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Van de bestuurstafel
Het is haast niet te geloven maar we lopen al weer tegen het einde van het jaar.
De maand van pakjes, lichtjes en 
gezelligheid binnenshuis is weer 
begonnen.
En ieder jaar lijkt het wel of het 
steeds sneller gaat. 
Als je jong bent kijk je ernaar 
uit en gaat het langzaam, je 
kan niet wachten op de Sint en 
al zijn Pieten, de kerstboom en 
natuurlijk oud en nieuw. Maar 
als je ouder wordt heb ik altijd 
het gevoel dat de kerstspullen nog niet op zolder staan of het moet alweer naar 
beneden. 
Toch heb ik geen hekel aan deze maand. Op de één of andere manier stralen 
de mensen ook iets bijzonder uit en waarom, ik weet het niet. Het is denk ik de 
saamhorigheid, het lekker bij elkaar kruipen, kacheltje aan en staren naar de 
lichtjes van de kerstboom of  kaarsjes die in huis staan.
Over saamhorigheid gesproken, wat hebben we een leuke groep mensen bij 
elkaar op de manege en of je nu een eigen paard heb staan of één keer in 
de week je les komt rijden we horen en/of voelen ons hier allemaal thuis en 
iedereen staat voor iedereen klaar zowel tijdens als buiten de lessen. Ik moet 
zeggen dat dit echt niet overal zo is daarom wil ik in ieder geval iedereen 
bedanken die het afgelopen jaar op welke manier dan ook geholpen heeft. 
Het was weer een jaar met leuke en minder leuke dingen daarom zwaaien we 
2012 uit met een lach en een traan.

Natuurlijk kijken we even terug naar de afgelopen activiteiten van 2012.
Ik ga ze niet allemaal uitbundig omschrijven maar zal er even een paar 
uitplukken.
We begonnen met het diploma rijden op 4 en 5 maart.
Dit is en blijft een spannende gebeurtenis, je moet laten zien wat je allemaal kan 
en bewijzen dat je het komende jaar de wedstrijden op een hoger niveau kan 
rijden.
Al snel daarop kon je laten zien wat je kon, want op 18 maart werd  de caprilli 
proef en op 12 mei de voorjaarscross gereden.
De opendag op 16 juni was weer een hele happening voor zowel jong als oud en 
mocht iedereen weer in verkleedkleren in de ring verschijnen. Het thema dit jaar 
was de ridder tijd.
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Niet alleen de rijdende leden waren verkleed ook de leden van het bestuur en 
alle helpers liepen in ridderpakken rond. Zelfs op en rond het erf stond  een 
schavot en hingen er vlaggen.
Ook tijdens de grote vakantie was het de eerste 2 weken een drukte van belang.
Het was weer tijd om even uit je dak te gaan, geen school, geen ouders en 
alleen maar paarden, pony’s, niet slapen, vies worden en samen lachen, gieren 
en brullen, want dat is immers kamp een periode waar je later nog vaak lachend 
aan terug denkt..!!
Wederom werd er op 15 september en 13 oktober gestreden om de prijzen 
tijdens de najaarscross en najaarsdressuur.
Natuurlijk had ook Sinterklaas beloofd dat hij langs zou komen en op 24 
november stond hij voor de deur met een aantal pieten en zakken vol cadeautjes 
en werd het weer een gezellig feestje.
Nu alle activiteiten achter ons liggen en de wedstrijden gereden zijn, zijn ook de 
kampioen van 2012 bekend. De gelukkigen zijn door middel van een brief op de 
hoogte gesteld en zullen op de eerst komende opendag 2013 hun wel verdiende 
beker in ontvangst nemen.

Inmiddels ligt het Sinterklaasfeest alweer even achter ons en kunnen we ons 
opmaken voor de kerstdagen, even wil ik u eraan herinneren dat tussen kerst en 
nieuwjaar de manege gesloten is voor manege lessen. De laatste les zal gegeven 
worden op zaterdag 22 december en op woensdag 2 januari zullen de lessen 
weer gewoon zoals altijd hervat worden.

Verder willen wij iedereen fijne feestdagen toewensen, wees voorzichtig met 
vuurwerk en eet niet te veel oliebollen want voor je het weet ben je te zwaar 
voor je lievelings paard of pony en dat willen we jou en je pony niet aandoen.

Het bestuur

In Memoriam 
Lena van Schaik – van der Leden

Op vrijdag 9 november ging om even over 10 uur de 
telefoon.
Het was meneer van Schaik, die mij vertelde dat zijn 
vrouw die morgen was overleden.

Een schok gaat dan door je heen, want ondanks het feit dat ik al heel lang wist 
dat het niet echt goed ging met haar, schrik je toch altijd weer bij zo’n bericht.
Twee weken eerder zaten we nog met haar op de 40 jarige bruiloft van vrienden 
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die vroeger op de manege reden en die, net als wij, nog steeds regelmatig op 
visite gingen bij de van Schaiken in hun Alphense huisje.

