
45e jaargang - nr. 5
winter 2019

PRET
PRAAT

Clubblad van
Ruitersportvereniging “De Ziende”

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

Achtermiddenweg 8 - 2445 AA  Aarlanderveen  -  (0172) 57 63 75
Internet: www.deziende.nl

let op
nieuwnummer



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

Wij hebben altijd leuke aanbiedingen!
Kom naar de winkel voor ons aanbod.

Let op het juiste adresWij zijn verhuisd!

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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Margot Reijnders
St. Janstraat 15
2435 WX  Zevenhoven
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penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
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Contactgegevens Excellent Stables:
Excellent Stables is telefonisch bereikbaar onder nummer (0172) 57 63 75.
Het mailadres is excellentstables@gmail.com.
Betalingen van lesgelden doet u op IBAN NL46 RABO 0345 2016 63 
tnv Excellent Stables. Dus niet via het rekeningnummer van de vereniging.

Kopij voor de laatste Pretpraat graag medio januari aanleveren via 
pretpraat@deziende.nl
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Van de redactie
Dit is de 5e Pretpraat in 2019.
Normaal komt in december nummer 6 uit, maar we heb-
ben het plan om in het eerste kwartaal van volgend jaar, 
nog 1 Pretpraat uit te brengen. Deze zal vol staan met 
herinneringen uit de afgelopen (bijna) 45 jaar. 

Ook in deze Pretpraat kijken we al een keertje terug. We plaatsen namelijk een 
Kerstverhaal dat in 1985 is geschreven door mevrouw Tineke Burggraaff uit 
Bodegraven. Inmiddels is ze 96 jaar en haar laatste verhaal leverde ze vorig jaar 
nog aan ons. Begin dit jaar gaf ze aan dat ze na al die jaren toch wilde stoppen, 
maar daar keken we eigenlijk niet van op, gezien haar leeftijd.
Daarom dus nu in deze editie het eerste verhaal (dat ik nog kon vinden) dat ze 
ooit schreef voor ons.

U ontvangt geen factuur voor het lidmaatschap voor het nieuwe jaar, want de 
vereniging houdt op te bestaan.
De leden ontvangen t.z.t. bericht over de laatste Algemene Ledenvergadering, 
waarop we ook de bekers aan de Kampioen zullen uitreiken. 
Elders in deze Pretpraat, leest u wie dat zijn.

Het zal u zijn opgevallen dat u deze en de vorige Pretpraat per post ontvangt.
Dat is niet omdat we onze kas versneld willen legen, nu de vereniging stopt, 
maar omdat we het momenteel belangrijk vinden dat iedereen Pretpraat op de 
zelfde dag in de bus krijgt. Dit vanwege de meldingen over het opheffen van de 
vereniging. We voorkomen hiermee hopelijk misverstanden.

Omdat dit de laatste reguliere Pretpraat is, wil ik iedereen die zich heeft ingezet 
om dit blad steeds weer vol te krijgen met leuke kopij, heel hartelijk bedanken 
voor de bijdragen die zijn geleverd. Dus ook iedereen die ik hieronder vergeet te 
noemen. Met mijn excuses daarvoor.
Het is namelijk heel stom om namen te noemen, maar een paar wil ik er toch 
noemen: Saskia voor haar Wist-U-Datjes, Rienke voor artikelen over speciale 
paarden, Margot voor paarden in mythes en haar puzzels, Marit voor haar inter-
views. En wat langer terug ook nog Irene Weerheim en Wilma Klootwijk, die ook 
heel veel artikelen hebben geleverd. En natuurlijk de eerder genoemde mevrouw 
Burggraaff voor de vele Kerstverhalen.
Zonder jullie, was Pretpraat al lang niet meer verschenen, dus heel veel dank 
hiervoor.  
Ad Koster
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Van de bestuurstafel
Beste Pretpraatlezers,

De laatste officiële Pretpraat ligt voor u/jou/jullie neus.
Een einde van ruim 45 jaar Pretpraattijd.

Medio februari willen we terugkijken op deze tijd door met elkaar een borrel te 
drinken en hierbij de kampioensbekers van 2019 uit te reiken. 
De laatste jaarvergadering valt ook hiermee allemaal samen.

Mij rest nu nog om iedereen te bedanken die aan al onze wedstrijden, open 
dagen, Sint en Kerst activiteiten deel hebben genomen. Uiteraard alle papa’s, 
mama’s, oma’s opa’s, vrienden, familie en overige supporters langs de kant 
Ook bedanken wij onze sponsoren die het mede mogelijk hebben gemaakt ons 
clubblad uit te kunnen geven. 
Grote dank aan Ria en meneer van Schaik voor de vele jaren die wij met elkaar 
hebben doorgebracht. Ieder heeft zo in de loop der jaren zijn eigen herinneringen 

om op terug te kijken.
Verder al onze helpers voor- of achter de schermen, dankjewel.

