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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
Door de moeilijk te voorspellen ontwikkelingen 
op Pretfort, heeft het bestuur besloten om de 
activiteiten even op een laag pitje te zetten.

De enige achter ons liggende activiteit waar we 
iets over kunnen melden, is de schriktraining.
In deze Pretpraat een artikel daar over.

Voor Ria is er natuurlijk zoveel onzekerheid, dat 
we haar als bestuur niet met extra zaken willen opzadelen.

De makelaar komt regelmatig met kijkers langs en een aantal belangstellenden is zelfs 
al meerdere keren wezen kijken.
Daar zitten mensen bij die de manege willen kopen en er een huurder voor zoeken, 
maar ook mensen/gezinnen die zelf het manegebedrijf willen gaan beheren.
Uiteraard geldt voor alle belangstellenden dat ze na hun bezoek een rekensommetje 
moeten gaan maken of de aankoop betaalbaar is voor hen.

Als vereniging vinden we deze onzekerheden uiteraard ook niet leuk, want we hadden 
veel liever gewoon de najaars-activiteiten op de agenda gezet. 
Eén van de bekende activiteiten gaat echter gewoon door en dat is het Sinterklaasfeest.
Een aparte commissie uit het bestuur is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen 
daarvoor. Elders in deze Pretpraat, meer hier over.

In de vorige Pretpraat hadden we al een artikeltje staan over de verkoop van prachtige 
boeken over paardrijden. Dit stukje plaatsen we in deze editie opnieuw, want met 
Sinterklaas en Kerst in het verschiet, is dit boek een prachtig kadoo voor ruiters.

Zoals ieder jaar, organiseerde de Nieuwkoopse Jumbo ook dit jaar weer een 
sponsoractie voor verenigingen en stichtingen.
Op het moment dat ik dit schrijf, is de actie afgelopen, maar kunnen er nog vouchers 
worden verzilverd. De voorlopige stand voor onze vereniging is echter € 131,60.
Toch weer een mooi bedrag voor de kas. Met dank aan Bas Bobeldijk van Jumbo.

Tot slot een oproep aan onze lezers; we zoeken iemand die het leuk vind om kopij voor 
Pretpraat te schrijven. Bij voorkeur over gebeurtenissen op de manege.
Dat kan een voortzetting zijn van de rubriek “Een onderonsje met...” , maar het mag 
ook iets heel anders zijn. Heb je belangstelling, neem dan gerust kontakt op met 
ondergetekende. (adkoster@deziende.nl)

Namens het bestuur,
Ad Koster
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Sinterklaasfeest op Pretfort

Op zaterdag 24 november vieren we het 
Sinterklaasfeest weer op Pretfort.
Ruitersportvereniging De Ziende is inmiddels 
druk met de voorbereidingen bezig.
Net als vorig jaar, vieren we het feest weer in 
2 groepen.

Om 16.00 uur verwachten we de kinderen tot 
±10 jaar.
We gaan spelletjes doen te paard en er is voor 
iedereen wat lekkers.
Ook zorgt de vereniging voor een kadootje.

Het feest duurt tot 19.00 uur en de kosten bedragen € 10,00 (alles inbegrepen)

Ook voor de grotere jeugd vieren we feest op 
24 november.
Ben je tussen ±10 jaar en ±15 jaar, dan vieren we dit 
feest graag met jou vanaf 19.45 uur.
We doen spelletjes te paard, je krijgt wat lekkers en 
natuurlijk ook een kadootje. 

Wil je mee doen met deze gezellige avond met je 
paarden-vriend(inn)en, schrijf je dan in. Dit feest duurt tot 22.00 uur en de 
kosten bedragen € 10,00 (alles inbegrepen)

De inschrijflijst hangt begin november in de kantine!
Schrijf je snel in, want VOL = VOL!!

De groepsindeling is bespreekbaar, dus ben je ouder dan 10 
en wil je toch bij de middaggroep, of juist anderom, dan mag 
je dat aangeven bij de inschrijving.
We proberen daar dan rekening mee te houden.

We hopen er een gezellige dag van te maken voor zowel de 
jongere kinderen, als de wast ouderen. Dus schrijf je snel in.
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Evenaar 178                                     Dierenartsen:
2408 JT Alphen aan den Rijn                       Drs. Ad Kuilboer
Tel: 0172-426655                                 Drs. Karin Seegers
Website: www.dierenkliniekrijnoever.nl             Drs. Marjolijn Mooij
Email: info@dierenkliniekrijnoever.nl                Drs. Lotte van der Raad 
                                                Drs. Kiki Streng

Spreekuur: ma t/m vr 08:30-10:30, 14:00-16:00, 18:30-20:00Spreekuur: ma t/m vr 08:30-10:30, 14:00-16:00, 18:30-20:00
Donderdagmiddag is uitsluitend voor katten
Paardenvisites van 11:00-17:00 aanmelden voor 09:30
Openingstijden: ma t/m vr 08:00-20:00 uur

Voor spoedgevallen, weekend en feestdagen
zijn wij altijd bereikbaar op 0172-426655