Ik kende mevrouw van Schaik sinds halverwege de 70-er jaren.
Mij was gevraagd om het geluid te verzorgen in verenigingsgebouw De Rank in 
Nieuwkoop, alwaar de Ruitersportvereniging een Sinterklaasfeest zou verzorgen 
voor de jongste ruitertjes.
Ik kwam daar als volslagen onbekende, maar werd onmiddellijk opgenomen in 
de gezellige club van de toenmalige bestuurders en de familie van Schaik.
Na het verzorgen van het Sinterklaasfeest, volgden nog wat andere feestjes 
en vervolgens vroeg mevrouw van Schaik me voor de kampen. Eerst voor het 
geluid, maar kort daarna ook als leiding.
We zaten dan al weken van te voren allerlei dingen uit te zoeken, want alles 
moest volgens haar vooraf goed zijn georganiseerd. Stel je voor dat er eens iets 
niet goed verliep. De kinderen kwamen toch voor een weekje plezier, dus hield ze 
veel dingen van de organisatie behoorlijk in de hand.
Ik heb meer dan 20 kampen gedraaid en altijd hield zij vooraf een oogje in het 
zeil.

Na een paar jaar kwam volgens mij ook het idee om mij in het bestuur te halen, 
uit haar hoek.
Argumenten als dat ik niets van paarden wist, waren niet belangrijk, want 
uiteindelijk reed ze zelf ook geen paard. Sterker nog; het was beter, want dan 
kon je je met de organisatie bezighouden......
Ze wist mensen heel goed te overtuigen van hetgeen je volgens haar voor 
kwaliteiten had. Zo sterk zelfs, dat ik al sinds 1978 een bestuursfunctie vervul.
Mevrouw van Schaik was ook altijd degene waar ik als penningmeester de 
afspraken mee maakte voor de activiteiten van de vereniging. Meneer van 
Schaik regelde alles met de paarden, maar mevrouw van Schaik regelde met mij 
de financiële zaken. En we werden het altijd eens.

Toen Ria en Marcel de manege overnamen en de van Schaiken richting Alphen 
vertrokken, is het kontakt altijd gebleven. Regelmatig gingen mijn vrouw en 
ik op de koffie bij hen en als het eens wat langer uitbleef, belde mevrouw van 
Schaik of er soms iets was, want ze had al zo lang niets meer gehoord. Dat is al 
die jaren zo gebleven. We gingen graag bij hen op de koffie.
Uiteraard hopen we ook in de komende jaren nog regelmatig een bezoekje 
aan het Indiapad te brengen, want de kontakten met meneer van Schaik zijn 
natuurlijk niet minder goed.
Maar er zal altijd een leegte te voelen zijn als we daar komen.
Dat geldt voor ons, maar in nog grotere mate voor meneer van Schaik, Ria en 
haar broer Cor.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  8

We wensen de familie van Schaik veel sterkte toe in de komende maanden, 
want met de feestdagen merk je zo’n verlies meestal het sterkst op.

Ad Koster

Bedankje!
Langs deze weg willen we iedereen die ons heeft gesteund na het overlijden van 
mijn moeder en vrouw, heel hartelijk bedanken. 
De steun kwam soms uit geheel onverwachte hoek. 
Soms van mensen die dicht bij ons staan, maar vaak ook van mensen waar we 
de laatste tijd wat minder contact mee hadden. 
Veel oud-ruiters zagen we ook tijdens het condoleren, of stuurden ons een 
berichtje. 
Daarvoor onze hartelijke dank.

Ria van Schaik
ook namens mijn vader en broer

Kampioenen 2012
Alle wedstrijden van het jaar zijn weer verreden, dus de berekeningen konden 
weer worden gemaakt. Wie zouden er in 2012 Kampioen zijn geworden?
Altijd weer een spannende berekening, want degene die na 3 wedstrijden op 
de eerste plaats staat, kan zomaar terugvallen na een slecht gereden vierde 
wedstrijd.
Voor het eerst dit jaar, telde ook de Caprilli mee. Waardoor nu dus 5 wedstrijden 
tellen voor het kampioenschap. Waarvan er 4 gereden moeten zijn.
Heb je aan alle 5 meegedaan, dan tellen de beste 4 resultaten voor de 
berekening. Het is dus altijd gunstig om aan alle wedstrijden mee te doen.
De resultaten werden op een speciale manier opgeteld en daar rolden dan de 
onderstaande resultaten uit.
Vet gedrukt de kampioenen en daar onder iedereen die aan minimaal 4 
wedstrijden heeft deelgenomen, met het behaalde resultaat.

