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J.M. Fransen
Rijks gediplomeerd hoefsmid

Voor het aan huis beslaan van
uw paard, pony.

Warm en koud beslag.

Oosteinde 26, Waarder, tel. (0348) 50 21 77
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Van de bestuurstafel
Het jaar 2017 zit er weer bijna op en de laatste 
Pretpraat ligt daarom ook weer voor u.

Ook in het laatste kwartaal van dit jaar, zijn 
er weer verschillende evenementen door de 
vereniging en manege georganiseerd.
Ik denk dan met name aan de dressuur-
wedstrijd op 28 oktober en het zeer geslaagde 
Sinterklaasfeest op 25 november.

Bij de wedstrijd hadden we een nieuwe categorie ingevoerd, 18+, en dat bleek 
een succes te zijn. Deze ring was dan ook direct goed gevuld.
En ook het Sinterklaasfeest in nieuwe stijl was met maar liefst 28 deelnemers 
een doorslaand succes.
Van beiden evenementen vind u een verslag in deze Pretpraat.

Op de laatste bestuursvergadering is weer veel gepraat over de lage opkomst 
bij wedstrijden. Een definitieve oplossing is daar echter ook nu weer niet 
uitgekomen, maar we praten nu over een systeem dat een beetje lijkt op 
hetgeen bij de landelijke wedstrijden gedaan wordt.
Dat zou betekenen dat iedereen eigenlijk gaat rijden voor zichtzelf en niet meer 
in de bestaande categoriën. Boven een bepaalt aantal punten, haal je dan een 
“winstpunt” en bij een bepaalt aantal winstpunten, ga je door naar een volgende 
categorie.
We zijn hier momenteel informatie over het inwinnen en hopen hier binnenkort 
op terug te komen. Het nieuwe systeem moet namelijk bij de eerste wedstrijd in 
2018 wel helemaal uitgewerkt zijn. 

In de vorige Pretpraat stond al een advertentie voor helpers bij de verschillende 
activiteiten. Via de mail stuurden we nog een oproep voor bar medewerkers 
op zaterdag. Helaas hebben zich nog geen nieuwe helpers gemeld, dus deze 
oproepen wil ik nog eens herhalen; Wilt u ons helpen bij wedstrijden, op 
zaterdagen achter de bar, of bij andere werkzaamheden op de manege, geef dit 
dan even door aan een bestuurslid of aan Ria. We zetten u dan op een lijst en 
benaderen u wanneer dat nodig is.

Tot slot wil ik iedereen een hele mooie decembermaand 
toewensen. Hele fijne Kerstdagen en een veilige jaarwisseling 
en goed begin van 2018.
Namens de vereniging en manege, Ad Koster
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Kampioenen 2017
Alle wedstrijden van het jaar 2017 zijn weer gereden. Dit betekend dat er weer 
een berekening gemaakt kon worden. Wie o wie zijn er dit jaar kampioen 
geworden? 
Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap, moet er 
deelgenomen worden aan 3 van de 5 wedstrijden die wij organiseren op 
Manege Pretfort. Doe je toch mee aan 4 of 5 wedstrijden, dan tellen je 3 beste 
resultaten. (Die moeten allen in de zelfde categorie zijn).
Hieronder staan de kampioenen in het dikgedrukt weergegeven. Daaronder 
staan alle ruiters die aan minimaal 3 wedstrijden hebben deelgenomen. 

Noël Koot Zonder A 74 Kampioen Zonder A
Kirsten van Beek Zonder A 73 
Tess Edelenbosch Zonder A 67 
Norah Sabri Zonder A 48 

Jip van Koert A Diploma 74 Kampioen A Diploma
Roxanne Siegers A Diploma 73 
Julia Schouten A Diploma 67 
Imke Liefting A Diploma 64 
Michelle Hartman A Diploma 54 
Marijn de Vries A Diploma 48 

Sabine Kolb B Diploma 77 Kampioen B Diploma
Ellen den Daas B Diploma 64 

Naomi Slappendel C Diploma 77 Kampioen C Diploma
Renske van der Voorst C Diploma 65 
Freija Alstrom C Diploma 65 

Famke Angenent D Diploma  77 Kampioen D Diploma
Naomi Hesseling D Diploma 73 
Desirée van Wengerden D Diploma 58 
Marloes Nulle D Diploma  58 
Bradley Vonk D Diploma 55 

Mira Pieterse EP  81 Kampioen Eigen Paarden

De bekers worden weer uitgereikt op de Open Dag van de vereniging.
Alle Kampioenen hebben inmiddels een brief ontvangen met Felicitaties!
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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

Vrijwilligers gezocht!

Vroege vogels die tussen 6.00u en 8.30u beschikbaar zijn om, samen 
met nog meer vrijwilligers, een aantal paardenboxen uit te mesten.
De koffie of thee na de arbeid smaakt dan meer dan goed!