De beste zorg voor uw huisdieren!
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Geslaagd kadoo voor Sint en Kerst
Prachtige boeken in de verkoop
De vereniging had van wege de nieuwe wedstrijdvorm een stapel boeken 
ingeslagen, die we in combinatie met een Ruiterpaspoort, wilden aanbieden 
aan degene die aan de wedstrijden gingen meedoen. In dat paspoort wilden 
we dan de resultaten van de ruiter bijhouden.
De paspoorten zijn niet gemaakt, maar de boeken willen we nu tegen 
kostprijs aanbieden aan onze ruiters.
Het is werkelijk een zeer mooi boek van de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportfederatie.
De titel is “Leer Paardrijden met plezier” en de prijs is € 16,00. 

U kunt het boek bestellen door een mailtje te sturen naar: 
penningmeester@deziende.nl

en gelijktijdig het bedrag van € 16,00
over te maken op IBAN NL51 INGB 0003 5438 70 tnv RSV De Ziende.

Als het bedrag bij ons binnen is, zorgen we dat uw boek op de manege 
klaarligt. Er is een beperkt aantal boeken beschikbaar.
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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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Paard in de spotlight, 
Snowman
Het verhaal van Snowman is een 
beetje vergelijkbaar is met het 
sprookje Assepoester, het begon niet al 
te best maar toch wist hij er wat van te 
maken. Snowman werd geboren op 29 
februari in 1948 in de Verenigde Staten, wat precies zijn ras was is niet duidelijk, 
waarschijnlijk een mengelmoesje van van alles en nog wat. Hij groeide op tot 
een sterke grijze ruin. Dat hij een fantastisch springpaard zou worden, had 
niemand van tevoren kunnen denken.

Over de eerste 8 jaar van zijn leven is eigenlijk maar weinig bekend. Maar 
het moeten zware jaren geweest zijn voor het paard, hij werkte namelijk 
als een werkpaard op akkers. Daar trok hij de ploeg en andere karren. Maar 
na een aantal jaar zwaar werk was de grijze ruin sterk vermagerd en zwak 
geworden. Op zijn 8e ging hij naar de markt en als hij voor het einde van de 
dag niet verkocht zou worden, zou hij naar de slager gaan. Die zelfde dag was 
de Nederlandse immigrant Harry de Leyer ook op de markt. Harry was na de 
tweede wereld oorlog met zijn vrouw naar de Verenigde Staten gekomen om 
daar een nieuw bestaan op de bouwen. Terug in Nederland had Harry altijd met 
paarden gewerkt, en ook in de Verenigde Staten bleef hij daarmee doorgaan. 
Op de dag van de markt was Harry op zoek naar een nieuw lespaard, hij gaf 
namelijk les op een meisjes-privé school en was op zoek naar een braaf paard 
voor de lessen. Het probleem was alleen dat hij wat aan de late kant was, op het 
moment dat hij aankwam waren ze alle paarden die niet verkocht waren al in 
aan het laden om naar de slacht te gaan. Het werkpaard stond al in de wagen, 
klaar om te vertrekken, toch zag Harry het paard 
staan, het dier keek hem recht aan en Harry zag iets 
aan hem dat hem beviel. Hij vroeg of hij het paard 
mocht zien, en het eerste wat hem opviel was dat 
het paard heel brede voeten had, en dat het maar 
één hoefijzer droeg, toch viel hij voor hem en hij 
bood $80 voor het paard, en zo kwam het grijze dier 
in het bezit van Harry.

Thuis aangekomen gaven de kinderen van Harry het 
paard de naam: Snowman, vanwege zijn lichte vacht 
en omdat het laatst gesneeuwd had. In het begin 
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was Snowman niet veel waard, hij was mager en verzwakt van al het zware 
werk dat hij had moeten verrichten, maar al snel knapte hij op en begon met 
de lessen. Snowman was een heel braaf paard, hij was geduldig, schrok nergens 
van en was bovenal ontzettend vriendelijk. Harry had echter een afspraak met 
een buurtbewoner verderop, dat hij zodra hij zo een braaf paard zou vinden, 
hij deze aan hem zou verkopen. Zodoende verhuisde Snowman dus, maar 
na 5 dagen stond hij ineens weer bij Harry op de stoep, hij was over het hek 
gesprongen en terug gewandeld. De buurman maakte op aanraden van Harry 
het hek hoger, maar weer stond Snowman na een paar dagen bij Harry in het 
land. De laatste oplossing was om een lang touw aan zijn halster vast te binden 
met aan het uiteinde een auto band, zo kon hij in zijn eigen land grazen, maar 
werd over het hek springen moeilijk. En weer stond Snowman voor Harry’s neus, 
dit keer met een autoband en een stuk hek achter zich aan slepend. Toen besloot 
de buurman om Snowman maar weer terug te geven.