Ik wens iedereen een hele fijne kerst en jaarwisseling toe.
Namens het bestuur van RSV de Ziende, 
Cindy Slappendel, voorzitter

Alle nieuwtjes op Excellent Stables, kunnen jullie blijven volgen in de 
nieuwbrief die verzorgd wordt door Denise Mulder.

Contactgegevens Excellent Stables:
Excellent Stables is telefonisch bereikbaar 
onder nummer (0172) 57 63 75.

Het mailadres is excellentstables@gmail.com.

Betalingen van lesgelden doet u op 
IBAN NL46 RABO 0345 2016 63 tnv Excellent Stables. 
Dus niet via het rekeningnummer van de vereniging.
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Bel: 0172-574691

ZONNEPANELEN   
WARMTEPOMPEN 

AIRCONDITIONING     
VLOERVERWARMING 

Energieweg 43   |   2421 LX Nieuwkoop   |   info@stwarmte.nl   |   www.stwarmte.nl
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Kampioenen 2019
Alle dressuurwedstrijden van het jaar 2019 zijn weer gereden. Tevens zijn dit ook 
de laatste wedstrijden die verreden zijn voor de vereniging ‘De Ziende’. Voor de 
laatste keer willen we graag de kampioenen bekend maken. Wie o wie zijn de 
kampioenen van 2019? 
Om in aanmerking te komen voor het clubkampioenschap, moet er deelgeno-
men worden aan 3 van de 4 wedstrijden die wij organiseren. Doe je toch mee 
aan 4 wedstrijden, dan tellen je 3 beste resultaten.
Hieronder staan de kampioenen in het dikgedrukt weergegeven. Daaronder 
staan alle ruiters die aan minimaal 3 wedstrijden hebben deelgenomen. 

Aimée Vriens ZA Diploma 65 Kampioen Zonder A

Manouk Hoogendoorn ZA Diploma 65 Kampioen Zonder A

Sanne Sidonio da Luz ZA Diploma 64

Maud Notenboom ZA Diploma 63

Stijn Vriens ZA Diploma 60

Sara Wijman ZA Diploma 53

Amber van Lienden ZA Diploma 47

Eline de Leeuw A Diploma 73 Kampioen A Diploma

Sanne Leertouwer A Diploma 60

Lisa Sidonio da Luz A Diploma 61

Fleur Verburg A Diploma 57

Jip van Koert BCD Diploma 69 Kampioen BCD Diploma

Imke Liefting BCD Diploma 68

Freija Alstrom BCD Diploma 67

Roxanne Siegers BCD Diploma 55

Charlotte Bijsterveld EP/18+ 81 Kampioen EP/18+

Fabiënne Oskam EP/18+ 70

Joyce Baak EP/18+ 63

Cindy Slappendel EP/18+ 61

Marloes Nulle EP/18+ 57

Voor het eerst in jaren is er binnen 1 ring een gelijke stand voor de nummer 1 
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ontstaan. Zowel Aimée Vriens als Manouk Hoogendoorn 
hebben beide 65 punten. Zij zijn beide een keer 1ste, 3de 
en 4de geworden.
Daarnaast hebben we dit jaar een speciale prijs: Talent 
van het Jaar 2019. Deze prijs gaat naar een jeugd ruiter 
die aan 3 wedstrijden heeft meegedaan en bij alle 3 de 
wedstrijden een 1ste prijs wist te winnen. Met maar liefst 
81 punten is Evy van Klink Talent van het Jaar 2019 
geworden. 

1e najaarsdressuur
Op zaterdagmiddag 21 september werd er weer een dressuurwedstrijd verreden 
op Excellent Stables. De één na laatste van RSV De Ziende.
Van oorsprong hadden zich 21 deelnemers ingeschreven, maar helaas vielen er 
daarvan op het laatst 2 af, waardoor het deelnemersaantal lager was dan ooit 
tevoren.
We begonnen de wedstrijd om 13.00 uur en reden de categoriën met diploma’s 
in de buitenbak.
Om 14.30 startten we daarnaast in de binnenbak met de kinderen zonder 
diploma, waarvan de proefjes het langst duren.
Om circa 16.00 uur, waren de beiden ringen ongeveer gelijk klaar en konden de 
punten worden geteld.
De prijsuitreiking vond dan ook al plaats om 16.15 uur. Vroeger dan ooit eerder 
op een wedstrijddag…..
De uitslagen waren:

Ring 18+ / EP  
1 Carlijn Bijsterveld op Ushi – 
 proefje A1 met 194 pt.
2 Cindy Slappendel op Vabe – 
 proefje A1 met 186 pt.
3 Fabiënne Oskam op Luna – 
 proefje D1 met 185 pt.
4 Margot Reijnders op Pasca – 
 proefje A1 met 179 pt.
5 Marloes Nulle op Mevrouw Raven – 
 proefje D1 met 176 pt.
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Ring met B&C&D-Diploma   
 
1 Evy van Klink op Odette – 
 proefje B1 met 188 pt.
2 Imke Lieftink op Jumper – 
 proefje C1 met 182 pt.
3 Roxanne Siegers op Piraat – 
 proefje C1 met 178 pt.
4 Jip van Koert op Pasca – 
 proefje C1 met 173 pt.
 

