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Met de komende feestdagen voor de deur is het voor iedereen weer
een opgaven om een leuk cadeau te vinden. Wij helpen u er mee. 

Voor ruiter of voor het paard heel veel leuke artikelen. 
En nog steeds hebben wij op heel veel artikelen 
50% korting zoals op broeken jassen en laarzen. 

Vraag in de winkel om welke artikelen dit gaat.
Graag tot ziens en anders aGraag tot ziens en anders alvast fijne dagen
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Van de bestuurstafel
Dit is alweer het laatste clubblad van het jaar en daarom wil ik jullie bedanken..
Ja jullie bedanken, voor weer een geweldig jaar.
We kijken terug op een jaar waar we weer trots op kunnen zijn.
Wij hopen er volgend jaar weer net 
zo’n jaar van te maken. 
Wat de planning is voor volgend jaar, 
ga ik straks een beetje verklappen, 
maar laten we eerst even terug 
kijken naar wat er in 2014 allemaal is 
gepasseerd.

Weten jullie het nog ?
Laten we even Januari 2014 voor de geest halen.
Wat gebeurde er allemaal in de buitenbak... Grote kranen en tractors namen 
in plaats van paarden en pony’s bezit van de bak. Niet om voor de lol rondjes 
te rijden, maar om de oude zandlaag te verwijderen. Wat zag het er uit..!! En 
wat hebben ze het weer mooi opgeknapt en wat hebben we er een plezier van. 
Tot op de dag van vandaag word er nog steeds buiten gelest en gereden, dat is 
voorgaande jaren wel anders geweest..!!

Ook deze keer begonnen we net als ieder ander jaar met het diploma rijden. 
Deze werd gereden op 17 en 18 februari. Voor het eerst op een maandag en 
dinsdag en wel in de Voorjaars vakantie, wat voor de meeste een uitkomst was.
Dinsdag 4 maart mogen we ook niet vergeten want dit was een zeer trieste dag, 
op deze dag heeft Ria één van de moeilijkste beslissingen in haar leven moeten 
nemen. Namelijk het in laten slapen van Sandor en Valda. Met beide ging het 
de laatste tijd niet zo goed, aangezien ze niet zonder elkaar konden leven zijn ze 
samen ingeslapen.
Al snel daarop volgde op 23 maart de Caprille proef, dit is de enige wedstrijd die 
op zondag gereden wordt. Vervolgens stond op 17 mei de Voorjaarscross in de 
agenda waar maar liefst 50 deelnemers aan de start stonden.
Uiteraard mogen we het tentenkamp op 24 en 25 mei niet vergeten, deze werd 
voor de 4 de maal gehouden met als thema de Goet / Foud camping van oom 
Sjonnie.
Zaterdag 21 juni organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” de opendag 
op de manege en op zondag 22 juni was de vereniging door de Rabo-bank 
geselecteerd als stempelpost van de Rabo fietssponsortocht.
De helft van het jaar zit erop, toch hebben we voor we op vakantie mogen nog 
een groot evenement te gaan “ het ponykamp “ weer zoiets waar we met z’n 

1975
2014
2015
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allen naar uitkijken.
Dit jaar bleven we niet gewoon op de manege, nee we hebben er een wereldreis 
van gemaakt.
Ja en toen waren we er toch echt wel aan toe.. Niet alleen de leden maar ook 
alle paarden en pony’s snakte naar een wel verdiende vakantie.
Zoals alle voorgaande jaren, ging de vakantie weer veel te snel voorbij en konden 
we alle leden weer in september begroeten bij de eerste lessen.
Meteen na de vakantie stond de eerste wedstrijd alweer gepland. 
Op 13 september stonden namelijk de hindernissen weer klaar voor de ruim 
50 deelnemers die ook dit keer weer een sprongetje wilde wagen tijdens de 
Najaarscross.
Om alle punten bij elkaar te krijgen werd er voor de laatste keer dit jaar 
gestreden op 11 oktober tijdens de najaarsdressuurwedstrijd.
Het wedstrijd seizoen zit er inmiddels weer op en de punten zijn geteld voor de 
Kampioenen. De uislagen staan in deze Pretpraat.
Maar voor we dit jaar afsluiten kan ik vermelden dat ook Sinterklaas op 22 
november langs is geweest met dit jaar wel heel bijzondere pieten..!!

