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Van de voorzitter
Vanavond in een lange file naar huis geglibberd 
vanuit Rotterdam. De radio meldt bijna 900 km file 
in de eerste avondspits met sneeuw. Wat wordt 
dit voor een winter?! Het is pas november en Ria 
heeft de tuinslang alweer in de kantine liggen. Bij 
vorst bevriezen de drinkbakken in de buitenstallen 
en moeten de paarden een paar keer per dag met 
de hand water krijgen. Een hele klus en als je tijd 
en zin hebt om te helpen, is Ria vast heel blij (wel 
eerst even met Ria overleggen, natuurlijk!). De 
Achtermiddenweg is bij dit weer een ware uitdaging, 
vooral bij tegenliggers in het donker. Het is dan ook 
rustig, vanavond op de manege. Zelfs de kippen zijn 
stil en de paarden staren voor zich uit. Mickey is er al 
bij gaan liggen.

Ik zit in de kantine, met uitzicht op de mooie tekeningen voor Sinterklaas. Je 
kunt wel zien dat we meer paardenmeisjes dan paardenjongens hebben op 
Pretfort, want iedereen heeft heel netjes binnen de lijntjes gekleurd en dat 
schijnt typisch iets van meisjes te zijn. Dankzij Wilma is trouwens de hele kantine 
weer in een mooie Sinterklaasstemming aangekleed.  Prachtig, opnieuw veel 
dank Wilma, je bent straks vast weer de vrijwilliger van het jaar! De mooie 
aankleding hebben we trouwens ook te danken aan de vele uren schilderwerk 
die een aantal vrijwilligers daarin heeft gestoken, met onze vaste klusser 
dhr. van de Burgh voorop. Het lijkt er trouwens op dat nu aan de vloer wordt 
begonnen, er liggen in ieder geval veel indrukwekkende apparaten in de keuken. 
Dan het plafond nog en dan is de kantine onherkenbaar veranderd. 

Trouwens: al eens achter de mesthoop gekeken? Daar is een echte longeercirkel 
in aanbouw!

Verder is het in de vereniging een rustige periode. Begin 2011 is het 
diplomarijden. Wie in de lessen genoeg gevorderd is, krijgt van Ria of degene die 
lesgeeft een uitnodiging om een proefje te rijden voor een echt jurylid. Altijd een 
bijzondere gelegenheid, allemaal zenuwachtige en mooi aangeklede ruiters die 
heel hard werken om een goede beoordeling te krijgen. En natuurlijk veel trotse 
ouders en soms opa’s en oma’s. 

Verder begint de economische crisis in een niet direct verwachte vorm ook 
in het bestuur toe te slaan. Een bestuurslid stapt op bij de eerstkomende 
jaarvergadering, vanwege toegenomen druk op het werk en de moeite om 
bijspringen op Pretfort te combineren met een betaalde baan. Een ander stapt 
op, omdat het wel mooi is geweest na twee termijnen, dat wil zeggen zes jaar 
bestuurswerk! En mijzelf lukt het ook niet meer om werk, huishouden, paard 
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en manege goed te combineren. Zoals in veel bedrijven, is ook in de organisatie 
waar ik werk de werkdruk enorm toe genomen. In 2011 worden van mijn 
collega’s en mijzelf bijna bovenmenselijke prestaties verwacht om het hoofd 
boven water te houden en het valt te verwachten dat er niet veel vrije tijd meer 
overblijft. 

En dus zoeken we drie nieuwe leden voor het bestuur, die de tijd, het 
enthousiasme en de deskundigheid hebben om zich voor de vereniging in te 
zetten. Dat betekent in de praktijk dat je het leuk moet vinden om af te toe mee 
te vergaderen om over de uitvoering van de activiteiten  na te denken, deze 
mede te  organiseren en op de dag zelf aanwezig te zijn, zoals bij wedstrijden, de 
open dag  en andere extra’s voor de lesruiters. In principe bestaat het bestuur uit 
zeven volwassenen plus het jeugdbestuur. Een leuke club mensen bij elkaar! We 
denken en hopen dat er vooral onder de jongere lesruiters nog veel talentvolle 
ouders zijn, die we nog niet hebben ontdekt en die zouden we bij deze willen 
oproepen om zich bij het bestuur te melden. Hopelijk hebben we dan toch weer 
snel een heel bestuur bij elkaar, dat met elkaar een hechte groep vormt, waarin 
het ook gewoon heel gezellig is.

