
41e jaargang - nr. 6
december 2015

PRET
PRAAT

Clubblad van
Ruitersportvereniging “De Ziende”

R.S.V.  “De Ziende” is opgericht op 18 november 1975

Achtermiddenweg 8 - 2445 AA  Aarlanderveen  -  (0172) 57 13 40
Internet: www.pretpraat.nl



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  2



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  3

Ruitersportvereniging:
voorzitter
Yvonne Op ‘t Land
Zuideinde 34
2435 AT  Zevenhoven
Tel. 06 - 10 975 396

sekretaris
Vivian de Kort
Vliestroom 72
2401 VM  Alphen a/d Rijn
Tel. 06 - 42 694 060

penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
Ad Koster
Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 43 53

Bestuursleden /Wedstrijdcommissie:
Marit v Leeuwen 43 98 33
Suzanne Kranenburg  57 57 10
Els Smit 57 52 87
Shila Huisman 06-41 998 533
Annemiek Kleuver 57 01 77
Margot Reijnders 53 47 46

Afgevaardigden voor de jeugd:
Melissa Kempen 60 04 25
Maartje Op ‘t Land 53 93 20
Bradley Vonk 06-19 536 089

BEHEER WEBSITE:  Bert Marsman

BANKREKENING (IBAN):
NL51 INGB 0003 5438 70 t.n.v.
Ruitersportvereniging  “De Ziende”

CONTRIBUTIE
EUR 27,50 per jaar; 2e lid uit het zelf-
de gezin betaalt EUR 13,75 per jaar.

PRETPRAAT
Pretpraat verschijnt 6x per jaar.
Oplage per nummer ca. 200.
Al vanaf € 40,00 per jaar kunt u in ons 
blad adverteren. Informeer er eens 
naar bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl

VASTE MEDEWERKERS PRETPRAAT
Wilma Klootwijk
Irene Weerheim
Rienke Boonstra
Ad Koster

DRUKWERK
Ad Koster Printing
www.adkoster.nl
Telefoon (0172) 57 43 53

Inleveren kopij:
Uiterlijk 14 februari 2016

Betaling van lesgelden:
Dit doet u op bankrekening (IBAN):
NL80 INGB 0001 9415 87 t.n.v. 
Manege Pretfort te Aarlanderveen.
Dus niet via de rekeningen van de 
vereniging.

PRETPRAAT
Clubblad van Ruitersportvereniging “De Ziende”

jaargang 41   -   nr 6   -   december 2015



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  4

Van de bestuurstafel
Hallo Ruiters en ouders,
Hier weer een nieuwe update van de 
activiteiten van het afgelopen jaar vanaf de 
bestuurstafel.
De laatste Pretpraat stond natuurlijk 
helemaal  in het teken van het 40-jarig 
bestaan van de vereniging, wat we uitbundig 
gevierd hebben met een grote groep mensen, 
het was een hele gezellige avond en wij 
hebben als bestuur genoten van alle mensen die geweest zijn.
12 september was er de najaarscross, waaraan ongeveer 40 personen 
meededen.
De wedstrijd verliep goed, het weer zat mee en we zaten qua tijd mooi op 
schema zodat rond het vroege middaguur de prijsuitreiking van start kon gaan.

Omdat eerder dit jaar door het noodlottige ongeval van Marcel de 
voorjaarsdressuur werd afgelast, waren de kampioenen van 2014 nog niet in het 
zonnetje gezet.
Ook dat zou deze wedstrijd dus alsnog gebeuren.
Merel Den Daas , Mira Pieterse, Bradley Vonk, Famke Angenent, Danique van 
Stigt en Eva Kranenburg werden daarom na de gewone prijsuitreiking nog eens 
extra in het zonnetje gezet en ontvingen alsnog hun prachtige bokaal.

De najaarsdressuur werd gereden op 10 oktober 
Ook hier waren ongeveer 40 kinderen ingeschreven.
Wederom zat het weer mee en konden de kinderen met droog weer hun 
proefjes rijden.
Alles weer goed op tijd…(jaja ‘t wordt nog eens wat met ons!!) 
Punten geteld en al vroeg in de middag kon de prijsuitreiking beginnen.
In alle ringen kregen de 1e ,2e en 3e plaats een prachtige beker gesponsord door 
ST-WARMTE.
Nogmaals heel veel dank daarvoor !!!
Ook dit was weer een leuke geslaagde dag en hiermee zijn de wedstrijden voor 
dit jaar weer afgerond en kunnen we weer gaan tellen wie de kampioenen zijn 
van 2015, dit wordt meestal in de maand januari bekend gemaakt.

Op zondag 25 oktober hebben Saskia vd Heuvel en Marit van Leeuwen een 
schriktraining georganiseerd.
Heel veel kinderen hadden zich daarvoor opgegeven samen met hun 
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lievelingspony. Het was de bedoeling om deze dag lopend naast je pony langs 
verschillende objecten te gaan die mogelijk angstig zouden kunnen zijn voor je 
pony, maar doordat je zelf rustig blijft gaan de paarden inzien dat het toch niet 
zo eng is als het in 1e instantie lijkt.
Denk aan een paraplu die in en uitgeklapt wordt, lopend over een stuk plastic 
met je pony, lopen met je pony door een heel smal paadje tussen 2 hoge 
wanden door, er was zelfs een rookmachine aanwezig en hangende bewegende 
lange slierten waar ze onder en tussen door moesten lopen.
Het was ontzettend leuk in elkaar gezet door Saskia en Marit en het is bij 
iedereen in zeer goede aarde gevallen en ons inziens voor herhaling vatbaar.
Echt leuk om eens op een andere manier met je paard bezig te zijn.

Sinterklaas is inmiddels ook weer op de manege geweest.
21 november kwam hij, zoals ieder jaar, weer langs bij onze kleinere ruitertjes. 
Het is een hele gezellige geslaagde avond geweest.
Alle kinderen gingen aan het eind van de avond met een leuk kadootje naar huis.
Een week later, op 28 november, hebben de tienermeiden ook een leuke 
sinterklaasavond gehad. Zij hebben een leuk sinterklaasspel gedaan waarmee ze 
veel lol hebben gehad.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat Cliff, de nieuwe puppy inmiddels op de manege 
rondloopt en hij begint zich al aardig thuis te voelen….
Yvonne op ’t Land zei laatst nog: De tijd van rustig koffie drinken na het 
paardrijden is voorbij…. Want Cliff zorgt er wel voor dat je regelmatig achter 
hem aan moet rennen omdat hij anders de bak in rent en bij een paard in de 
staart gaat hangen. Al met al is hij een hele leuke aanwinst voor Ria maar ook 
voor ons.

Wie ook echt een aanwinst is voor onze manege is Bram Voorend.
U heeft hem vast al eens zien lopen op het erf. 
Hij zal zich in deze Pretpraat zelf aan u voorstellen.