Extra handjes zijn zo welkom!!

Lijkt het je wat of wil je het eens proberen? Spreek Ria aan en we heten je snel 
welkom in het gezellige team van vrijwilligers.
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Uitslagen dressuurwedstrijd 28 oktober
Op zaterdag 28 oktober, sloot RSV De Ziende het wedstrijdseizoen af met een 
dressuurwedstrijd.
Net als bij elke wedstrijd, was er ook nu weer voor iedereen een categorie 
waar men in kon starten. Van ervaren ruiters, tot ruiters die nog maar kort les 
hebben. Voor iedereen was er een wedstrijdring.

Ring 18 +
1 Bram Angenent Wings       (D) 193
2 Judith Schoenmakers Rose        (B) 191
3 Mirjam de Vries  Frauke      (D) 188
4 Marit van Leeuwen Flair         (D) 185
5 Sacha Vergunst Mentoz     (B) 183
6 Hanneke Tielenburg Ready      (B) 178
7 Isabel de Ruiter Babella    (D) 175
8 Marloes Nulle Marie       (D) 163
9 Kim Garthoff Brian         (D) 154
    
Ring Eigen paarden (helaas geen foto)  
1 Mira Pieterse Rose          ( C ) 187
2 Manon den Brinker Heemst     (ZA) 184
    
Ring D Diploma   
1 Famke Angenent Izy 187
2 Bradley Vonk Pasca 186
3 Desirée van Wengerden Babella 182
4 Roosmarijn Kuijf Wings 178

Ring A diploma   
1 Jip van Koert Marieke 206
2 Roxanne Siegers Piraat 205
3 Jaimy Lynn vd Jagt Bonnie 196
4 Marijn de Vries Blue Eyes 195
5 Imke Liefting Sassie 192
    
Ring Zonder - A diploma   
1 Noël Koot Vosje 210
2 Kirsten van Beek Sunny 207
3 Tess Edelenbosch Blue Eyes 205
4 Eline de Leeuw Blue Eyes 204
5 Sanne Leertouwer Vosje 199
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6 Norah Sabri Vosje 198
7 Naomi van der Zijden Bonnie 194
8 Rodin van der Zijden Maybe 192
9 Maud Notenboom Vosje 189
10 Abigaël Dijkstra Vosje 186
    
Ring C/B Diploma   
1 Freija AlstrØm Mevr.  Raven ( C ) 189
2 Ellen den Daas Marie (B) 184
3 Naomi Slappendel Piraat ( C ) 181

Helaas is er bij deze wedstrijd iets misgegaan bij het fotograferen, waardoor er 
maar weinig foto’s beschikbaar zijn. Op www.pretfort.nl staan echter nog wel 
een behoorlijk aantal foto’s. Helaas niet van iedereen.
Ook van de prijsuitreiking is niet van elke ring een foto. Excuses daarvoor.
    

Paardenpraat 
Dit keer Rose 
Rose is een Tinker ze komt uit Ierland. We 
weten helaas niet wie haar ouders zijn. Rose is 
rond april 2011 geboren.
Wij hebben Rose gekocht toen ze vier jaar was. 
Nu hebben we haar al weer twee jaar.
Rose heeft 2 baasjes, Judith en ik (Mira). Bradley 
zorgt twee keer per week voor Rose maar ik 
doe het meeste met haar.

Net als ik vindt Rose het leuk om heel veel 
verschillende dingen te doen. Ze houdt echt van 
afwisseling en doe echt alles.
We zijn begonnen met dressuur. Daarna een longeren. 
Longeren is misschien het enige wat ze niet zo leuk 
vindt. Als ze het beu is gaat ze me pesten door stil te 
gaan staan of niet om te willen draaien. 
Springen vindt ze wel heel leuk en voor een Tinker kan 
ze best hoog springen. 
Ik ga ook vaak met Rose in de bak spelen. Ik doe dan 
vrijheidsdressuur. 
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Voor een snoepje doet ze bijna alle kunstjes die ik van 
haar vraag. 
Ik denk dat Rose het allerliefste op buitenrit gaat. En dan 
natuurlijk wel met haar maatje Mentoz. Je ziet dan dat 
haar oortjes recht vooruit staan en ze kijkt lekker om 
zich heen. 
Ze is helemaal niet bang voor verkeer. Het enige wat ze 
eng vindt zijn varkens en schapen. 
Als ik met haar op buitenrit ga doen we onderweg van 
alles. We rennen door de plassen, modder, springen over 
hopjes gras en galopperen over grasvelden en natuurlijk 

spelen in de Zegerplas dat vinden we allebei onwijs leuk. 
Er komen dan ook mensen kijken, ik denk omdat ze 
dat niet zo vaak zien. 
Wat Rose ook heel leuk vindt is om samen met 
Ready te spelen in de springwei. Ze gaan dan heel 
hard rennen en bokken. Ze doen nooit naar tegen 
elkaar het zijn echte vrienden. 
Nu ben ik begonnen met lange lijnen. Dat doet ze 
ook heel goed. 
Omdat Rose een Tinker is denk ik dat ze misschien 
wel heel goed voor de kar kan lopen. Maar ik weet 
niet of we dat ooit echt gaan doen. Om te oefenen 
vind ik al leuk genoeg.
Ik ben helemaal dol op Rose en ik hoop dat ze nog heel lang bij me blijft.