Tot slot nog een belangrijke waarschuwing: Het is weer winter 
en er is dus ook weer ijs rond de manege. Ga hier echter nooit 
op, want al het ijs rond de manege is LEVENSGEVAARLIJK!!

Alvast een goede winter en mooie feestdagen met elkaar 
gewenst!

Corian Messing

Diplomarijden 2011
Momenteel zijn de instructrices weer druk bezig om een selectie te maken van 
de ruiters die in het eerste kwartaal van 2011 hun diploma mogen gaan halen.
Zoals voor de meeste van u bekend, organiseert Ruitersportvereniging “De 
Ziende”  ieder jaar deze examens voor de leden. Op basis van deze examens vindt 
de indeling plaats voor de wedstrijden.
We kennen momenteel 4 diploma’s; te weten het A-, B-, C- en D-diploma.
Uiteraard beginnen we met het A-diploma. Het D-diploma is weggelegd voor 
degene die toch wel enkele jaren op Pretfort rijden.
De examens worden afgenomen door een externe jury, die al jaren uitkomt bij 
wedstrijden van de Kon. Ned. Hippische Sportbond. 
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Hier kan, voor € 40,- per jaar, uw advertentie staan!

Voor 2011 zoeken we nog nieuwe adverteerders.

Interesse? Bel of mail Ad Koster
Telefoon: 574353 - Email: adkoster@deziende.nl
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In december gaan de uitnodigingen de deur uit, want eigenlijk werken we 
een beetje zoals dat ook gaat bij het zwemdiploma. Daar worden ook alleen 
de kinderen waarvan de zwemleraar denkt dat ze het diploma kunnen halen, 
uitgenodigd. Wij doen dat op de zelfde manier om zoveel mogelijk teleurstelling 
van zakken te voorkomen.
Uiteraard bestaat er altijd een kleine kans op zakken, maar in principe moet je 
kunnen slagen als je bent uitgenodigd.

Mocht je geen brief krijgen en toch denken dat je best in staat bent om examen 
te doen, praat dan even met je instructrice. Het is natuurlijk mogelijk dat ze 
iemand is vergeten aan te melden.
Het is echter ook heel goed mogelijk dat je zelf (of je ouders) denk dat je het 
kunt halen, maar dat je instructrice daar een andere mening over heeft. Voor je 
eigen bestwil laten we de beslissing dan echt over aan je instructrice.

Om deel te kunnen nemen aan het examen, moet je lid zijn van onze vereniging.
De kosten daarvan bedragen € 27,50 per jaar.
Dit bedrag verdien je eigenlijk altijd wel terug, want bij wedstrijden betaal je 
€ 7,50 minder inschrijfgeld dan niet-leden.
Bij meerdere leden uit een gezin, betalen de volgende € 13,75.
Begin januari worden hier weer brieven/nota’s voor verstuurd naar alle ruiters 
op manege Pretfort.
De kosten van het examen zelf bedragen € 8,50.

Soms denk ik …....
Er was eens een jonge cowboy die aan het werk was met enkele paarden in 
een paddock. Een oudere cowboy kwam langs, bleef even staan kijken en vroeg; 
“Jonge man, zou jij het geheim van goede horsemanship willen weten?” 
De jonge cowboy zei dat hij dat wel zou willen.
De oude man maakte een vuist en zei; “Als jij mijn vuist kunt openen, zal jij het 
geheim van goede horsemanship ontdekken.“
De jonge man trok, duwde, kneep, sloeg, prikte en stompte de vuist.
Uiteindelijk gaf hij op en zei; “Ik krijg het niet open”.
“Wat is het geheim om de vuist open te krijgen, zodat ik het geheim van goede 
horsemanship kan ontdekken?”
De oude cowboy antwoorde; “Je had het gewoon even kunnen vragen”.

