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Van de bestuurstafel
Haast niet te geloven, maar ook dit is weer de laatste Pretpraat van het jaar 
2013. Net zoals voorgaande jaren, ging het ook dit jaar enorm snel. Naar mijn 
idee zelfs sneller dan vorig jaar.  
 
Op het moment is iedereen zich aan het 
voorbereiden op de meest gezelligste 
maand van het jaar, december. Een 
maand waarin je met familie en/of 
vrienden samen bent en geniet van 
deze speciale momenten. Want niet 
alleen Sinterklaas komt voorbij in deze 
maand, maar ook Kerst wordt bij de 
meeste mensen wel gevierd. Twee 
speciale gelegenheden waar vooral 
kinderen enorm naar uitkijken. ‘Was ik 
wel lief genoeg dit jaar?’ ‘Zal Sint dit 
jaar mijn schoentje niet vergeten?’ De spanning voor 5 december is elk jaar weer 
erg groot.  
 
Ook dit jaar werd Sinterklaas gevierd op de manege. Het laatste evenement wat 
plaats vond dit jaar. Dit jaar is zoals elk jaar begonnen met diploma rijden op 3 
en 4 maart. Diploma rijden is voor alle kinderen een spannende gebeurtenis. Je 
moet laten zien wat je kunt en hierdoor bewijs je dat je een hoger niveau aan 
kunt. Omdat wij willen dat er een zo hoog mogelijk percentage slaagt, worden 
de deelnemers gekozen door onze instructrices.  
Kort na het diploma rijden vond op 17 maart onze jaarlijkse Caprilli wedstrijd 
plaats. Een wedstrijd waarin je een proef rijd met zowel dressuuronderdelen als 
hindernissen.  
De Caprilli werd opgevolgd door onze voorjaarscross op 11 mei.  
Het hoogte punt van het jaar was onze Open Dag. Dit jaar was er aan de 
dressuurwedstrijd geen thema gebonden, waardoor iedereen netjes in 
wedstrijdtenue verscheen. Nadat alle deelnemers gereden hadden was het tijd 
voor het showprogramma, wat zoals elk jaar weer ontzettend leuk in elkaar 
gezet is.  
De eerste week van de zomervakantie stond weer in het teken van de kampen. 
Dit jaar waren de twee kampen samengevoegd. Ondanks dat de week snel 
voorbij ging, kon iedereen terug kijken op een geslaagd kamp. 
Na de zomervakantie waren er nog maar 3 activiteiten gepland. 2 daarvan 
waren een wedstrijd, de najaarscross en de najaarsdressuur. Ook deze twee 
wedstrijden telden mee voor het clubkampioenschap. In deze pretpraat worden 
de kampioenen bekend gemaakt. Alvast gefeliciteerd! De beker wordt uitgereikt 
om de komende Open Dag. Het laatste evenement wat dit jaar heeft plaats 
gevonden, was het Sinterklaasfeest. Net zoals voorgaande jaren bracht de Sint 
met zijn pieten een bezoekje aan de manege. Een sfeerreportage met foto’s is te 
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vinden op de site.
Dat brengt ons weer in het hier en nu. Kerst komt er aan. Dat betekend dat de 
manege weer even gesloten wordt voor de lessen. 

Wij wensen iedereen een hele fijne kerst. Eet niet te veel, maar ook niet te 
weinig! Daarnaast wensen wij iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar toe. Kijk 
uit met het vuurwerk. Wij willen graag iedereen nog terug zien in het nieuwe 
jaar. 

Namens Het Bestuur, Marit van Leeuwen

Positief bericht!!
In deze steeds duurdere tijd, is het waarschijnlijk prettig om te horen dat de 
lesgelden op Pretfort in 2014 niet zullen worden verhoogd.
Ook het lidmaatschapsgeld van de vereniging blijft gelijk aan de afgelopen jaren.

Rekeningnummers wijzigen 
door IBAN
Ook Manege Pretfort en Ruitersportvereniging moeten aan die vreselijke, 
verwarring zaaiende, lange rekeningnummers.
Vanaf februari is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van de rekening-
nummers die we al tientallen jaren gebruiken.
Europa heeft er voor gekozen om meer fouten in het betalingsverkeer als accep-
tabel te beschouwen, dus zullen we over moeten op deze nieuwe nummers.

Betaling van lesgelden doet u voortaan op: NL80 INGB 0001 9415 87 t.n.v.
Manege Pretfort te Aarlanderveen.

Lidmaatschapsgeld voor de vereniging dient u voortaan over te maken op:
NL51 INGB 0003 5438 70 t.n.v. RSV De Ziende te Nieuwkoop.

We zullen de komende jaren waarschijnlijk vaker te maken krijgen met foute 
overboekingen, dus we zullen onze administratie ook gaan voorzien van de 
mogelijkheid om herinneringsnota’s te versturen. Mogelijkerwijs heeft dat dan 
weer gevolgen voor de tarieven, want uiter-
aard zullen we de kosten van het verzenden van 
die herinneringen aan u gaan doorberekenen. 
Dankzij Europa!