Als laatste wil ik nog benoemen dat het bestuur er aan denkt om in het nieuwe 
jaar een nieuwjaarsborrel te organiseren. Dat zou dan plaats moeten vinden op 
zaterdag 2 januari, na de lessen. Dus vanaf ongeveer 14.00 uur.
Omdat we dit alleen door willen laten gaan bij voldoende animo, hangt er een 
inschrijflijst in de kantine. Het lijkt ons een leuke gelegenheid om iedereen een 
gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen.
(LET OP!!! Kijk vanaf 30 december op de site of dit doorgang gaat vinden.)

Voor nu wens ik u alvast gezellige kerstdagen toe en een gelukkig 2016.
Suzanne Kranenburg
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Wie is toch die vent ........
die tegenwoordig op de manege rondloopt?

Mijn naam is Bram Voorend, ik ben 25 jaar oud en kom oorspronkelijk uit 
Breukelen. Ik heb agrotechniek (bedrijfskunde met landbouwmachines) 
gestudeerd in Dronten. In het dagelijks leven ben ik ZZP-er bij een 
hoveniersbedrijf waar ik werkvoorbereider ben. Daarnaast werk ik voor mezelf 
als meubelbouwer en verhuur ik mezelf als chauffeur met auto (en in de 
toekomst met trailer) voor het vervoeren van paarden. Tegenwoordig woon 
ik bij Ria op de manege waar ik iedere ochtend help met mesten en kleine 
noodzakelijke klusjes doe. Ook kan ik het steeds beter vinden met de paarden, 
ik heb zelfs al een aantal lessen gevolgd. Voor ik hier kwam wonen was ik een 
aantal keer op de manege geweest met Suzan v.d. Burgh om te kijken bij een 
wedstrijd of de open dag. Na het tragische ongeval zijn we tot de oplossing 
gekomen dat ik hier zou kunnen komen wonen en helpen. 
Nu heb ik in de strotas een eigen container staan met daarin een werkplaats. 
Hierin kan ik mijn werk als meubelbouwer beoefenen. Als meubelbouwer 
heb ik een zeer divers aanbod van meubels gemaakt van Nederlands hout, 
vrijgekomen uit nood kap/nood snoei. Tafels, banken, lampen, houten vloeren 
leggen of schuren, 
(kerst)decoraties en 
snijplanken behoort tot 
het aanbod. Kijk eens 
op www.bvoorend.nl of 
kom eens langs bij de 
container!
Mocht je hulp nodig 
hebben, als er iets 
opgelost moet worden 
op de manege, of 
gewoon gezellig een 
babbeltje wil maken, 
spreek mij dan aan en 
ik zal kijken wat ik voor 
je kan doen.

Bram

www.bvoorend.nl
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Najaarscross
Zaterdag 12 september organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging 
De Ziende een crosswedstrijd op Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg.
Een dikke 40 deelnemers hadden zich voor dit evenement ingeschreven.
Ze varieerden van beginners tot gevorderden.
Gestart werd met de meest ervaren rijders; de eigen paarden bezitters.
Vervolgens gingen de junioren 1 van start. 
Sommigen rijden een paar jaar, maar een groot deel rijdt al een jaar of tien en 
heeft dus inmiddels heel veel kennis van het rijden.
Daarna gingen de junioren 2 van start, die over het algemeen wat jonger zijn en 
dus minder ervaren.
De grootste groep waren de deelnemers die tot ongeveer twee jaar rijden 
en de zelfde cross reden, maar met lagere hindernissen. Deze cross kreeg 
daarom de naam Minicross. Deze groep 
is bij wedstrijden altijd het sterkst 
vertegenwoordigd.
Omdat de vereniging het liefst iedereen 
die op Pretfort rijdt bij de wedstrijden wil 
betrekken, is er tevens een aparte ring 
voor de jongste ruitertjes.
Deze rijden niet de echte cross, maar 
een zogenaamde Bixie-proef. Een mix 
van dressuur en lage hindernisjes. Deze 
kinderen kregen een protocol waarop 
stond aangegeven waar ze op moeten 
letten. Deze groep kreeg weliswaar 
punten, maar een echte winnaar was er 
niet.
Alle deelnemers ontvingen een fraai 
Certificaat en een rozet, ter herinnering 
aan deze wedstrijd.
Bij de overige ringen ontvingen de 
winnaars een medaille en een rozet.
Omdat de vereniging niemand met lege handen naar huis wil laten gaan, 
ontvingen de overige ruiters een troostprijs-rozet.
Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde dag.
De wedstrijd verliep vlot en zonder enig probleem.
Om circa 13.30 uur konden de winnaars hun prijzen in ontvangst nemen.

Bij enkele ringen moest de tijdwaarneming de uitslag bepalen, want het 
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springen van de hindernissen gaf veelal gelijke punten. Zo gelijk zelfs, dat bij 
de Junioren 2 de honderdste seconden moesten worden meegenomen in de 
uitslag. In voorgaande jaren kwam zo’n klein verschil nooit voor, maar ook bij de 
voorjaarscross was de nauwkeurige tijdwaarneming al van belang. Toen bij de 
Minicross.

De winnaars waren:
Bij de Eigen Paarden:
1 Mariëlle van der Heuvel op Flair met 65 pt.
2 Shannon Hoogervorst op Ready met 60 pt.

Bij de Junioren 1:
1 Famke Angenent op Izy met 65 pt.  61 seconden.
2 Naomi Hesseling op Izy met 65 pt. 64 seconden.
3 Rienke Boonstra op Mevrouw Raven met 65 pt. 74 seconden.
4 Maartje op ‘t Land op Izy met 64 pt.
5 Yvonne van der Heide op Piraat met 63 pt.

Bij de Junioren 2:
1 Bradley Vonk op Sunny met 65 pt. 78 seconden.
2 Mira Pieterse op Sunny met 65 pt. 85,33 seconden.
3 Iris Versluis op Sunny met 65 pt. 85,44 seconden.
4 Sam de Rooy op Mevrouw Raven met 64 pt.
5 Roosmarijn Kuijf op Mevrouw Raven met 63 pt.

Bij de Minicross :
1 Denise Slappendel op Queen met 65 pt. 70 seconden.
2 Virpi Kraaijeveld op Vosje met 65 pt. 78 seconden.
3 Mirthe Paul op Sunny met 65 pt. 95 seconden.
4 Naomi Slappendel op Piraat met 63 pt. 83 seconden.
5 Jasper Thiele op Sunny met 63 pt. 92 seconden.

De volgende kinderen ontvingen een Certificaat voor hun deelname aan de 
Bixieproef:
Jip van Koert, Laura Kroes, Loes Peters en Lotte Rietveld.

Maar er werden meer prijzen uitgereikt op deze dag.
Doordat de Open Dag in juni niet was doorgegaan, werden afgelopen zaterdag 
tevens de bekers uitgereikt aan de kampioenen van 2014. Merel den Daas, 
Mira Pieterse, Bradley Vonk, Famke Angenent, Danique van Stigt en Eva 
Kranenburg, mochten de prachtige bokalen in ontvangst nemen.
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Najaarsdressuurwedstrijd
Zaterdag 10 oktober vond bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging De 
Ziende weer een dressuurwedstrijd plaats voor de ruiters van de aan de 
Achtermiddenweg gevestigde Manege Pretfort.
Zo’n 40 deelnemers hadden zich voor deze wedstrijd ingeschreven. Helaas wat 
minder dan bij anderen wedstrijden. Hopelijk is de belangstelling volgend seizoen 
weer groter.