Daarom hebben we het volgende besloten .......

CURCUS “OMGAAN MET PONY’S “ 
Het is jammer dat we in het dagelijkse leven soms geruk en getrek aan pony’s 
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tegen komen.
Iets dat beslist niet nodig is en zelfs voor pony’s en paarden als onbegrijpelijk 
mensen gedrag gezien wordt.
Daarom zal er eind januari 2011 een curcus “omgaan met je pony “gehouden 
worden.
Dit is een vervolg op de poets- en opzadel middagen die in het verleden 
gehouden werden.
Deze middagen werden door vele met plezier en succes afgerond.
Daarom nu een vervolg waar we iets dieper ingaan op:
 
* Het gedrag van pony’s in en om de stallen.
* Onderdelen van zadel en hoofdstel.
* Het opsteken van de beugels.
* Het opmaat maken van de beugels.
* Hoe en waarom de paarden knoop.
* Het begeleiden van de pony’s ( naast lopen ).
 
De exacte datum is nog niet bekend maar dit zal zijn zondag 23 OF 30 januari.
Wil jij meer weten over hoe jij het beste met je pony om kan gaan...!!!!
Hou dan de inschrijflijst in de gaten, deze komt t.z.t in de kantine te hangen.
Groetjes Wilma

Sinterklaasfeest op Pretfort 
Vol verwachting klopt ons hart.... Zou de Goede Sint wel komen..!!
 
Dat was natuurlijk weer de vraag van ons allen.. 
Je weet het immers maar nooit..!!
Enkele volwassene en 37 kinderen gingen de avond vol spanning tegemoet, 
want hoe zou de Sint over ons denken dit jaar..???
Om de avond te vullen speelde we het bekende tv programma van Linda de 
Mol na  “IK HOU VAN HOLLAND”. Want 
wie houd er nu niet van Holland, zelfs 
Sinterklaas verruild het warme Spanje 
voor het koude Nederland.
En niet alleen om vakantie te vieren... 
Nee hij komt helemaal naar Nederland 
om zijn verjaardag te vieren. En ja daar 
zijn we allemaal mee gebaat, want als 
de Goede Sint is geweest is het altijd 
feest..!!
Wegens drukke werkzaamheden van 
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Vloeren zijn de specialiteit van De Kiezel Kunststofvloeren. Als leverancier van een breed 
palet komen we over de vloer bij particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Projecten 
verschillen, maar de redenen van een opdrachtgever om te kiezen voor een kunststofvloer 
komen opvallend vaak overeen: uitstraling, gemak en minimaal onderhoud.

Bij ons kunt u terecht voor o.a. grindvloeren, marmerkorrelvloeren, mortelvloeren, 
coatingvloeren, gietvloeren en decoratieve gietvloeren. Per type kunt u weer kiezen uit tal 
van kleuren. Kom eens kijken in onze showroom

Curieweg 18 • 2408 BZ Alphen aan den Rijn • Tel: 0172 - 604501 • info@dekiezel.nl 

www.dek iezel .n l
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de Sint zelf had hij per mail aan Ria  laten weten, dat hij 4 pieten vooruit had 
gestuurd omdat het wel eens laat kon worden. Maar ja toen de pieten er waren 
was er nog geen kindje te vinden.. 
Tijd voor een dutje dachten ze..!! En geef ze eens ongelijk, ze hadden er al een 
zware week opzitten. Vanaf het moment dat de boot in Harderwijk aanmeerde, 
hebben ze nog geen nacht geslapen.
De hooiberg was erg aantrekkelijk en binnen een mum van tijd lagen de pieten 

heerlijk te snurken. 
Na een kort slaapje 
ontwaakte 2 pieten 
maar de 2 andere 
waren niet wakker te 
krijgen.... en dus werden 
ze met hooikar en al de 
binnenbak ingereden. 
Tja en als je dan nog niet 
wakker word met 37 
kinderen dan weten de 
andere pieten het ook 
niet meer.
Al gauw werden de pieten 
wakker en kon het spel 
beginnen, snel werden er 