Om nog even terug te komen op het bovenste stukje; wat de planning voor 2015 
is, kan ik u vermelde dat de vereniging komend jaar 40 jaar bestaat.
2015  word dus een jubileum jaar..!!
Om dit te vieren zullen verschillende activiteiten in het teken staan van de jaren 
’70 oftewel de Seventies.
Als eerste wordt dit een feestje voor de jeugd die begin dit jaar georganiseerd 
wordt in de vorm van een “ KIDSDISCO”. Meer info zult u begin van het jaar via 
de site of mail binnen krijgen.
Uiteraard zal er een inschrijfformulier in de kantine komen te hangen.
Omdat begin 2015 de agenda voor het komende jaar gemaakt wordt kan ik de 
vaste data nog niet vermelden maar we houden, zoals gezegd, u op de hoogte..!!

Als laatste ga ik jullie allemaal een fantastische tijd wensen de komende 
winterse weken en wees vooral voorzichtig, tot volgend jaar...!!

Van de voorzitter, Gerda Bruggeman

Hele Fijne
Feestdagen
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Aanpassing lesprijzen
Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en helaas brengt dat bijna altijd, naast 
veel leuke dingen, ook mindere prettige zaken met zich mee.

Zo zijn de afgelopen maanden de kosten van heel veel zaken weer in prijs 
gestegen en ziet het er niet naar uit dat die prijsstijgingen stoppen.

Daarom hebben we moeten besluiten om 
per 1 januari 2015, onze prijzen (die sinds 
begin 2013 niet waren gewijzigd) 
met € 10,- te verhogen. 

Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt 
opbrengen.

De prijzen per 1 januari 2015 zijn dan:
Kinderen tot en met 12 jaar € 136,- per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 148,- per kwartaal.
Bij betaling binnen 2 weken na factuurdatum, mag u nog steeds € 5,- in 
mindering brengen op deze bedragen.

Verenigings-Kampioenen 2014
Alle wedstrijden van het jaar 2014 zijn weer gereden. Dit betekend dat er weer 
een berekening gemaakt kon worden. Wie o wie zijn er dit jaar kampioen ge-
worden? 
Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap, moet er deelgeno-
men 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. 
 
Hieronder staan de kampioenen in het dikgedrukt weergegeven. Daaronder 
staan alle ruiters die aan 4 wedstrijden hebben deelgenomen. 

Merel den Daas Zonder A 94 Kampioen Zonder A  
Jasper Thiele Zonder A 92   
Anne Wils Zonder A 83   
Cilla van der Wel Zonder A 83   
Sabine Kolb Zonder A 80   
Joyce Baak Zonder A 74   
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Mira Pieterse A Diploma 77 Kampioen A Diploma  
Renske van der Voorst A Diploma 76   
Sabine Baak A Diploma 76   
Joyce van der Vis A Diploma 74   
Iris Versluis A Diploma  72   
Fabiënne van der Kooy A Diploma 68   
Liza Gunst A Diploma 68   
Merel van der Hoff A Diploma  62   
Ilona van den Hoek A Diploma 43   

Bradley Vonk B Diploma 93 Kampioen B Diploma  
Michelle Gordijn B Diploma 90   
Roosmarijn Kuijf B Diploma 73   
Brendan Collins B Diploma 71   
Esmée Hulscher B Diploma 64   
Romy van der Laan B Diploma 63   

Famke Angenent C Diploma 108 Kampioen C Diploma  
Desirée van Wengerden C Diploma 86   
Fay Beijeman C Diploma 74   
Yvonne van der Heide C Diploma 63   

Danique van Stigt D Diploma  90 Kampioen D Diploma  
Rienke Boonstra D Diploma 81   
Mirjam de Vries D Diploma 79   
Marloes Nulle D Diploma 75   
Isabel de Ruiter D Diploma 71   

Eva Kranenburg C Diploma  94 Kampioen Eigen Paarden  
Francisca Schutter D Diploma 79   
Mariëlle van der Heuvel C Diploma 78   
Shannon Hoogervorst B Diploma 76  

Om ook deze Kampioenen weer mooie bekers te kunnen geven, zoeken we 
natuurlijk weer een sponsor, die de kosten daarvan opzich wil nemen.
U moet denken aan een bedrag van circa € 210,- tot € 240,- inclusief btw.
Waarbij een bedrijf de btw natuurlijk kan afschrijven voor de belasting.