Mira 

Bedankt Jumbo Nieuwkoop!
Net als de afgelopen 2 jaar, heeft Jumbo Bas Bobeldijk in Nieuwkoop, ook dit 
jaar weer een geweldige actie voor de 
verenigingen georganiseerd.
Bij iedere 15 euro aan producten, kreeg je 
gedurende 6 weken een voucher.
Die vouchers vertegenwoordigden een 
waarde tussen de 10 cent en 25 euro.
Op 20 november werden de Cheques 
uitgereikt aan de verenigingen.
Onze vereniging heeft het mooie bedrag 
van € 175,60 bij elkaar weten te sparen.
Een mooi bedrag dus weer voor de 
clubkas!
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Paarden en mythen
Paarden komen vaak voor in mythen en legenden. De reeks ‘paarden en mythen’ 
zal iedere keer één verhaal eruit pikken en in het kort iets vertellen over deze 
bijzondere paarden!

Amerigo
Wie kent hem niet? Het meest bijzondere paard 
voor één ieder die het sinterklaasfeest kent! De 
enige schimmel die al honderden jaren over de 
daken kan rijden en over de schoorstenen springt! 
Het oorspronkelijke paard Amerigo werd geboren in 
1982 als zoon van hengst Orthos en was van 1990 
tot en met 2010 het paard van Sinterklaas tijdens de 
intochten van de publieke omroep. 
Voor hem de goedheilige taak werd toevertrouwd, 
kreeg hij een opleiding tot politiepaard onder leiding 
van Pieter Wiersinga. Het paard werd onder andere voor belangrijke ceremonies 
gebruikt, zoals Prinsjesdag. De Sint liet Amerigo altijd in Nederland. Paarden 
kunnen niet goed tegen de golven en om die reden wachtte het dier zijn baas 
elk jaar tijdens de intocht op vanaf de kade. Wanneer Sinterklaas na 5 december 
weer naar Spanje ging, vertoefde Amerigo in Vaassen bij Herm Hullegie, een van 
de vaste paardenpieten van Amerigo, naast Wiersinga en Rinus Jeremiasse. Hij 
staat sinds zijn pensioen bij de politie nog veel buiten en wekelijks maakt hij een 
rit in het bos!

Paard in de spotlight: 
Valegro
Een dansend paard, daarom stond hij on-
der anderen bekend. Valegro, een bruine 
KWPN’er die in 2012 Olympisch kampioen 
dressuur werd met de record score van 
90.089%. De ruin is in 2002 geboren in het 
Zeeuwse Burgh Haamstede, als veulen 
kreeg hij de naam Vainqueur Fleur, maar 
ging al snel als Valegro door het leven. Zijn vader was Negro, een  succesvolle 
hengst die op 5 en 6 jarige leeftijd de KWPN Hengstencompetitie wist te win-
nen. Zijn moeder kwam meer uit een springpaarden familie, haar vader was een 
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Terras - TheeTuin - Hightea
Bij de Tolhuissluis aan de Amstel 
0172-530132 - www.h-eerlijk.nl
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springhengst en haar opa was een springwonder met de naam: Voltaire. Als 2,5 
jarige deed hij mee aan een KWPN hengsten keuring. De jury was echter niet 
onder de indruk van het paard wat toen nog wat klein van stuk was, zo bewoog 
bij maar vreemd. Carl Hester, een internationale dressuurruiter zag echter wel 
potentie in hem, en besloot hem te kopen en mee naar huis te nemen. Als ruin 
kwam hij aan in Groot-Brittannië. Hij kwam bij Carl op stal aan samen met een 
andere groep paarden die allemaal naar groenten en fruit vernoemd waren. Va-
legro kreeg daarom een bijnaam om ‘er bij te horen’ deze bijnaam is Blueberry, 
wat Engels is voor bosbes. 
Als 3,5 jarige werd Valegro zadel mak gemaakt, hij was toen nog steeds wat 
klein van stuk, eigenlijk te klein voor Carl. Daarom werd het plan gemaakt om 
hem te verkopen, de verkoop ging uiteindelijk op het laatste moment niet 
meer door. In eerste baalde Carl hiervan, maar de ruin groeide uiteindelijk tot 
een stokmaat van 1.72m hoog, wat voor Carl groot genoeg was om hem goed 
te kunnen rijden en op te leiden. Het paard bleek bijzonder veel talend te heb-
ben. De jury van de KWPN hengsten keuring waren niet onder de indruk van de 
gangen van de (toen nog) hengst maar onder Carl ontwikkelde het paard zich. Zo 
was hij bijzonder goed in overgangen en had hij een mooie draf met veel actie 
in de benen. Als 4 jarige won hij de Britse kampioenschappen, als 5 jarige haalde 
hij hetzelfde trucje uit en op 6 jarige leeftijd lukte het hem weer. In ditzelfde jaar 
kreeg de bruine ruin een andere amazone, Charlotte Dujardin. Samen met Char-
lotte zou Valegro echte successen gaan boeken.