Ad Koster, penningmeester RSV De Ziende
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Ook in 2014 een Pretpraat
Mits we voldoende adverteerders hebben!
Pretpraat bestaat bij de gratie van onze adverteerders.
We zijn hen als vereniging dan ook zeer dankbaar dat zij (soms al jaren) bij ons 
willen adverteren. Zonder hun steun zou dit blad al lang verdwenen zijn.
We weten dat velen dat heel jammer zouden vinden, dus blijven we ons best 
doen om het ook in 2014 weer in uw brievenbus te laten verschijnen.
Dit is echter alleen mogelijk als we ook in 2014 weer voldoende advertentie 
inkomsten hebben. Dus hopen we dat de huidige adverteerders ons blijven 
steunen en zoeken we nieuwe adverteerders om ons hierbij te helpen. Temeer 
daar de tarieven van PostNL in het afgelopen jaar met maar liefst 200% zijn 
gestegen. (van ca 45 ct naar ca 115 ct per boekje)
Onze tarieven zijn zondermeer laag te noemen in vergelijking met andere 
clubbladen. We rekenen namelijk de volgende tarieven voor 6x adverteren:
 Kwart pagina € 40,00
 Halve pagina € 60,00
 Hele pagina € 100,00
Het wijzigen van uw advertentie is gratis, dus u kunt in elke Pretpraat-editie een 
andere (actuele) advertentie laten plaatsen.

Hebt u interesse, neem dan kontakt op met de penningmeester van de 
vereniging; Ad Koster. 
Via telefoonnummer (0172) 574353 of via de mail adkoster@deziende.nl

Diplomarijden 2014
In december of begin januari gaan de brieven weer uit naar de ruiters waarvan 
de instructrices denken dat ze opkunnen voor hun (volgende) diploma.
Momenteel wordt er diep nagedacht door hen om een zo juist mogelijke lijst 
samen te stellen. Het kan echter altijd een keer fout gaan, dus hoor je van kin-
deren in je les dat ze een brief hebben gekregen en ben jij niet uitgenodigd, maar 
denk je dat dat wel zo zou moeten zijn, vraag dan voor de zekerheid even aan je 
instructrice of ze een foutje heeft gemaakt, of dat ze denkt dat je nog beter even 
kunt wachten.
De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de instructrice, want we werken ongeveer 
net zoals bij het zwemdiploma; degene die worden uitgenodigd, hebben een sla-
gingskans van bijna 100%. Dat doen we om teleurstelling te voorkomen.
Dus als je instructrice je adviseert om nog even te wachten, wees dan niet te-
leurgesteld, want het zou jammer zijn als je zakt voor je examen.
De examens zullen plaatsvinden in februari of maart..
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A. van Leeuwenhoekweg 38 D2
2408 AN Alphen aan den Rijn
0172 233 238

info@destudiokeukensenbad.nl
www.destudiokeukensenbad.nl

Eigen montagedienst 

Snelle en accurate levering 

Leverancier van alle topmerken

Goede kwaliteit 

Scherpe prijzen

Altijd nameting op lokatie

Inclusief demonteren, slopen, 
leidingwerk aanpassen, 

plaatsen nieuwe badkamer 
tegels, tegelwerk, 

ingevoegd en afgekit

7.950,
00

Woensdag van 10.00 tot 17.00 uur   
Donderdag van 10.00 tot 17.00 uur   
Vrijdag  van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag   van 10.00 tot 16.00 uur
Overige dagen en/of tijden op afspraak.

COMPLETE KEUKEN
Duitse keuken incl. apparatuur en werkblad. Greeploos maxi-line wit 
of magnolia hoogglans. Onderstaande keuken staat opgesteld in 
onze showroom. Voor meer informatie, mogelijkheden en prijzen kunt 
u bij ons terecht.

3.995,
00
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TOTALE BADKAMER
Inclusief demonteren, slopen, leidingwerk aanpassen, plaatsen  

nieuwe badkamer tegels, tegelwerk, ingevoegd en afgekit.

7.950,
00

Vanaf

De gehele maand oktober en november

50% KORTING OP HET LEIDINGWERK EN ELECTRA!
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Sint op Manege Pretfort
Op zaterdag 23 november was het weer zover. Sint kwam naar manege Pretfort.
Alle kinderen verzamelden om 19.00 uur. Nadat iedereen er was, werd er 
gestart met een disco. De kinderen waren eerst nog wat verlegen met dansen, 
maar na een spelletje koelkast kwam iedereen toch los. Koelkast is een soort 
van stoelendans. Je danst tot de muziek uit gaat en dan sta je stil als een 
standbeeld tot de muziek weer aangaat. Iedereen was lekker opgewarmd en 
lustte iedereen wel een glaasje limonade. Na wat te 
hebben gedronken ging iedereen een speculaaspop 
versieren. Dat is natuurlijk altijd leuk en lekker. 
Tijdens het versieren kon iedereen die wilde nog wat 
meer drinken en rustig bijkomen voor het volgende 
spel. Ballontikkertje. Iedereen kreeg een ballon om 
zijn enkels en de anderen moesten deze ballon stuk 
trappen. Ja de sfeer zat er goed in en alle kinderen 
waren weer heerlijk warm. Inmiddels was het 20.30 
uur en verblijde de Sint ons met een bezoekje. Sint 
wilde alle speculaaspoppen natuurlijk wel even zien. 

Ieder kind heeft recht op een toekomst, heeft recht op onderwijs,
op medische voorzieningen en op een “warm” huis...

Circle4life zet zich in voor kansarme kinderen en gezinnen
in afgelegen gebieden in Kenia en helpt hen bouwen aan een toekomst.

www.circle4life.nl  -  www.facebook.com/circle4life
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Dus iedereen hup weer de kantine in zodat hij kon kijken. Nadat de meeste de 
pop hadden laten zien en het een en ander verteld hadden ging iedereen weer 
naar de binnenbak. Hier mocht Fleur een vraag stellen aan de Sint, maar moest 
daarbij op schoot. De Sint wilde het antwoord van de kinderen horen en daarom 
mocht Maartje ook bij hem op schoot om dit te geven. Hierna wilde de Sint en 
zijn Pieten weten wat onze manegekinderen over 
hem wisten en volgde de Sinterklaasquiz. Het 
werd een nek aan nek race die beslist werd door 
het mooiste Sinterklaasliedje te zingen. Daarna 
mochten een aantal kinderen bij de Sint op schoot 
zitten om wat te vertellen. Ook onze Yvonne 
mocht dit jaar bij de Sint op schoot. Na deze 
onthullingen kregen alle kinderen een cadeautje 
en ging de Sint weer weg onder het genot van het 
liedje dag Sinterklaasje. 
Wij hopen volgend jaar de Sint weer te mogen 
begroeten en willen iedereen bedanken voor hun 
hulp. 