Om 09.30 uur gingen in de binnenbak de kinderen met een A-diploma van start.
Om die tijd ging in de buitenbak de ring met Eigen Paarden van start.
Aansluitend volgde in de binnenbak de kinderen zonder diploma en in de 
buitenbak de deelnemers met de diploma’s B, C, en D.

De vereniging zorgt er namelijk altijd voor dat iedere deelnemer een eerlijke kans 
op een prijs heeft en daarom vindt er een indeling plaats op basis van behaalde 
diploma’s. De kinderen die nog geen diploma hebben, zitten daarom ook in een 
aparte ring..

Om ca 13.00 uur konden de prijswinnaars van de 6 ringen bekend worden 
gemaakt. De eerste 3 plaatsen van elke ring werden beloond met een 
schitterende beker, die beschikbaar was gesteld door de firma 
ST / WARMTE uit Nieuwkoop. 
Daarnaast kregen alle deelnemers een rozet en hun protocol.

De uitslagen waren:
Ring Eigen Paarden.   
1 Marit van Leeuwen op Jerez met 205 punten
2 Mariëlle van den Heuvel op Flair met 201 punten
3 Savannah Vonk op Odette met 194 punten
4 Bradley Vonk op Ready met 188 punten

Ring Zonder A-diploma.
1 Jip van Koert op Marieke met 211,5 punten
2 Ellen den Daas op Marie met 211 punten
3 Mirthe Paul op Marie met 208 punten
4 Denise Slappendel op Queen met 206 punten
5 Laura Kroes  op Maybe met 200 punten

Ring Met A-diploma.
1 Joyce Baak op Marieke met 205 punten
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2 Liza Gunst op Piraat 
 met 201 punten
3 Jasper Thiele op Maybe 
 met 200 punten
4 Merel van den Hoff op Bonnie 
 met 199 punten 
4 Merel den Daas op Piraat 
 met 199 punten

Ring Met B-diploma.
1 Fabiënne van der Kooy op Mevr. Raven
 met 198 punten
2 Sabine Baak op Izy met 195 punten
3 Roosmarijn Kuijf op Mevr. Raven 
 met 189 punten
4 Marit van den Helder op Queen 
 met 182 punten

Ring Met C-diploma.
1 Maartje op ‘t Land op Izy met 200 punten
2 Famke Angenent op Izy met 192 punten
3 Desirée van Wengerden op Piraat met 190 punten

Ring Met D-diploma.
1 Lyanne Bardelmeijer op Mister met 203 punten
2 Rienke Boonstra op Mevr. Raven met 194 punten
3 Isabel de Ruiter op Pasca met 181 punten
4 Francisca Schutter op Brian met 176 punten

Norah Sabri deed voor het eerst mee met een wedstrijd en ontving daarom een 
speciaal protocol, met daarop geen cijfers, maar heel veel positieve opmerkingen 
en tips met betrekking tot haar rijstijl.  
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Schriktraining op Pretfort
Op zondag 25 oktober deed ik met Brian mee aan de schriktraining.
Ik vond zelf dat ik er veel van kon leren door je paard het vertrouwen te geven 
om hem of haar te kunnen begeleiden naar iets wat eng is.
De dingen die wat beweging gaven, waren natuurlijk wat spannender als dingen 
die niks deden. Het zeil liep Brian zo overheen. Geen kik gegeven. 
De bal die op hem afrolde was toch wel eng. 
Daarna even een rondje gelopen en het opnieuw geprobeerd en kalm hem naar 
de bal begeleid. Dat ging prima tot op een gepaste afstand.

De linten die in de bak hingen, daar ga 
ik niet door !!! nee hoor. 
Maar toen de linten opzij gehaald 
werden, was het gelijk minder eng 
en hij ging erdoor. De balkjes waren 
geen probleem de parapluus, nou 
daar moest hij niks van hebben. Dat 
beweegt en maakt geluid.

We hebben deze middag geleerd om 
het vertrouwen te krijgen van je paard 
om hem toch onbekende dingen te laten doen.
Met praten tegen het paard stel je het ook gerust; dat werkt. 
En natuurlijk je paard op het juiste moment belonen.

Het was een ontzettende leuke middag. Zeker om ook eens anders met je paard 
om te gaan. Super!

Groetjes Marielle

Schriktraining 2
Op zondag 25 oktober werd er een schriktraining georganiseerd. Op deze 
leuke dag konden kinderen met hun lievelingspony langs allemaal enge dingen 
in de binnenbak. Er stonden allemaal verschillende obstakels, zoals een zeil, 
skippiballen, paraplu’s maar ook het engste van allemaal omlaaghangende 
slierten waar ze doorheen moesten.
Per tweetal gingen de kinderen de bak in en mochten ze met de pony’s overal 
een kijkje nemen en eroverheen of erlangs. De meeste pony’s vonden het erg 
interessant, behalve de slierten natuurlijk. Er waren maar een paar dappere 
pony’s die er onderdoor durfden zonder dat de slierten naar de zijkant werden 
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gehouden.
Om het rondje te eindigen moesten 
de pony’s stil staan  en werd er een 
rookmachine aangezet. Dit was 
natuurlijk erg spannend en zodra de 
rookmachine klaar wassen mochten 
de pony’s een kijkje komen nemen 
bij de machine en stonden ze ineens 
midden in de rook. Niemand liet zich 
kennen en kwam dapper dichter 
bij de rookmachine. Zodra de rook 
opgetrokken was, mocht er nog een 
klein rondje worden gelopen en was het volgende groepje aan de beurt. Zo ging 
het de hele middag door totdat iedereen alle obstakels had overwonnen. 
Het was een erg geslaagde middag!

Marloes Nulle

Sinterklaas op Pretfort
Op zaterdag 21 november was het weer zover, Sinterklaas is weer in het land 
en natuurlijk slaat hij manege Pretfort niet over. Het feestje begon om 7 uur. 
De kinderen druppelden één voor 
één binnen om zich te storten op de 
lekkernijen op de bar. Het werd al 
gezellig druk in de kantine. Om kwart 
over 7 vroegen Yvonne ne Annemiek of 
de kinderen naar de binnenbak wilden 
komen. Toen alle kinderen zich daar 
verzameld hadden ging ineens het licht 
uit, grote paniek natuurlijk! Opeens 
liepen er 4 pietjes in de bak. Iedereen 
schrok zich rot maar moest wel hard 
lachen om de gekke pietjes. Het was 
tijd voor het eerste spel. De pieten waren stiekem al op de manege geweest en 
hadden overal cadeautjes verstopt. De kinderen mochten ze toen gaan zoeken. 
Voor elk pakje kreeg je punten en wie de meeste punten had was de winnaar. 
Er zat helaas wel een addertje onder het gras want de kinderen moesten niet 
alleen rennen. Nee, ze zaten met een touwtje vast aan een ander kindje. Dat 
maakte het wel extra lastig. Uiteindelijk was na een lange telling bekend dat 
team 3 de meeste cadeautjes had gevonden. Tijd voor het volgende spel. De 
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kinderen moesten met de cadeautjes een parcours afleggen om uiteindelijk 
de cadeautjes in een schoorsteen te stoppen. Het team dat als eerste de 
cadeautjes in de schoorsteen had gedaan had gewonnen. Daarna was het even 

