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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
Dit is al weer de laatste Pretpraat van een beetje een speciaal 2018.
Door de ontwikkelingen rond de verkoop van 
de manege, waar we toch sinds augustus 
mee zijn geconfronteerd, loopt alles anders 
dan we in voorgaande jaren zijn gewend.

Zo hebben er geen wedstrijden meer 
plaatsgevonden in dit tweede deel van het 
jaar, maar werden de andere activiteiten 
gelukkig druk bezocht.
In de vorige Pretpraat schreven we al over de Schriktrainig en in deze Pretpraat 
kunnen we gelukkig positieve dingen schrijven over het Sinterklaasfeest.

De organisatoren van het Sinterklaasfeest, denken er op dit moment over na 
om ook in de Kerstvakantie een gelijksoortige middag te organiseren. Dus veel 
spelletjes met pony’s en misschien zelfs iets met een kadootje en uiteraard 
wordt ook weer voor iets lekkers gezorgd tijdens de spelletjes.
Houdt de formulieren in de kantine in de gaten en let op je mailbox voor nadere 
informatie en een datum.

Ondanks alle onzekerheden, heeft de vereniging besloten om ook in 2019 weer 
gewoon door te gaan met haar activiteiten. Voorlopig rekenen we er op dat 
kopers van de manege dit ook waarderen. 
Gegadigden die tot nog toe zijn wezen praten, stonden daar allen wel voor open, 
maar zekerheid hebben we natuurlijk niet.
We gaan echter begin 2019 iedereen weer de nota sturen voor het lidmaatschap 
van de vereniging en hopen dat iedereen het vertrouwen heeft zoals wij dat 
hebben.

Als de vereniging doorgaat, gaat Pretpraat natuurlijk ook door, dus hopen we 
dat we ook volgend jaar weer op onze huidige adverteerderrs mogen blijven 
rekenen en hopen we ook enkele nieuwe adverteerders te kunnen aantrekken.
Volgend jaar zal dan jaargang 45 worden uitgegeven!
Weet je toevallig bedrijven die misschien wel in Pretpraat willen adverteren, 
geef dat dan even door aan adkoster@deziende.nl
Hebt u zelf een bedrijf......... We staan zeer open voor een gesprek over 
adverteren. Dat kan overigens al vanaf 45 euro per jaar. En uiteraard kan uw 
advertentie in kleur worden opgenomen.

Helaas moet ik ook nu weer even aandacht vragen voor de Privacy Verklaringen.
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Nog steeds hebben we van 33 ruiters geen verklaring mogen ontvangen, terwijl 
we verplicht zijn om deze in ons bezit te hebben.
Hebt u hem nog steeds niet ingeleverd, doe dit dan zo snel mogelijk.
Bent u hem kwijt, vraag dan een nieuwe aan via adkoster@deziende.nl.

In de vorige Pretpraat hadden we al een stukje staan over de verkoop van 
prachtige boeken over de ruitersport. Deze boeken zijn nog niet uitverkocht en 
met de Kerst voor de deur, is dit een prachtig kadoo.
Elders in dit blad treft u alle informatie aan.

Tot slot wil ik namens het bestuur van Ruitersportvereniging De Ziende en 
namens Ria van Schaik, iedereen heel Fijne Kerstdagen toewensen en een heel 
mooie overgang naar 2019!

De manege is voor lessen gesloten in de periode 24 december t/m 1 januari
Vanaf 2 januari zien we u weer graag tijdens de lessen en de andere activiteiten.

Namens het bestuur,
Ad Koster

Wie wil ons sponsoren 
of adverteren in Pretpraat?
Om Pretpraat volledig kostenneutraal te maken, zoeken we nog enkele 
nieuwe adverteerders. 
Een advertentie in ons blad kan in elke editie wisselen, dus u kunt aanbiedin-
gen plaatsen, zonder extra kosten. 