Harry was wel verbaasd geweest dat Snowman zo makkelijk over het hek was 
gesprongen, dat was minimaal 1.30m hoog. Hij besloot daarom om Snowman 
zelf te gaan rijden en hem te trainen voor het springen. Snowman bleek een 
geboren talent te zijn en binnen drie maanden stond hij op zijn eerste wedstrijd. 
Hij startte, reed foutloos en won. Na deze eerste lokale wedstrijd wilde Harry 
het grootser aanpakken, hij startte in een hogere klasse, tussen alle raszuivere 
paarden van de elite klasse. De paarden daar waren rusteloos, stonden maar 
te draaien en te hinniken. Snowman niet, Snowman was rustig, stond met zijn 
hoofd omlaag en zijn ogen half dicht op zijn gemakje te wachten tot het zijn 
beurt was. Weer startte hij, reed foutloos en won. De volgende dag stonden 
de kranten er vol mee, een onbekend paard wat voor slechts $80 gekocht 
was, had uit het niets alle favorieten verslagen (zo’n prestatie wordt ook wel 
Upset genoemd, naar het enige paard ooit dat Man o’ war wist te verslaan). 
Zo ging het tweetal door, reden veel wedstrijden en meestal behaalden ze de 
overwinning.

Harry was stapel gek op het paard, hij 
noemde hem zijn beste vriend. En ook de 
rest van het gezin was gek op Snowman. De 
kinderen spanden nog wel eens een karretje 
achter Snowman en gingen dan in het dorp 
snoep halen en in de winter knoopten ze 
een touw aan het zadel en gingen ze skiën 
achter Snowman aan. Ook was Snowman 

gek op zwemmen, het hele gezin (8 kinderen) ging regelmatig naar het strand 
en dan ging Snowman altijd mee, met de kinderen op de rug liep hij regelrecht 
het water in. Hij kwam pas weer naar de kant als Harry op zijn vingers floot.
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In het jaar 1958, slechts twee jaar nadat Harry Snowman van de slacht 
had gered, wist het paar zich te plaatsten voor de Triple Crown, een van de 
belangrijkste springwedstrijden in de Verenigde Staten. De beste paarden en 
ruiters doen er aan mee. In totaal duurt het evenement 4 dagen en tot de 
laatste wedstrijd bleef het spannend, als Snowman en Harry foutloos zouden 
rijden, hadden ze gewonnen. Ze startte, reden foutloos en wonnen! Alweer 
een upset overwinning voor het tweetal. De kranten stonden weer vol: oud-
werkpaard wint Triple Crown. Dat zelfde jaar werd Snowman uitgeroepen tot 
horse of the year 1958. Inmiddels had Snowman een hele groep fans verzameld, 
en vaak kwamen kinderen na de wedstrijd langs om Snowman een aaitje te 
kunnen geven, en vriendelijk en geduldig als hij was, liet hij dit natuurlijk altijd 
toe.

Vlak na zijn overwinning van de Triple crown wilde Harry proberen om het 
wereld record van de hoogste sprong ooit te 
halen. Dit stond ooit op 2.15, maar Harry wist 
zeker dat Snowman dit beter kon. Na een flinke 
periode hard trainen waagde hij de poging, 
eerst haalde Snowman de 2,15, daarna verbrak 
hij het wereld record en sprong 2,18! En het was 
nog niet klaar want in 1959 won hij voor de 
tweede keer op rij de Triple crown, en daaraan 
dankte hij voor de tweede keer de titel: horse 
of the year 1959 en hiermee was hij het eerste 
paard ooit dat deze titel twee keer kreeg. 

Snowman was inmiddels een beroemdheid 
en hij reisde heel de verenigde Staten door, 

iedereen wilde hem zien. Ook in Europa was men fan en daarom ging Snowman 
met het vliegtuig op tour in Europa, waar hij ook trucs uithaalde als over een 
ander paard heen springen. Intussen bleef hij nog steeds wedstrijden rijden en 
regelmatig winnen. Maar na een paar jaar merkte Harry toch dat het paard 
langzaam op begon te raken. De prestaties van het paard werden minder en het 
duurde langer voordat hij hersteld was na een wedstrijd. Harry besloot om het 
paard een waardig afscheid te geven, zodat de mensen hem zouden onthouden 
om zijn fantastische prestaties, en niet om het paard dat langzamerhand steeds 
minder goed werd. In 1962 nam Snowman afscheid van de sport in New York 
in de arena waar de Triple Crown gehouden werd. Harry zei later dat Snowman 
het maar vreemd vond dat er geen hindernissen stonden toen hij binnen kwam. 
Hierna mocht Snowman van zijn welverdiende pensioen genieten. Op zijn 26ste 
overleed hij, hij is begraven op het land van Harry, op zijn favoriete plekje.
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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!

Svadilfari
Svadilfari is een reuzenpaard uit de Noordse mythologie dat kon werken als 
geen ander. Het is ook de vader van Sleipnir, die al eerder in de Pretpraat heeft 
gestaan. Dat was het paard van Odin met die acht benen!