2 teams gemaakt met elk 2 pieten.
En wat hebben die pieten een conditie je kunt wel zien dat Sinterklaas super 
personeel heeft.. buiten het slaapje om dan.. Want toen we eenmaal bezig 
waren, vloog de tijd en hoorde we dat Sinterklaas al was gearriveerd.
Nou en dan moet je zorgen dat je recht zit, want wie zoet is krijg lekkers en 
lekkers wil iedereen zowel groot als klein heb ik wel gemerkt.
Gelukkig was Sinterklaas erg tevreden over iedereen en ook dit keer wist hij 
precies wie hij voor zich had.. Hoe is het toch mogelijk dat hij alles zo goed 
weet..!!
Maar na het uitdelen van alle cadeaus moest Sint echt vertrekken want er zaten 
nog zoveel kindjes op hem te wachten.
Na een luid Dag Sinterklaasje vertrok de Sint weer met zijn Pieten.
Het slaapje van de Pieten hebben we maar niet verklapt Sint hoeft immers niet 
“ ALLES “ te weten.
 
Dag Sinterklaasje  Daaaaaaaaaaaaag , Daaaaaaaaaaaaaaag ..........
Tot volgend jaar, Wilma

Veel meer foto’s op de site: www.pretfort.nl 
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Industrieweg 8 | 3481 MD  Harmelen
T. (0348) 44 54 24 | F. (0348) 43 13 39

KOOPZONDAG 
elke eerste zondag van de maand van 11.00 - 17.00 uur

WWW.RUITERSHOP.COM

• GRATIS zadelpasservice

• Meer dan 300 zadels op voorraad

• Eigen zadelmakerij

• Alles voor mennen

• Rijkleding van ALLE TOPMERKEN

• Meer dan 2000 rijbroeken op voorraad

• Uitgebreid assortiment rijlaarzen

• Deken wasservice

• Borduurservice

• Sportprijzen voor alle sporten

Elke maand spectaculair ACTIEVOORDEEL!
Meld U aan voor onze maandelijkse speciale aktie nieuwsbrief op onze website.

DE GROOTSTE RUITERSPORT SPECIAALZAAK VAN MIDDEN-NEDERLAND:
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Ook voor trailerrijbewijs
E achter B

www.vdlaanbv.nl
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Bedankje.... 
Namens het jeugdbestuur en mijzelf willen wij graag iedereen nogmaals 
bedanken die hun steentje hebben bijgedragen bij het organiseren van de 
activiteiten buiten de wedstrijden om.
Of u nu griezel met Halloween was, patat bakte of foto’s maakte, wij kunnen 
niet zonder deze enthousiaste mensen.
Ook willen wij de kinderen bedanken voor het massale inschrijven, want daar 
doen we het uiteindelijk voor.
Dit is voor ons een teken dat het gewaardeerd wordt, daarom zullen wij in 2011 
gewoon verder gaan met nieuwe ideeën.
Heeft U ideeën of suggesties LAAT HET ONS WETEN...!!!
Vivian, Femke, Marit en Wilma