Marielle v.d Heuvel a 101 Kampioen met A-diploma  
Desiree v. Wengerden a 86    
Famke Angenent a 78    
Sabine Esveld  a 72    
Romy Lankhaar  a 68    
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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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Michelle Gordijn  a 59    
Naomi Hesseling a 58    
Laura Beckers  a 54    
Romy v.d Laan  a 46    
Sascha d. Boer  a 43    
     
Eva Kranenburg b 86 Kampioen met B-diploma 
Isabel de Ruiter  b 83    
Melissa Kempen  b 81    
Demi Termeer  b 77    
Francisca Schutter b 69    
Yvonne v.d. Heide b 67    
          
Marloes Nulle  c 93 Kampioen met C-diploma  
Rienke Boonstra c 88    
Ruth Walburg  c 70    
Kim Garthoff  c 62      
         
Mirjam de Vries d 86 Kampioen met D-diploma 
Esmee Wulf  d 85    
Laura Braam  d 66    
         
Marit van Leeuwen ep 97 Kampioen EP 50 pt uit dressuur
Femke Severrien ep 97   47 pt uit dressuur
          
Renske v.d Voorst za 92 Kampioen Zonder Diploma  
Shannon Hoogervorst za 87    
Gaby v. ‘t Hart  za 83    
Joyce v.d Vis  za 79    
Brendan Collins  za 78    
Fleur Broer  za 64    
Mira Pieterse  za 63    
Bradley Vonk  za 61    
Sylvana Borst  za 56    
Marit v.d Helder  za 41

 
  NOODOPROEP!

Wie helpt ons aan adverteerders voor Pretpraat?
U kunt al voor € 40,- per jaar in Pretpraat adverteren!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ad Koster.
Telefoon (0172) 57 43 53 - email: adkoster@deziende.nl
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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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Ook in 2013 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 2013 weer in uw brievenbus te laten verschijnen.
Dit is echter alleen mogelijk als we ook in 2013 weer voldoende advertentie 
inkomsten hebben. Dus zoeken we nieuwe adverteerders om ons hierbij te 
helpen. Helaas stoppen volgend jaar enkele trouwe adverteerders vanwege de 
crisis in hun branche. 
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 2013
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 de eerste helft van maart.
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Sinterklaas op manege
Ik vond het Sinterklaasfeest heel leuk en de Pieten waren ook echt heel grappig. 
Toen ik aankwam moesten we eerst even in de kantine zitten. Na even wachten 
klopten de Pieten heel hard op de ramen en deuren. Toen we moesten we een 
dansje doen, die we later aan Sinterklaas zouden laten zien. Na het oefenen 
van het dansje gingen we spelletjes spelen, zoals tikkertje, knijpertikkertje en 
WC-tikkertje. Tussen de tikkertjes door heb ben we wat gedronken. En toen we 
moe waren van 
het tikkertje doen 
kwam Sinterklaas. 
Sinterklaas moest 
gelijk op zijn 
speciale stoel gaan 
zitten, zodat we 
met zijn allen goed 
voor hem konden 
zingen. Na het 
zingen lieten we het 
dansje zien. Dit ging 
hartstikke goed. Na 
het dansje kregen 
we allemaal een 
cadeautje en na het 
cadeautje kregen 
we een zakje met pepernoten en gingen we weer naar huis. Zoals jullie lezen 
konden was het dus een erg leuke en drukke avond. Iedereen die geholpen heeft 
erg bedankt hiervoor.

Groetjes, Shannon Hoogervorst
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In het Pretfort – Vriendenboek
Deze keer: 

Jet op ‘t Land
1 Naam: Jet op ‘t Land.
2 Bijnaam: Jetje.
3 Geboren op: 5 maart 2002.
4 Broers en / of zussen: 
 1 broer (Simon) en 1 zus (Maartje).
5 Woonplaats: Zevenhoven.
6 School: De Zevenhof.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 4 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Ria.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen?  
 Op Valda.
10 In welke les rij je nu? 
 Op woensdag van 14.30 – 15.30 bij Ria.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Springen.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Wijken.
13 Heb je nog andere hobby’s? Piano en gitaar spelen.
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw of roze.
15 Wat is je lievelingsboek? Hoe overleef ik ….
16 Wat is je lievelingsfilm? Disney-films.
17 Naar welke muziek luister je graag? Gangnam – style.
18 Wat eet je het liefst? Pizza en patat.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Villa Biljart in België.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Spruitjes en witlof.
21 Wat wil je later graag worden? Dierenarts.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Quindo, Izy en Piraat.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Op Quindo kun je leuk zonder zadel, 
 op Izy kan je leuk springen en op Piraat kun je leuk rijden.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen en 
 wat zou je dan het állerliefst gaan doen?
 Met Quindo op het strand.

NOODOPROEP!
Wie helpt ons aan adverteerders voor Pretpraat?