Op een dag besloten de goden dat Asgard (soort hemel) beschermd moest 
worden door een muur. Zelf hadden ze echter geen zin om aan dit werk te 
beginnen. Toen bood er zich een reus aan die het werk 
wel wilde doen, maar dan wilde hij wel trouwen met 
Freya, de liefdesgodin. Dat vonden de goden maar 
niets. Ze bedachten een list door een hele korte tijd 
voor de bouw van de muur te eisen. Als dat lukte, 
mocht de reus met Freya trouwen. Door het sterke 
reuzenpaard lukte het de reus echter om heel snel te 
werken. Loki, één van de goden, veranderde zichzelf 
toen gauw in een merrie en verleidde Svadilfari. Die 
was hierdoor te moe om nog hard te werken en 
zo kreeg de reus het werk niet op tijd af. Loki werd 
zwanger (of heet het dan drachtig?) van Svaldifari en 
zo werd Sleipnir geboren

Adverteren in Pretpraat

Wij zoeken nog enkele adverteerders voor dit blad!

Al vanaf 45 euro per jaar, staat uw advertentie in kleur in ons blad.

Informeer eens bij de penningmeester.

Ad Koster - (0172) 57 43 53 - adkoster@deziende.nl
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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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Schriktraining 
Op de manege werd weer een 
leuke en leerzame schriktraining 
georganiseerd! De inschrijvingen zaten 
al snel bomvol en er werd zaterdag 
22 september na de lessen met veel 
enthousiasme aan de opbouw van het 
parcours begonnen.

Er was een groot assortiment 
opblaasdieren met felle kleuren, lint 
waar de pony’s en paarden doorheen 
moesten lopen, een kleine hindernis 
met objecten, een hele set uitgeklapte 

paraplu’s, een weelderig versierde trekker, 
een zeil met water en een gang gemaakt 
van springmateriaal en dekens en een 
echte rookmachine! Een hele belevenis 
voor onze trouwe dieren.
De deelnemers mochten per tweetallen de 
bak betreden en kregen tips en hulp bij het doorlopen van het parcours.

De meeste 
paarden en 
pony’s waren 
bij de entree al 
erg overdonderd 
door de 
hoeveelheid 
“enge dingen”, 
maar konden na 
een paar rondjes 
door de bak en 
wat lekkers wel 
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overgehaald worden het parcours 
te doorlopen. De rookmachine 
bleef voor veel paarden en pony’s 
erg spannend, maar werden goed 
geleid door de deelnemers!

Al met al een geslaagde dag met 
veel lol en leerzame momenten!

Ponykamp 2018 
DIt keer geen kampverslag vanuit de kinderen, maar een keer vanuit de leiding.
Van maandag 16 juli tot donderdag 19 juli organiseerde Manege Pretfort weer 
het jaarlijkse ponykamp. Dit keer geheel in het teken van Cowboys en Indianen! 
De opkomst was dit jaar, met 20 kinderen, hoog en de leiding had er reuze zin in.
Vier dagen lang werden de kinderen, onder leiding van Marit, Mirjam, Carlijn en 
Isa, vermaakt op de manege.

Op zondagavond slapen we, behalve Mirjam, al op de manege om op 
maandagmorgen de laatste dingen vast klaar te leggen. De kinderen komen 
maandag om 09:00 uur, dus we gaan snel slapen en staan maandag vroeg op. 
Als de kinderen er allemaal zijn gaan we gelijk aan de slag, de kampregels 
worden uitgelegd en we beginnen gelijk met een spel om de leiding wat beter te 
leren kennen. Daarna is het natuurlijk tijd om te gaan rijden, maar vanwege de 
extreme warmte kunnen we vandaag niet zo lang. De kinderen merken de hitte 
ook en er wordt na de lessen dan ook gulzig limonade gedronken. De dag staat 
helemaal in het teken van punten scoren, en bij het levend yahtzee doet ook 
Joyce (onze leiding in opleiding) fanatiek mee. 
Na het heerlijke eten van Ria (“oma’s 
koken altijd zooo lekker”) is het tijd voor 
ons jaarlijkse uitstapje naar het strand. Er 
werd gezwommen en gespeeld, en op een 
reddingsactie op Cliff na was het een heerlijke 
avond. Weer thuis aangekomen wordt er nog 
wat gekletst, maar door de hitte en al het 
rennen van vandaag liggen we al vroeg in bed. 
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Op dinsdag is het gelukkig iets minder warm. De paarden worden vroeg uit het 
land gehaald zodat er gereden kan worden voordat het te warm is. De lessen 
gaan allebei goed, de paardjes zijn braaf en de kinderen genieten volop. Na 
het eten stappen we de auto in en gaan we richting het centrum van Alphen. 
Vandaag wordt het grote ruilspel gespeeld. Elk groepje krijgt een theezakje mee 
van de leiding, en de groep die met het bijzonderste object terugkomt, wint.  
Terwijl er overal in het dorp rode shirtjes rondliepen, pakte de leiding een 
momentje van rust op het terras. Toen iedereen weer bij elkaar was werd er 
een ijsje gegeten en de groepsfoto werd gemaakt. Daarna reden we terug naar 
Pretfort. Daar was het inmiddels al bijna tijd om te eten. Na het eten werd er 
nog een spel gespeeld en daarna werd er nog tot in de late uurtjes gekletst in 
de tent. Om 00:00 was Isa jarig en werd er geproost met kinderchampagne. 
De leiding had de kantine mooi versierd en Isa voelde zich helemaal jarig. Op 
woensdag kreeg ze zelfs nog cadeautjes die de kinderen hadden gekregen bij het 
grote ruilspel, een en al verwennerij.