   
Met A-Diploma – proefje A1  
 
1 Eline de Leeuw op Sassie met 187 pt.
2 Lisa Sidonio da Luz op Piraat met 184 pt.
2 Fleur Verburg op Blue Eyes met 184 pt.
4 Rachel Smale op Maybe met 183 pt.
    

Zonder A-Diploma – proefje Z1
1 Stijn Vriens op Jumper met 209 pt.
2 Sanne Sidonio da Luz op Maybe met 207 pt.
3 Aimée Vriens op Sassie met 206 pt.
4 Manouk Hoogendoorn op Dionne (ep) 
 met 201 pt.
5 Sara Wijman op Sassie met 198 pt.
6 Amber van Lienden op Jumper met 187 pt.

De website van Ruitersportvereniging “De Ziende” blijft
voortbestaan als de vereniging stopt. Daarop vind je alle

verslagen en foto’s van de afgelopen jaren
Dus kijk af en toe nog eens op www.deziende.nl
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2e najaarsdressuur
Op zondag 13 oktober, organiseerde Ruitersportvereniging De Ziende de laatste 
wedstrijd in haar bestaan.

De vereniging werd een dikke 44 jaar geleden opgericht om het mogelijk te 
maken om wedstrijden en andere activiteiten te organiseren op manege 
Pretfort, van de familie van Schaik.
De familie van Schaik verzorgde de lessen en de vereniging deed eigenlijk de rest.
Dus niet alleen de wedstrijden, maar ook het organiseren van Sinterklaasfeestjes 
en tiener-avonden.
Nu de familie Mulder het bedrijf heeft overgenomen, veranderen er veel zaken, 
waardoor de vereniging eigenlijk geen meerwaarde meer heeft. 

Deze laatste wedstrijd was voor iedereen gratis. 
Ook werd bij deze wedstrijd gul omgegaan met de bekers en kreeg elke 
deelnemer een fraaie extra rozet en een boek over de ruitersport. 
Helaas bestaan er van deze wedstrijd geen foto’s van de winnaars.
Er staan wel veel foto’s op www.deziende.nl.
De uitslagen van de wedstrijd waren alsvolgt:

18 plus EP    
1 Carlijn Bijsterveld op Ushi  (proefje A2) met 187 pt.
2 Marit van Leeuwen op Paddy (proefje D2) met 185 pt.
3 Joyce Baak op Mister (proefje D2) met 184 pt.
4 Cindy Slappendel op Vabe (proefje A2) met 183 pt.
4 Marloes Nulle op Marie  (proefje D2) met 183 pt.
    
Met B&C&D-Diploma    
1 Imke Lieftink op Jumper (proefje C2) met 190 pt.
2 Jip van Koert op Pasca (proefje C2) met 189 pt.
3 Freija Alstrøm op Mister (proefje D2) met 186 pt.
4 Naomi Slappendel op Mister (proefje D2) met 185 pt.
5 Merel van der Hoff op Sunday (proefje D2)  met 183 pt.
6 Roxanne Siegers op Sunday (proefje C2) met 177 pt.
    
Met A-Diploma - proefje A2    
1 Sanne Leertouwer op Vosje met 191 pt.
2 Eline de Leeuw op Sassie met 190 pt.
3 Fleur Verburg op Blue Eyes met 187 pt.
4 Lisa Sidonio da Luz op Piraat met 186 pt.
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Zonder A-Diploma - proefje Z2    
1 Manouk Hoogendoorn op Dionne (EP) met 193 pt.
2 Sanne Sidonio da Luz op Maybe met 192 pt.
3 Maud Notenboom op Blue Eyes met 190 pt.
4 Aimée Vriens op Sassie met 189 pt.
5 Fenne van Dam op Vosje met 188 pt.
5 Amber van Lienden op Piraat met 188 pt.
7 Sara Wijman op Sassie met 186 pt.
8 Stijn Vriens op Jumper met 184 pt.