Hebt u interesse, neem dan contact op met de penningmeester, Ad Koster, of 
bespreek het met een ander bestuurslid. (zie pagina 3 van deze Pretpraat)
 



Jaargang 40, nummer 6  -  december 2014  -  pagina  9

Kerstverhaal 2014 van mevrouw Burggraaff  
Al ruim 30 jaar schrijft mevrouw Burggraaff uit Bodegraven het Kerstverhaal voor 
Pretpraat. Ook nu wilde ze dat weer heel graag voor ons doen. 
Ondanks dat ze inmiddels 91 jaar is.
We zijn daar ieder jaar blij mee en danken haar daar dan ook voor.
Dit keer ontvingen we ook de afbeeldingen in het verhaal van haar.

Op weg gaan..... 
Het verhaal gaat over een lange reis en deze reis is min of meer een bevel en het 
is ook een heel oud verhaal, maar toch wordt er ieder jaar weer naar geluisterd, 
deze keer ook door Sjors.

Hij woont met zijn ouders en zijn 2 oudere zusjes in een mooi huis even buiten 
het dorp, heerlijk vrij en daardoor vallen de mooi aangelegde tuinen goed op 
evenals de vele vogels, die hun gefluit heel mooi laten horen vanuit hun plekjes 
in de hoge bomen.
De vogels kunnen zich heel goed schuil houden tussen het gebladerte maar .......
hun gezang is bijzonder mooi, je kunt er echt van genieten.

Dat mooie verhaal speelt zich eeuwen geleden in het Midden Oosten af en Sjors 
14 jaar, wil dat bekende oude verhaal eens goed lezen.

Op weg gaan dus, een bevel, klinkt nogal streng, het moet opgevolgd worden, 
maar waarom eigenlijk vraagt Sjors zich af. Die Keizer wilde zeker eens weten 
hoeveel mensen er in vele plaatsen van zijn land woonden.
Ach, denkt Sjors, prima hoor, maar “ik“ wil graag weten wat er achter dat bevel 
schuilgaat. Is er misschien een geheim, wat wil die Keizer Augustus eigenlijk.

Sjors heeft in een boek een paar heel mooie tekeningen gevonden en die 
tekeningen spreken hem erg aan, het lijkt er zelfs op, dat die tekeningen “hem” 
iets willen vertellen.

Inderdaad, laten wij 
Sjors maar eens zijn 
gang laten gaan, wat 
gaat deze jongen ons 
verder vertellen.
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Op de tekeningen zijn veel mensen te zien, zij gaan op weg, kinderen, jongere – 
en oudere mensen.
Vervolgens is dan ineens dichtbij zichtbaar een man, een vrouw en een ezel. 
Heel gelukkig maar dat zij zich een ezel kunnen veroorloven, want zij moeten 
Nazareth verlaten en naar Bethlehem reizen.
Deze vrouw, leest Sjors ons voor, is Maria en de man bij haar is Jozef.
“Moeten” wij dan naar Bethlehem toe Jozef, “ja“ zegt hij, wij moeten ons “daar“ 
laten inschrijven.
Weet je Maria, het is misschien ook wel goed dat wij 
een poosje weg zijn uit Nazareth, er wordt veel over ons 
gesproken en als we straks weer terug zijn, ach, dan 
kennen ze ons misschien niet meer. 
Maar Maria denkt aan wat er zal gebeuren, zij weet nog 
heel goed wat de Engel Gabriël tegen haar heeft gezegd.
Jozef kijkt Maria van op zij eens aan, zou ze deze reis 
kunnen volbrengen?