Groetjes,
Hanneke 
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Vloeren zijn de specialiteit van De Kiezel Kunststofvloeren. Als leverancier van een breed 
palet komen we over de vloer bij particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Projecten 
verschillen, maar de redenen van een opdrachtgever om te kiezen voor een kunststofvloer 
komen opvallend vaak overeen: uitstraling, gemak en minimaal onderhoud.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. grindvloeren, marmerkorrelvloeren, mortelvloeren, 
coatingvloeren, gietvloeren en decoratieve gietvloeren. Per type kunt u weer kiezen uit tal 
van kleuren. Kom eens kijken in onze showroom

Curieweg 18 • 2408 BZ Alphen aan den Rijn • Tel: 0172 - 604501 • info@dekiezel.nl 

www.dek iezel .n l
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Sinterklaas op manege 2
Wat was het weer een gezellig feest  op de 
manege. Tuurlijk schrokken wij eerst wel even 
toen er een “Koe” los liep  de Pieten zagen hem los 
lopen , maar gelukkig bleek dit allemaal weer mee 
te vallen. Het was gewoon Quindo het paard van 
Yvonne. De hoofdpiet geloofde dit niet, pas toen hij 
even op hem ging zitten wist hij het zeker dit is een 
Paard!
Toen kon het feest beginnen er werd muziek 
gedraaid en  er werd lekker gesprongen en gedanst 
en heel hard mee gezongen,  de Danspiet had een leuk idee  lekker dansen en 
als de muziek stopt moet je zo stil mogelijk staan  en als je toch beweegt ben je 
af……. Je zou toch denken dat  Danspiet dit wel zou winnen  maar niets is waar!  
Maar ja een Danspiet wil nou eenmaal dansen en niet stilstaan.
Na al dit dansen en springen krijg je wel heel erg dorst dus tijd voor limonade  en 
wat lekkers. Om even wat bij te komen gingen we een Speculaaspopje versieren 
er stonden op de tafel bordjes met eetbare lijm en allerlei leuke versiersels en 
werd er dus druk geplakt en gesnoept het resultaat was echt heel mooi.
Er was weer lang genoeg stil gezeten tijd voor een spelletje, de ballonnen 
werden opgeblazen touwtjes aan de enkels geknoopt en rennen dan maar en  
kijken wie het langste met zijn ballon kan rond hollen. Het werd nu toch wel 
spannend of Sinterklaas wel zou komen het was erg koud en misschien vond 
Sint het wel te koud. Dus gingen we met zijn allen maar heel hard zingen en 
hopen dat Sinterklaas toch komt.
En gelukkig hoorde Sint ons zingen en daar was hij dan ……. na iedereen begroet 
te hebben was Sint erg benieuwd naar de versierde Speculaaspopjes. Toen had 
Zwarte piet een quiz bedacht en werden er groepjes gemaakt er waren zes 
vragen ojee wat was dit spannend
Toen mocht Mira even bij Sinterklaas komen er werd gesproken over Ponykamp, 
roze sokken En daarna was het de beurt aan Fleur Tuls , Piet had gezien dat ze 
op Azia haar eerste wedstrijd had gereden en vond dit zo knap. Sinterklaas riep 
toen Anne naar voren  die vertelde dat haar lievelingspony Zep is en dat ze graag 
op een groot paard zou willen rijden zelfs  Ria werd naar voren geroepen en 
moest even uitleggen waarom dit nog niet kan.
De laatste die bij de Sint mocht komen was Yvonne op ´t Land die moest 
Sinterklaas uitleggen waarom je niet mag gillen als je paardrijd  en waarom 
Yvonne dit dan toch deed de kinderen hielpen even mee heel hard gillen zodat ze 
dit nooit meer doet. Gelukkig had  Piet de zak met cadeautjes mee genomen , 
deze werd snel uitgedeeld en toen was het helaas tijd dat de Sint met zijn Pieten 
afscheid moest nemen, na luidt “Dag Sinterklaasje” was er een eind gekomen 
aan een heel gezellig Sinterklaas feest.
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zie ook onze webwinkel : www.libellaruitersport.nl

Elke zaterdag op de Alphense Markt

20%

Libella Ruitersport

Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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Kampioenen 2013
Alle wedstrijden van het jaar 2013 zijn weer gereden. Dit betekend dat er weer 
een berekening gemaakt kon worden. Wie o wie zijn er dit jaar kampioen 
geworden?

Om in aanmerking te komen voor clubkampioen, moet er deelgenomen worden 
aan 4 van de 5 wedstrijden die wij organiseren op Manege Pretfort. Doe je toch 
mee aan 5 wedstrijden, dan tellen je 4 beste resultaten.
Dit jaar zijn er bij de Eigen Paarden geen kampioenen. Er is niet voldaan aan de 
vier deelnames. Daarnaast zorgt het starten in 2 verschillende ringen er ook voor 
dat je niet meer in aanmerking komt voor het clubkampioenschap. 
Hieronder staan de kampioenen in het vet weergegeven. Daaronder alle ruiters 
die aan 4 wedstrijden hebben deelgenomen. 
De Kampioenen hebben inmiddels een brief thuis ontvangen, zodat ze het niet in 
deze Pretpraat pas lezen.