Stal...kribbe  Kerstverhaal uit 1985
Geschreven door mevrouw Tineke Burggraaff

Het is vakantie. Geen huiswerk, gewoon fijn van alles doen waar je zin in 
hebt. Ook wanneer je een baan hebt waar men veel van je verlangt, ben je blij 
wanneer er een vakantie is. Wanneer je dat woord heel vaak achter elkaar zegt, 
ach, dan betekent het niet zo veel. Wij weten alleen dat het betekent : niet naar 
school en niet naar je werk. 
Voor Annelies en Margreet was er dus ook 
vakantie, echter zij gingen niet uit, nee, zij bleven 
gewoon thuis, spelen met de kinderen in de buurt. 
Dit kan heel leuk zijn, vooral als je vriendinnetjes 
hebt met veel speelgoed, want ja, het is niet altijd 
mooi weer om buiten te kunnen spelen. 
Deze vakantie zou weleens anders kunnen worden, 
want Coby, Marieke, Jan en Thijs hadden heel 
grote plannen gemaakt, alleen vader en moeder 
moesten het natuurlijk ook goed vinden en.... ook 
de vader en moeder van Annelies en Greet. 

Op een gewone dag, wel in de decembermaand, gaat de telefoon bij Annelies. 
Het is mevrouw van Woerkom, zij wil even de moeder van Annelies spreken. 
“Goed mevrouw, ik zal moeder even roepen”. 
Wat zou er aan de hand zijn? Het is zo spannend, want zo vaak spreken onze 
ouders elkaar niet. Annelies hoort haar moeder zeggen: “Enig, wat een leuk 
idee, ik zal er met mijn man over spreken en dan komen we langs om verder te 
praten. Dank u wel, dag mevrouw”. 
“Moeder, wat had mevrouw van Woerkom allemaal te vertellen, mogen 
Margreet en ik het ook weten.’Ja hoor’ zei moeder, “maar eerst wil ik het met 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  13

vader bespreken.. goed?” 
“Natuurlijk, spannend is het wel, maar horen we het gauw?” “Ja hoor” zei 
moeder, “ik zal jullie niet lang laten wachten met het antwoord geven”. 
Annelies ging naar haar zusje en vertelde van het telefoongesprek. 
“Tjonge” zei Margreet, “weet je echt nog niks, ik ben wel benieuwd zeg, zou het 
te maken hebben met de Kerstvakantie?” “He”, zei Annelies, “daar heb ik niet 
eens aan gedacht, wat goed van jou” en ze geeft haar zus zo spontaan een zoen 
dat deze door de onverwachte reactie bijna van haar stoel rolt. 
‘s Avonds aan tafel kijken de twee zusjes naar hun moeder, vader weet nog 
niets, maar moeder zal er zo wel over beginnen en ja hoor, zij vertelt alles wat 
mevrouw van Woerkom heeft gevraagd. “Het is te mooi om waar te zijn” zegt 
vader, “mee te mogen, eigenlijk is dat nog nooit eerder gebeurd. 
Wat zullen wij doen, wat denk jij en hoe vinden onze dochters het?” 

“Nu” zegt moeder, “ik heb er eerst met jou over willen 
praten, want ik ga ze niet blij maken met iets wat dan toch 
niet gebeurt”. 
Vader knikt instemmend, “wat ben je toch een lieve vrouw 
en moeder, weet je, laten we maar gaan praten met 
mevrouw van Woerkom en ook alles aan onze dochters 
vertellen”.

En zo gebeurde het, twee families gingen met vakantie 
naar een grote boerderij, dat was wel even anders dan een 
gewoon huis. 
Wat een dieren, de kinderen kregen er niet genoeg van, 

ze wilden steeds naar de stallen toe. “Stallen, waarom heet dat nu zo?” wilde 
Margreet weten. 
Thijs zou wel even uitleggen waarom de plaats waar die ren staan stallen heten, 
“een stal voor de paarden, soms heeft een paard zijn 
eigen stal, daarin kan hij ook gaan liggen. Schapen 
zie je vaak bij elkaar in een grote ruimte, maar men 
spreekt dan ook weer van een stal. Koeien staan ook 
op stal, dan heb je nog een loop-stal, ja, daar kunnen 
de koeien dan ook gewoon lopen”. 

De 6 kinderen genieten volop, voor de familie van 
Woerkom is de boerderij bekend terrein, want 
deze boerderij ging steeds over in familiehanden, met andere woorden: 
overgrootvader, grootvader en vader kwamen steeds naar de boerderij en 
werkten er ook, want het was familie-bezit. 
De Kerstvakantie doorbrengen op deze grote boerderij werd een groot feest. 
In de keuken werd gekookt en gebakken door de twee moeders, de vaders 
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hakten hout voor de open haard... en vlak voor de Kerstdagen werd een grote 
kerstboom gebracht. De zes kinderen mochten deze boom versieren, het was 
allemaal veel te mooi ,en wat nog geweldiger was, het ging nog sneeuwen ook. 