GOD had Jozef in een droom verteld “blijf bij Maria”, zorg voor haar, zij verwacht 
een Kind, maar “Jozef, dit Kind is MIJN ZOON”.
Maria ziet er moedig uit, voelt zich goed, het was zulk groot nieuws wat de 
Engel Gabriël tegen haar had gezegd, zij “draagt” GODS ZOON.

Voor alle mensen zal dat groot nieuws zijn, dat denkt Sjors ook, hij kijkt nog eens 
naar die tekening “ja” zegt hij tegen zichzelf het is waar Heer, heel veel mensen 
lopen weg van U, daarom wil ik U helpen met mijn verhaal over U, dat zij weer 
bij U terugkomen.
 
Het is erg druk langs de vele wegen, maar in de verte ziet men toch al iets van 
Bethlehem en ook Jozef en Maria kijken al uit naar een plek om uit te rusten.
Jozef probeert Maria te helpen door haar moed in te spreken, hij zal echt goed 
rond kijken om een plaatsje te vinden.
Gelukkig zijn er aardig wat herbergen te vinden, maar door de vele mensen 
moet je soms wat geduld hebben. 
Jozef is in de eerste plaats heel blij dat hij nog een ezel heeft kunnen 
aanschaffen, Maria kon enige rust vinden op de rug van de ezel, echter de wegen 
waren niet bepaald egaal, overal stenen, je moest goed uitkijken waar je liep.

Er komt al heel vlug een oplossing voor hen beiden, want in één van de 
herbergen treft Jozef een boer die een stal weet. Deze staat leeg, dat zou al 
heel fijn zijn. Deze boer wil hen ook even wijzen waar die stal staat en navragen 
of Jozef en Maria en ook de ezel, gebruik van de stal kunnen maken. “Oh, zegt 
Jozef, als we maar kunnen overnachten, dat we kunnen slapen”.
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl

Adverteren in Pretpraat?
6x per jaar voor slechts

kwart pagina: € 40,- Halve pagina € 60,- Hele pagina € 100,-

Kleurenadvertenties (tegen meer-prijs) ook mogelijk!

informatie: adkoster@deziende.nl of (0172) 574353
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Ja zegt de boer, alles staat erin, er ligt stro en er is een voederbak, ik geloof zelfs 
dat er ook water aanwezig is.
 Zo konden Jozef en Maria uitrusten en afwachten wat er verder zou gaan 
gebeuren.
 
Vlakbij Bethlehem ligt de plaats Efratha, bekend om zijn velden en de herders die 
daar de schapen weiden, ook die bewuste nacht zijn zij daar te vinden wanneer 
een fel licht hen bijna verblindt, maar Gods stem is hoorbaar, Hij zegt tegen de 
angstige herders “Vreest niet, Ik verkondig MET GROTE BLIJDSCHAP dat heden 
Mijn Zoon, de Heiland geboren is, jullie kunt Hem vinden, Hij ligt in doeken 
gewikkeld in een Kribbe in een Stal in Bethlehem.

De herders kijken elkaar aan en zeggen: “zullen wij heengaan en kijken wat deze 
STEM ons net gezegd heeft.”’ Zo deden zij en vonden het Kindeke, gewikkeld in 
doeken en liggende in een Kribbe. De STER had hen de weg gewezen.
Herders, sterke mannen, door weer en wind lopen zij met hun kudde schapen, 
zoekend naar voedsel voor deze dieren, deze herders nu, wat zij hebben gehoord 

en gezien, zij 
gaan blij naar 
hun kudde, 
GOD had naar 
hen omgezien, 
robuste kerels... 
maar deze zelfde 
GOD ziet ook 
nu naar ons 
mensen om, 
echt waar.

Sjors heeft voor ons nog een tekening, blij zegt hij: ”Zien jullie het nu, hier ligt in 
de Kribbe Onze Heiland , Onze Heer Jezus, ga in gedachten toch terug naar Hem 
in Bethlehem en probeer weer een plek voor Hem te maken in je eigen Hart, zet 
dat open voor Hem, het maakt je echt blij, probeer dat met je eigen woorden in 
Gebed aan Hem te vragen....... Hij luistert.