De combinatie werd al snel een 
succes. Zo werden ze in 2010 Brits 
kampioen in de lichte toer. In 2011 
startte het duo voor het eerst in 
de Grand Prix. Deze werd met-
een gewonnen met een score van 
74%. Dankzij dit resultaat werd 
het tweetal aan het Britse team 
toegevoegd, ze namen deel aan 
de Europese kampioenschappen in 
Rotterdam. Valegro was toen 9 jaar 

oud, het jongste paard dat deelnam aan de Europese kampioenschappen. Uit-
eindelijk wisten ze in 9e plaats te behalen. In hetzelfde jaar haalde de combinatie 
voor het eerst een score boven de 80% in de Grand Prix van Olympia bereikten ze 
een score van 81.043%.
In 2012 vestigde de combinatie een wereldrecord in de Grand Prix door naar een 
score van 88.022% te rijden. In dat zelfde jaar deden ze samen mee aan de Olym-
pische spelen hier wisten ze goud te behalen op het individuele onderdeel: de kür 
op muziek met een score van 83.663%, er was nog nooit zo’n hoge score behaald 
en hiermee zette de combinatie een Olympisch record. Ook wisten ze met het 
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PIETER DIRKZWAGER
VORMGEVER

• Grafische Vormgeving

• Creatief advies

• Webdesign

• Bouwplaten

• En nog veel meer...

Meer weten? Bel 06 - 28 30 46 55 
voor een koffie-afspraak

Pieter Dirkzwager, Vormgever
Voorstraat 30, Alphen aan den Rijn, e: pieter@pieterdirkzwager.nl
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Britse team goud binnen te slepen.  Ook behaalde ze een Olympische gouden 
plak  en weer een Olympisch record door in het individuele onderdeel Grand Prix 
Special een score van 83.286%.
In augustus 2013 deed het duo mee aan de Europese kampioenschappen. Va-
legro liet nogmaals zien over een enorm talent te beschikken en bereikte een 
score van 85.942% in de wacht te slepen en daarmee nog een wereld record te 
vestigen. 
Op de Olympische spelen van Rio in 2016 kwam het duo voor een laatste keer 
aan de start. Weer wist het duo 
een gouden plak binnen te slepen. 
Hierna mocht de ruin met pensi-
oen. Op woensdag 14 december 
2016 nam de ruin afscheid van 
de topsport, en in 2017 tijdens de 
hengstenkeuring in Den Bosch nam 
Valegro afscheid van zijn Neder-
landse fans.
Nu staat de ruin lekker van zijn 
pensioen te genieten, hij maakt twee keer per week een buitenrit en wordt hij 
ook nog steeds bereden, maar meer voor de beweging dan voor de sport. Ook is 
er laatst een crowdfunding gestart om een levensgroot standbeeld van de ruin 
te maken, het standbeeld komt dan te staan in  Newent, in Groot-Brittannië. 
Daarnaast staat hij zo veel mogelijk buiten. Waar hij alleen maar aan het eten is. 
De ruin schijnt een enorme vreetzak te zijn, hij eet alles wat maar los en vast zit. 
Maar goed, wie neemt het hem kwalijk na zo’n enorme sport carrière? 