Op de avond voor Kerst kwam iemand uit de buurt even aan bij de familie. 
Even keek men wat somber, maar al gauw wist men deze man blij te maken. 
Het was de hulppredikant, zijn grote schuur was plotseling door brand verwoest 
en nu kon het Kerstfeest voor de kinderen van de school niet doorgaan. 
Daarom was hij maar naar de familie van Woerkom gegaan, hij was eigenlijk 
al zeker van zijn zaak dat deze mensen hem zouden helpen. “Wij hebben zoveel 
ruimte hier” was het antwoord, “kom maar naar onze boerderij”. 
De hulppredikant was zo blij, hij wist haast geen woord meer uit te spreken. 

Annelies, Margreet, Coby, Marieke, Thijs en Jan hoorden van de brand en ook dat 
er nog meer kinderen naar de boerderij zouden komen. Coby wilde meer weten 
en vroeg aan haar moeder: “Mam, wat is een hulp predikant, wat doet hij en 
waarom heet hij zo?” Moeder dacht na, hoe zou ze dat nu uit kunnen leggen. 

Het was al zo lang geleden dat zij ook eens hoorde van wat er allemaal in die 
Kerstnacht zoveel jaren geleden was gebeurd. 
“Weet je Coby, een hulppredikant is iemand die een geschiedenis vertelt wat 
jaren en jaren geleden is gebeurd. Het had ook te maken met een stal en een 
kribbe , dat is een voederbak, die kun je in deze boerderij ook nog vinden”. 
Coby luisterde aandachtig en zei toen: “Gaat die meneer vertellen aan die 
schoolkinderen wat er allemaal is gebeurd?” “Ja” zei moeder, “hij gaat vertellen 
over die mooie geschiedenis uit de Bijbel, daarom heet hij hier in het dorp 
hulppredikant”. 
“Kunnen wij er ook bij zijn, allemaal, ook de vader en moeder van Margreet en 
Annelies?” “Van mij mag het, ga het maar vragen”. 
En zo gebeurde het, dat op de Tweede Kerstdag de grote schuur omgetoverd 
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was in een mooie ruimte met een kerstboom, banken en stoelen, veel kaarsen, 
veel kerstgroen, kortom, het leek in niets meer op een schuur. 
De hulppredikant en zijn klas waren zo gelukkig, meneer Bert (zo heette de 
hulppredikant) vertelde over de stal, de kribbe, liet de kribbe zien, die kribbe van 
toen, was de wieg voor de Heer Jezus, die geboren werd in een stal, nergens was 
plaats voor MARIA en JOZEF. In de stal waren ze blij en gelukkig, een os en een 
ezel kwamen ook vlakbij de stal. 
Buiten scheen één heel grote STER, mensen moesten blij zijn of blij worden, 
want deze Jezus wilde alleen maar mensen blij maken. Geen ruzie meer, geen 
haat, nee, alleen maar goed zijn voor elkaar, helpen waar dat nodig was. Vrede 
brengen. 
Toen Bert de hele geschiedenis verteld had, was men stil, 
diep onder de indruk, want het Kerstverhaal was nu zo 
anders. Er was nu een stal zichtbaar, een kribbe en ook 
dieren, wel geen os en een ezel, maar toch dieren. 
Er was een vredige stilte en toen zei Bert: “Beste mensen, 
zullen wij dat mooie kerstlied Stille nacht, Heilige nacht 
zingen”. 
Dat gebeurde en wat klonk het mooi. Men had het 
allemaal wel heel goed vast willen houden, maar men 
moest toch ook weer na de Kerstvakantie naar school en 
werk. 
Eén ding was zeker: twee families werden beste vrienden van elkaar en dit 
Kerstfeest zou men niet vlug vergeten.

Feestdagen Rebus

(De oplossing staat weer bij de verjaardagen)
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Hoewel de Sint al weer het land uit is, plaatsen we toch nog even het 
gedicht dat op de manege hing op zijn feestdag.

Aarlanderveen,      Kruidnotenlaan 8

LIEVE RUITERS,

Sint is de Achtermiddenweg op gegaan
En heeft daar weer heel wat lieve paarden 
zien staan.
Een nieuwe naam prijkt op de stal.
Excellent Stables in dit geval.

Speciaal voor de ruitertjes is een Pietenles uitgezet
Pony en ruiters hebben daarin de grootste pret.
Met een pakje slalommen heen om de pionnen
Piet heeft het allemaal weer leuk verzonnen.

Aan het eind van de les een verrassing met pepernoten en 
warme chocolademelk
Van het bestuur van “Ruitersportvereniging de Ziende” 
als afscheidscadeau voor elk.
De ruitervereniging gaat stoppen aan het einde van dit jaar
Denise van Excellent Stables staat dan met haar eigen 
wedstrijdkalender klaar.