Al vanaf 45 euro per jaar staat uw advertentie in het blad. (1/4 pagina)

Maar ook de kosten van de wedstrijden willen we natuurlijk graag zo laag 
mogelijk houden.
Daarom zoeken we ook sponsors voor de verschillende wedstrijden.
Sponsoren kan door de kosten van de bekers te dragen, waar uw naam dan 
op kan worden gegraveerd, maar ook door een wedstrijd naar uw bedrijf te 
vernoemen. Zoals banken dat ook wel doen bij grote evenementen.

Informatie kunt u krijgen bij de penningmeester, (adkoster@deziende.nl) of 
via de andere bestuursleden.
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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 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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Paard in de spotlight: 
Seabiscuit
Ten tijden van de grote depressie in de 
Verenigde Staten was er een klein bruin 
renpaard dat de mensen tijdelijk kon 
afleiden van hun situatie. Het paard 
werd een symbool voor hoop op beter 
tijden. Zijn leven begon niet succesvol, 
maar hij kreeg een tweede kans en 
wist uit te groeien tot een fantastisch 
renpaard. 

Op 23 mei 1933 werd er een bruin hengsten veulen geboren, zijn moeder heette 
Swing on en zijn vader heette Hard Tack. Een hardtack is een soort amerikaans 
koekje wat veel werd gegeten door mariniers. Het koekje kreeg ook wel de 
bijnaam: Seabiscuit, een zee beschuitje. Het veulen werd net als zijn vader 
vernoem naar dit koekje. De opa van Seabiscuit was niemand minder dan de 
legendarische Man o’ War, in principe had de hengst dus de stamboom om een 
heel goed renpaard te gaan worden. Er was echter een beetje een probleem. 
Seabiscuit hield erg van slapen en eten waardoor hij vaak als lui gezien werd. 
Dat hij tijdens trainingen niet heel bijzonder presteerde hielp daar niet bij. 
Vervolgens werd hij ook niet bijzonder groot, hij bleef hangen bij een stokmaat 
van 1,57 waarmee hij al snel meer dan 10 cm kleiner was dan de meeste van 
zijn tegenstanders. Als laatste had hij ook nog eens kromme voorbenen. Onder 
andere daarom verloor zijn eigenaar, die in eerste instantie nog wel iets zag 
in de hengst, een beetje zijn interesse in het paard. Als twee jarige ging hij de 
racebaan op, hij liep een heel zwaar schema, 35 races in een jaar. Van deze 
wedstrijden wist hij er maar 5 te winnen en daarnaast finishte hij vaak helemaal 
achterin. Hierdoor werd hij het mikpunt van alle grappen op de renbaan, en ook 
op stal werd hij vaak belachelijk gemaakt. Zijn tweede seizoen werd niet veel 
beter, hij startte 12 keer in 4 maanden en won er 4 van. Maar tijdens een van 
zijn races stond trainer Tom Smith in het publiek. Hij zag iets in het paard wat 
hem aanstond. Tom was in dienst van Charles Howard, en in augustus kocht 
Charles het paard voor een kleine $8000. 

Het eerste wat Tom besloot te doen was het paard even tot rust laten komen, 
hij had zo veel gekoerst dat hij bij de startvakken vaak een enorme scene kon 
schoppen, en ook kon hij dan op stal nog tijden lang rusteloos en soms zelfs 
wat gevaarlijk zijn. Deze methode werkte, Seabiscuit kalmeerde in de omgang. 
Toen was het tijd om een jockey voor het paard te vinden. Tom vond de aan 
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lagerwal geraakte John Pollard een geschikte kandidaat, John werd eigenlijk 
altijd Red genoemd vanwege zijn rode haar. Red en Seabiscuit konden elkaar 
goed verstaan en na een periode van trainen racete Seabiscuit nog twee races 
dit seizoen. Allebei gewonnen.