Wie o Wie.... Sponsort ons?
of wil adverteren in Pretpraat?
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe adverteerders voor Pretpraat, en  
sponsers voor onze wedstrijden.
Adverteren kan vanaf 45 euro per jaar. U hebt dan een kwart pagina. 
Voor 70 euro hebt u een halve pagina in ons blad. 
Aanpassen van de advertentie is onbeperkt mogelijk.
Wedstrijden sponseren is natuurlijk duurder, maar voor veel bedrijven wel leuk 
om te doen. (overigens ook voor veel particulieren).
Afhankelijk van de wedstrijd, moet u denken aan 150 tot 250 euro.
Ook giften op onze rekening NL51 INGB 0003 5438 70 zijn heel erg 
welkom! Zowel klein als groter!
Informeer eens naar de mogelijkheden bij de penningmeester:
Ad Koster - 0172-574353 - adkoster@deziende.nl.
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Diploma-rijden
Ook in 2018 gaan we weer proefjes afnemen 
voor doorstroming naar een hogere categorie 
bij de wedstrijden. Ondanks dat we, zoals 
gezegd in de rubriek ”Van de bestuurstafel” 
bezig zijn met een andere opzet van 
wedstrijden.
Ria is momenteel aan het bekijken wie er in 
aanmerking komen om door te stromen en die personen krijgen binnenkort 
(eind december / begin januari) een brief van de vereniging. Daarin staat de 
datum van de examens en wat je moet weten om mee te doen.
Reageer snel op deze brief, door een mail te sturen naar het opgegeven adres.

Lesgeld in 2018
De lesgelden op de manege zijn al een paar jaar niet verhoogd, terwijl de kosten 

uiteraard wel gestegen zijn.
Daarom passen we de kwartaalprijzen per 1 januari 
enigszins aan.
Een verhoging van slechts € 5,- per kwartaal, dus nog 
geen € 0,40 per les.

Kinderen tot en met 12 jaar betalen vanaf 2018 € 141,00* per kwartaal.
Alle anderen betalen hiervoor € 153,00* per kwartaal. 
* minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.

Ontvangt u de nota op het juiste mailadres?
Sinds dit jaar, sturen we de nota’s per mail naar de mensen waar we een 
mailadres van hebben, daar dit een behoorlijke besparing oplevert.
De nota’s worden altijd verzonden omstreeks de 17e van de maand welke vooraf 
gaat aan het nieuwe kwartaal.
Wilt u het mailadres, waar de nota’s op binnenkomen, gewijzigd 
hebben, dan kunt u een mail sturen naar adkoster@pretfort.nl.
Krijgt u de nota nog per post, maar hebt u wel een mailadres, 
geef dit dan ook even aan ons door. 

Ruitersportvereniging “De Ziende”

dressuur-diploma

            De jury                                          Namens de vereniging 

Dit is een diploma van Ruitersportvereniging “De Ziende”  -  Achtermiddenweg 8 te Aarlanderveen

De manege is tussen Kerst en Nieuwjaar
GESLOTEN voor lessen

vanaf 2 januari zien we u graag weer terug
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Kerstverhaal 2017 van mevrouw Burggraaff
Al bijna 35 jaar schrijft mevrouw Burggraaff uit Bodegraven het Kerstverhaal 
voor Pretpraat. Ondanks dat ze in 2018 de gezegende leeftijd van 95 jaar hoopt 
te bereiken, wilde ze dit dit ook dit jaar weer heel graag voor ons doen.
Sinds enkele jaren, kan ze omgaan met een computer en sinds kort nu ook met 
het programma Word. Heel knap als je je dat nog kunt aan laten leren op deze 
leeftijd.
We kregen het verhaal dan ook keurig, in Word, toegemaild. De plaatjes kregen 
we nog wel via de post.

Het Kerstfeest van Maarten
In dit verhaal spelen Maarten (9 jaar) en Juf Annemarie  een grote rol.
Maarten heeft ook een Zus (12 jaar) en samen met Vader en Moeder wonen zij in 
een mooi huis.

De school waar Maarten en Willemijn 
elke dag naar toe fietsen ligt ook 
in de plaats waar zij wonen en dat 
vinden ze heel plezierig.
In klas 3 zit Maarten en volgens Juf 
Annemarie is het een heel leuke en 
gezellige klas.
Het wordt December, de laatste maand van het jaar 2017 en ook de maand met 
veel blijde- en gezellige feesten, echter voor Maarten wordt het wat spannend.

Maarten is blij dat Annemarie zijn Juf is, want hij moet met haar iets heel 
moeilijks bespreken, het gaat over zijn Vader en Moeder, zij kregen een 
uitnodiging om een grote reis te maken, alleen Maarten en Willemijn konden 
dan niet mee. De reisafstand was erg ver en heel vermoeiend, men verbleef vaak 
in de wildernis en de overnachtingen in tenten en men verplaatste zich nogal 
eens per kameel.

Op een dag krijgt Maarten de kans om Annemarie te spreken, hij had zich bij het 
verlaten van de school kunnen verstoppen achter een grote stapel  dozen en 
Annemarie had niets gemerkt, hij kon zo naar de klas lopen. Vlakbij de klas 
gekomen kwam Annemarie er ook aan en zei: Zo, zo Maarten, jij had  geen zin 
om naar huis te  gaan zeker, waarop  Maarten antwoordde:” goed geraden Juf, 
ik wilde even met U praten, mag dat”. “Ja hoor, ga maar mee”.