Dankjewel voor het vertrouwen dat jullie al die jaren aan ons 
hebben gegeven
Daardoor hebben wij al die jaren leuke dingen kunnen beleven.
Kinderen, blijf lekker rijden op jullie favoriet
 
De groeten van Sint en Piet.
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Wist-je-dat:
- dit de laatste wist-je-datjes is?
- Ik, Saskia, het een aantal jaar met veel plezier gedaan heb?
- er altijd wel wat grappigs te vermelden was?
- er ook helaas veel verdriet in deze rubriek werd genoemd?
- er heel veel leden eerst de wist-je-datjes ging lezen en daarna pas de rest van  
 de Pretpraat?
- we deze rubriek gaan missen?
- er nu nog even een paar wist-je-datjes vermeld worden?
- er nog steeds paarden kreupel zijn?
- dit Luna, Flair en Queen zijn?
- Chirico ook iets aan zijn been had?
- dit gelukkig op tijd door Vera opgemerkt was?
- Wings verkocht is?
- het veulen van Vlekje wel heel lang op zich laat wachten?
- Zep verhuisd is?
- ze nu van de familie Baak is?
- we Melodie welkom heten op de manege?
- ze een manege pony is?
- Magic niet meer bij zijn moeder is?
- dit heel normaal is op zijn leeftijd?
- hij nu veel samen met Piraat is?
- Piraat hem moet leren hoe hij zich als grote jongen moet gedragen?
- de kantine opgepimt is?
- er ook een nieuwe kachel in staat?
- dit een pelletkachel is, dus duurzaam?
- er een groepje studenten 2 weekenden op de manege geweest zijn?
- zij de opleiding voor rij-instructeur doen?
- hun op de manege les gingen geven op verschillende onderwerpen?
- er vervolgens weer naar hun gekeken werd of ze het goed deden?
- we bij deze Ad Koster heel hartelijk bedanken voor al die jaren inzet voor  
 manege Pretfort?
- het ongelooflijk veel is wat Ad al die jaren belangeloos heeft gedaan?
- we hem het allerbeste toe wensen?
–  dat Ruitersportvereniging De Ziende voor Sint heeft gespeeld?
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- alle lesruiters een paar coole paardensokken met een chocoladeletter hebben  
 gekregen?
- Iedereen heel blij met dit geschenk van de vereniging was?
- wij Excellent Stables een goede start wensen met de organisatie in de nieuwe  
 opzet?
- dit nu echt het einde is? 

We afsluiten met een groet en een hinnik. Tot ziens op manege Excellent Stables

Klein Witje
Klein Witje, of kortweg Witje, is het paard van 
Pippi Langkous en woont gezellig bij Pippi in huis. 
Het is een Knabstrupper, een paardenras dat 
officieel uit Denemarken komt en is genoemd 
naar het landgoed Knabstrup bij Holbæk, waar het 
ras oorspronkelijk werd gefokt. Het wordt gezien 
als een barokpaard. De vacht is vaak gestippeld, 
in sommige gevallen egaal. De stokmaat is vaak 
tussen de 1,52 tot 1,60 meter. Hij wordt vaak 
verward met de American Appaloosa. Dat ras 
heeft echter zijn oorsprong in de Verenigde Staten 
van Amerika en, anders dan de vachtkleur, kent 
het geen overeenkomsten met de Knapstrupper. Het hoofd van de Knabstrupper 
heeft een opvallende welving bij de keel. Het profiel van het hoofd is recht en de 
snuit is wat vierkant. De manen en de staart van de Knabstrupper zijn vaak kort 
en dun.
Het barokpaard is een warmbloedpaard, maar verschilt van modernere 
warmbloedtypes door een niet al te grote stokmaat (in de baroktijd vaak tussen 
1,50 m en 1,60 m), een relatief korte rug (de paarden zien er iets gedrongener 
uit), en een ietwat bol profiel (in tegenstelling tot het rechte profiel van 
warmbloedpaarden). Barokpaarden zijn relatief vaak zwart of schimmel en 
stammen vaak af van Iberische paarden, met name de Andalusiër.
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Paard in de spotlight:
Secretariat
Een prachtige roodbruine grote hengst, bijna te 
mooi om te rennen. Hij was perfect gebouwd, 
sterk, groot, krachtig en bovendien, heel snel. 
Zijn moeder was een fokmerrie met de naam 
Somethingroyal en zijn vader was het renpaard 
Bold Ruler, een leuk feitje over Bold Ruler is dat 
hij het eerste paard is dat een chemokuur kreeg 
toen er een kanker bij hem geconstateerd 
werd. Hij werd geboren op 30 maart in 1970. 
Hij werd geboren op de stal van Penny Tweedy, 
hij was het eerste veulen dat Penny fokte op haar stal. Als veulen was hij al een 
mooi paard om te zien, drie witte sokken en een mooie bles precies over het 
midden van zijn hoofd, toen Penny het veulen zag schreef ze een woord op in 
haar notitieboekje: Wow. Al snel bleek dat het veulen een bijzonder karakter 
had, hij was wat eigenwijs en onhandig soms, maar hij was al snel de leider van 
de groep veulens. Zijn verzorger was rond deze tijd nog niet zo heel erg onder de 
indruk, Eddie Sweat zou Secretariat zijn hele leven verzorgen, maar zijn eerste 
gedachte was dat hij gewoon een grote clown was, omdat hij zo onhandig was. 