pauze. Alle verhitte koppies kregen een 
bekertje limonade en ook pepernoten 
want dat hoort er natuurlijk bij. Na 
de pauze gingen we nog een spelletje 
doen namelijk pepernoten tikkertje. De 
pieten hadden een bak met pepernoten 
en iedereen moest door de bak heen 
dansen op de muziek als de muziek 
stopte moest je zo snel mogelijk naar 
een pietje toe rennen om een pepernoot 
te bemachtigen want er ging er steeds 

eentje weg. De kinderen mochten even uitblazen op de bankjes en toen kregen 
de pieten een berichtje dat Sinterklaas onderweg was. De kindjes moesten 
echter wel hard zingen want anders hoorde de Sint niet waar hij moest zijn. 
Na een paar minuutjes had Sint het gelukkig wel gehoord want daar was hij 
hoor. Een paar kinderen mochten bij hem op schoot en ze hebben ook nog een 
spelletje gedaan. Daarna ging de sint weer weg en kwamen de eerste ouders 
alweer binnen. Het was een leuke en geslaagde avond! 

Melissa

Sinterklaasavond voor tieners
Zaterdagavond 28 november was het zo ver. Voor de eerste keer 
Sinterklaasavond speciaal voor tieners van het voortgezet onderwijs. De 
organisatoren waren best een beetje zenuwachtig over hoe het ontvangen zou 
worden, maar daar kunnen we heel kort over zijn. Het was een topavond. Met 
een hoop gezelligheid en lachen. 

Yvonne ontving iedereen in de 
kantine en was de spelleider van de 
avond. Terwijl Sacha en ik als haar 
bevallige assistenten fungeerden. 
We begonnen met heerlijke 
warme chocolademelk met voor 
de liefhebbers slagroom en gevuld 
speculaas. Dit mag natuurlijk niet 
ontbreken op Sinterklaasavond. 
Nadat iedereen wat had gedronken 
en gesnoept vertelde Yvonne wat de 
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bedoeling was. Dit was niet zo moeilijk want dat was dat iedereen een gezellig 
avondje zo hebben. We zouden verschillende spelletjes doen waarmee je een 
cadeautje kon verdienen, echter kon het zo maar zijn dat het zorgvuldig door jou 
uitgezochte cadeautje zomaar doorgegeven of geruild kon worden met anderen. 
Dit was natuurlijk heel snel voor iedereen duidelijk dus we konden van start. 

Bij het eerste spel werden er tweetalen gemaakt en deze werden met hun 
polsen en enkels aan elkaar vastgebonden. Hierna moest je samen verstopte 
cadeautjes gaan zoeken en het team wie de meeste cadeautjes gevonden 
had mocht als eerste een echt cadeau uitzoeken. Er waren een oneven aantal 
deelnemers dus was ik de gelukkige die met Jasper ook op pad moet. Ik weet 
dus precies hoe de rest zich voelde. Een vrij pijnlijke enkel maar echt heel veel 
lol. Overal op het terrein hoorde 
je au ja au ja of iets wat er erg op 
leek. Hierdoor wisten Sacha en 
Yvonne precies als er koppel naar 
de kantine kwam om hun buit in te 
leveren. We hebben heel veel geluk 
gehad met het weer, want tijdens 
het zoeken was het droog en dat 
kan dus echt niet van de hele avond 
gezegd worden. Toen we “bijna” 
alle cadeautjes gevonden hadden 
en iedereen weer losgekoppeld was 
kreeg iedereen wat te drinken en 
werden de winnaars gekozen. Hierna volgde het volgende spel. Wie de meeste 
pepernoten in zijn mond kon stoppen en houden. Dit was natuurlijk hilarisch en 
Jet heeft het record gevestigd op 45 pepernoten. Nou complimenten hoor Jet. 
Dit moet volgend jaar verbeterd worden. Ook werd natuurlijk de creativiteit 
gecontroleerd en mocht iedereen zo snel mogelijk een doosje vouwen. Suzanne 
was onze kampioen hierin en was verschrikkelijk snel klaar. Ook de tools tot 
evenwicht moest nog getest worden. En ja hoor daar stond iedereen met 1 
pepernoot op zijn neus op 1 been uitgelachen te worden door Yvonne, Sacha 
en mij. Echte paardrijders moeten natuurlijk kunnen vlechten en ja waar kun je 
dat beter oefenen dan op elkaar. Wie de snelste vlecht bij haar linkerbuurman/
vrouw had gemaakt zou winnen. Denk je net te kunnen beginnen rent je linker 
buurvrouw er vandoor achter het haar van haar linkerbuurvrouw aan. We zijn 
natuurlijk wel bij de tijd dus een goede selvie met je lieveling kon niet ontbreken. 
Wat kunnen die meiden dan hardlopen zeg. Best knap dat jury Yvonne nog 
op haar benen bleef staan toen iedereen haar belaagde met de selfies. Wat 
je als echte tiener natuurlijk ook moet kunnen is iemand anders geblinddoek 
opmaken. Tja als je dat moet doen is natuurlijk niet zo erg, maar wat zag Roos 
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er mooi uit nadat ze de lippenstick op haar kin had gekregen. Naomi’s nagels 
waren nog best goed gelukt. Paardrijden is natuurlijk een echte teamsport dus 
je moet zeker chocoladecentjes met een knijper die je in je mond moet houden 
doorkunnen geven. Ja de groepsspelletjes waren echt hilarisch. Maar wat ons 
verbaasde is hoeveel tieners overhebben om een cadeautje wat hun leuker lijkt, 
want alles bleef tot het einde ingepakt, te ruilen. Knijpers op hun gezichten, 
citroenen eten, zaklopen in de binnenbak en zo vergeet ik vast nog een heleboel. 
En dan had je eindelijk het door jou zo begeerde cadeau moest je het ineens 
doorgeven of moest je cadeautje laten liggen en zelf 3 plaatsen naar links. Dus ja 
dan moet je toch weer iets doen om het cadeau weer zien te bemachtigen. Zoals 
je zult begrijpen heeft iedereen echt heel veel gelachen en dat was dus ook echt 
de bedoeling. 

Aan het einde van de avond 
mocht iedereen te gelijk zijn/
haar cadeau uitpakken. Goh 
wat had de organisatie zijn best 
gedaan om echt leuke cadeautjes 
te kopen. Eigenlijk was alles 
leuk. Maar er mocht natuurlijk 
onderling best geruild worden 
en dat werd ook gedaan. Zo 
had iedereen aan het einde van 
de avond een cadeautje wat 
ze echt leuk vonden. Zelfs de 
fopcadeautjes zijn verdeeld want zo erg fop waren deze niet eens. Ze waren er 
gewoon blij mee. De conclusie is dan ook echt dat de organisatie van deze avond 
zich voor niets zorgen heeft gemaakt. Het was een geweldig leuke, gezellige 
en lachwekkende Sinterklaasavond die we zeker in de toekomst moeten 
blijven herhalen. Rest mij nog even iedereen te bedanken die het mogelijk 
heeft gemaakt om zo’n leuke avond te maken voor de tieners en ik hoop dat ik 
volgend jaar weer mag helpen, want het was echt geweldig.