Op woensdag waren we de hele dag op de 
manege, het was tijd voor de spring les. De 
twee rijgroepen werden weer in twee delen 
verdeeld, zodat de leiding alle aandacht had 
voor elk kind. Terwijl een deel aan het springen 
was, ging het andere deel met een leider het 
land in, om daar heerlijk in het windje af te 
koelen en lekker te stappen. Hoewel we vanuit 
de manege niet makkelijk naar buiten kunnen 

met de paarden, voelt zo’n ritje door het weiland bijna als een kleine buitenrit.  
De pony’s deden het met springen allemaal braaf, af en toe een weigering maar 
ook daar leren we weer van! Na het springen kregen de kinderen de opdracht 
om een stukje te bedenken voor de bonte avond die later die avond plaats zou 
vinden, de leiding ging hard aan de slag met de limmeriken. 
De bonte avond was een succes, met hele leuke stukjes van de kinderen. Ze 
hadden er veel moeite in gestopt en de leiding moest af en toe de tranen uit 
hun ogen vegen van het lachen. Het kampvuur ging aan en de broodjes werden 
klaargemaakt, en ineens stonden er twee hele grote, enge jongens op het erf, 
en een ander meisje. Wat is dit? Wat komen die nou doen? De jongens kregen 
de tijd niet om erover na te denken, want van alle kanten klonk het “Sven wil je 
naar mijn broodje kijken?” “Sven is mijn broodje al goed?” “Jeroen zegt dat het 
goed is.” Het laatste was voor de leiding een verassing, want van Jeroen hadden 
zij nog nooit gehoord. Van Sam wel, en die reageerde, lief als hij was, ook 
gewoon op de naam Jeroen. 
Toen het eenmaal donker werd verdwenen de jongens en het meisje ineens, 
de spanning nam toe. De oudere kinderen van het kamp wisten al wat ze te 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  18



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  19

wachten stond. Het was tijd voor douane. De regels werden uitgelegd en de 
kinderen mochten het erf op. Wat was het spannend met die jongens op het 
erf! En wat was Nienke dapper dat ze helemaal alleen naar de andere post liep! 
Na een tijdje gespeeld te hebben werd iedereen een beetje moe en was het 
weer tijd om naar bed te gaan, want op donderdag wachtte ons een wel heel 
spannend uitstapje.
We stonden vroeg op, iedereen gelijk in de rijkleding en de zenuwen zaten er 
duidelijk in. We gaan op buitenrit! De auto’s werden verdeeld, er werden nog 
een keer koppies geteld en daar gingen we, op naar Manege Poelenburgh in 
Schoorl. De reis ging sneller dan verwacht, en we reden zelfs nog langs de stal 
van Britt Dekker, maar helaas konden we Vito en Eve vanuit de auto niet zien. 
Op de manege aangekomen werden de groepen verdeeld, iedereen ging poetsen 
en groep 1 vertrok, samen met Carlijn de bossen in. De rit ging, op een spannend 
moment met twee pony’s na, super goed en de kinderen genoten volop van de 
rit door de duinen. Ook de tweede groep met Marit deed het goed, in volle galop 
de berg op was wel spannend, maar wat was het gaaf! 
Op de terugweg eiste spanning een beetje zijn tol, en was het stil in alle auto’s, 
er werden een hoop middagdutjes gedaan. Bij aankomst op de manege had de 
leiding een zeepbaan neergelegd in de bak, en daar werd nog even in gespeeld. 
Daarna was het tijd om te eten, en omdat het de laatste avond was aten we 
patatjes. 
Na het eten werden de pony’s gehaald en gepoetst, om de show voor de ouders 
voor te bereiden. De pony’s werden versierd en de ouders mochten bepalen wie 
er het mooist versierd was. De winnaar ging er met een mooie prijs vandoor. 
Ook de rest van de winnaars werden die avond bekend gemaakt en kregen een 
presentje mee, en toen was het al weer tijd om naar huis te gaan! 
Het afscheid was voor de leiding wel wat lastig, want hoewel we helemaal 
kapot waren, gingen we de kinderen toch wel missen. Nadat iedereen weg was, 
hield de leiding een kleine afterparty en dook daarna de tent weer in, om vrijdag 
alles op te ruimen.
Toen alles opgeruimd was, zat het er alweer op, de 
tijd was voorbijgevlogen!