U kunt al voor € 40,- per jaar in Pretpraat adverteren! Info: adkoster@deziende.nl
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In het Pretfort – Vriendenboek
Deze keer: 

Maartje op ‘t Land
1 Naam: Maartje op ‘t Land.
2 Bijnaam: Maart.
3 Geboren op: 24 maart 1999.
4 Broers en / of zussen: 
 1 broer (Simon) en 1 zusje (Jet).
5 Woonplaats: Zevenhoven.
6 School: Ashram in Nieuwkoop.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 5 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Van Wilma.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen?  
 Op Sandor.
10 In welke les rij je nu? 
 Op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur bij Ria.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Dressuur of springen.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? Stelling vragen in draf.
13 Heb je nog andere hobby’s? Nee.
14 Wat is je lievelingskleur? Heb ik niet.
15 Wat is je lievelingsboek? Het leven van een loser.
16 Wat is je lievelingsfilm? Ice Age 4.
17 Naar welke muziek luister je graag? Van alles.
18 Wat eet je het liefst? Spinazie met penne.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Nee.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? 
 Witlof, afwassen, kamer opruimen en huiswerk maken.
21 Wat wil je later graag worden? Ik weet het niet. Ik kijk wel.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Izy.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? 
 Nou, dat ik haar al zo lang rij, dat het een soort eigen is geworden.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen en dressuur.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen en wat  
 zou je dan het állerliefst gaan doen?
 Dan zou ik met Bliksem en Oscar naar het strand willen om daar door 
 het zand en de zee te rijden. Maar dan moet het wel mooi weer zijn!!!
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Kerst vertelling  van 
mevrouw Burggraaff

Terug naar haar 
“geboorte dorp”.

Het is lang geleden dat Annemarie in haar 
dorp terugkwam. Er was iets in haar leven dat 
moeilijk te beschrijven viel, het maakte haar 
erg onrustig en die onrust was helemaal niet 

nodig, ze had zeer verantwoordelijk werk, n.l. hoofd Chirurgische afdeling in een 
ziekenhuis in het oosten van het land. Het werk gaf haar zeer veel voldoening, 
maar toch... er ontbrak iets.
 
Door haar werkzaamheden kwam zij er achter dat er “iets”was, dat niet meer 
haar volle aandacht had, dat op de achtergrond raakte en dat mocht niet, daar 
was zij zich zeer van bewust, zou die onrust misschien verdwijnen wanneer zij 
toegaf aan de gedachte om eens “terug te gaan naar haar geboortedorp”.
Dat dorp, waar zij opgroeide, naar schoolging, opleidingen volgde, keuzes 
maakte en examens aflegde en dan daarna dat beoogde beroep bereiken.
Dat beroep ging in vervulling, zij kreeg een plaats, na jaren van studie, op de 
operatie-afdeling, om haar medemensen, na een operatie, weer te helpen goed 
te kunnen functioneren in de maatschappij.
 
Op een dag gebeurde er in Annemarie haar leven iets heel bijzonders, een 
uitdaging zelfs.
Het was een dag als alle andere dagen, patienten gingen voor de operatie naar 
de O.K. en op de afdeling verloskunde stond de telefoon niet stil. Uitgerekend 
vlak voor de feestdagen (het was de maand december, zo tegen de Kerstdagen) 
dat er veel baby”s verwacht werden, het ziekenhuis was voor vele aankomende 
moeders een uitkomst, gelukkig was er plaats, maar op die bewuste avond 
moest er wel veel werk verzet gaan worden.
 
Annemarie werd op de hoogte gesteld van de ontstane situatie en zei prompt: 
houdt dat misschien een vraag in of ik zou kunnen en willen uithelpen:,ja 
Ännemarie, je slaat de spijker op zijn kop,inderdaad,wij weten dat je dat zo 
graag nog eens zou willen doen, dus bij deze, we zien je graag komen.
Zo gebeurde het dat Annemarie te maken kreeg met Martha, wel een jongere 
zuster, maar een die goed wist wat van haar werd verwacht, en zich dan ook 
inzette.
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Een bijkomstigheid was echter dat Martha opdrachten moest geven aan 
Annemarie, maar deze vond dat heel gewoon, een ieder had op zijn en of haar 
afdeling de verantwoordelijkheid,dus ook op deze drukke avond.
Nu de avond werd druk, want er kwamen nogal wat zwangere vrouwen te 
gelijk, er moest een 2e verloskamer in gereedheid worden gebracht,maar alles 
verliep goed en wie genoot er, ja,dat was Annemarie, de aankomende moeder 
ter zijde staan, het nieuwe leven dat geboren zou worden, als altijd een groot 
wonder in de ogen van Annemarie.
Op deze avond werden er 3 baby”s geboren, 2 jongetjes en 1 meisje, gelukkige 
ouders,gelukkige zusters en ook een zeer gelukkige arts, want er waren geen 
complicaties.
 
Er kwam rust op de afdeling waardoor 
Annemarie en Martha tijd kregen voor elkaar 
en daardoor ook hun gedachten samen konden 
delen.....die gedachten waren eensluidend......
beide zusters hadden nog meer gemeen.... 
beiden hechten veel waarde aan de geschiedenis 
die “Kerstmis” wordt genoemd en die in 
het teken stond op eveneens een geboorte 
aangezegd door profeten in het Oude Testament 
en later beschreven werden in de Evangeliën, 
zoals b.v. in het Evangelie van Lucas.
 