Renske van der Voorst 90 Kampioen Zonder A
Mira Pieterse 73 
Joyce van der Vis 68 
Sylvana Borst 64 
Esmée Hulscher 61 
Freija AlstrØm 60 
Marit van der Helder 59 
Iris Versluis 57 
Britt Look 51 
Ilona van der Hoek 43 

Michelle Gordijn 87 Kampioen A Diploma
Fleur Tuls 83 
Bradley Vonk 80 
Roosmarijn Kuijf 71 

Famke Angenent 90 Kampioen B Diploma
Mariëlle van der Heuvel 88 
Kim Harting 79 
Desiree van Wengerden 71 
Hannah Grisel 66 
Naomi Hesseling 58 
Fay Beijeman 52 

Eva Kranenburg 90 Kampioen C Diploma



Jaargang 39, nummer 6  -  december 2013  -  pagina  15

Maartje op ’t Land 84 
Demi Termeer 83 
Yvonne van der Heide 58 

Irene Weerheim 99 Kampioen D Diploma
Rienke Boonstra 85 
Marloes Nulle 73 
Mirjam de Vries 70 
Esmée Wulff 69 
Danique van Stigt 60

Kerstverhaal van mevrouw Burggraaff
Al ruim 30 jaar schrijft mevrouw Burggraaf uit Bodegraven het Kerstverhaal voor 
dit blad.
Inmiddels is ze 90 jaar en nog steeds is ze zeer be-
trokken bij Pretpraat..
Ter gelegenheid van dit feit, leek het haar leuk om 
eens een verhaal terug te pakken dat ze als één van 
de eerste schreef. Namelijk in 1983.
Daarnaast heeft ze dit jaar ook een speciale puzzel 
voor Pretpraat gemaakt.
We hopen dat jullie er veel plezier aan beleven om 
hem in te vullen.
De oplossing van deze puzzel staat elders in Pret-
praat.

We bedanken mevrouw Burggraaff ook dit keer 
weer heel hartelijk voor haar inbreng en wensen 
haar een heel fijne periode toe.

De Hulsttakken
Aan de rand van het bos stond de woning van de boswachter. Een grote maar 
wel een gezellige woning, tenminste dat vonden de bewoners zelf. Wie die be-
woners waren, wel ik zal ze even aan jullie voorstellen. Eerst vader en moeder 
van der Velde en hun dochtertjes Els en Willy.
Deze twee meisjes gaan heel wat meemaken, maar alles komt goed.
In dat leuke huis bevond zich nog een bedstee. Vooral in de winter is het heerlijk 
slapen, lekker warm, want zo’n bedstee is in de kamer, je kunt je voorstellen een 
grote kast zonder planken maar met een bed erin. Twee deurtjes ervoor... en je 
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kunt slapen.
Els en Willy hadden het maar wat 
leuk zo samen. Hun moeder had er 
ook nog gordijntjes voor gemaakt, ze 
noemden hun slaapplaatsje dan ook 
hun “koets”.
Op een dag gingen de 2 zusjes het bos 
in, moeder mocht dat niet weten, 
want zij mochten dat zeker niet, ook 
vader had liever dat ze bij huis bleven.
Echter Els en Willy dachten daar an-
ders over, zij kenden het bos, er zou 
heus niets kunnen gebeuren. Zij wilden hulsttakken gaan zoeken, want tegen 
Kerstmis kon je die in het bos wel eens vinden. Kerstmis, ja ze vonden dat altijd 
zo’n fijn feest, men probeerde elkaar blij te maken, moeder maakte de kamer 
gezellig. Vader hakte veel hout, dat knapte dan zo fijn in de kachel.
Een Kerstboom, nee die was er niet ieder jaar, maar hulsttakken, ja die waren er 
bijna altijd. Nu wilden Els en Willy deze eens zelf gaan zoeken om moeder blij te 
maken.
Zo gezegd, zo gedaan.
Hun warme manteltjes, wollen mutsen op en wit geschilderde klompjes aan, dat 
alles beschermde hen tegen de kou, want oei, koud was het.
Daar ging het tweetal, paadje in en paadje uit. Wat ze niet zo gauw merkten 
was, de lucht werd heel donker en … ja daar voelden ze al de witte vlokken, het 
was gaan sneeuwen.
Jullie begrijpen dat is natuurlijk altijd fijn, je kunt een sneeuwpop maken, sneeu-
wballen gooien, maar wanneer je in een bos loopt dan gaan al de paden en bo-
men op elkaar lijken, want alles wordt wit.
Laten we hard gaan lopen zei Els, dan zijn we vlug het bos uit. Dat dachten die 
twee, maar ze liepen het bos dieper in. Ze vergaten de hulsttakken, ze werden 
echt een beetje bang en Willy begon te huilen.
Zou moeder ons al missen, zou ze ons al zoeken, o, o, hadden we toch maar 
even gewacht tot morgen, op de dag hadden we toch ook de takken kunnen 
zoeken?
Ja, dat was goed gezegd, maar nu waren ze erg ver in het bos en moesten maar 
afwachten wat er zou gaan gebeuren.
Vader en moeder waren zelf zo druk bezig, dat ze de 2 meisjes nog niet gemist 
hadden.
Els, Els riep ineens Willy, ik zie daar een lichtje, gelukkig, we hebben ons huis 
weer gevonden, maar bij het dichterbij komen zagen ze dat het hun huis niet 
was.
Laten we er omheen lopen, zei Willy, misschien zien we iemand.
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Zo gebeurde het.
In de keuken van dat mooie huis zat een keukenmeisje de aardappelen te schil-
len. Zij had de beide meisjes al aan zien komen door het keukenraam en ging 
naar buiten.
“Wat doen jullie nog zo laat in het bos?”
“Wij zijn verdwaald, we dachten dat dit ons huis was, we waren aan het zoeken, 
maar zagen dat dit niet ons huis is”.
“Komen jullie maar binnen, doe de klompen uit en ga hier maar zitten, want ik 
moet even weten wie jullie zijn.
Jullie kunnen niet meer naar huis, want het is veel te laat geworden. Dirk, onze 
huisknecht, zal even naar jullie ouders gaan en vertellen dat jullie hier blijven 
slapen en dat wij jullie morgen weer thuis zullen brengen.
Dat was allemaal te veel voor de beide meisjes, ze begonnen heel erg te huilen 
en riepen, “we willen in ons eigen bed slapen, we willen hier niet blijven”.
Het hielp allemaal niets, ze konden niet meer weg.
Op het geluid van het huilen kwam ineens een lieve oudere dame de keuken 
in die vroeg, “wat is hier aan de hand, ach, ach, ach, waarom huilen jullie zo?” 
“Mientje, geef die twee toch wat warme melk” en ondertussen luisterde ze naar 
het hele verhaal.
“Ja, ja”, zei ze, verdwaald....
Els en Willy werden wat kalmer en vonden die oude dame ook erg aardig en 
vonden het goed dat Dirk bij hun ouders zou gaan vertellen dat de kinderen veilig 
waren.