Na de winter begon hij zijn derde seizoen wederom met een overwinning, de 
tweede race ging het mis en verloor hij. Bij de derde race van het seizoen leek 
het erop dat hij ging winnen, maar op het laatste moment wist een ander paard 
zijn neus eerder over de streep te drukken. In de media stond dat het een fout 
was van de jockey, maar later bleek dat Red blind was aan een oog waardoor hij 
het andere paard niet gezien had. Red was het zicht in dat oog verloren door een 
ongeluk bij een training, een feit dat hij zijn hele race carrière wist te verhullen. 
Na deze nederlaag nam Seabiscuit revanche, de volgende 7 races wist hij te 
winnen. Uiteindelijk wist hij in dat seizoen 11 van zijn 15 races te winnen. 

1938 begon niet goed voor het duo, 
Red raakte geblesseerd en Seabiscuit 
was zijn jockey kwijt. Op aanraden 
van Red vroeg Tom de jockey George 
Woolf, een oude vriend van Red. 
George en Seabiscuit moesten even 
aan elkaar wennen met twee tweede 
plaatsten, maar de derde race was 
het weer raak en wist hij weer te 
winnen. Red was op dit moment weer 
bijna hersteld, maar bj een tweede 
ongeluk tijdens het trainen van een 
ander paard verbrijzelde hij zijn been. 

Doctoren zeiden hem dat hij nooit meer kon rijden en dat het nog maar de vraag 
was of hij überhaupt ooit nog zou kunnen lopen. George ging daarom door met 
Seabiscuit, ze koersten samen door en haalden 5 overwinningen uit 8 races. Zo 
trok Seabiscuit ook steeds meer 
de aandacht van het grote publiek. 
Seabiscuit was vooral bekend 
onder het eenvoudige volk om het 
zo te zeggen. Bij de bovenklasse 
was het paard War Admiral een 
favoriet. Er werd snel geroepen om 
een match race om te testen wie 
van de twee het sterkste zou zijn. 
Op 1 november 1938 was het dan 
zo ver. Mensen vanuit het hele land waren gekomen om de wedstrijd te bekijken, 
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het midden terrein werd open gesteld zodat er daar ook mensen konden staan, 
ongeveer 40,000 man stonden er langs de baan om live de wedstrijd te kunnen 
volgen. Daarnaast waren er nog ruim 40 miljoen mensen die de race op de radio 
volgde. War Admiral was de favoriet, ruim 75% van de mensen dacht dat hij 
zou gaan winnen. Maar Tom en George hadden speciaal hiervoor getraind, War 
Admiral was namelijk een heel snelle starter en Seabiscuit was minder snel weg 
uit de blokken. Tom en George trainden samen om de start van het paard te 
verbeteren. Dit bleek effectief want het was Seabiscuit die als eerste de bocht 
in stormde. Met een lengte voorsprong leek het erop dat hij voor zou blijven, 
maar War Admiral liet zich niet zomaar uit het veld slaan, hij kwam er weer 
naast. Maar dit was ook weer een trucje, Red had tegen George gezegd dat hij 
Seabiscuit naast zijn tegenstander moest laten rennen, dan kon de bruine hengst 
zijn tegenstander in de ogen kijken als het ware. Zij aan zij gingen de twee 
paarden de laatste bocht door, maar nog voor het uitkomen van de bocht zette 
Seabiscuit een enorme spurt in. En met een verschil van 4 lengtes won hij! Dat 
zelfde jaar kreeg Seabiscuit de titel American Horse Of The Year.

Als 6 jarige ging het mis, zijn eerste wedstrijd werd hij nog tweede, maar daarna 
raakte hij geblesseerd aan zijn voorbeen. De blessure was niet levensbedreigend, 
maar iedereen dacht dat zijn carrière over zou zijn. De rest van het seizoen 
kwam hij in ieder geval niet meer in actie en mocht hij thuis herstellen. Tom en 
Charles hadden richtte zich meer op de training van hun nieuwste aanwinst, 
een hengst met de naam Kayak II. Maar Red was beter aan het worden, en kon 
niet alleen lopen, maar ook rijden. Hij stapte weer op Seabiscuit en begon hem 