“Een jonge vrouw,gezeten op een ezel, naast haar haar man, een lange weg 
hadden ze te gaan,deze was door de keizer opgedragen, een ieder moest naar 
zijn plaats waar hij vandaan kwam om zich te laten inschrijven,deze inschrijving 
zou gaan samenvallen met de geboorte van een bijzonder Kind, n.l. Gods Zoon.
De plaats waar Maria en Jozef heengingen was Bethlehem, zeer vermoeid, 
maar uiteindelijk blij, naderden zij Bethlehem, maar o schrik, geen plaats, alle 
herbergen waren vol, ........... gelukkig kon iemand nog een leegstaande stal 
aanwijzen, daar gingen ze heen,eindelijk kon Maria rusten, er was stro en ook 
een voederbak was aanwezig.
 
Die nacht werden de herders omschenen door een fel licht, bevreesd als ze 
waren hoorden zij een engel zeggen “vreest niet, ik verkondig U grote blijdschap, 
want heden werd U de HEILAND geboren,welke is Christus de Heer. Gij zult Hem 
vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling hoorden zij naast de engel een grote hemelse legermacht zingen: 
Ere zij God in de hoge en Vrede op aarde bij mensen des welbehagens”.
Toen de engelen weer weggevaren waren naar de hemel spraken de herders 
laten wij henengaan naar Bethlehem en zien wat daar geschied is,..... zij vonden 
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Maria en Jozef en het Kind, liggende in de kribbe.
 
Annemarie ging terug naar haar geboorte dorp, maar vond tevens weer de weg 
naar Bethlehem.
Kerstmis 2012, laten wij ons ook weer opnieuw verblijden door dit Kind.
Laten wij het ook weer opnieuw in ons hart geboren worden en laten wij VREDE 
doorgeven, ONDANKS alle tegenstellingen zoals onbegrip, grijpen naar macht, 
misbruik en ga zo maar door.
 
Ik wens U, jou, Gezegende Kerstdagen en 
een heel blij, gezond en gelukkig Nieuwjaar.
 
Mevrouw J.Burggraaff-Prins

Van de redaktie
Bovenstaand Kerstverhaal ontvingen we weer van mevrouw Burggraaff uit 
Bodegraven. Zij schreef dit jaar voor de, naar schatting 28e keer zo’n mooi 
verhaal voor ons blad.
Mevrouw Burggraaff, hartelijk dank.
Ad Koster

Paardenpraat
deze keer stelt

Denate
zich aan jullie voor:

Hallo lieve mensen!

Yeah! Ein-de-lijk ben ik aan de 
beurt! Ik heb er al veel paarden 
voor me zien gaan, maar ik moest maar wachten en wachten..  Maar nu is het 
zover!
Mijn naam is Denate en ik ben een lieve prachtige vos merrie van 27 jaar jong. 
Naja.. 27 jaar klinkt voor jullie misschien jong. Maar voor mij is het al best 
wel oud! Jullie mensen kunnen het vaak niet laten om dieren te vergelijken 
met mensen. Ik heb regelmatig de vraag voorbij horen komen hoe oud een 
paard wordt, en hoe de leeftijd van een paard omgerekend kan worden naar 
mensenjaren. Dat zal ik jullie, met de kennis die ik heb, proberen uit te leggen! 
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Leef-
tijd 
paard

Mensen-
jaren

0 2

1 8

2 13

3 17

4 20

5 22

6 23

7 25

8 27

9 29

10 30

11 32

12 34

13 36

14 37

15 39

16 41

17 43

18 44

19 46

20 48

21 50

22 51

23 53

24 55

25 57

26 58

27 60

 