Groetjes en tot snel op de manege.
Hanneke

Ruitersportvereniging “De Ziende” en Manege 
Pretfort wensen u Prettige Kerstdagen en een 

Gezond en Voorspoedig 2016!
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€ 366,30 bij Jumbo actie!!
Op 12 november heeft Jumbo Nieuwkoop de cheques uitgereikt met betrekking 
tot de sponsoractie die de afgelopen weken heeft gelopen.
Ruitersportvereniging De Ziende heeft hier een heel mooi bedrag mee binnen 
gesleept.
Het uiteindelijke bedrag, dat 
we gaan besteden om de 
inschrijfgelden voor de wedstrijden 
ook in 2016 laag te houden, is 
geworden: € 366,30!!
Een heel mooi bedrag, waar 
we Bas Bobeldijk (van Jumbo 
Nieuwkoop) dan ook heel erg 
voor willen bedanken! Jumbo 
Nieuwkoop draagt verenigingen 
een warm hart toe!

Op de foto’s ziet u onze voorzitter, Yvonne Op ‘t Land, met de zo juist ontvangen 
cheque!

De manege is voor lessen gesloten in 
de periode tussen Kerst en Nieuwjaar.

De lessen beginnen weer op
zaterdag 2 januari 2016

Parkeren op het terrein
Het parkeerterrein van de manege is groot genoeg om zeker 25 auto’s te 
parkeren, maar helaas passen er vaak maar hooguit 8 op.
De oorzaak is dat mensen hun auto niet altijd naar voren rijden, terwijl ze toch 
geruime tijd op de manege blijven rondlopen.
Daarom het verzoek om uw auto altijd zo te parkeren dat er nog meer mensen 
kunnen parkeren.
Mocht u er uit moeten en er staat een auto achter uw auto, dan is het vrijwel 
altijd mogelijk om die te verplaatsen. Dus daarvoor hoeft u niet bang te zijn.
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Kerstverhaal 2015 van mevrouw Burggraaff
Al weer meer dan 30 jaar schrijft mevrouw Burggraaff uit Bodegraven het 
Kerstverhaal voor dit boekje. Ondanks dat ze de 90 jaar inmiddels al weer een 
poosje is gepasseerd, wilde ze dat ook dit jaar weer heel graag doen voor ons. En 
uiteraard zijn we daar ook nu weer blij mee.
Een paar jaar geleden is zij nog begonnen met het leren omgaan met de 
computer. De tekst en de afbeeldingen voor dit Kerstverhaal heb ik dan ook via 
de mail van haar mogen ontvangen. Knap hoor, op die leeftijd.

Dit keer de Inleiding tot het 
Kerstverhaal
Lieve mensen die de Pretpraat lezen,
Aan het Kerstverhaal wil ik U en jou eens iets laten 
lezen wat vooraf ging aan dat bekende verhaal, het 
hoort er eigenlijk een beetje bij, vooral het begin, 
blijf dus nog even verder lezen.

Ik sla dan de Bijbel open bij het Bijbelboek “Jesaja” 
en dat is het Oude Testament of wel in het Hebreeuws “Tanach”geheten. Deze 
Hebreeuwse taal is een prachtige taal en heeft een schitterend Alfabet. In die 
Tanach staan heel mooie geschiedenissen en ook zo byzonder, vele slaan ook op 
het Nieuwe Testament”.
Zoals geschreven, ik koos het Bijbelboek “Jesaja” uit en wel Hoofdstuk 40 vers 3, 
daar lezen we dan: “Hoor: een stem roept:
Baan voor de EEUWIGE een weg door de woestijn, effen, in de wildernis een pad 
voor onze GOD.

Op die stem kom ik later terug.
Ik verplaats mij nu naar het Nieuwe Testament en ontmoet daar de Priester 
Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, vrome mensen en geliefd bij de bewoners van 
de plek, omgeving Jeruzalem , waar zij wonen.

Op een dag heeft Zacharias dienst in de 
tempel, hij ging daar alleen naartoe, 
zijn vrouw en de overige tempelgangers 
bleven buiten. Het is erg warm, voor 
Zacharias is het gelukkig koeler in de 
tempel maar ook stil.
Zacharias liep langzaam naar het Altaar, 
maar wat gebeurde daar, hij schrok ....... 
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er was plotseling zoveel licht. Naast het Altaar stond een Engel Gods en deze 
zei: Wees niet bang Zacharias, ik ben door G0D naar jou toegestuurd om je te 
vertellen dat GOD jullie gebeden heeft gehoord, maar ook verhoord, er zal een 
zoon geboren worden en jullie zullen hem “Johannes”noemen.

Als Johannes groot geworden zal zijn 
wordt hij , min of meer een mens in 
Gods hand” want hij zal aan alle mensen 
moeten vertellen, dat ze zich gereed 
moeten houden om GODS ZOON te 
ontvangen.” Je weet toch wel hoe machtig 
GOD is”zei de Engel, of geloof je me niet.

Zacharias moet nadenken, alles is zo 
onverwachts, de Engel zag dat wel, maar 
ze moet Zacharias toch een heel moeilijk antwoord geven,”” omdat je niet 
geloofde, zul je, totdat jullie Zoon geboren is, niet kunnen spreken, zodat je zult 
ontdekken dat ik de waarheid sprak”. De mensen buiten begrepen maar niet 
waarom Zacharias zolang in de tempel bleef. Toen hij eindelijk naar buiten kwam 
zagen zij aan zijn gezicht dat er iets gebeurd was, ..... maar Zacharias kon niet 
spreken.

Thuisgekomen schreef hij alles op wat er was gebeurd, het maakte Elisabeth 
erg blij. want vanaf dat moment ging ze verlangend uitzien naar de dag dat hun 
zoon geboren zal worden.

De geboorte van Zacharias en Elisabets Zoon was een zeer blijde gebeurtenis. 
Familie en vrienden kwamen hen feliciteren en vroegen of ze de kleine Zacharias 
ook even mochten vasthouden, natuurlijk mocht dat, maar wat deed vader 
Zacharias nu, hij ging schrijven... waarom ..... ach ja, dat was waar ook, 
Zacharias kon nog steeds niet spreken, echter, terwijl hij de naam van zijn zoon 

HIJ ZAL “ JOHANNES “ heten, opschreef, kon hij dit ook 
zelf zeggen.
De familie en vrienden vonden het heel vreemd, 
niemand heette zo , maar Zacharias zei: de Engel Gods 
heeft mij gezegd, jullie zoon zal Johannes heten, hij 
zal later overal vertellen dat Gods Zoon ook verwacht 
wordt , lezende bij de Profeet Jesaja : bereidt in de 
woestijn de weg des Heren, en maakt zijn paden recht.
Op bezoek komt ook Maria, wij kennen haar, zij is vast 
geen onbekende  voor U en jij die dit verhaal leest, 
zij is zelfs familie van Elisabeth, de 2 vrouwen zijn 
blij elkaar te zien , echter de reis die Maria gemaakt 
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G&O Ruitersport    
                        Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
                        Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport.nl 
 