Daar zat Maarten dan, hoe te beginnen, het gaat over een reis van mijn Vader en 
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Moeder, zij kregen een uitnodiging, maar 
Willemijn en ik kunnen niet mee.
We drinken even een kopje thee, doe jij 
dat thuis ook altijd als je uit school komt 
samen  met Moeder en Willemijn? “Ja 
Juf, altijd en nu drink ik thee met U, wat 
fijn”.
Maarten wordt zichtbaar kalm en er 
wordt nog een kopje thee gedronken 
voor dat ze verder  gaan met praten. 
Ga jij mij maar vertellen wat de 
moeilijkheden voor jou zijn.

Het wordt nu gauw Kerstfeest  en dan  is er dat mooie verhaal  over Jozef en 
Maria, zij moesten ook op reis, ik wil dat verhaal zo graag horen, maar waar zijn 
wij dan als Vader en Moeder die grote reis gaan maken.
Weet U, er is ons nog niets verteld, ik heb enkele woorden opgevangen en ben 
nu een beetje bang geworden en ineens begint  Maarten te huilen, de spanning 
is weg, kunt U Mij helpen.?

Annemarie staat op, gaat naast Maarten zitten, slaat haar arm om zijn 
schouders nog een paar snikken en zegt dan :Ja Maarten, ik ga proberen jou te 
helpen”.
Ze kijkt op haar horloge en ziet dat het toch al een beetje laat is en zegt, 
Maarten, ik wil nu over alles even nadenken, goed, alleen jij moet straks thuis 
niets zeggen over dit gesprek, afgesproken.

Blij gaat Maarten naar huis, draait zich nog 
even om en roept “dank U wel Juf”.
Wat hadden ze samen fijn kunnen praten en 
het was echt nog niet zo laat geworden. 
Hij was bij een klasgenoot geweest, hadden 
wat spelletjes gedaan, en vervolgens rustig 
naar huis gefietst.

Annemarie was ook op weg naar huis en 
haar gedachten kwamen  terug op het 
gesprek met Maarten, het was zeker niet mis 

voor de 9 jarige jongen, die iets gehoord had van een gesprek tussen zijn ouders, 
maar  verder kwam hij niet.

De volgende dag heeft Annemarie een extra vrije dag om haar eigen reis met 
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een studiegenoot af te ronden, hun keuze is op Israël gevallen, nu zou ze eens 
gaan zoeken of ze er  achter kon komen, voor welke reis de ouders van Maarten 

een uitnodiging gekregen hebben, het zou 
ver weg moeten zijn, zelfs een wildernis en 
slapen in een tent en rijden op kamelen.

De zoektocht  voor Annemarie was toch te 
ingewikkeld, dus maar even een reis-
bureau  inschakelen en daar een 
medewerker het een en ander voorleggen.
De oplossing werd vlug gevonden, in een 
agenda van het reisbureau  stonden al 
veel  reizen geboekt en ook een reis met 

verre bestemming stond genoteerd, een vaste datum alleen nog niet, maar wel 
een voorlopige datum, nl. Januari of 
Februari 2018.
De medewerker wilde eigenlijk de naam van de Familie graag  horen, die deze 
reis aan het overwegen waren.
Gelukkig, dat kon Annemarie, de Familienaam is “van der Werf”.
Geweldig, zei de medewerker, dat klopt, deze naam staat genoteerd bij deze 
eventuele reis in Januari of Februari 2018.
Annemarie bedankte de medewerker voor zijn inlichtingen, ging daarna zeer blij 
huiswaarts.

Maarten hoefde zijn Kerstverhaal niet te missen, want de reis van zijn ouders 
naar dat verre land was nog niet besproken voor 2017, misschien later,  je kunt 
nu dus fijn het Kerstverhaal zelf lezen.

Van harte hoop ik dat U, jij net zo 
blij zullen zijn als Maarten, die het 
Kerstverhaal  niet wilde missen.

Daarnaast wens ik U, jou heel blijde 
Kerstdagen, een vrolijke jaarwisseling 
en een 
Gezond, Gelukkig en Liefdevol 
NIEUWJAAR vol VREDE.

Mevr. Tineke Burggraaff - Prins
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Sint bezocht Pretfort
Het Sinterklaas feest op Pretfort (deel 1) 
Bij de kantine hoorde je op welke pony je moest.   
Helaas vond Sunny het allemaal erg spannend dus die is toch maar op stal 
gebleven. Sassy durfde gelukkig wel.   
Natuurlijk waren de pieten al aanwezig 
en ze waren erg irritant, zelfs het 
hoofdstel van Bonny werd gestolen.   
Als je in de bak was moest je 
discussieren wie als eerst op de pony 
mocht.   
We gingen spelletjes te paard doen.   
Dit hebben we gedaan....  