Namens Sjors wens ik U en jou heel blijde – en gelukkige Kerstdagen. .... en voor 
2015 veel gezondheid, liefde naar elkaar toe, veel blijdschap en voorspoed.
U en jou die met veel ziekte, tegenslag, zorgen in het algemeen te maken 
hebben, heel veel sterkte .

Een hartelijke groet van Tineke Burggraaff-Prins
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Paardenpraat
dit keer

Mister
Heey lieve mensen! 

Dit keer een echte heer die zich even mag voorstellen, ik ben Mister. Een 
mooie naam waar ik heel blij mee ben. Wist je dat Mister het Engelse woord 
voor mijnheer is? Jaja, ik ben een echt heer hoor haha. Mijn officiële naam is 
trouwens Mysterie, ook een pracht naam, maar ik vind Mister toch net ietsje 
mooier. Ik ben geboren op 13 maart in 2003, wat betekent dat ik 11 jaar ben. 
Inmiddels sta ik ook alweer een poosje op de manege. Sinds maandag 11 april 
2011 mag ik de manege mijn thuis noemen. Toen ik hier aankwam weet ik nog 
wel dat iedereen een beetje verbaast was dat ik er ineens was, jullie wisten niet 
dat Ria nog een manegepaard zocht. Maar ik ben toch heel blij dat ze dat toen 
wel deed, want ik heb het hier reuze naar mijn zin. Waar ik vandaan kom is voor 
jullie een beetje een raadsel, en ik moet jullie bekennen, dat is het voor mij ook 
eigenlijk. Ik heb sinds ik hier sta zo veel leuke herinneringen gemaakt en nieuwe 
dingen geleert, dat ik eigenlijk een beetje vergeten ben wat ik deed voordat ik 
hier op de manege kwam wonen. Wat ik nog wel weet is dat ik uit Apeldoorn 
kom… tja dat is het eigenlijk wel, meer weet ik eigenlijk niet. Achja, je kan ook 
niet alles onthouden he? Als je hoofd vol zit met nieuwe dingen, vergeet je de 
oude dingen nou eenmaal. 
Sinds dat ik hier sta heb ik al een hele boel geleerd, ik ben zeker minder bang 
geworden. Dat klinkt misschien wel een beetje vreemd, maar ik vond de hele 
verhuizing naar een ander huis heel erg spannend, dus toen ik hier net stond 
vond ik eigenlijk alles eng. Tja, als je het niet kent kan je er maar beter voor 
wegrennen is mijn motto dan. En nog steeds vind ik het af en toe nog wel 
wat spannend hoor! Je weet het maar nooit. Die bomen langs de rand van de 
buitenbak bijvoorbeeld, stel dat die ineens gaan bewegen? Dan ben ik liever 
alvast weg dan dat ik straks te laat ben en door een boom  gepakt word. Maar 
wat goed helpt is als je heel rustig blijft als je op mijn rug zit. Als jij het eng vind, 
dan vind ik het ook heel eng. Maar als je goed blijft zitten, rustig doet en duidelijk 
bent als we langs een ding gaan terwijl ik dat ding toch stiekem best wel een 
beetje spannend vind, dan zie ik meestal ook wel in dat het eigenlijk niet zo heel 
eng is. Daardoor ben ik niet echt een makkelijk paard om te rijden, je moet wel 
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een beetje ervaring hebben met rijden. Gelukkig kunnen er hier op de manege 
een heel aantal mensen goed rijden. 
Ik leer graag dingen en ben best wel nieuwsgierig. Ook wil ik altijd best wel voor 