Kantine nieuws... 
Zoals vele van jullie wel gezien en geroken hebben, zijn 
er vanaf september al een aantal vrijwilligers druk bezig 
geweest met het opknappen van de kantine.
De stoelen zijn vervangen,  de barkrukken zijn voorzien 
van een nieuw lapje stof, ook de gordijntjes en 
tafelkleedjes zijn vernieuwd maar ook de bar en muren 
zijn voorzien van een nieuw likje verf.
Inmiddels heeft de kantine een nette en gezellige indruk gekregen waar iedereen 
zich thuis voelt.
Toch schort er nog wat aan.... 
Er zit nog geen nieuw plafond in, en de vloer is ook nog niet alles.
Maar om dit allemaal mogelijk te maken is er geld nodig, en om het echt goed te 
doen zodat we er weer jaren tegen kunnen is er veel geld nodig.
Helaas is op dit moment het geld niet beschikbaar wegens het aanleggen van de 
nieuwe longeerbak.
Toch zou het mooi zijn als de kantine afgemaakt kan worden.
Daarom stel ik voor om een grote lege verfbus op de bar in de kantine te zetten 
waar iedereen een bijdrage in kan doen.
Zelf zijn wij bereid om het geld dat bijeen gebracht wordt met de activiteiten 
buiten de wedstrijden om, te doneren in de verfbus.
Dan moet het toch mogelijk zijn om in 2011 de kantine te voorzien van een mooi 
nieuw plafond waar we allemaal profijt van hebben en waarvan we allemaal 
kunnen zeggen... Dat hebben we maar mooi weer gedaan...!!!
Wilma
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Kerstverhaal 2010
Ook dit jaar mochten we weer een Kerstverhaal 
ontvangen van mevrouw Burggraaff uit 
Bodegraven. Jaren geleden reed haar dochter op 
manege Pretfort en is zij de Kerstverhalen voor de 
Pretpraat gaan schrijven. Inmiddels is ze diep in 
de 80 jaar en mogen we nog steeds ieder jaar een 
verhaal van haar ontvangen.
Haar dochter Anneke woont al jaren in Brabant 

en heeft inmiddels ook een dochter die paardrijdt. En ook zelf rijdt Anneke nog 
regelmatig paard. Daardoor blijft de binding met de ruitersport nog steeds 
bestaan en denkt mevrouw Burggraaff nog ieder jaar aan haar verhaal. En 
uiteraard zijn we daar heel blij mee.

Annemieks mama en het Kerstverhaal
In een heel mooi dorp, ergens in Frankrijk, woont de familie Vavier. 
Het gezin bestaat uit 4 personen, vader, moeder, Frederique en Jean-Pierre.
Hun huis is een echt landhuis, met grote tuin, ruimte om heerlijk te spelen en 
hier en daar zijn gezellige zitjes te vinden.
Frankrijk, vooral het zuiden, is mooi..... maar voor de contacten met de familie in 
Nederland wel wat ver, te ver.
De vader van het gezin stond voor een moeilijke keuze, meegaan met het bedrijf 
waar hij al vele jaren een heel goede baan had, of in Nederland blijven … maar 
dan moest hij op zoek naar een nieuwe werkkring.
Verhuizen dus … het was natuurlijk ook een grote uitdaging.
Mevrouw Vavier had het er wel erg moeilijk mee, want zij zou haar enige zus 
veel minder zien en ook het gezin. Ze begreep haar man echter heel goed en 
Frederique en Jean-Pierre, ja, voor hen was het ook even slikken. Vrienden en 
vriendinnen loslaten …. maar voor de taal was het natuurlijk goed.