Je moest een rondje rijden en wie als laatst 
terug kwam bij zijn letter was af.   
Het volgende spelletje had je een lepel en 
daar lag een pepernoot op, als je aan de 
overkant was en de pepernoot nog had 
mocht je hem opeten.   
Helaas viel de pepernoot er snel af, het was 
moeilijk.   
Ook moesten we slalommen en keihard in 

draf, team bruine pony´s heeft gewonnen.  Hierna hadden we honger en gingen 
we lekker pannekoeken eten.  Na de pannekoeken kwam natuurlijk Sinterklaas.  
Iedereen mocht even op zijn knie en sommige 
mochten zelfs een liedje zingen.   
De pieten gooiden heel veel met pepernoten, 
zelfs de pannekoeken en kaarsen lagen onder 
de pepernoten.   
Van Sinterklaas kregen we een mooi kadootje.  
Wees niet verbaasd als je straks een hoop 
unicorns op Pretfort ziet rondlopen.   
Het was super gezellig en volgend jaar hopen 
we de sint weer op de manege te zien. 

Groetjes Tess
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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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Sinterklaas feest op de manege (deel 2)
Hallo ik ben Joyce Baak.
Zaterdag ging ik samen met Mira naar de manege. Rond half 7 kwamen we op 
de manege en liepen langs de kantine en daar zagen we Sinterklaas en Zwarte 
Piet. Toen we de kantine in kwamen  waren er veel meer zwarte pieten.  De 
jongere groep was nog bezig met hun feest en ze waren aan het zingen en 
cadeaus aan het uitpakken. De kinderen mochten  om de beurt op schoot bij 
sinterklaas . 
Toen gingen ze weer een liedje zingen maar 
de zwarte piet zag dat wij (ik , Mira, Jip 
en Roxanne) niet mee zongen en daarom 
moesten we naar voren om een liedje te 
zingen.  Alle kinderen van de eerste groep 
hadden inmiddels hun cadeau hadden gehad 
en dat was het moment om Sinterklaas 
gedag te zingen. Iedereen ging naar huis en 
de andere groep kwam langzaam binnen.

Het was tijd om  Sinterklaas weer welkom 
te heten met al zijn zwarte pieten. We 
begonnen natuurlijk weer met een liedje 
hebben en toen kregen we pepernoten naar 
ons hoofd gegooid door één van de pieten. 
Ook wij mochten alleen of met ze tweeën 
tegelijk  op  schoot bij Sinterklaas.
Daarna kregen we cadeau het was 
een………. Eenhoorn voor op je frontiem. 
Dus de komende weken rijden er een 

heleboel flitsende paarden in de bak.
Daarna legde Yvon uit in welke bak we gingen om met de paarden spelletje 
doen. Na wat gedronken te hebben gingen we de paarden  poetsen en 
opzadelen en  instappen. De spelletjes werden uitgelegd. Ik was ingedeeld in de 
buitenbak en daar deden we leuke spelletjes  in stap, draf en galop. Toen we 

klaar waren was Sinterklaas 
en een paar zwarte pieten al 
weg. Nadat we afgezadeld 
hadden en  iedereen gedag 
gezegd,  zijn we allemaal 
naar huis gegaan. Het was 
een zeer geslaagde avond 
en heel erg gezellig. 

Groetjes Joyce.
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Beste ruiters,

Heeft u nog lege cartridges in de la liggen of gebruikte mobiele telefoons? Lever 
ze dan in bij ons! Onze manege doet namelijk mee met de inzamelactie voor 
Stichting De Paardenkamp. 
De Paardenkamp in Soest is het nationale rusthuis voor oude paarden en pony’s. 

Waarom doen wij mee?
Voor iedere bruikbare cartridge of telefoon ontvangt De Paardenkamp een ver-
goeding. Met de jaarlijkse opbrengst kan een deel van de huisvesting, verzorging 
en speciale medische zorg betaald worden.  
Bovendien is het inzamelen van lege cartridges en mobiele telefoons goed voor 
het milieu, omdat ze gerecycled worden in plaats van op de afvalberg belanden

Hoe inleveren? 
U kunt uw lege cartridges (graag in verpakking) en mobiele telefoons te allen 
tijde bij ons inleveren. U kunt ze rechtstreeks deponeren in de groene inzamel-
boxen die in de kantine staan. Help Pepper en de andere oudere paarden en lever 
nu uw cartridges en mobiele telefoons in! Namens De Paardenkamp bedankt! 