De logeerkamer werd in orde gebracht en 
na een paar dikke boterhammen gegeten te 
hebben werden ze door Mientje naar boven 
gebracht.
Ze keken hun ogen uit, wat een mooie kamer, 
wat een grote bedden, heel anders dan hun 
“koets”.
De barones, dat was die oude dame, had schik in die twee, ze had geen kinderen, 
woonde daar met Mientje en Dirk in dat mooie grote huis, nooit was er een kind 
geweest, nu ineens twee meisjes die verdwaald waren, ze hoopte dat ze nog 
eens zouden komen.
In een boekenkast had ze kinderboeken staan, nu kon ze eens 2 prentenboeken 
weggeven, ja dat zou ze doen.
Ze riep Mientje en gaf de boeken mee, de kinderen mochten in bed nog plaatjes 
kijken en dan gaan slapen. Mientje mopperde wel, haar hele programma was 
in de war gestuurd door die 2 meisjes, de keuken was weer vuil, extra bedden 
opmaken, opnieuw afwassen, nee Mientje was niet blij, maar ja, ze moest de 
barones gehoorzamen, ach en toch was die mevrouw ook goed voor Mientje.
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Op de bedden lagen zelfs een paar nachtponnetjes die mochten Els en Willy 
aantrekken, ze mochten nog lezen ook.
Mientje stopte de twee onder de dekens en ging naar beneden, want zij was nog 
niet klaar met haar werk.
Willy keek eens naar Els, tjonge wat ben jij ver, zal ik naar jou toe komen?  He, 
he, ze konden weer een beetje lachen. Weetje zei Els, ik kom naar jou. Zo gezegd, 
zo gedaan. De prentenboeken werden vlug doorgekeken en daarna kropen ze 
dicht tegen elkaar aan.
De barones had in de grote hal af en toe geluisterd en toen ze niets meer hoorde 
ging ze heel stil naar boven, de kamerdeur stond op een kier en zo kon ze Els en 
Willy zien slapen, 2 kleine kinderkopjes boven de dekens, heel dicht bij elkaar.
Heel stil ging ze ook weer naar beneden.
Dirk??? Mientje??? Beiden kwamen de kamer binnen, ik wil jullie wat vragen, 
zullen we morgen met zijn allen die 2 meisjes naar huis brengen, ik wil wel eens 
kennismaken met de ouders.
“O ja” zei Mientje, ik vroeg nog naar hun namen, zij zijn de dochters van de bo-
swachter van der Velde.
“Goed,” zei de barones, “Dirk span morgen de paarden voor de mooie wagen, 
dan brengen wij dat tweetal weg”.
Zo gebeurde het. De volgende ochtend, aan een grote tafel gezeten (heerlijk 
geslapen) aten zij samen met de barones heerlijke boterhammen en hoorden 
dus ook de paarden hinneken.
“Heeft u paarden”, vroegen Els en Willy tegelijk. “Ja, die heb ik”, zei de barones. 
Ik heb nog een verrassing ook, wij brengen jullie met paarden en de mooie 
wagen naar huis. Ik wil jullie echter vragen om nog eens bij mij terug te komen, 
samen met je ouders. 
Wat was alles anders uitgekomen!
Mientje had de hulsttakken geplukt voor moeder, wat een feestelijke tocht werd 
dat, bijna Kerstfeest, het blijde feest.
Vader en moeder van der Velde stonden de volgende ochtend vroeg op, want Els 
en Willy zouden thuis worden gebracht, maar hoe ….. dat was voor hen ook een 
verrassing.
Blijde ouders zagen hun dochtertjes terug en de barones kreeg door dit voorval 
vrienden.