je werken. Er zijn een aantal vaste mensen die in de lessen en soms erbuiten veel 
op me rijden. Die hebben me heel erg goed geholpen met het niet-zo-spannend-
vinden-van-dingen en het leren van nieuwe dingen, want dat vind ik altijd wel 
leuk. Ook ben ik nog een tijd door Esther en Lyanne gehuurd op vaste dagen, 
maar nu alleen nog maar door Lyanne, zij rijdt een aantal keer per week op mij.  
Dressuur gaat steeds beter, ik weet nog wel het eerste proefje dat ik hier heb 
gelopen, ik vond het doodeng, dus zoals je al kunt voorspellen is daar niet heel 
veel van terecht gekomen. Maar als je me nu bij de wedstijden ziet lopen, ben ik 
een heel ander paard al zeg ik het zelf. Ik kan heel mooi aan de teugel lopen en 
al die pasjes en dingetjes zoals wijken etc. gaan ook steeds beter en makkelijker. 
Ik kan nu een degelijk netjes proefje lopen en nog winnen ook! En springen heb 
ik al aardig goed geleerd vind ik zelf! Al vind ik het soms nog steeds een beetje 
nutteloos om óver die gekleurde palen te gaan als je er ook omheen kan. Er is 
ruimte naast de sprong, daar pas ik met mijn mooie figuur prima tussendoor. 
Tja ik wist gewoon niet zo goed wat ik met die balken aan moest, moest ik nou 
springen? Maar nu snap ik het al vele malen beter, en als je het snapt is het 
meteen een stuk leuker! Alles gaat makkelijker als je het eenmaal snapt, en dat 
geld ook voor dressuur natuurlijk! 
Wat kan ik nog meer over mezelf vertellen, Oja mijn ras. Hoewel ik dan wel 
een heer ben, ben ik geen echt ras. Ik ben kruising tussen twee rassen namelijk 
tussen een fries en een Appaloosa. En een goed gelukte mix ook! Ik ben best 
wel heel erg mooi als ik dat van mezelf mag zeggenJ. Want als je me zo ziet 
staan kan je wel de stoere en sierlijke houding van mijn Friese voorouders in 
mijn houding terug zien! Ook heb ik wel een beetje van de gangen van een 
Fries (dat betekent dat ik ongeveer hetzelfde loop).En ook de Appaloosa kant 
van mijn familie is terug te zien. Het is niet het eerste dat opvalt, want op het 
eerste gezicht ben ik gewoon bruin. Tja helaas heb ik niet de leuke stippeltjes en 
vlekken waar Appaloosa’s om bekend zijn geërfd, maar ik heb wel stippeltjes! Als 
je mijn neus bekijkt zie je dat er allemaal kleine stippeltjes op zitten, en bij mijn 
ogen heb ik dat ook, leuk he? 
Oja en poetsen, dat vind ik lekker hoor. Wat ik niet zo een feest vind is als 
er mensen aan mijn hoofd zitten. Ik snap best wel dat je mijn hoofd moet 
schoonmaken af en toe. Stel dat ik een keer lekker in de modder heb liggen 
rollen, dan zit er allemaal rommel op mijn hoofd, en dat moet er natuurlijk wel 
af. Maar doe een beetje zachtjes aan alsjeblieft. En als je dan toch eventjes langs 
komt met je borstels, dan mag je natuurlijk altijd wel een lekker dingetje voor 
me meenemen hoor J. Ik hou best wel van een lekker hapje eens in de zoveel 
tijd, niet met enorme bakken tegelijk natuurlijk, anders raak ik mijn mooie 
mannelijke rondingen kwijt. Nou dat was het denk ik wel voor deze keer. Je 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  16