Lever uw oude mobieltje en lege 
tonercartridges in voor 
stichting De Paardekamp
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Wist-U-Dat:
- Aafke heel ziek is geweest?
- het heel lang duurde voordat ze op knapte?
- ze gelukkig weer helemaal beter is?
- Isabella S. Pasca kwijt was?
- ze heel lang aan het zoeken is geweest?
- Pasca gewoon op stal stond?
- ze dus eigenlijk gewoon naar de opticien moet?
- Corianne haar knieschijf gebroken heeft?
- we haar heel veel sterkte en beterschap toewensen?
- Judith, Marco en Mira met Roos gaan verhuizen?
- we hun gaan missen?
- we ze veel woonplezier wensen in hun nieuwe huis?
- Ushi zich in de paddock niet kan gedragen?
- ze al een paar keer losgebroken is?
- Patricia eigen handig de wc ontstopt heeft?
- ze  dus echt letterlijk tot haar schouder in de pot ging?
- zelfs Ria dit toch echt heel vies vond?
- het Patricia wel gelukt is?
- we 2 nieuwe vrijwilligers welkom heten op de manege?
- zij Connie en Karin heten?
- je ze dus met regelmaat zal tegen komen?
- we heel blij zijn met de extra handen?
- wij binnenkort een nieuwe bewoonster welkom mogen heten?
- ze de naam Arianne heeft?
- Vera en haar knappe Chirico weer de wedstrijden hebben opgepakt?
- Chirico bang was geworden om op de trailer te gaan?
- dit na intensieve trailer-training weer helemaal over was?
- er bak regels zijn?
- je, net als in het verkeer, je aan die regels moet houden als je rijd?
- éen van die regels is dat we allemaal op dezelfde hand rijden?
- Sacha haar kuitbeen gebroken heeft?
- we ook haar heel veel sterkte en beterschap toewensen?
- de Sint ook de manege een bezoek heeft gebracht?
- het heel erg gezellig is geweest?
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- alle kinderen verwend zijn met een unicorn hoorn?
- dit op het hoofdstel bevestigd kan worden?
- dus alle pony’s er heel mooi uitzien tegenwoordig?
- Debbie een dochter heeft gekregen? 
- Ze de naam Valerie heeft? 
- We haar van harte feliciteren?
- We net voor het drukken van deze Pretpraat het verdrietige nieuws kregen  
 dat Ria haar paard Northan heeft moeten laten inslapen?
- We Ria heel veel sterkte wensen?
- We Northan allemaal erg zullen missen?
- de kerstdagen al weer voor de deur staan?
- we iedereen hele fijne dagen en een goed en gezond uiteinde wensen?

 We afsluiten met een groet en een hinnik, tot de volgende keer!

Manege Pretfort en Ruitersportvereniging “De Ziende”
wensen alle, klanten, leden, adverteerders, sponsors

hele fijne Kerstdagen
en een gezond, gelukkig en sportief 2018
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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

7 Rachel Smale

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

12 Sylvia Tijsterman

16 Ria van Gulik

17 Fabiënne Oskam

18 Joyce Baak

22 Femke Wouters

24 Noël Koot

25 Ageeth van Tol - Snel

28 Amber van Lienden

30 Ellen den Daas

januari 2018
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
10 Fleur Verburg
11 Dyonne Vergunst
12 Ricardo Wessels
12 Naomi van der Zijden
12 Rodin van der Zijden
14 Sabine Kolb
14 Michelle Hartman
15 Silvia den Daas
18 Roosmarijn Kuijf
19 Yvonne op ‘t Land
26 Hanneke Tielenburg
27 Corrie Smittenaar
28 Saskia van den Heuvel

februari
2 Mariëlle van Ettinger
2 Annemiek Kleuver
2 Carlijn Bijsterveld
4 Kim Garthoff
14 Eva Kranenburg
18 Patricia van Hemert
21 Narida Poorter
25 Francisca Schutter
27 Lindsay van den Berg

maart
5 Franca Brussee
5 Jet op ‘t Land
14 Demy Aurik
15 Marjanne  Keizer - van Berkel15 Corianne Wils
19 Beau Schonewille
22 Danitsha Sluiter
23 Savannah Vonk
24 Maartje op ‘t Land
25 Meneer van Schaik
29 Sacha Vergunst

Wij feliciteren 
de jarigen .....
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De aanvang van de wedstrijden is in principe om 9.30 uur.
Bij een laag aantal inschrijvingen, behouden we ons het recht 

om de aanvangtijd te wijzigen naar 13.00 uur.

De manege is tussen
Kerst en Nieuwjaar
voor lessen gesloten

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen

en een Voorspoedig, Sportief 
en Gezond 2018
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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 2018
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 141,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 153,00* 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 € 300,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 255,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 325,00 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

 25% kortingop alle Ruitersportartikelen 
bij inlevering van deze advertentie (OP=OP).

December-aanbieding!
Vrolijke Kerstdagen

en een gezond Nieuwjaar

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