langzaam aan toch weer een beetje te trainen. 
In 1940 maakt hij zijn comeback, met 7 jaar was 
hij minstens twee keer zou oud als de meeste 
van zijn tegenstanders. Maar met een derde 
plaats liet hij meteen zien dat leeftijd niet alles 
zegt. 
Bij zijn derde race was het raak, hij won weer! 
Ook de race erna wist hij met 1,5 lengtes 
verschil te winnen, op de tweede plaats Kayak 
ll. Hierna ging Seabiscuit met zijn wel verdiende 
pensioen. 

Een paar dagen voor zijn 14e verjaardag 
overleed Seabiscuit aan een hartaanval. Hij is 
begraven op het landgoed van de Howards, 
met een eikenboom op zijn graf. Hij zal niet 

snel vergeten worden, hij is vereeuwigd in meerdere documentaires, films en hij 
heeft zelfs meerdere standbeelden waaronder één zelfs in het brons.
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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!

Omdat het bijna kerst is, een verhaal over niet één paard, maar wel vier! En deze 
brengen als het ware het licht naar de mensen, dus best passend voor de tijd 
van het jaar...

De paarden van Helios
Helios is de zonnegod uit de Griekse mythologie. Hij rijdt in zijn zonnewagen, 
die getrokken wordt door vier onsterfelijke, gevleugelde paarden, genaamd 
Aethon, Aterope, Bronte en Phlegon. Deze paarden hebben zo’n vurige 
aard, dat niemand behalve Helios ze kan besturen. Dagelijks stijgt hij ‘s morgens 
in het oosten op uit de oceaan en brengt de mensen het licht. ‘s Avonds daalt 
hij in het westen weer neer in 
de oceaan. Helios wordt altijd 
afgebeeld in een licht gewaad met 
een stralenkrans om zijn hoofd 
en meestal staat hij in een wagen 
die getrokken wordt door zijn 
vlammensnuivende paarden.

Paardenpuzzel
Minder is meer! Deze keer moet er steeds iets af van de woordjes om de 

oplossing te vormen. Succes!

Oplossing onder de verjaardagen!
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Pietenfeest op Pretfort 
zaterdag 24 november.

De dag begon voor mij zoals altijd; opstaan, aankleden, ontbijten en spullen 
pakken.  0m 9.30 vertrek ik op zaterdag altijd naar de manege voor de les van 
10.30. Deze zaterdag was het koud en had ik al vroeg mijn handschoenen nodig. 
Nadat de laatste les was afgelopen was er nog een enkeling aan het rijden maar 
verder was het rustig in de rijbakken en genoten de paarden en pony’s van een 
lekkere lunch.
Ondertussen heb ik samen met  Jip, Roxanne en Ymke  het parcours opgezet 
onder leiding van Marit.
Er kwamen steeds meer  kinderen op de manege en toen iedereen zich had 
verzameld in de kantine was het tijd dat de leiding  zich voorstelde: Marit, 
Karlijn, Esmee, Miriam, Isa,  Annemiek en fotograaf Puk.
De pony’s werden verdeeld en  opeens werd de boel  opgeschrikt door  Pieten die 
druk heen en weer liepen en op de ramen bonkten.
Nadat iedereen van de schrik bijgekomen 
was werd de groep aan het werk gezet. In de 
binnenbak waren er 2 groepen . Terwijl de ene 
groep het parcours aan het rijden was kon de 
andere groep een raadsel oplossen om een 
cadeau te vinden. 
Buiten was er 1 groep aan het rijden met de 
grotere kinderen ( pubers ) en zij hadden ook 
een parcours. Het zag er als volgt uit: 2 pionnen 
waar je omheen moest, daarna 2 balken waar  
je 3 seconde tussen stil moest staan, toen een 
sprongetje en aan het eind om de pion heen en 
zo snel mogelijk terug. Ook zij konden een cadeau 
verdienen en  dat was dit jaar een prachtige 
kerstmuts, uiteraard voor het paard.
Binnen stonden de pepernoten, limonade en 
chocomelk klaar en  konden wij opwarmen. 
Tussen door kon één Piet het niet laten om zijn 
rijkunsten te vertonen op Queen.
Tegen vijf uur waren we moe en voldaan en hebben we weer genoten van een 
geslaagde middag.
Allemaal bedankt voor de gezelligheid en tot volgend jaar. Een groet en een 
hinnik voor alle leiding die deze middag georganiseerd hebben.

