gevoelige hoefjes en als ik dan 
een beetje met mijn been trek mag ik het ten minste effe rustig aan doen tot de 
hoefsmid een einde komt maken aan de vakantie…Goed geregeld van deze jongen 
hé?

Dat was wel wat ik kwijt wilde, nu wil ik graag de wei weer in! Dus, als je nog wat 
weten wil, vraag het Vera of kom ’s avonds effe buurten bij mijn stal. Na 20.00 uur 
ben ik in principe altijd thuis!

Groetjes (van knuffels word ik altijd een beetje week namelijk…),

Rabin

Prietpraatjes
Wist U dat…

- Er in de zomervakantie maar liefst 3 
ponykampen zijn gehouden?

- Het kamp voor kinderen tot 12 jaar 
het eerste kamp was, zoals we dat 
gewend zijn?

- Daarna de tieners aan de beurt 
waren, met hun 4 daagse 
kampspektakel?

- We voor het eerst in jaren ook een “seniorenkamp” hadden op de manege?
- “gezelligheid staat voorop” het motto was van deze groep dames?
- Dit motto goed van de grond kwam, zowel overdag als ook ’s nachts?
- Yvonne zich in de tent, op het stro, pas herinnerde dat ze eigenlijk best wel 

een heel klein beetje last heeft van allergieën…?
- Ze volgend jaar tussen Marcel en Ria in gaat liggen tijdens het 

seniorenkamp?
- Het bed dan wel een klein beetje vol wordt?
- Gezelligheid ten slotte voorop staat, dus dat dat niet uit maakt?
- Ria meestal toch geen oog dicht doet ’s nachts?
- Zij al jaren met een slaaptekort rondloopt waar men U tegen zegt?
- Ze zelf zegt dat dit reuze mee valt, ten slotte slaapt ze elke nacht toch zeker 

wel 1,5 uur?
- Dit een terugkerende discussie is tussen Ezzie en Ria?
- Ezzie graag helpt uitmesten op de woensdagochtend, maar dan wel wakker 

gebeld moet worden door Ria?
- Ze meestal woest uit haar slaap wordt gerukt door dit telefoontje?
- Marcel graag een tukje doet in de buitenlucht tijdens het kamp?
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SPONSORS OPEN DAG

Heel
hartelijk
bedankt!!

VerheulCommunicatie.com Super de Boer Nieuwkoop
HKA Kempen bv Loon- en verhuurbedrijf Tino’s Discoshow
Familie van Schaik Familie Leliveld
Keukentrend Van Wengerden en Visser 
‘t Vliegend Paard Rijnbeek Dieren
Kwekerij de Graaf Fixit
Bloemenhuis Pietersen Dierplezier
Slagerij Rietveld Speedshop
Belle et Beau kapsalon Zadelmakerij van Rijs
Benza Entertainment De Brugspin
De Breuk bv Hydrauliek-Persen Familie de Rooy
Natuurgezondheidswinkel Weijers Installatiebedrijf op ‘t Land
Sport Express Ruitersport Intratuin
Zwembad de Hoorn Archeon
Meester bakker van Maanen Tempo Team
Jachthaven Tijsterman Tatje Fluisterboten
Les Deux Chevaux Ruitersport Alles voor Dieren
De Blijde Wereld Rozen Van Roon Living
Intratuin Bakkerij de Kruyf 
Slagerij Jos van der Pijl uit Zevenhoven Divoza Horseworld
De Ruitershop Harmelen

En iedereen die we vergeten zijn te noemen!!!!!

Ik hoop dat ik niemand vergeten ben, maar als dat wel zo is,
dan bij voorbaat mijn excuses.
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Hij tijdens het nachtspel door al het gegil, gekrijs en gelach heen is geslapen 
met het tienerkamp?

- Hij het tafelkleed prima vond om lekker onder weg te kruipen op het 
bankje?

- Hij nog steeds in de kreukels ligt van het veel te korte bankje voor zijn lange 
benen?

- Vera, Marina en Ester met veel plezier het kinderkamp een week hebben 
geleid?

- Merel heel goed synchroon kan dansen?
- Ria van plan is om een bijbaantje als paaldanseres te nemen, om het 

duurder geworden stro te kunnen betalen?
- Bo altijd precies een rondje over de manege gaat wandelen als er 

afgewassen moet worden?
- Jane en Ezzie geen vla meer lusten?
- Borah Joyce heel goed heeft leren springen?
- Bas in loondienst komt bij Marcel, zo gauw als hij oud genoeg is?
- Zijn zusje niet vies is van een beetje blubber?
- Julian helemaaaaaal niet moe is van het kamp, maar wel staand in een 

diepe slaap valt tegen de strobalen?
- Oscar een beetje zenuwachtig was voor de ouderavond, samen met 

Maartje?
- Jet om half 2 ’s nachts huppelend aan de kampleiding kwam vragen of ze 

nog wat leuks zouden gaan doen?
- Ezzie denkt dat ze zo sterk is dat ze met één hand een rijdende trekker tegen 

kan houden?
- Peter, Patries, Vera, Jane en Marina dit geen verstandige actie vonden?
- Zij daarom met vereende krachten een trekker met trailer van het bruggetje 

hebben geduwd, de parkeerplaats op?
- Marcel hier heerlijk doorheen heeft geslapen?
- Ria dit niet kon zeggen, aangezien dit alles onder haar raam plaats vond?
- Er een nieuwe rubriek in de Pretpraat staat, namelijk Pretfortfanaat?
- Dit in de plaats komt van het interview?
- Je ten slotte ook eens iets nieuws moet bedenken, ook al bevalt het oude 

nog prima?

U hebt het vast al gezien.......
Het is nu ook mogelijk om in de binnenbak te adverteren.

Hebt u belangstelling, vraag dan informatie bij Ria.

De kosten bedragen € 300,00 voor een jaar.
( per 2 jaar: € 550,00 / per 3 jaar: € 750,00)

Exclusief de kosten van het bord, dat uw eigendom blijft.
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september
� Suzanne Kranenburg
4 Marlies Bruggeman
� Floor Dieleman
� Helen Plevier
� Sanne Engelander
8 Jolanda van Leeuwen
8 Esmée Wulff
13 L. van Schaik- vd Leden
13 Myrtilene van Kempen
14 Naomi Tukker
�0 Yvonne Ernst-Verbiest
�1 Lianne Gordijn
�� Wilma Klootwijk
30 Mirjam de Vries

oktober
� Anne Niemel
� Marleen Koster
8 Yara Langeveld
13 Emma Diederik
1� Tessa Poot
1� Nadine Shaban
�0 Patricia Leliveld
�1 Amber vd Pijl
�3 Joyce Timmer
�� Kim van der Zon
�8 Petra Schutter
�� Samantha Stienstra
�� Ellen Paymans
31 Vera Vossenberg

Wij feliciteren de jarigen!!

We heten heel veel
nieuwe ruiters welkom 

op de manege!

We hopen dat iedereen 
het naar zijn zin zal

hebben en snel vrienden 
en vriendinnen op de

manege maakt.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  38

� september De lessen starten weer

�0 september Najaarscross
 Inschrijven start binnenkort

1� oktober Uiterste inleverdatum kopij
 voor de nieuwe Pretpraat

�� oktober Najaarsdressuur

�� november De Sint bezoekt Pretfort
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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 € 96,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 108,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 250,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 205,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 275,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de 
volgende tarieven:  Groepsles van 1 uur, € 5,00 - (* € 6,50) 
Privéles van 30 minuten, € 13,00 - (* € 15,-) 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.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

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
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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