kan me op stal trouwens vinden in 
de grote stal naast mijn buurvrouw 
Marie en tegenover Zep. Ik ben op stal 
altijd heel gezellig, ik wil altijd graag 
weten wat er om me heen gebeurt, 
dus ik kijk altijd lekker veel om me 
heen. Grote kans dat ik je zie als je een 
keer langs mijn stalletje loopt!

Tot op de manege lieve ruitertjes en 
andere manege bezoekers! 
Mister

De uilennestcam
Sinds enkele jaren zit er op onze manege een steen uiltje.
Nu is daar vorig jaar een partner bij gekomen en zouden zij 
een gezin kunnen gaan beginnen.
Blijkbaar hebben zij de goede woning nog niet 
kunnen vinden, want de uilenkast in de boom op de 
achtermiddenweg hebben zij niet gebruikt.

Omdat ik thuis nog een niet gebruikte uilenkast met 
webcam had liggen heb ik aan Ria gevraagd of zij er 
bezwaar tegen had om hem in de manege op te hangen, 

omdat beide uiltjes daar regelmatig vertoeven.

Het leuke is dus dat er een webcam in deze kast zit waardoor we ze kunnen 
bekijken als zij hierin een nest gaan maken.

Helaas hebben we geen internet op de manege waardoor de beelden van de 
webcam niet live thuis te volgen zijn, maar het is wel de bedoeling dat er in de 
kantine een monitor komt zodat je daar wel live mee kan kijken.  

De computer die aan deze webcam vastzit neemt wel beelden op als een uiltje 
de nestkast binnenkomt zodat we wel terug kunnen kijken of er bezoek geweest 
is.
Zoals jullie in het filmpje hierboven kunnen zien hebben de uilen al interesse 
getoond in de nestkast, zelfs al de dag nadat deze nestkast opgehangen is. 

Nu maar hopen dat we een romantisch voorjaar krijgen en mee kunnen 
genieten als er jongen uiltjes komen.

Als er nog meer nieuws te zien is dan merken jullie het wel.
Ricardo Wessels
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Wist je dat
- Alle paarden weer een echte wintervacht beginnen te krijgen? 
- Iedereen straks, wanneer de tijd daarvoor er weer aankomt, goed moeten  
 opletten met het opdoen en afdoen van dekens?
- Jerez tegenwoordig een korte coupe heeft?
- Dit mede kwam doordat hij door luis zijn manen eraf schuurde?
- Het met de peesblessure van Jerez steeds beter gaat?
- De dierenarts een scan van Jerez’ zijn been heeft gemaakt?
- Dat er goed uitzag en het nu langzaam opbouwen is?
- Kim een tijdje geleden naar de paardentandarts is geweest?
- Het even leek alsof haar soms wat uitpuilende ogen eruit rolde?
- Maar ze zich heel braaf en knap heeft gedragen?
- Vivian tegenwoordig weer regelmatig op de manege te vinden is?
- Zij namelijk Quindo verzorgt?
- Er een uilennest op de manege aanwezig is?
- Er een webcam op de manege staat waar ze live te volgen zijn?
- Je ook een videobeeld van het onwijs schattige uiltje kan vinden op de  
 website?
- Ze misschien, als we geluk hebben, wel kleintjes krijgen volgend voorjaar?
- Hera in de sloot op de Achtermiddenweg heeft gelegen?
- Zij hier samen met Annemieke in was beland was tijdens een buitenrit?
- Wij heel blij zijn dat alles gelukkig goed afgelopen is?!
- Wij blij zijn om te zien dat Marieke het erg naar haar zin heeft op de manege?
- Zij  namelijk helemaal niet gewend was om met zoveel paarden samen te  
 staan?
- Isabel mok heeft?
- Dit zorgt voor korstjes en kloven in de kootholte? 
- Dit vaak iets is wat in de herfst voorkomt?
- Dit niet besmettelijk is voor andere paarden?
- Haar tinkersokken er tegen de jeuk af zijn gehaald?
- Ze gelijk ook geschoren is, wat er verfrissend uitziet?
- Rabin zoals elk najaar, ook weer geschoren is?
- Dit gedaan wordt bij sommige paarden zodat ze wat minder zweten in de  
 winter? 
- Hij niet bang is voor het piepende scheerapparaat? Sterker nog,
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- Hij er zelfs uitgebreid van geniet?
- Odette een prachtig hartje op haar kont en nek heeft?
- Ze op deze manier haar warmte ondanks haar steeds dikker wordende  
 wintervacht een beetje kwijt kan?
- Dit de laatste Pretpraat van 2014 is?
- De vereniging volgend jaar 40 jaar bestaat?
- Er plannen zijn voor een soort reünie?
- Alle plannen in de volgende Pretpraat worden uitgelegd?
- We nog wel adverteerders voor de 2015 editie van Pretpraat zoeken?
- We heel blij zijn als u ook meedenkt om ons aan adverteerders te helpen?
- Elke andere vorm van sponsoring ook heel welkom is?
- 2015 een duur jaar wordt, met het jubileum?
- We dus met elke sponsoring super-blij zijn?
- Het sinterklaasfeest weer ouderwets gezellig was?
- Wij iedereen willen bedanken voor het mogelijk maken van deze avond?
- De kinderen weer hebben genoten?
- Jullie vast zelf ook leuke dingen meemaken met jullie lievelingspony of paard?
- Je deze leuke weetjes  gerust mag sturen naar ireneweerheim@hotmail.com?
- Deze dan misschien wel de volgende keer hier tussen komen te staan?
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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 6, 13 en 20 december 
En zaterdag 3, 17 en 31 januari 
  van 13.00 tot 17.00 uur                