Joyce Baak en Renske
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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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Sinterklaas middag
We kwamen om 14:00 aan op de manege.
Iedereen ging even bij de pony”s en paarden kijken.
Toen moest iedereen naar de kantine komen.
We waren aan het luisteren naar Marit en Isa die de namen aan het voorlezen 
waren op welke pony 
je mocht gaan rijden. 
Totdat iedereen bijna een 
hartverzakking kregen. Er 
renden ineens drie pieten 
binnen.
Iedereen kreeg wat 
limonade en pepernoten 
van de pieten die speciaal 
uit Spanje naar manege 
Pretfort zijn gekomen.
Nadat we de namen af 
hadden gemaakt gingen we naar de paarden om te borstelen en op te zadelen.
Isa kwam naar de stallen om te zeggen in welke bak je ging rijden.

Sommige kinderen moesten 
hun pony delen we werden 
daarom in drie groepen 
verdeeld.
Ik (Imke) moest naar 

de buitenbak andere kinderen naar de 
binnenbak en de derde groep naar de 
hooiberg om later te gaan ruilen met 
anderen kinderen.
Het parcour had drie slalom pionnen twee 
balken op de grond waar je drie seconden 
tussen moest blijven staan.
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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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Daarna moest je over een klein kruisje springen. Aan het einde van de bak stond 
een pion waar je een heel rondje en dan zo hard rijden dat je eerder aan de 
andere kant van de bak bent.
Toen kwam Isa ineens de bak in en ging een proefje uit haar hoofd opnoemen.
Wij keken elkaar zo aan van ehh........... oké?
Toen gingen we naar de stal om af te zadelen.

We moesten een code kraken 
om bij onze cadeautjes te 
komen.
We kregen tips op papier waar 
de sommen hingen.
Eerst naar de mesthoop 
daarna naar de manen van 
George van naar het hoofd van 
het baasje van George en als 
laatste naar de appelboom.
Joyce had haar telefoon mee 

met een reken machine die we 
natuurlijk niet gingen gebruiken 
(wel dus).
We waren snel klaar met de 
moeilijke reken sommen.
De cadeautjes vielen uit de kist. Het 
was een paarden kerstmuts.
We gingen terug naar de kantine 
en kregen warme chocomel en 
pepernoten.

Het was 17:00 en de 
eerste kinderen werden 
opgehaald nadat we de 
pieten natuurlijk hadden 
uitgezwaaid 
Toen iedereen weg was ging 
ik ook naar huis.
Kort samengevat het was 
een super gezellige middag.
Tot volgend jaar Sint & Piet.

Groetjes Imke 
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Inleiding tot het “Kerstverhaal 2018”
Lieve mensen die al zovele jaren het kerstverhaal in de Pretpraat lezen. Ik wil u 
eerst iets van de profeet Micha laten lezen vooral dat begin;
“De Heer zegt: Luister, Bethlehem Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van 
Juda. Toch zal er uit Bethlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn 
van Israël” De Schriftgeleerden in Jeruzalem konden koning Herodes de tekst 
zo maar aanwijzen toen in de dagen van Jezus geboorte wijzen uit het oosten 
kwamen vragen waar de geboren Koning der Joden was. Natuurlijk Bethlehem is 
de stad van de grote Koning de plaats van herkomst door Gods beloofde Messias.
Veel zult u lezen tijdens het kerstverhaal. Veel aandacht en blijdschap gewenst.