Het verzinnen van een naam was echter een lastige opgave, omdat hij een ras-
paard was moest zijn naam goedgekeurd worden door de Jockey Club, de eerste 
serie namen die Penny en haar secretaresse Elisabeth Ham opstuurde (Sceptre, 
Royal Line, and Something Special) werden afgekeurd, de tweede serie werd pas 
in januari van 1971 opgestuurd, in de tussentijd werd het veulen Red genoemd, 
naar zijn vacht. Deze namen waren Games of Chance, Deo Volente and Secre-
tariat, die laatste was een idee van Elisabeth omdat Penny een baan had gehad 
bij een secretariaat. Deze laatste naam werd het, officieel heette de roodbruine 
hengst nu Secretariat. Op de stal van Penny was de naam Red echter al de 
gewoonte geworden, en toen de hengst opgroeide tot een schofthoogte van 
168cm veranderde het van ‘Red’ naar ‘Big Red’. Er was nog een paard dat deze 
bijnaam had, niemand minder dan Man o’ War droeg de bijnaam Big Red.

Als twee jarige was de roodbruine hengst zijn onhandigheid bijna overkomen. 
Hij was nu een sterk groot paard. Onder trainer Lucien Laurin en jockey Ron 
Turcotte werd hij sterker en sneller, maar nog steeds leek hij niet echt een heel 
bijzonder goed renpaard te worden. Hij was langzamer dan zijn leeftijdsgeno-
ten. Het was niet dat hij geen potentie had, hij had gewoon de tijd nodig om op 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  24

te groeien. Totdat hij een stofbril op kreeg tijdens de trainingen, toen ging het 
ineens snel, hij liep ineens sneller dan alle anderen, en Lucien meldde aan Penny 
dat Big Red klaar was om te racen.

Op 4 juli 1972 startte hij zijn eerste wedstrijd, zonder Ron, die was aan het her-
stellen van een val. Dit zou zijn laagste klassering 
ooit worden, bij de start knalde hij hard tegen 
een ander paard aan, blijkbaar was hij nog niet 
helemaal over zijn onhandigheid heen, waardoor 
hij bijna viel, maar omdat hij zo sterk was bleef 
hij overeind. Hij eindigde helemaal achterin de 
groep. Op het laatste stukje na de bocht wist hij 
nog wel van de 10e naar de 4e plaats te sprin-
ten, maar daar zou het bij blijven. De volgende 
wedstrijd was 11 dagen later maakte hij het 
goed door de race met 6 lengtes te winnen. Hij 
begon de wedstrijd wat langzaam, maar zou 
tijdens de wedstrijd om de groep heen racen en 

zo de achterstand goed maken, dit bleek de gewoonte worden voor Secretariat. 
Secretariat  zou de rest van het seizoen weer met Ron racen, hij nam deel aan 9 
wedstrijden in totaal waarvan hij alleen de eerste niet als eerste over de finish 
zou komen. Een wedstrijd zou hij door een diskwalificatie naar de tweede plaats 
worden gezet, maar hij was wel als eerste over de finish gekomen. Hij zou dat 
jaar tot Horse of the year benoemd worden, een bijzondere prestatie, omdat 
deze titel niet vaak wordt toegekend aan twee jarige
Aan het begin van 1973 overleed de vader van Penny en de enorme bedragen 
aan belasting die Penny nu over de stal moest gaan betalen waren zo hoog dat 
ze overwoog om Secretariat te verkopen. In plaats daarvan verzon ze iets nieuw. 
Ze verkocht het paard deels, zo bleef het in haar bezit, maar zouden er meerdere 
mensen profijt van hebben als hij won. Ze maakte hierbij wel de deal dat hij aan 
het einde van dat jaar met pensioen zou gaan. 