 
Uitverkoophoek tot 75% korting ook op winter artikelen 
            
 Winterlaarzen    van € 24.50 tot € 134,95 

Winterhandschoenen          v.a.   €  14,95 
Kinder starters en wedstrijdset per set €  90,00 

Luipaard halster       € 14,95 

Winterdekens       v.a. € 39,95 

Dekens wassen        €  13,95 

Springschoenen color      €  12,95 

Springschoenen luipaard     € 19.95 
Iedere woensdag en donderdag een nieuwe aanbieding zie onze website en facebook 

Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                        

       http://www.facebook.com/GORuitersport.nl                                       
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Pretportret

Isabel
&

Marieke

Marit
&

Bobby
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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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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 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

23 Emma Biekram

24 Noël Koot

25 Ageeth van Tol - Snel

26 Jessica Henry

27 Sharona Midden

28 Romy van der Laan

30 Ellen den Daas

januari

5 Lotte Oostveen

5 Esmée Hulscher

6 Marit van Leeuwen

6 Valda Smits

8 Inge Vos

12 Ricardo Wessels

14 Sabine Kolb

15 Silvia den Daas

18 Brendan Collins

18 Roosmarijn Kuijf

vervolg januari
19 Yvonne op ‘t Land
20 Sharon Gomes
26 Hanneke Tielenburg
27 Corrie Smittenaar
28 Saskia vd Heuvel
februari
2 Mariëlle van Ettinger
4 Kim Garthoff
4 Marjolijn Kieft
5 Linda de Roos
7 Julia Vianen
10 Suzan vd Burgh
14 Eva Kranenburg
20 Jasper Thiele
25 Danique van Stigt
25 Francisca Schutter
maart
2 Wilma Collins
4 Annemarije Ludwig
5 Franca Brussee
5 Jet op ‘t Land
12 Laura Beckers
13 Irene Weerheim
15 Marjanne  Keizer 
15 Corianne Wils
17 Patricia Kranenburg
17 Tess Dijkstra
19 Beau Schonewille
23 Savannah   
 Vonk
24 Maartje op  
 ‘t Land
25 C. van   
 Schaik

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

Woensdag 24 december om 17.30 uur sluiten wij de 
lessen af en op vrijdag 2 december

heten we u weer welkom.

Wij wensen u Prettige 
Feestdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar.
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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 heeft een prachtige stal en de buitenbak is pas voorzien van een heel 
mooie gedraineerde bodem.

Wat kost dat nu allemaal in 2015
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 136,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 148,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan resp. € 13,- en € 15,-.
Ben je beginner, dan mag je de eerste 5 probeer-lessen los betalen en kosten deze € 10,00 per les.

Pensionstalling voor paarden komt op € 290,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 245,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 315,00 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 € 17,00 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

wij willen daar  ook een steentje aan bijdragen

veiligheids cap van 39,95 euro voor 26.95 euro 
en voor het paard een leuk cadeau 

Paardensnoepjes HippoStar  2 emmertjes
van 1,5 kilo voor 6,95 euro

Wij wensen iedereen fijne feestdagen

 en een gezond en veilig 2015

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