Als we uitgaan van een levensverwachting van 35 jaar, 
dan kan je aan de hand van de volgende tabel de leeftijd 
van je paard in mensenjaren schatten. De eerste 4 jaren 
gaan snel omhoog (een paard is volwassen op 4 jaar). 
Daarna mag je één à twee mensenjaren rekenen voor 
één jaar paard. De tabel gaat tot 27 om te laten zien 
hoe oud ik dus eigenlijk ben! De levensverwachting van 
een paard kan afhangen van verschillende factoren: 
de gezondheidstoestand van een paard, de dagelijkse 
verzorging, ( genoeg drinkwater, genoeg gezonde 
voeding, goed ‘huis’ etc. ), de erfelijkheid of het ras. Best 
interessant hé? Afijn, ik ben dus volgens het tabelletje 60 
jaar oud, dat klinkt wel stoer!  Natuurlijk kunnen we het 
niet zeker weten en zijn het maar wat theorieën, maar 
altijd leuk om te weten. 
Eens even denken.. Volgens mij ik heb nog een heleboel 
te vertellen dus ik ga maar snel verder! Ik ben een 
KWPN’er. KWPN staat voor Koninklijk Warmbloed 
Paardenstamboek Nederland. KWPN is de Nederlandse 
fokkerij-organisatie voor spring- en dressuurpaarden, 
tuigpaarden en Gelderse paarden.  Het KWPN is het 
grootste sportpaardenstamboek ter wereld! En daar 
behoor ik tot, gaaf toch? 
Om jullie te vertellen waar ik vandaan kom moet ik even 
een stukje terug in de tijd hoor! Ik wordt natuurlijk al 
wat ouder, dus dan onthoudt je sommige dingen wat 
minder goed. Maar ik sta hier nog niet super lang, dus 
ik kan me de aankomst op Pretfort nog wel herinneren. 
Als ik het mij goed herinner ben ik op 19 april 2010 op 
Manege Pretfort terecht gekomen.  Eigenlijk kwam ik 
vrij onverwachts! Ik kom van dezelfde manege vandaan 
als waar Loulou stond, en ben een weekje na Loulou 
gekomen! Maar mijn lieve baas Ria, wilde mij kopen! En 
daar ben ik tot op de dag van vandaag  blij mee! In de 
tijd dat ik hier sta ben ik al veel meer aangekomen, eerst 
was ik heel erg dun en zag ik er niet zo mooi uit. Maar nu 
ben ik een stoere prachtige pony al zeg ik het zelf! Met 
een hele mooie witte bles! Af en toe kan ik misschien een 
beetje chagrijnig overkomen, maar ik ben wel heel erg 
lief hoor! Natuurlijk kan ik wel voor mezelf opkomen en 
kan ik soms een pittige tante zijn, maar ik ben verder een 

hele brave pony ☺ Rijden vind ik heel erg leuk! Vooral 
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dressuur, daar ben ik heel erg goed in! Als ik meedoe met een wedstrijd doe ik 
zeker niet onder voor de andere paarden!
Jammer genoeg gaat springen wel steeds moeilijker, tsja, alles gaat niet meer 
zo makkelijk op deze leeftijd! Maar laat mij maar lekker dressuren, daar heb ik al 
genoeg plezier in! 
Zo, ik weet niet precies hoeveel 
ik moest vertellen maar 
dit is een aardig verhaal 
toch!? Ik hoop dat  ik met 
jullie allemaal nog heel 
wat leuke jaartjes hier op 
Pretfort mag hebben! En ik 
wil natuurlijk mijn baasje 
Ria speciaal nog eventjes 
in het zonnetje zetten. 
Dankjewel lieve baas dat je 
altijd zo goed voor me zorgt! 

Kusjes van Denate!

Pretfort Fanaat
Dit keer: Lianne Gordijn.

Hallo allemaal,
Nu is het mijn beurt om iets over mezelf te 
vertellen. Ik heet Lianne Gordijn en ik ben 
13 jaar. Ik woon samen met mijn ouders en 
zusje Michelle (die ook op Pretfort rijdt) van 
9 in Alphen aan den rijn. Mijn huisdieren zijn 
1 cavia en 1 konijn: Lola de cavia en Zwartje 
het konijn. Ik zit op school bij het Groene Hart 
Leerpark in Alphen aan den Rijn, in de eerste 
klas. Mijn hobby’s zijn: paardrijden, nagels 
stylen en chillen.  Ik rij nu ongeveer 5 jaar bij 
Pretfort. Ik heb altijd op zaterdag gereden 
maar sinds kort rij ik op vrijdag van 5 tot 6 
uur. Mijn  lievelingspony is Piraat.  En natuurlijk onze eigen schat Sam! Met Sam 
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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)  

            Donderdag’s van 14.00 tot 17.30 open 
                     Tot 21 december 2012 
 

Fijne Feest dagen en een voorspoedig 2013 

    Open huis 
Zaterdag 1, 22 en woensdag 19 december 
Zaterdag 5,26 en woensdag 30 januari  
     van 13.00 tot 17.00 uur  
 

     
Winterhandschoenen        v.a. € 14,95 
Winterlaarzen       v.a. € 19,95 
Starterset  6 delig (kind)        € 90,= 
Dhh Strass frontriem       € 19,95 
Huur scheermachine per dag    €   25.-- 
Riga Winter regendeken 300 gram   €  64,95 
Horka broeken met grote kortingen op=op 
Verhuur wedstrijdkleding (jas)   €    7,50 
Rijbroeken         v.a. €  25,00 
Cadeau artikelen      v.a. €    1,00 
 
Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen 
http://www.facebook.com/GORuitersport.nl  
                                     Op de foto het paard van Lisa 
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breng ik veel tijd door en het is echt 
een heel lief, braaf paard. Ik rij veel 
op hem en het gaat hartstikke goed. 
Tot gauw op manege Pretfort.

Groetjes Lianne

Pretpraat vraagt aan jou …
Waar heb je leuke herinneringen aan?