                   

Geopend na afspraak  

             Woensdag en Donderdag van 14.00 tot 17.30 open  

                        Open huis       
    Zaterdag 5, 12 en 19 december 

  van 13.00 tot 17.00 uur    
             

               FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2016 
 

        

Huur scheermachine per dag       €  25,00 

Dekens wassen         €  14,95 

Cadeautjes              v.a.  €   1,50   

Thermolaarzen         v.a. €  22,50 

Winterhandschoenen       v.a. €  14,95 

Thermobroeken       v.a. €   49,95 

Elastiekjes 2 zakjes       €    5,00,95 
Iedere woensdag en donderdag een nieuwe aanbieding zie onze website en facebook 

  Volg ons ook op facebook en krijg onze extra aanbiedingen                                                                                 

Wil je ook op de flyer mail en foto met jouw en je paard zijn naam naar info@goruitersport.nl 

                                      http://www.facebook.com/GORuitersport.nl 
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had, was een lange lange reis geweest, want Maria 
kwam uit Nazareth, ligt niet zo ver van Bethlehem, 
echter zij wilde er zo vlug mogelijk heen.
Het was een blij weerzien en Elisabeth wist al, dat 
Maria ook een kind verwachtte.
Zij was daar min of meer zeer ontroerd door, want 
zij zei tegen Maria, “Ik hoorde je stem bij het binnen 
komen van ons huis en dacht meteen, daar is zij, die 
zwanger is van Gods zoon, aangekondigd door de 
Engel Gabriël.

Wij vierden onlangs Advents zondag, wij zij op weg 
naar dat grote gebeuren van eeuwen geleden, 
toen in Bethlehem onze Heiland, Gods zoon werd 
geboren en zijn naam is JEZUS.

Nog een paar weken, dan hopen wij, U en jij en ik dat feest, dat vol is van Vrede, 
te vieren, Vrede naar elkaar, elkaar echt zien, die wens van Vrede naar elkaar 
overbrengen en sterk te zijn, elkaar tot steun, vooral nu wij in zulke moeilijke 
tijden leven.
 
Ik wens U en jou heel fijne Adventsweken toe, een heel Gelukkig Kerstfeest en 
...........een blij, gezond en liefdevol 2016.

Ontvang van mij een oprecht gemeende Hartelijke Groet (Mevr.) Tineke 
Burggraaff-Prins

Nieuwjaarsreceptie?
De vereniging heeft plannen om op 2 januari een soort Nieuwjaarsreceptie te geven in 
de kantine van Pretfort.
We denken aan iets in de vorm van een uurtje gezellig aan de 
bar, met een hapje en een drankje. Het idee is om dat te doen 
na afloop van de lessen van die dag. Dus vanaf een uurtje of 
twee.

In de kantine hangt een lijst waarmee we de belangstelling 
hiervoor peilen, want bij geringe belangstelling, is het niet 
aantrekkelijk.
Dus lijkt het je iets om een uurtje (of twee uurtjes) gezellig het 
jaar te starten, schrijf dan je naam even op de lijst.

KIJK VANAF 30 december op de WEBSITE 
of de receptie DOOR GAAT!
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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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Steun de vereniging 
door marktonderzoek

Op onze website zit al geruime tijd een link 
naar PanelWizard.
Dat is een onderzoeksbureau dat ons geld 
doneert als u vragenlijsten voor hun invult.
Dit kan een aardig bedrag opbrengen voor de vereniging, waardoor we onze tarieven ook 
komende jaren misschien niet hoeven te verhogen. Sterker nog, misschien kunnen we er 
wel leuke dingen mee doen. Lees hier hoe dat werkt.

Ruitersportvereniging “De Ziende” werkt samen met PanelWizard.
Doe mee met onderzoek en spaar voor Ruitersportvereniging “De 
Ziende”.

Wat is PanelWizard? 
PanelWizard is een onderzoeksbureau dat gebruik maakt van een consumentenpanel. 
Dit panel is een afspiegeling van Nederland en bestaat op dit moment uit ongeveer 
25.000 Nederlanders. 

Wat wordt er van mij verwacht als lid van PanelWizard? 
Dat is eigenlijk heel simpel, namelijk: uw mening geven. Als panellid zullen wij u 
regelmatig uw mening vragen over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld over snacks, een 
nieuwe commercial, de verkiezingen, auto’s, internet, enzovoort. Het gaat hierbij altijd 
om vragen ten behoeve van marktonderzoek, nooit om verkoop van producten. 

Wat levert het Ruitersportvereniging “De Ziende” op? 
Wanneer u lid wordt van PanelWizard (via de link op de site van RSV De Ziende) 
ontvangt RSV “De Ziende” voor uw aanmelding direct 1 Euro. Voor elke vraag die u 
daarna beantwoordt tijdens de onderzoeken doneert PanelWizard 10 eurocent aan 
RSV “De Ziende”. Een eenvoudige vragenlijst levert dus al snel enkele Euro’s voor 
Ruitersportvereniging “De Ziende” op. Een mooie extra donatie aan een heel mooi doel! 

Hoe zit het met mijn privacy? 
PanelWizard garandeert dat al uw antwoorden en gegevens vertrouwelijk en anoniem 
behandeld zullen worden. Persoonlijke gegevens van de PanelWizard-leden zullen 
daarnaast nooit voor andere doeleinden dan marktonderzoek gebruikt worden en zullen 
nooit worden doorverkocht. Een respectvolle benadering van onze panelleden staat 
bij ons boven aan. Daarnaast zijn onze databestanden streng beveiligd om misbruik 
tegen te gaan. PanelWizard bv is ISO gecertificeerd (ISO 26362 en ISO 20252) en houdt 
zich aan de gedragscode van de MOA en ICC/ESOMAR. Wij hebben onze activiteiten 
aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, dat toezicht 
houdt op de uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (registratienummer 
m1007351).
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Bericht aan onze adverteerders 
We willen Pretpraat voortaan grotendeels in kleur uitbrengen.
Zoals u de laatste paar keer hebt gezien, maakt kleur het blad 

een heel stuk aantrekkelijker, dus ook uw advertentie valt 
beter op.

Daarom zoeken we extra adverteerders.
Met enkele nieuwe adverteerders en (voor het eerst sinds 

meer dan 20 jaar) een kleine tariefverhoging, hopen we dat 
financieel mogelijk te kunnen maken.

Vanaf 2016 hanteren we de volgende tarieven:
Kwart pagina 45 euro  -  Halve pagina 70 euro

Hele pagina 115 euro

Uw advertentie kan dan in kleur in het
blad worden opgenomen*.

(De kleur van ons omslag blijft geel, dus daarop kan geen kleur worden geprint)

*Wij dienen wel materiaal van u aangeleverd te krijgen voor
het maken van de advertentie. Of een complete advertentie in pdf formaat.