Wij willen via deze weg iedereen nogmaals 
bedanken voor de leuke week en de super lieve 
afscheidscadeautjes. We willen ook Ria in het 
bijzonder nog even bedanken voor alle goede zorgen 
en het heerlijke eten. We hopen jullie allemaal 
volgend jaar weer te zien, wij hebben er in ieder geval 
nu al weer zin in!
Liefs, 
Carlijn, Marit, Mirjam en Isa.
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10 fascinerende paarden feiten
1. de Paardenlach 
Een van de leuke feiten over paarden is de paardenlach. 
De meeste mensen denken dat een paard lacht, als hij/zij zijn bovenlip krult en 
zijn tanden ontbloot; het lijkt op een brede grijns. 
Eigenlijk lachen paarden niet, het is een flehmen reactie. 
Het paard registreert alleen de geuren die in de lucht richting zijn olfactorische 
klieren stromen. Het paard probeert te achterhalen of u slecht ruikt! Lol!

2. Eigen ogen 
Een ander interessant feit betreft het paarden oog. Paarden hebben een goed 
gezichtsvermogen.  De ogen van een paard zijn ongeveer 5 centimeter, de 
grootste ogen van alle dieren. De ogen van paarden zijn in verhouding ca. negen 
keer groter dan de ogen van mensen. Echter hebben ze niet de bekwaamheid 
om zich te concentreren, wat mensen wel kunnen. Het bovenste deel van hun 
ogen is voor dichtbij zien terwijl het onderste 
deel van het oog is voor het veraf zien is.

3. Goed geheugen 
Door een studie in 2010 is ontdekt dat 
paarden een goed geheugen hebben. 
Als het paard vriendelijk wordt behandeld, 
zal het paard zeker het aardige individu 
niet vergeten. Het paard zal zelfs de 
vriendelijkheid blijven herinneren zolang het 
paard leeft. Behalve mensen kunnen paarden 
ook plaatsen herinneren. De meeste paarden 
worden bang, wanneer ze naar een plek 
worden gebracht waar ze niet zo goede ervaringen hebben gehad.

4. Slaaphouding 
De unieke slaaphouding van paarden is ook opgenomen in de fascinerende 
paarden feiten.Hoewel paarden staand slapen, gaan ze ook liggen; ze liggen 
alleen voor korte tijd. Ze kunnen staand slapen als gevolg van de steun van hun 
voorbenen en achterbenen, waardoor zij zich kunnen ontspannen zonder om te 
vallen. De meeste paarden slapen liever staand, omdat bij het liggend slapen hun 
gewicht druk uitoefent op de inwendige organen.

5. Een paard kan niet boeren 
Paarden kunnen niet boeren zoals mensen dat (helaas) doen. Ze kunnen zelfs 
niet door hun mond inademen of overgeven. Hun spijsverteringsstelsel wordt 
gekenmerkt als een eenrichtingsweg in tegenstelling tot runderen die het 
voedsel kunnen uitbraken en herkauwen. Echter, paarden kunnen vezelrijke 
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Terras & High-tea

Jaagpad 33

1424 PV De Kwakel

0172-530132

www.h-eerlijk.nl

corianne@h-eerlijk.nl

Open

1 april t/m 30 september

vrijdag

11.00-17.00 uur

zaterdag en zondag

10.00-17.00 uur

(1ste weekend vd maand gesloten)

[H]eerlijk!
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voedsel goed verwerken, maar de eenrichtingweg van hun spijsverteringsstelsel 
leidt vaak tot koliek.

6. Leeftijd van paard en de paardentanden

Het is moeilijk de exacte leeftijd van een paard te bepalen, maar u kunt de 
leeftijd (laten) schatten door haar tanden. Paarden hebben tandheelkundige 
verzorging nodig, echter er zijn tijden dat paarden langer leven dan dat ze een 
gezond en volledig gebit hebben en dus, is het essentieel dat u senior paarden 
met extra zorg voert. De tanden van veulens verschijnen kort na de geboorte, 
maar de eerste permanente tanden groeien als ze 2-3 jaar oud zijn. 
Wanneer paarden achterin de 20 worden, kunnen ze sommige tanden beginnen 
te verliezen.

7. Witte paarden worden niet wit geboren 
Witte paarden zijn niet wit geboren.  Bij de geboorte hebben ze een donkerdere 
kleur, die geleidelijk veranderd naar wit. Als veulen kunnen ze kastanje bruin zijn 
of zelfs zwart, dat is de reden waarom de meeste paarden niet wit zijn maar 
grijs. Een voorbeeld hiervan zijn de Lippizaners, die een effen zwarte geboren 
worden. De kleur verandert naar wit wanneer zij de leeftijd van 10 jaar bereiken.

8. Lange levensduur 

Het oudste paard is  jaar geworden 

   en overleed in 1822.
Een van de meest verbazingwekkende feiten paard is de levensduur van paarden. 
De gemeenschappelijke vraag is hoe lang paarden kunnen leven. 
U zult verrast zijn te weten dat paarden langer kunnen leven, dankzij betere 
verzorging van en voeding voor het paard. 
De gemiddelde leeftijd van paard levensduur is ongeveer 28 + 5 jaar. 
Sommige pony’s en paarden kunnen zelfs 40 jaar of ouder worden.