Keizer 
Augustus had 
het druk, hij 
schreef een 
bevel uit dat 
iedereen naar 
zijn of haar 
geboorteplaats 

moet afreizen om zich daar te laten registreren. Dat bevel hield veel in want zij, 
die in Nazareth , hoorden dat ook. Maria keek Jozef aan en zei, moeten wij echt 
daar heen? Weet jij al hoelang dat lopen is? Ja Maria ik weet dat maar we gaan 
gewoon. Ik zoek wel op waar we kunnen overnachten, vertrouw maar helemaal 
op mij.
Keizer Augustus had de datum van vertrek aangekondigd juist op dat moment 
waarop Maria haar eerste kind verwachtte. Eerder had de engel Gabriel alles 
verteld wat zij moest weten.
Eindelijke 
verlieten 
zij dan 
Nazareth 
en 
onderweg 
ontdekten 
zij dat ze 
niet de 
enigen 
waren maar dat veel plaatsgenoten naar Bethlehem gingen. Het werd heel druk 
op de weg.
Jozef kon Marie nog net even blij maken met een ezel, hij had deze op het 
laatste moment nog kunnen kopen. Een uitkomst voor Maria. Zitten op een ezel 
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was wat aangenamer dan lopen, zeker in haar toestand.
Bethlehem kwam in zicht ook niet zo’n grote plaats maar gelukkig waren er 
ook herbergen alleen door het grote aantal gasten kwamen ze al snel bedden te 
kort.
Onderweg werd een pauze ingelast. Men kon dan wat eten en drinken halen 
en in die tussentijd ging Jozef op zoek naar een slaapplaats. Hij zag ook dat de 
herbergen overvol waren. Bij het vragen naar een overnachtingsplek vertelde 
hij er ook bij dat zijn vrouw hoogzwanger was en ieder moment zou kunnen 
bevallen.
De mensen waren zeer meelevend en ineens was er een boer die zei “Ik weet 
een plek waar een lege stal staat. Er is een voederbak, stro en zelfs water. Jullie 
kunnen er zo naar toelopen en de ezel mag ook mee.”
Jullie kunnen wel meevoelen met Josef en Maria denk ik.
Wat was Maria blij dat ze kon gaan liggen in het door Jozef gemaakte bed van 
hooi en stro. Het is inmiddels nacht en het 
is stil geworden in Bethlehem. Iedereen 
had een overnachtingsplaats gevonden.
Die nacht waren er herders in de buurt 
van Bethlehem. Zij pasten op de schapen. 
Opeens stond er een engel tussen de 
herders, en het licht van God straalde om 
hen heen. De herders werden bang. Maar 
de engel zei: jullie hoeven niet bang te zijn, 
want ik breng jullie goed nieuws. Vandaag is jullie redder geboren: Christus de 
Heer, Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo jullie hem herkennen: 
het kind ligt in een voederbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was er 
bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: Alle eer aan God 
in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. 

Na alles wat de herders in Efrata 
hadden meegemaakt werden zij 
rustiger en zeiden tegen elkaar: 
laten wij gaan kijken naar wat de 
engel heeft verteld. Zij gingen op 
pad naar Bethlehem en vonden 
Jozef en Maria en het kind en 
knielden voor het kind.
Jozef en Maria zijn later weer 
teruggegaan naar Nazareth want 
daar woonden zij en groeide hun 
zoon Jezus op.

Naschrift bij dit kerstverhaal;
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Deze geschiedenis gaat in het bijbel boek 
Micha nog verder en ook in het bijbel 
boek Jesaja. Het Oude Testamant (in 
het Hebreeuws: Tenach) heeft een rijke 
inhoud en hoort zeer zeker bij het Nieuwe 
Testament.

Lieve mensen, ik sluit af met de wens; Laat 
dit kerstfeest op jullie inwerken, zet jullie 
hart open zodat onze Heiland ook in ons 
hart een plek kan vinden. Hij is het waard 
geliefd te worden.
Ik bid jullie Gods zegen toe.