Ruitersportvereniging De Ziende

en Manege Pretfort

wensen u Fijne Feestdagen en een

Sportief en Gezond 2014
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Paardenpraat 
Hallo lieve trouwe lezers! Ik heb wel 
eens eerder in dit blad gestaan en 
eerder dit jaar heb ik ook al in de 
belangstelling gestaan toen ik jarig 
was, en daar wil ik jullie allemaal 
persoonlijk nog voor bedanken! Ik 
heb echt van de aandacht genoten! 
Maar ik hoop dat jullie deze 37 jarige 
knappe opa niet vergeten. Want 
soms heb ik een beetje het idee dat 
ik over het hoofd gezien word. “O ja, Sandor, die hebben we ook nog!” En dat 
terwijl ik nog zo vaak heel zwoel knipoog. ( Mijn linkeroog zit namelijk wat meer 
dicht dan mijn rechteroog. Van horen zeggen is dit heel lief en schattig ) Nu denk 
je misschien, nou nou niet zo brommen, maar zo gaat het helaas wel vaak hoor! 
Als jullie kindjes de ponystal in lopen om bijv Sunny te poetsen en op te zadelen 
lopen jullie zo aan mij voorbij. En eigenlijk mag iedereen zich aangesproken 
voelen, want jullie moeten allemaal in de ponystal zijn om de spulletjes van jullie 
rijpony te pakken uit de zadelkamer. Dat betekent dat jullie allemaal langs mij & 
mijn mooie vrouwtje Valda komen. Jullie mogen best eens stil blijven staan, wij 
houden namelijk onwijs van aandacht zo op onze oude dag. En het liefst krijgen 
we natuurlijk een flinke goede poetsbeurt, daar zijn we helemaal blij mee!

In mijn vroegere leven heb ik onwijs veel mee gemaakt. Ik heb zelfs officiële 
wedstrijden gereden en later heeeel veel kinderen door de lessen heen gesjou-
wd. Maar dat weten jullie hopelijk nog wel van wat er eerder dit jaar allemaal 
over mij in de pretpraat heeft gestaan en in de kantine heeft gehangen, dus 
daar wil ik verder niet te uitgebreid op in gaan. Wat natuurlijk het allermooiste 
is, is de liefde. Ik heb verschillende liefdes gehad, ja dat hoort erbij hè. Donja en 
Fina verdienen toch nog even een plekje hier in dit blad, die zal ik nooit ver-
geten! Maar nu ben ik nogsteeds hoteldebotel van de lieve lieve Valda. Valda 
is echt mijn maatje. Wisten jullie dat haar officiële naam Ginger is? Haar ras is 
onbekend maar ja hè, dat maakt mij echt helemaal niet uit. In mijn ogen is ze 
het liefste en mooiste paard!( bij nader inzien, na mezelf uiteraard ) Wat ik van 
Valda heb gehoord is dat ze in ieder geval véel meer liefde en zorg hier op pret-
fort krijgt dan dat ze op haar vorige plek kreeg. We hebben nu zelfs ons eigen 
privé weiland en Ria die ons altijd aandacht en eten geeft! Ze is ongeveer 10 cm 
kleiner dan dat ik ben en is geboren in 1983. Dat maakt haar ook al 30 jaar oud! 
Valda is een hele lieve manegepony die een aantal jaren trouw kinderen op haar 
rug heeft rondgereden. Ze is nu te oud om nog lessen te lopen, ze is namelijk erg 
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stijf en ja dat krijg je hè als je ouder wordt, dan functioneert alles niet meer zoals 
vroeger. Maar dat maakt haar zeker niet minder lief!

Omdat wij vooral in de winter er echt uit gaan zien als pluchen knuffelponys 
is het ook belangrijk dat we goed gepoetst worden. Misschien is het rijden het 
leukst om te doen, maar de verzorging is ook erg belangrijk! Naast dat poetsen 
erg lekker is, is het ook nodig! Een gezonde schone huid bevordert namelijk de 
gezondheid van ons paarden. Daarom is het belangrijk dat onze huid goed ver-
zorgd word. Met het poetsen word opgedroogd zweet, huidsmeer, schilfers, vuil,  
stof en losse haren verwijderd. Ook wordt nog voorkomen dat de huidporiën 
worden afgesloten. Huidporiën? Wat een lastig woord! Een huidporie is eigenlijk 
een kleine onzichtbare opening in je huid. Die hebben jullie ook. Onze huidporiën 
zijn belangrijk voor het regelen van onze lichaamstemperatuur. Een van de re-
denen dat we rollen is ook om onze huidporiën schoon te houden.

Omdat  geen lessen meer rijden, worden we niet meer standaard voor de lessen 
gepoetst. Terwijl het eigenlijk voor ons bejaarden ook nog eens extra nodig is, 
omdat onze haren moeilijker loslaten. Nu in de winter is het juist handig dat we 
zo’n dikke vacht hebben, maar straks als het weer lente wordt en wij onze win-
tervacht gaan verliezen kunnen we jeuk krijgen van al die losse haren.

Wij hopen dat het werk dat wij al 
die jaren als trouwe manegepony’s 
gedaan hebben niet vergeten wordt 
en wij zo nu en dan eens een lekkere 
poetsbeurt van jullie krijgen! Dat kan 
gewoon in onze stal, we zijn rustig 
en blijven meestal gewoon staan. 
Natuurlijk is het wel belangrijk dat 
je zoals bij elk paard voorzichtig doet 
en niet te druk bent, we blijven grote 
dieren!  