Voor alle informatie kunt u contact opnemen met
Ad Koster, telefoon 0172 - 57 43 53, adkoster@deziende.nl
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Paardenpraat
dit keer

Queen
Ter gelegenheid van mijn ruim anderhalf jarig 
jubileum op de manege hier, vond ik het wel een 
mooi moment om me voor te stellen in dit leuke 
blaadje. Ik ben Queen, wat in het Engels: koningin 
betekent. Jaja ik ben een echt hoogheid hier op 
stal, hihi. Een jaar geleden ben ik hier samen met 
Marie en Mevrouw Raven gekomen, en ik kan wel zeggen dat ik het zeker naar 
mijn zin heb hier. Ik heb een mooi stalletje in de grote stal, naast Marie. Maar 
een heel duidelijke beschrijving hoef ik niet te geven, ik val namelijk nogal op hier 
. Ik ben namelijk bruin bond, wat altijd een mooi opvallend kleurtje is, dus op 
stal zal je me niet snel over het hoofd zien. Samen met Sunny zijn wij de enige 
bonte manege paarden hier. Een derde bont gekleurd paard hier op de manege is 
de Tinker Jet. En laatst is er weer een bonte Tinker bijgekomen! Ik moet zeggen 
dat ik zelf heel tevreden ben over mijn vlekken. Ik heb echter wel veel wit op 
mijn benen en als ik dan een keer in de modder sta… tja, dan zijn ze niet zo wit 
meer. Ach daar moet ik dan maar mee leven he, haha. Wat wel nog even leuk is 
om er ook bij te zeggen is dat ik zwart in mijn staart heb, niet buiun zoals mijn 
vacht maar echt mooi zwart.  
Naast mijn opvallende vlekken ben ik ook vrij groot, dus echt snel kijk je niet over 
me heen. Ondanks dat ik best wel groot ben, ben ik wel vrij smal. Daar bedoel ik 
mee dat ik lange benen heb, een mooi figuurtje en smalle schouders en hals. Een 
heel sierlijke bouw dus. 
Op stal ben ik meestal wel aanwezig, en dan bedoel ik niet dat ik de hele tijd 
herrie loop te maken, nee nee daar doet een dame als ik niet aan, haha. Ik sta 
gewoon graag op me heen te kijken. En ik kom ook vaak wel even kijken als je 
voor mijn stalletje gaat staan of even langs loopt. 
Wat kan ik nog meer over mezelf vertellen, mijn leeftijd. Ik ben geboren op 13-
05-2003, wat mij dus twaalf jaartjes jong maakt. Weet ik nog iets.. oja mijn ras 
is ook wel leuk, ik ben namelijk een IPSA paard. Dat is niet zo een heel bekent ras 
en ik heb me laten vertellen dat er over mijn ras op het internet ook niet zo heel 
erg veel te vinden is. Ik mocht met mijn bijzondere ras daardoor wel mooi wel 
de eerste open dag die ik hier meemaakte meteen meedoen in een show, het 
rassendefilee. Toen mocht ik even een paar rondjes draven en vertelde iemand 
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wat over mijn ras. Ik vond het heel leuk, maar ook wel een beetje spannend 
hoor, stond ik pas een paar maandjes op de manege en ik mocht al meteen met 
zo’n showtje meedoen. Een reuze eer natuurlijk!
Toen is hier nog maar net stond ving ik in de wandelgangen op dat jullie bang 
waren dat ik drachtig zou zijn. Dat was ik niet, en dat wist ik ook wel, maar ik 
heb jullie wel mooi eventjes in de spanning laten zitten haha. Ik werd gewoon 
wat dikker en tja, dat kan gebeuren.
Kan ik nog iets verzinnen om te vertellen… over het rijden misschien wat, ik 
ben geloof ik over het algemeen best wel braaf. Ik heb in iedere geval nog maar 
weinig klachten over mij gehoord, tja soms met de galop is het best wel wat 
lastig, maar ik hoor van meer manege paarden dat ze daar een beetje moeite 
mee hebben.
En poetsen, dat vind ik ook wel lekker. Ik heb ook aardig wat wit in mijn vachtje 
zitten en dat moet natuurlijk wel wit blijven, dus als je af en toe even langskomt 
met je paardenborstel ben ik weer helemaal blij. En als je dan nog iets lekker 

meeneemt is dat natuurlijk helemaal 
een feest, hihi. Maar niet teveel snoep 
hoor, ik moet wel mijn mooie dames 
figuurtje houden. 

Nou dat was het wel weer voor deze 
keer. Tot ziens op de manege allemaal! 
En verder kan ik jullie allemaal nog 
prettige kerstdagen en een gelukkig 
nieuw jaar wensen!
Groetjes, Queen

Pretfort Fanaat
Roosmarijn Kuijf
Heee! Ik ben Roosmarijn Kuijf, ik ben 15 
jaar, bijna 16. Ik ben al aan het aftellen. Ik 
zit op het Ashram College in Nieuwkoop in 
4 VMBO-T, ik heb het hier erg naar mijn zin.  
Zelf woon ik ook in Nieuwkoop, ik woon 
hier met mijn ouders, oudere broer en zus 
en nog een jonger broertje, ook heb ik een 
onwijs lieve en schattige hond Splinter en 
een heleboel kippen met leuke namen maar 
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dat zijn er een beetje veel om op te noemen. 
Ik heb een baantje en dat is bij de Jumbo ik doe dit voordat ik naar school ga dat 
is dus vroeg opstaan voor mij, ik doe dit op de maandag en vrijdag. Paardrijden 
is mijn enige sport en ik vind dat dit wel voldoende is, haha! Mijn hobbies zijn 
tekenen, muziek luisteren en met de beesten troetelen. 

Ik rij ongeveer 5 jaar paard denk ik maar dit weet ik niet zeker, ik heb geen 
flauw idee hoe ik bij het idee ben gekomen om te gaan paardrijden bij Pretfort. 
Mijn favoriet was Denate.. helaas is zij natuurlijk overleden, maar ze blijft mijn 
nummer 1. Nu zijn het verschillende paardjes die ik heel erg leuk vind  maar 
vooral, Mvr. Raven, Babella  en natuurlijk mijn geweldige verzorgpaardje Mickey 
vind ik erg leuk. Ik rij ze (Raven en Babella) al sinds ze er net staan, ik vind Mvr. 
Raven leuk om te rijden omdat ze zulke geinige trucjes heeft en ondeugende 
trekjes en ik rij graag op Babella omdat ze vrij voorwaarts is en je dus hard moet 
werken om het paard te laten doen wat jij wil, met Mickey wandel ik vooral 
aangezien hij artrose heeft. Ik rij niet graag op makkelijke en simpele paardjes. 
Ik rij in de dinsdag les van 18:30 tot 
19:30 en ik krijg les van Ria, ik rij sinds 
begin lente in deze les.  Ik vind het het 
leukst om te galoperen of dingen die 
met dressuur te maken hebben. Ik ben 
afgelopen zomer op ponykamp geweest 
in Zeeland bij Ponyhof met Desiree die 
ook bij Pretfort rijd, hier werd ik dikke 
vriendjes met Don! Ik hoop dat jullie 
genoten hebben! Ik wel! Maar ik ga 
maar weer eens, ddoeeeiii!