Heel zinvolle, blijde en gelukkige kerstdagen en voorspoedig 2019.
Veel lieve groeten van Tineke Burggraaff – Prins

Naschrift van de redactie: Al weer voor de 35e keer, 
mochten we het Kerstverhaal ontvangen van mevrouw 
Burggraaff!! Op 95 jarige leeftijd, weet zij nog steeds 
mooie woorden aan het papier toe te vertrouwen. 
De tekst krijgen we keurig in Word toegemaild, wat 
mevrouw Burggraaff zich zo’n jaar geleden heeft 
aangeleerd. De afbeeldingen kregen we nog wel per 
post. 
We bedanken haar daar ook deze keer weer voor en 
wensen ook haar natuurlijk hele mooie dagen toe,

Ruitersportvereniging
De Ziende en

Manege Pretfort
wensen u hele

Prettige Kerstdagen,
een Veilige Jaarwisseling

en een heel Voorspoedig en 
Gezond 2019
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Jumbo Nieuwkoop Sponsoractie
De jaarlijkse sponsoractie van de Nieuwkoopse vestiging van Jumbo, heeft voor 
de vereniging weer een leuk bedrag in kas gebracht.
Hoewel het minder was dan voorgaande jaren, door het grotere aantal 
verenigingen dat de beschikbare 15.000 euro moest delen, wisten we toch een 
bedrag van € 133,95 bij elkaar te sprokkelen. De helft van dit bedrag is op onze 
rekening gestort en de andere helft kunnen we bij Jumbo besteden.
Samen met voorzitter Yvonne Op ‘t Land, heb ik op de dag vóór de officiele 
opening van de vernieuwde Jumbo, de cheque in ontvangst mogen nemen. 
We werden gastvrij ontvangen door eigenaar Bas Bobeldijk en konden de winkel 
als eerste rustig bekijken. Een winkel die echt heel mooi is geworden en waarvan 
het assortiment met veel producten is verstrekt.

Privacy Verklaring
Na onze publicatie in de vorige Pretpraat, hebben weer enkele ruiters hun Pri-
vacy Verklaring ingeleverd op de manege, of via de mail. Nog steeds hebben 
we van 33 ruiters geen verklaring mogen ontvangen, terwijl we verplicht zijn 
om deze in ons bezit te hebben.
Hebt u hem nog steeds niet ingeleverd, doe dit dan zo snel mogelijk.
Bent u hem kwijt, vraag dan een nieuwe aan via adkoster@deziende.nl.
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Wist je dat..

- Sacha en Connie op een mooie zondag ochtend heerlijk in het zonnetje zaten  
 bij de longeerbak?
- Connie mest van de mesthoop over haar hoofd gestort kreeg?
- Sacha net op tijd weg kon springen?
- Ria daar de schuldige van was?
- het niet echt aanvoelde als een warme deken?
- Connie er gelukkig om kon lachen, Ria en Sacha nog harder lachten?
- Annemieke vreemd opkeek toen ze aan het uitstappen was op Vabe?
- Ria zacht fluisterde “zet je paard maar opzij”?
- ze er achter kwam dat Ria het niet tegen haar had, maar in een headset aan  
 het praten was?
- er heel wat pony’s op zondag geleased worden?
- ze er op zondag dus altijd mooi uit zien?
- vlechtjes, knotjes,mooie zadeldekjes en bijpassende peesbeschermers voorbij  
 komen?
-  Wings een pigment vlek op zijn schouder heeft zitten?
- die vlek een beetje een vreemde vorm heeft?
- dit bij sommige volwassenen een raar beeld oproept?
- jullie zelf maar moeten gaan kijken welke vorm je er in ziet?
- de manege pony’s echt nog heel lang in de wei hebben gestaan?
- dit natuurlijk heerlijk voor ze was?
- er met de Jumbo sponsor actie een bedrag van 133,95  voor de vereniging  
 opgehaald is?
- we iedereen bedanken voor het invoeren van de codes?
- Bobbie geschoren is?
- er echt heeel veeeel haar van hem af kwam?
- hij  ineens heel slank was?
- de zaterdag ochtend les van half 10 er soms een potje van bakt?
- ze alleen het eerste half uur serieus aan het rijden zijn?
- er in geen enkele ander les dit gebeurt?
- ze wel veel lol met elkaar hebben?
- Vabe een ontsteking in zijn been heeft gehad?
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- het gelukkig met medicijnen snel beter met hem ging?
- Cliff echt niks van eten gegeven mag worden?
- hij anders een dikke rolmops word?
- hij al aardig op weg is om er één te worden?
- de Sinterklaas middag erg leuk was?
- er gezellige spelletjes gespeeld zijn?
- de Sint ook dit jaar weer een leuk cadeautje voor iedereen had?
- alle paarden met kerst een mooie kerstmuts op kunnen doen?
- dit er heel grappig uit ziet?
- Sint de boodschappen had gedaan bij de AVH in Alphen?