Ik hoop dat ik jullie heb laten zien dat 
naast het rijden ook de verzorging erg 
belangrijk is! Ik vond het leuk om toch 
weer even mijn gezicht hier te laten 
zien, en ik ben nog lang niet van plan 
deze aarde te verlaten! Dus jullie zijn 
nog niet van me af!
Liefs, Sandor!
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                  G&O Ruitersport    
                  Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
                  Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport.nl 
                   

Geopend na afspraak (ook ’s avonds en in het  weekend)  

             Woensdag en Donderdag van 14.00 tot 17.30 open  
                      

    Open huis 
       Zaterdag 30 november 
     En 7, 14 en 21 december 

                
     van 13.00 tot 17.00 uur  

               
      

Halsterset Royals Competition met stras €   24,95 
G&O Tea Tree shampoo 500 ml   €     7,50 
Horka peesbeschermers Crystal lak  €   24,95 
Opscheermachine       €   59,95 

Kleine cadeautjes       v.a. €     1,50

 Winterlaarzen       v.a. €   14,95 

Winterdekens       v.a. €   44,95 
Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                        

       http://www.facebook.com/GORuitersport.nl                                       
 
 
                        Op de foto Kyara, Kenny en jessy van Karin Post 

 
Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 
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Adopteer een stukje buitenbak!
De meeste mensen hebben het al eens mogen ervaren; de kwaliteit van de 
buitenbak van Manege Pretfort begint, vooral bij veel regen, achteruit te gaan.
Ook Ruitersportvereniging De Ziende heeft dat kunnen ervaren bij de laatste 
twee wedstrijden. Veel water in de bak, dat niet snel wegloopt.
Er moet dus op korte termijn iets gaan gebeuren, want het geheel gaat alleen 
maar verder achteruit.

Daarom hebben we een ludieke actie verzonnen.
We zoeken mensen die een stukje van de 1200 m2 grote bak willen adopteren.
Je kunt vierkante meters van de bak adopteren voor € 10,00 per vierkante 
meter. Uiteraard kun je ook meerdere vierkante meters adopteren.
Iedereen kan aan deze actie meedoen, dus ook je opa, oma, tante, oom, broer, 
zus, buurman, collega, of wie dan ook. Vraag ze dus gerust om een stukje te 
adopteren.

Elke vierkante meter levert een lotnummer op.
Aan het einde van de actie, verloten we een leuke prijs!  

Voor het hoekje waar Ria altijd zit, hebben we iets bedacht dat nog lud-
ieker is. Deze hoek kun je een bod op doen vanaf € 100,00.
De hoogste bieder krijgt deze hoek dan toegewezen.
De hoek krijgt dan gedurende een jaar jouw naam, als je dat wilt.
Binnenkort maken we bekend wat de sluitingsdatum voor de biedingen is.
Is je bod niet het hoogste, dan krijg je voor hetgeen je geboden hebt gewone 
vierkante meters. Dus heb je 100 euro geboden, dan krijg je 10 m2.

In de kantine komt een grote poster te hangen met de indeling van de bak.
Elke vierkante meter krijgt een nummer. Vergelijkbaar met een landkaart.
De bak is 20 meter breed en 60 meter lang, dus in de breedte gaan we met let-
ters werken en in de lengte met cijfers.
Op een lijst kun je vervolgens aangeven welk vakje je wilt adopteren.

Bieden op de hoek van Ria kan via een aparte lijst.

Uiteraard kun je ook je bod uitbrengen via de mail.
Mail dan naar pretpraat@deziende.nl.
Het hoogste bod zetten we regelmatig op de site.
Uiteraard houden we ook op de site de geadopteerde vierkante meters een 
beetje bij.
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Een creat ieve duizendpoot met passie voor vormgeven. Met 
z i jn brede ervar ing is hi j  de ideale partner voor uw graf ische 

vormgeving, DTP-werk,  f rontend-design of i l lustrat ies.

Meer weten, neem dan contact op via 06 - 24 63 22 02

 | VORMGEVER | ONTWERPER | CREATIEVELING |

PIETER DIRkzWAGER, VORMGEVER
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Kerstpuzzel van mevrouw Burggraaff

Horizontaal: 
1  seizoen ......   
7  lidwoord .. 
11  we kunnen bibberen van de … 
15  voegwoord .. 
17  een oude lengtemaat .. 
19  je kunt je heel … voelen  
23  telwoord .... 
27  angstschreeuw ... 
30  Ot en ....
34  met Kerstmis denken we aan .....
40  iemand achter .. lopen
42  het vierde woord “er was eens …
45  een bekende boom,vooral rond 
 deze tijd van het jaar.
49  Meisjes naam ....
55  naam van een voetbalclub ....
61  liever ... dan moe
65  Meisjes naam ....
69  bekende naam uit het Kerstverhaal 
 ( een beetje doordenken )
74  wat vieren veel mensen op 
 25 en 26 December?

Vertikaal:
3  ontkenning ...
4  een vat oif een ... 
6  na ..... komt zonneschijn
8  getij ..
12  hier kunnen wij lekkere dingen 
 in  maken 
13  persoonlijk voornaamwoord
18  je kunt ... zijn van een vereniging 
 of een club
21  schaatsen, dan denken we aan ......
46  de eerste en laatste letters zie je nu, 
 vul de middelste .. letters in,
 denk aan Scheveningen
49   jong schaap
51  iemand ... bewijzen
53  een prachtige boom