9. Hoefijzers 
Hoefijzers worden niet alleen ter bescherming van de hoeven gedragen, 
maar ook de tractie te verbeteren en meer demping te bieden. 
De functies van hoefijzers zijn vergelijkbaar met loopschoenen voor de mens. 
Evenzo, hoefijzers zijn niet allemaal hetzelfde, er zijn verschillende types zoals 
corrigerend hoefbeslag, 
lichtgewicht aluminium ijzers, “natuurlijke evenwicht” ijzers enzovoort.

10. Hoogte van een paard 
De hoogte van een paard wordt stokmaat genoemd en wordt traditioneel 
gemeten bij de schoft, het punt waar de nek en de rug van het paard 
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samenkomen. 
Een pony heeft een schofthoogte tot 147 cm , bij een schofthoogte van 147 cm 
tot 157 cm spreekt men van een klein paard (E-pony) en bij een schofthoogte 
van 1,57 m en hoger spreekt men van een paard.

De schofthoogte van volwassen paarden varieert per ras en wordt ook geinvloed 
door voeding. De huidige recordhouder van 
het kleinste paard ter wereld is Thumbelina, 
een volwassen miniatuurpaard dat lijdt aan 
dwerggroei; het is 43 cm hoog en weegt slechts 
26 kg. 
Het grootste paard was de Shire: Mammoth, die 
werd geboren in 1846. Zijn schofthoogte was in 
1850 ruim 219cm en woog 1524 kg!

Het grootste paardenras ter wereld is 
de Clydesdale, afkomstig uit het voormalige Schotse district Clydesdale. 
Gemiddeld bereikt de Clydesdale een schofthoogte van ruim 180 centimeter, 
maar met enige regelmaat komen er fors grotere exemplaren voor. Het ras 
is verder bekend door de Budweiser Clydesdales, een aantal paarden dat voor 
promotionele activiteiten wordt gebruikt door de Amerikaanse bierbrouwer. 

Verschillende benamingen van paarden

Er zijn natuurlijk verschillende soorten geslachten en leeftijden van paarden. 
Deze hebben allemaal een andere naam. Hieronder volgt een lijstje met de 
benamingen.

Hengst: Een mannetjes paard. 
Merrie: Een vrouwtjes paard. 
Veulen: Een paard dat jonger is dan één jaar. 
Jaarling: Paard dat tussen 1 en 2 jaar oud is. 
Twenter: Paard dat tussen 2 en 3 jaar oud is. 
Ruin: Mannetjespaard dat gecastreerd is en zich dus niet meer kan  
 voortplanten. 
Dekhengst: Een hengst waar goedkeuring voor is gegeven om mee te  
 fokken. 
Pony: De kleinere rassen die heel bekend en geliefd zijn.  
 Deze zijn minder dan 1,5 meter groot als ze volwassen zijn.

Printen en inbinden van je scriptie?
www.adkoster.nl
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Paardenpuzzel
Zet de gevraagde letters achter elkaar en je hebt het antwoord!
1 Hoe heet het blaadje van de ruitersportvereniging? (1e letter)
2 Wat krijgen de paarden te eten naast biks (korrels)? (6e letter)
3 Letter tussen de ‘H’ en de ‘K’
4 Gym op een paard heet? (4e letter)
5 Hoe heet de hond van Ria? (5e letter)
6 Hoe heet het grootste paard op de manege? (laatste letter)
7 Van welk ras is Marieke? (4e letter)
8 Hoe wordt een rijtuig ook wel genoemd? (4e letter)

De oplossing staat weer onder de verjaardagen.

St. Ushersyndroom kan uw steun nog steeds gebruiken!
In 2016 voerden wij actie om geld in te zamelen voor deze stichting.
Ushersyndroom is een erfelijke ziekte met beperkingen in horen en zien 
en soms is er ook sprake van een evenwichtsstoornis. Er zijn 800 tot 1000 
mensen met Ushersyndroom in Nederland, wereldwijd 400.000 mensen. 
Deze zeldzame aandoening is progressief, waardoor het horen en zien steeds 
verder achteruit gaan en uiteindelijk tot volledige doofblindheid kan leiden. Er 
is nog geen behandeling mogelijk om dit proces van doof èn blind worden te 
stoppen.
Twee van de kinderen van onze voorzitter hebben deze ziekte ook.
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Wist-je-dat oktober ‘18