 De photo-shoot met Selly was echt heel erg leuk.
 Het was leuk om te zien hoe ze helemaal uit haar dak ging!
 Er zijn mooie foto’s uit voort gekomen.
 Verder heb ik ook mooie herinneringen aan
 de tijd die ik met vrienden heb doorgebracht.
  Irene Weerheim, 16 jaar 

Toen mijn ouders achterna werden gezeten door koeien!
 Noa Burmanje, 12 jaar 

  Het Tienerkamp was leuk.
   Nina Lebesque, 12 jaar

  Toen ik met Kim ging galopperen over de hindernis heen.
   Shannon Hoogervorst, 9 jaar

 De dag dat ik hoorde dat ik bij Ria op de manege mocht komen wonen.
 Mijn droom kwam in vervulling.
 Nooit eerder had ik meegemaakt dat er iemand zoveel van bij hield.
  Northan, 20 jaar

Aan de Sinterklaastijd van vroeger.
Met z’n allen wachten voor de deur op de Sint, die je nooit ziet.
 Hanneke Tielenburg, 35 jaar
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Hé hallo, alweer een beetje bekomen van alle pakjes, surprices , gedichten en 
pepernoten..!!
Nou, nou, je hoort niet anders... ben ik effe blij dat we er hier niets aan doen. 
Alhoewel niets.. natuurlijk is Sinterklaas ook hier geweest er kwam zelfs zo’n 
springende huppel piet binnen, moest eerst effe kijken wat het nou precies 
was?? Ja je komt ze gelukkig niet elke dag tegen. Stel je voor je schrikt je toch 
wilt of niet soms !! Ben toevallig wel nog steeds de waakhond van de manege en 
ja je kan niet iedereen zomaar toelaten in huis. Of zie ik dat nu verkeerd??

Maar goed vinden jullie het ook zo koud buiten..!! Er is toch niets aan.. al die 
regen en dan die wind er nog is een keer bij, het is maar goed dat ik stevig 
gespierd ben anders had ik allang bij buurman Sjaak in de tuin gelegen. Moet je 
de buitenbak zo nu en dan eens zien dacht van de week dat ik verdwaald was.. 
Het leek de Wel in Nieuwkoop wel?? Nou heb ik echt geen hekel aan zwemmen 
hoor, maar ik moet er niet aan denken om in m’n zwembroekje buiten te gaan 
zwemmen.. Ik hoor mensen wel eens zeggen dat je er klein van wordt. Nou dat 
moet ik ook weer niet hebben.. stel je voor dat er dan weer storm komt ja dan 
heb ik een probleem. Dan moet ik weer helemaal van Sjaak naar huis lopen… 
Ja en zien ze me dan op de weg lopen nou dan zijn de rapen gaar…. Nee stevig 
moet ik blijven en gewoon met 4 pootjes op de grond blijven staan dan ben ik 
gewoon Flitsie zoals een echte Flits eruit moet zien en zwemmen doe ik van de 
zomer wel weer. Sloten genoeg zou ik zeggen.. Wat wordt je daar zwart en vies 
van… geef niets ben toch al zwart je ziet echt geen verschil hoor..!!

Ooo  Ja er was nog een vraag.. ??  Van wie kwam die eigenlijk..??

Ja nu weet ik het weer…
Het was vroeg in de morgen net na het mesten geloof ik. We hadden net de 
koffie op toen mijn baasje Northan ging opzadelen om te gaan rijden. Voor mij is 
dit het moment om even lekker op de bank te gaan liggen voordat ik weer aan 
het werk moet.
Ik liep net langs de stallen richting ponystal om naar binnen te gaan toen ik een 
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hoop gemopper achter de mesthoop hoorde. Even twijfelde ik of ik naar binnen 
zou gaan,. Nee toch maar even kijken wat er aan de hand was je weet maar 
nooit..??
Nou had ik het maar nooit gedaan… Er kwam een scheld kanonnade over me 
heen dat wil je niet weten..!!!!
Waarom ik en nooit een ander… We longeren toch allemaal, wie gebruik de 
longeerbak niet. Toch bijna alle eigenpaarden ruiters..!!
Ja ik wist meteen waar het over ging. Toen we vorig jaar een nieuwe mooie 
longeerbak kregen waren we er erg zuinig op, maar de laatste tijd word er 
inderdaad onzorgvuldig gebruik van gemaakt. Zijn jullie alweer vergeten dat als 
je er gebruik van maakt dat er ook geharkt moet worden en wat denken jullie 
als jullie lieve viervoeter wat laat vallen, dat een ander dat wel opruimt.. Nee 
Nee Nee het is nog steeds de taak van degene die op dat moment bezig is en ook 
al regent het nog zo hard of al is het nog zo koud de drollen moeten eruit en de 
hoefslag moet aangeharkt worden.. Dus alle gebruikers van de longeerbak, ook 
al is het bordje van het hek af de regels moeten nog steeds gehandhaafd worden 
en hou je daar ook aan.
De longeerbak is voor iedereen en laat dan ook iedereen met veel plezier de 
longeerbak gebruiken.