Ieder kind heeft recht
op een toekomst,

heeft recht op onderwijs,
op medische voorzieningen

en een “warm” huis..

Circle4life zet zich in voor
kansarme kinderen en gezinnenkansarme 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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Wist je dat?
- We een nieuw manegepaard hebben?
- Haar naam Babella is?
- Ze heel groot, maar toch ook heel lief is?
- Cliff, de pup van Ria, de meest zachte en   
 schattigste pup ooit is?
- Hij aardig begint te wennen op de manege?
- Hij al in de sloot gelegen heeft?
- Cliff ook al in de staarten van paarden ging   
 hangen? 
- Ria dat niet leuk vond?
- We 2 nieuwe (eigen) paarden welkom heten  
 op de manege?
- De merrie tinker Rose heet?
- Zij van Judith en Mira is?
- De Andalusiër ruin Mentoz van 
 Sacha en Dionne is?
- De mooie houten waxine houder die buiten   
 op tafel staat gemaakt is door Bram?
- Bram de mooiste dingen maakt van hout?
- Zijn werken zelfs te koop zijn?
- Als je er meer over wilt weten je er gewoon   
 naar kunt informeren?
- Je ook kunt kijken op www.bvoorend.nl?
- De sinterklaasavond voor de jongere 
 kinderen erg gezellig was?
- Sinterklaas voor alle kinderen iets had   
 meegenomen?
- Er ook voor de oudere kinderen een geslaagde avond georganiseerd was?
- Er dit jaar voor het eerst een schriktraining georganiseerd is?
- Het een zeer geslaagde dag was?
- De meeste paarden alle vertrouwen hadden in hun begeleidster?
- Als je nog ideeën hebt wat je graag een keer zou willen doen met je pony/ 
 paard,
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- Je altijd ideeën in de witte brievenbus  
 mag doen?
- De Jumbo-actie € 366,30 voor onze   
 manege heeft opgebracht?
- Je altijd na het gebruik van de   
 longeerbak het bakje moet harken?
- Het soms wel eens vergeten wordt en  
 diegene die daarna het bakje gebruikt  
 het heel zwaar heeft met harken?
- Isabel, Mirjam, Marit, Esmée & Irene  
 zowaar voor Ria gekookt hebben?
- Dit nog verrassend goed smaakte? 
- De maaltijd eindigde in een spaghetti- 
 gevecht tussen Mirjam en Ria?
- Mirjam een dag later nog de spaghetti in  
 haar haren vond? 
- Aag en Jane weer op Luna mogen rijden?
- Dit nog wel met een bitloos hoofdstel  
 gebeurd? 
- De breuk in Luna haar kaak gelukkig wel hersteld?
- Bifi een zere poot heeft?
- De dierenarts naar zijn poot moet kijken en antibiotica moet geven?
- Sommige paarden weer met een deken op stal staan?
- Als je gereden hebt je die deken dus niet moet vergeten weer op te doen?
- We een nieuwe binnenbak bodem hebben?
- Je paard wel los gezet mag worden maar niet opgejaagd?
- Dit is om geen gaten in de bodem te krijgen?
- We in de voorjaarsvakantie weer examens gaan afnemen?
- Deze voor het A, B, C of D-diploma zijn?
- De instructrices momenteel de kandidaten selecteren?
- Je rond de jaarwisseling een brief krijgt, als je mee mag doen?
- We adverteerders zoeken voor Pretpraat?
- Je al voor 45 euro per jaar kunt adverteren?
- We aan iedereen vragen om ons te helpen zoeken naar adverteerders?
- Pretpraat voortaan (net als nu) in kleur uitkomt?
- De lesgelden op de manege niet worden verhoogd?
- Het lidmaatschap van de vereniging ook gelijk blijft in 2016?
- We aangesloten zijn bij PanelWizard?
- Dat een onderzoekbureau is, dat ons betaald als u een onderzoek invult?
- Er elders in deze Pretpraat meer over geschreven staat?
- Dat dit ons veel geld zou kunnen opleveren?
- U dan wel via onze website moet deelnemen aan de onderzoeken?
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Uit de oude doos
In de jaren ‘70 hadden we in de Pretpraat een  single Top 10, LP top 5, Pretschijf (hittip), 
persoonlijke top 5 en een top 10 van toen, met oudere nummers.
Hieronder plaatsen we de Top 10 en LP Top 5 van november 1977.
De kwaliteit van ons clubblad was toendertijd nog niet zo goed als tegenwoordig, dus ik 
hoop dat het leesbaar is.
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Pretportretten....

Savannah op Odette

Joyce
met
Marieke

Mobiel bereikbaar  -  (+31) 6 29 421 440
www.bvoorend.nl  -  Info@bvoorend.nl
of gewoon op Manege Pretfort

Bram Voorend
meubelbouw
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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

1 Marjolein vd Dool

7 Rachel Smale

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

12 Sylvia Tijsterman

13 Quinty van Gulik

14 Mieke Eriks

16 Ria van Gulik

17 Fabiënne Oskam

18 Joyce Baak

22 Femke Wouters

24 Noël Koot

25 Ageeth van Tol - Snel

28 Romy van der Laan

30 Ellen den Daas

Januari
5 Esmée Hulscher
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
8 Inge Vos
11 Dyonne Vergunst
12 Ricardo Wessels
14 Sabine Kolb
14 Michelle Hartman
15 Silvia den Daas
18 Brendan Collins
18 Roosmarijn Kuijf
19 Yvonne op  ‘t Land
26 Hanneke Tielenburg
27 Corrie Smittenaar
28 Saskia vd Heuvel
28 Gabry de Veld
Februari
2 Mariëlle van Ettinger
2 Annemiek Kleuver
4 Kim Garthoff
4 Marjolijn Kieft
10 Suzan vd Burgh
14 Eva Kranenburg
20 Jasper Thiele
25 Danique van Stigt
25 Francisca Schutter
28 Ester Krenn
Maart
2 Wilma Collins
4 Annemarije Ludwig
5 Franca Brussee
5 Jet op ‘t Land
13 Irene Weerheim
15 Marjanne  Keizer - van Berkel15 Corianne Wils
17 Tess Dijkstra
19 Beau Schonewille
23 Savannah Vonk
24 Maartje op ‘t Land
25 C. van Schaik
29 Nathalie Paul
29 Sascha Vergunst

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een zeer
Gezond en Voorspoedig 2016

Wij feliciteren 
de jarigen .....
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Tussen Kerst en Jaarwisseling is de 
manege gesloten voor lessen.

Op zaterdag 2 januari
starten de lessen weer.

Eerst komende activiteit:
Diplomarijden in februari/maart

Degene die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen hier 
binnenkort persoonlijk bericht over.

De vereniging heeft plannen om op 2 januari een soort 
Nieuwjaarsreceptie te geven in de kantine van Pretfort.

Lees hier elders in deze Pretpraat meer over.
Lijkt het je iets om een uurtje gezellig het jaar te 
starten, schrijf dan je naam even op de lijst in de 

kantine.
Kijk na 30 december op de site of het echt door gaat!!
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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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