Oplossing elders in deze Pretpraat
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Wist je dat?
-  Sinterklaas ons ook dit jaar niet overgeslagen heeft? 
- We een hele gezellige avond hebben gehad?
- De Sint dit jaar toch wel echt een opvallend mooie zitplek had? 
- We maar hopen dat Sinterklaas van roze en bloemetjes houd, aangezien er  
 mooie tafelkleden op de grond lagen?
-  De paarden weer dekens op hebben? 
- Ria een tijdje geleden in de binnenbak tegen de muur was aangereden met  
 de tractor? 
-  Dit kwam doordat Flitsie er zoals gewoonlijk met zijn neus bovenop stond, en  
 dus in de weg stond? 
-  Er hierdoor dus een soort deuk in de muur zat? 
-  En de o zo mooie grijze verf er ook af was?  
-  De manegepony’s hier helemaal door van slag waren? 
-  Ze allemaal de dag erna bij het loslopen helemaal uit hun plaat gingen? 
-  Alleen Piraat er zonder te blikken of blozen langs liep? 
-  De verklaring hiervoor misschien wel is dat hij wat minder goede ogen heeft?
-  Het gelukkig met hulp van Yvonne weer helemaal is opgeknapt?
-  Er nu namelijk niks meer van te zien is?
-  Yvonne, Aag, Ria & Jacky Marjolein hebben opgezocht in haar nieuwe 
 huis in Reeuwijk?
-  Selly & Johnney het daar erg naar hun zin hebben?
-  Hier misschien meer over te lezen valt in de volgende pretpraat? 
-  Een paar mensen van onze manege met Sunny & Vosje naar de Herenhof zijn  
 geweest om vouchers op te halen voor de Ten Brink Clubactie? 
-  Wij trots zijn op onze pony’s die daar zomaar braaf hun rondje lopen met  
 kindertjes op hun rug? 
- Deze actie tot 30 november liep en we maar liefst €220,85 hopen te 
 ontvangen van Ten Brink Foodretail?
-  Ushi kreupel is? 
-  Ready weer helemaal geschoren is? 
-  Lucky, het veulentje van Marinda tot verrassing voor velen weer bij 
 ons staat? 
-  Dit alleen voor de wintermaanden zal zijn, en ze dus niet officieel van Ria is? 
-  Ze nu 2,5 jaar is? 
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-  Ze net zo’n schattig hoofdje heeft als haar moeder?
- Er zondag 30 november een zitles is geweest?
- Dit erg leerzaam was?
-  Wij iedereen oproepen om wanneer zijn of haar paard heeft gepoept in 
 de binnenbak dit ook op te ruimen?
-  En als er een ander paard heeft gepoept hier dus ook even OM heen te 
 rijden in plaats van DOOR heen? 

PretportretMirjam & Mister       Pretportret Romy en Piraat

Oplossing Puzzel
Horizontaal:
1 winter 7 de 11 kou 15 of
17 el 19 blij 23 tien 27 gil
30 Sien 34 Vrede 40 na 42  één
45 Spar 49 Lien 55 Esto 61 lui
65 Toos 69 Maria 74 Kerstmis

Verticaal:
2 nee 4 ton 6 regen 8 getij = eb
12 oven 13 U 18 lid 21 ijspret
78 T (extra letter)



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  28



Jaargang 39, nummer 6  -  december 2013  -  pagina  29

Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

december

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

12 Jessica Rietveld

12 Sylvia Tijsterman

13 Emma Vos

13 Quinty van Gulik

14 Lise van Dieijnen

14 Mieke Eriks

16 Ria van Gulik

17 Fabiënne Oskam

18 Joyce Baak

22 Femke Wouters

24 Noël Koot

25 Ageeth van Tol - Snel

26 Jessica Henry

27 Sharona Midden

28 Romy van der Laan

januari
5 Lotte Oostveen
5 Esmee Hulscher
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
8 Inge Vos
12 Ricardo Wessels
18 Brendan Collins
18 Roosmarijn Kuijf
19 Yvonne op ‘t Land
20 Ashley Gomes
20 Sharon Gomes
26 Hanneke Tielenburg
27 Corrie Smittenaar

februari
1 Sophie den Boer
2 Mariëlle van Ettinger
4 Kim Garthoff
5 Linda de Roos
7 Julia Vianen
10 Suzan vd Burgh
14 Eva Kranenburg
20 Jasper Reijnders - Thiele
25 Danique van Stigt
25 Francisca Schutter

maart
2 Wilma Collins
4 Annemarije Ludwig
5 Jet op ‘t Land
12 Laura Beckers
13 Irene Weerheim
15 Marjanne  Keizer - van Berkel
17 Femke Severrien
17 Patricia Kranenburg
19 Beau Schonewille
23 Savannah Vonk
24 Maartje op ‘t Land
25 C. van Schaik

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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februari of maart
Diplomarijden (op uitnodiging)

De manege is
voor lessen gesloten

vanaf dinsdag 
24 december t/m 

woensdag 1 januari
Op 2 januari starten we weer met de lessen.

Manege Pretfort en
Ruitersportvereniging “De Ziende”

wensen u fijne feestdagen een een heel 
goed begin van 2014!
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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 in 2013
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 126,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 138,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan resp. € 10,- en € 14,-.

Pensionstalling voor paarden komt op € 280,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 235,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 305,00 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 daarop deelnemen aan lessen, dan 
gelden de volgende tarieven:  10-lessenkaart voor groepsles van 1 uur, € 55,-.
Privéles van 30 minuten, € 17,-.
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
Is uw paard ziek en neemt u deel aan de groepslessen op een manegepaard, dan betaalt u € 12,- per uur.  

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 € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) 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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Dorpsstraat 153 - Nieuwkoop - Tel (0172) 571262
www.rijnbeek-dier.nl

LIKE ons op Facebook
en u wordt op de hoogte

gehouden van onze acties
Of meld je aan voor onze nieuwsbrief

op onze site www.rijnbeek-dier.nl

U vindt ons ook
op Facebook

* met uitzondering van medicijnen

Prettige Feestdagen namens alle medewerkers 

van Dierenspeciaalzaak  Rijnbeek

25 % Kortingop alle* paarden artikelen

ALLEEN bij inlevering van deze  advertentie

Uw adres voor alle ruitersportartikelen, wormpasta,
diervoeders en benodigheden

Altijd 10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