Ja gelijk had ze wel… maar ik snap het wel hoor.. als het koud en nat is en je 
moet ’s avonds nog je paard doen wil je ook gauw naar huis. Maar laat het 
longeerbakje netjes achter voor de ruiters die er de volgende dag gebruik van 
willen maken. Zij kunnen er immers niets aan doen dat jij toevallig weinig tijd 
heeft..!!
Nou dit was geloof ik de laatste vraag van het jaar 2012.
Mochten er nog vragen zijn.. kom gerust even naar mij toe. Alle vragen worden 
serieus behandeld, of het nu een persoonlijke vraag is of een vraag waar 
iedereen wat aan heeft.
Er is altijd wel ruimte in de Pretpraat om de vraag te behandelen en er 
uitgebreid aandacht aan te besteden en je weet ook.. al kan ik zelf niet schrijven 
of het zo mooi verwoorden Wilma probeert het zo goed mogelijk op het papier 
te krijgen zodat jullie het ook nog eens leuk vinden om het te lezen of niet 
soms..!!

Ik zou zeggen tot volgend jaar, bij leven en welzijn.
 
Flitsie
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Ad Koster Printing

www.adkoster.nl                           (0172) 574353

Flyer of (feest)gids nodig?
Bel de maker van Pretpraat
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Wist je dat :
- Sinterklaas ook dit jaar manege Pretfort niet overgeslagen heeft?
- De foto’s op de pretfortsite te vinden zijn?
- Je dit jaar ook je schoen kon zetten op Pretfort?
- Hier heel veel lekkers in zat!
- Er met de manegelessen binnen gereden wordt?
- Izy en Selly van plek verwisseld zijn?
- Dit omdat ze dan samen met de andere manegepony’s ’s ochtends 
 makkelijker losgegooid kan worden?
- Ready, Rabin en Micky geschoren zijn?
- Izy de laatste tijd een beetje ondeugend is in de lessen?
- Flair waarschijnlijk een koudje heeft gevat?
- We zeer dringend op zoek zijn naar adverteerders voor Pretpraat?
- Pretpraat altijd erg goed gelezen wordt?
- Je al voor 40 euro per jaar kunt adverteren?
- Je helemaal geen connectie met de vereniging hoeft te hebben om 
 te adverteren?
- Je ons natuurlijk ook op een andere wijze mag sponsoren?
- Een wedstrijd sponsoren ook mogelijk is?
- Je dan bijvoorbeeld de bekers kunt sponsoren?
- In de tweede helft van december, of de eerste helft van januari de brieven  
 weer uitgaan voor het diplomarijden?
- Dit weer zal plaatsvinden aan het begin van maart?
- De kwartaalbedragen voor de lessen in 2013 licht worden verhoogd?
- Dit o.a. te maken heeft met de btw verhoging die al is ingegaan?
- De nieuwe tarieven hierdoor resp. € 126,- en € 138,- worden?

Wij iedereen een hele fijne kerst 
wensen? 

En uiteraard een heel 
gezond en sportief 2013!
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ONTVOERD...

OF GERED?
GEEF ONTVOERDERs GEEN kaNs

zoek mee & meld je aan
amberalertnederland.nl

SMS AMBER AAN naar 5100 (gratis dienst)

AMBER
AL   RT

AMBER Alert is het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen.
AMBER Alert Nederland is een initiatief van de Politie en Netpresenter. Het meisje op deze poster is niet vermist.
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Paard en Tuig
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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

10 Lara Oostveen

12 Jessica Rietveld

12 Sylvia Tijsterman

13 Emma Vos

13 Quinty van Gulik

13 Zoë van der Neut

14 Lise van Dieijnen

17 Fabiënne Oskam

22 Femke Wouters

25 Ageeth van Tol - Snel

26 Jessica Henry

27 Sharona Midden

28 Romy van der Laan

januari
1 Wilma Collins

5 Lotte Oostveen

6 Marit van Leeuwen

6 Valda Smits

8 Inge Vos

12 Ricardo Wessels

18 Brendan Collins

18 Roosmarijn Kuijf

19 Yvonne op ‘t Land

27 Corrie Smittenaar

31 Eveline de Wolf

februari
2 Mariëlle van Ettinger
4 Kim Garthoff
5 Linda de Roos
7 Julia Vianen
10 Suzan vd Burgh
14 Eva Kranenburg
22 Esther van der Vlies
25 Danique van Stigt
25 Francisca Schutter

maart
5 Franca Brussee
5 Jet op ‘t Land
12 Noa Burmanje
12 Laura Beckers
13 Irene Weerheim
15 Marjanne  Keizer
17 Femke Severrien
17 Patricia Kranenburg
19 Beau Schonewille
24 Maartje op ‘t Land
25 C. van Schaik

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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De manege is voor lessen gesloten in de
periode tussen Kerst en Nieuwjaar

De laatste lessen van 2011 worden gegeven op
zaterdag 22 december

Daarna zijn we weer voor lessen geopend
vanaf woensdag 2 januari

Wij wensen u 
Prettige Feestdagen

en een heel gezond 
en sportief 2013
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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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