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

Fijne feestdagen!

Geld verdienen voor de vereniging is heel gemakkelijk....

In deze Pretpraat staat al meer dan een jaar een advertentie over 

Marktonderzoek van PanelWizard.
Weinig mensen weten hoe makkelijk het is om de vereniging middels dit 
soort onderzoeken te steunen, want de cijfers laten ons zien dat er slechts 
2 of 3 deelnemers, uit onze naam meedoen.
Al met al ontvingen we toch afgelopen jaar een bedrag van 36,40 euro van 

PanelWizard. Toch mooi meegenomen met slechts 2 of 3  deelnemers! 
Met 20 deelnemers kunnen we dus een behoorlijk bedrag binnenhalen.

Zullen we afspreken dat iedereen volgend jaar meedoet?
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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!
Terras en High-tea

High-tea 
vanaf 

p.p. €14,50
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Kleur kopie
v/a 15 cent

Voor Verslagen, Clubbladen, Flyers,
Visitekaartjes, Raamposters.

Maar ook voor
printen en inbinden van scripties

Maximum formaat A3 

Ad Koster Printing
Stortenbekerstraat 41- 2421 ET  Nieuwkoop
info@adkoster.nl - Telefoon: 57 43 53

Kijk voor info en prijzen op

www.adkoster.nl

de drukker van dit blad



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  28



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  29

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

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

januari
3 Xavi Ximens
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
10 Fleur Verburg
11 Dyonne Vergunst
12 Ricardo Wessels
12 Naomi van der Zijden
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
7 Kaylee Raadschelders
14 Eva Kranenburg
15 Anouk van Dusseldorp
15 Sanne Sidonio da Luz
17 Senne van Lienden
18 Patricia van Hemert
21 Narida Poorter
25 Francisca Schutter

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

Oplossing Paardenpuzzel: am-er-igo, Amerigo!
Wij feliciteren 
de jarigen .....
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De agenda is voorlopig alleen bepaald voor de periode tot de 
grote vakantie. Oorzaak is dat we nog niet precies weten hoe 

we met de nieuwe wedstrijdvorm om zullen gaan.

Vrijdag 14 december 
Pony versieren in Kerstsfeer

Heb je altijd al je lievelingspony willen versieren in kerstsfeeren? 
Vrijdag 14 december organiseren wij een kerstavond met je pony of 

paard. Maak hem of haar zo mooi mogelijk en show je creatieve
versiersels!   Inschrijven kan in de kantine. Vol = vol.

De manege is voor lessen gesloten in 
de periode 

24 december t/m 1 januari

Spelletjesmiddag
Hou je mail in de gaten en ook de papieren in de kantine!!

We hebben namelijk plannen om spelletjes met paarden te gaan doen 
in de Kerstvakantie.

Dit na het succes van de Sinterklaasmiddag.
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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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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

Prettige Kerstdagen

en een gezond 2019

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