- Suzanne en Eva met Frauke en Hanneke met Ready zijn verhuisd naar een  
 andere stal?
- we ze zeker zullen missen?
- we ze ook veel geluk toewensen op de nieuwe stal?
- George koliek heeft gehad?
- de dierenarts hem gelukkig snel weer beter had gemaakt?
- Bobby slanker is geworden?
- Mirjam hier heel trots op is?
- Cliff jarig is geweest?
- hij alweer 3 jaar is geworden?
- Maartje op een maandag ochtend niet helemaal wakker was?
- ze Izy na het rijden in het lege land had gezet?
- Izy het niet erg vond?
- Thyra het gelukkig zag en Izy in het goede land had gezet?
- we helaas afscheid hebben moeten nemen van Jeroen?
- Jeroen 33 jaar is geworden?
- hij de leeftijd had van een opaatje?
- R.I.P lieve Jeroen
- Petronella en Hendrik koffie gingen drinken bij de buren?
- Ria er gauw achter aan ging?
- het er best komische uitzag?
- Ria net een ganzen hoedster was, alleen dan met varkens?
- Petronella ook haar manege Pretfort zwemdiploma heeft?
- ze er wel zelf weer soepel uit kwam?
- we meteen wisten dat ze heel goed kan zwemmen?
- Leonie op vrijdag stage op de manege loopt?
- we haar van harte welkom heten en succes wensen met de stage?
- Cindy heel slim is?
- dit is omdat ze Vabe uit het land gekregen heeft?
- Vabe nooit geen zin heeft om het land uit te komen?
- Cindy nu zigzaggend door het land gaat?
- hij nu niet door heeft dat ze naar het hek lopen?
- Mirjam in Yvonne haar bus gereden heeft?
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- hij  wonder boven wonder geen deuken (erbij) had?
- het nog heerlijk weer buiten is, dus de paarden nog lekker in de wei staan?
- er een grappige discussie gaande was?
- we ons afvroegen wat je zou doen voor 1 miljoen?
- er alleen maar volwassen antwoorden werden genoemd?
- het hier dus niet beschreven kan worden wat er genoemd werd?
- bij vragen je bij de dinsdag avond les moet zijn?
- er letters en cijfers voor de stal van Marieke in het beton gegraveerd staan?
- wij nu niet gaan verklappen wat daar nu staat?
- jullie zelf mogen gaan kijken en puzzelen?
- Chirico af en toe even lekker op de springwei mocht staan?
- de merries zich verdrongen voor het hek?
- er natuurlijk ineens een knappe man rond liep?
- Chirico deze aandacht heel erg leuk vond?
- de merries echt ruzie maakte wie er voor aan mocht staan?
- er een extra touwtje gespannen moest worden om ze op afstand te houden?
- Wings het niet leuk vindt als je met een krukje opstapt?
- je dus heel lenig moet zijn om op hem op te kunnen stappen?
- Flair het aller mooiste paard van de manege is?
- Saskia elke dag van iedereen te horen krijgt dat het inderdaad zo is?
- de andere paarden best lief zijn, maar zeker niet zo mooi als Flair?
- er in de volgende pretpraat vast iets in komt te staan wat niet door de  
 schrijfster van de wist-je-datjes zelf geschreven is?
- je dus gewaarschuwd bent dat er in de volgende wist-je-datjes rubriek niet de  
 volledige waarheid wordt vermeld?

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

oktober
6 Kirsten van Beek

10 Shila Huisman

11 Joke Cornelis

15 Renske vd Voorst

19 Abigael Dijkstra

21 Margot Reijnders - Thiele

22 Sylvana Borst

22 Marijn de Vries

23 Joyce Timmer

31 Vera Vossenberg

november
5 Ad Koster
5 Tess Edelenbosch
10 Carla van der Weyden
13 Janneke van der Vis-Schouten14 Jaimy Lynn van der Jagt
25 Annemieke van Rosendaal

december
7 Rachel Smale
9 Lyanne Bardelmeijer
9 Marja Mourik
11 Thyra Huizer
12 Sylvia Tijsterman
17 Fabiënne Oskam
18 Joyce Baak
24 Noël Koot
25 Ageeth van Tol - Snel
28 Amber van Lienden
30 Ellen den Daas

Antwoord: Pretfort (Pretpraat, kuilgRas, E, volTige, clifF, ChiricO, fjoRd, koeTs)
Wij feliciteren de jarigen 

Privacy Verklaring
Op dit moment heeft 60% van de ruiters de verklaring ingeleverd, 
maar 40% heeft dat nog steeds niet gedaan.
Daarom nogmaals onze dringende oproep om de u toegezonden 
verklaring te tekenen en aan ons terug te sturen of in de witte 
brievenbus op de manege te stoppen.
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Door de ontwikkelingen op de manege,
hebben we voor dit najaar

helaas minder activiteiten op de kalender staan.

Zodra er meer zekerheid is over hetgeen er op Pretfort gaat gebeuren, 
gaat het bestuur van de vereniging er weer volop tegenaan en zetten 

we weer activiteiten op de Agenda.

Op dit moment kunnen we echter wel de Sint aankondigen.

24 november vieren we Sinterklaasfeest
We doen dit op ongeveer de zelfde manier als 
vorig jaar.
Het zal dus weer een mooi feest worden met 
spelletjes met pony’s en natuurlijk een kadootje.
Elders in deze Pretpraat, leest u er meer over.

Let op! Inschrijfgeld voor wedstrijden is verhoogd!!!
Zie de kop van dit artikel.
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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, € 20,-.
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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