Nu zijn toekomst weer zekerder was, 
kon hij als drie jarige weer meedoen 
met de wedstrijden. Zijn eerste wed-
strijd won hij meteen weer, zijn tweede 
wedstrijd was de Gotham Stakes, een 
wedstrijd over 1 mijl (1,609 km) en hier 
wist hij het baan record te evenaren. 
De derde wedstrijd werd hij echter 
derde, maar dit wist Big Red weer goed 
te maken door de volgende wedstrijd, 
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de Kentucky Derby te winnen. En ook de wedstrijd daarop  Preakness Stakes, 
waar hij een baanrecord liep, en de volgende: Belmont Stakes, waar hij zelfs een 
(inmiddels verbeterd) wereld record liep, deze wedstijd wist hij te winnen met 
een verschil van maar liefst 31 lengtes!. Deze laatste drie vormen samen de zo 
genaamde Triple Crown. Het was al 25 jaar niet gebeurd dat een paard alle drie 
de wedstrijden won en Secretariat staat hiermee in het rijtje tussen slechts 12 
andere paarden die dit ooit voor elkaar gekregen hebben. 
Hij won de rest van dat jaar nog 4 keer en eindigde 2 keer als 2e, waarvan een 
waarschijnlijk was omdat hij niet helemaal fit was. Tijdens de Marlboro Cup, een 
race over 1 1/8 mijl (1,811km) liep Big Red harder dan ieder ander paard ooit, en 
zette een wereld record neer dat tot de dag van vandaag nog steeds staat. 

Zoals afgesproken ging de hengst na zijn derde levensjaar met pensioen, na zijn 
carrière werd hij gebruikt voor de fok. Hij was gestalt op Claiborne Farm samen 
met nog wat andere hengsten, zijn paddock grensde aan dat van Spectacular Bid 
en de twee werden dikke maatjes hun favoriete spelletje was met elkaar langs 
het hek racen. Hij was de vader van 663 veulens waarvan er 341 minimaal een 
keer een race wonnen. Helaas gaf hij dus niet zijn aller beste genen door naar de 
volgende generatie, toch is hij nog steeds in een heel aantal stambomen van de 
top renpaarden nu. 

Op zijn 19e werd hij hoefbevangen. Hij had zichtbaar veel pijn en toen na een 
maand zijn situatie niet verbeterd was, werd hij op 4 oktober in 1989 ingeslapen. 
Toen zijn lichaam na zijn overlijden werd onderzocht, bleek hij een enorm hart te 
hebben. De dokter schatte dat het ongeveer 10 kilo weegt, in vergelijking met 
een normaal hart: dat weegt ongeveer 4 kilo. Hij had precies de goede genen 
gekregen van zijn vader en moeder die ervoor zorgden dat hij een buitengewoon 
groot hart had, waardoor hij een enorme conditie had en dus de prestaties kon 
leveren die hij deed.

Hij werd kreeg een eervolle begrafenis op Claiborne Farm. Hij zal herinnerd wor-
den door zijn bijzondere prestaties, en door de twee films die over hem en zijn 
verhaal gemaakt zijn. Er zijn 5 standbeelden van hem om zijn herinnering in ere 
te houden. 
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Oplossing rebus: paardje wenst je fijne feestdagen!
Wij

feliciteren

de
jarigen!

december

5 Suzanne Verhage

5 Jasmijn van Lienden

7 Rachel Smale

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

11 Thyra Huizer

12 Sylvia Tijsterman

17 Fabiënne Oskam

18 Joyce Baak

20 Virpi Kraaijeveld

24 Noël Koot

25 Ageeth van Tol - Snel

28 Amber van Lienden

30 Ellen den Daas

januari
1 Lineke de Jong
3 Xavi Ximens
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
10 Fleur Verburg
12 Ricardo Wessels
12 Naomi van der Zijden
15 Silvia den Daas
18 Roosmarijn Kuijf
19 Yvonne op ‘t Land
25 Manouk Hoogendoorn
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
15 Sanne Sidonio da Luz
17 Senne van Lienden
18 Patricia van Hemert
21 Narida Poorter
25 Francisca Schutter
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Excellent Stables
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij Excellent Stables.
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 2019  (onder voorbehoud van wijzigingen)
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 146,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 158,00 per kwartaal.
Ben je beginner, dan krijg je eerst 3 privélessen. Deze kosten € 13,- als je niet ouder dan 12 
jaar bent en € 15,- als je ouder bent.

Pensionstalling voor paarden komt op € 310,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 265,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 335,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Ruitersportvereniging “De Ziende” (stopt haar activiteiten per 1-1-2020)
Ondersteund Excellent Stables bij onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij assisteren bij het organiseren van wedstrijden en andere activiteiten.
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.DEZIENDE.NL

of bel Excellent Stables: (0172) 57 63 75
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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

40% korting

op alle

ruitersportartikelen

Prettige Kerstdagen
en een 

voorspoedig 2020

tegen inlevering van deze advertentie

Uw adres voor alle ruitersportartikelen,
diervoeders en benodigheden

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