De Kerstvakantie komt in zicht, zowel in Frankrijk als in Nederland vallen de 
vakanties min of meer gelijk.
Annemieke, het nichtje, krijgt een idee en op een goed moment zegt ze: “Mam, 
zouden Jean-Pierre, Frederique en hun ouders bij ons kunnen logeren?”
Mevrouw de Vries kijkt haar dochter lachend aan, wat voer jij in je schild?
“Nee, niets mam, zomaar een vraag.”
De avond, als altijd gezellig, is het moment om eens in agenda’s te kijken.  
Kerstmis, tjonge, wat vliegt de tijd toch snel voorbij, december. “Hé zegt Frits, 
dan is uw zus ook al bijna een jaar uit Nederland mam”. Even valt het stil en dan 
zegt Annemieke “ik heb mama iets gevraagd en misschien kan ze het antwoord 
al wel geven”.
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Nu kijken vader en moeder elkaar aan. Hij weet zo goed wat er in zijn vrouw 
omgaat en fluistert in haar oor: “zeg maar ja”. Haar ogen spreken boekdelen, 
wat lief van hem, om haar zo te begrijpen.
Die nacht slaapt iedereen met een gevoel van grote dankbaarheid en de 
gedachten al van een blij weerzien.
Er volgde een drukke periode in huize de Vries, echter iedereen hielp elkaar, 
dus vielen de zorgen wel mee. Fijne bijkomstigheid, het huis was dan wel geen 
landhuis, maar kamers waren er genoeg, dus konden er leuke plannen voor de 
gasten worden bedacht.
Toen de brief uit Nederland, met de uitnoodiging om de Kerstvakantie in 
Nederland door te brengen, op de mat viel ten huize van de familie Vavier, was 
er één en al blijdschap. Frederique zag haar moeder steeds blijer worden en ook 
haar vader en broer genoten.
Hetgeen geregeld moest worden werd geregeld. De reis per trein of per auto 
daarover moest men iets langer nadenken, want de afstand was toch erg ver.
Uiteindelijk werd voor de trein gekozen, inclusief slaapwagon, eind station 
Rotterdam.
De familie de Vries werd op de hoogte gebracht en zouden hen komen afhalen 
vanaf Rotterdam. Prachtig geregeld dus.
Annemieke en Frits konden bijna niet wachten, zij zouden hun nichtje en neefje 
weer eens zien na bijna een jaar, maar ook hun ouders keken uit naar zus en 
zwager.
Het weerzien na de lange treinreis was vol emotie, maar daarna vol blijdschap.  
Zwager Anton had even in de garage in Apeldoorn een grotere auto gehuurd, 
want 8 personen en bagage, dat vraagt om ruimte. 
Heerlijke dagen volgde, vele verhalen, prachtig weer, fijne wandelingen en dan 
breekt Kerstavond aan. Unaniem wil men naar de Kerstnachtdienst. Een bank vol 
met 2 families, gelukkig bij elkaar.
Een mooie dienst, veel blijde liederen gezongen, 
het begin van Kerstmis was er.
Na de dienst nog even thuis napraten en dan gaan 
slapen.
Frederique en Annemieke brachten 1e Kerstdag 
hun ouders thee op bed met beschuit en 
kaarslicht. De jongens Jean-Pierre en Frits, dekten 
beneden de tafel voor het ontbijt.
Op het programma stond wederom een 
wandeling, maar men kon ook kiezen om thuis te 
blijven in de gezellige kamer.
Er volgde een Kerstdiner in de late namiddag en 
daarna, gezeten rond de Kerstboom, vertelde 
de moeder van Frederique de Kerstgeschiedenis 
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helemaal vanaf het begin: En het geschiedde in die dagen, dat er een 
bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden 
ingeschreven...... En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld 
werden, dat zij baren zou....... U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, 
de Here, in de stad van David.

Een oude geschiedenis, maar met een grootse inhoud.
Wij verwachten opnieuw die Heiland, die Vrede brengen zal, die haat, oorlog, 
nijd te niet zal doen.
In geloof hopen en vertrouwen wij daarop, ondanks 
aardbevingen, overstromingen of welke rampen dan ook.

U allen wens ik Vrede, Blijdschap, Gezondheid en veel liefde 
toe.
Een hartelijke groet.
Mevrouw J. Burggraaff-Prins.

Verrassingpraatjes
 
In elke pretpraat (6 keer in het jaar dus) komt er een ander (paarden)onderdeel 
aan bod. Soms heeft het met het rijden te maken maar het kan ook alleen maar 
met paarden te maken hebben. En zo ook alleen deze keer. 
 
Omdat het rond de Sinterklaas/Kersttijd is kwamen wij op het idee om een 
paardenboek te behandelen die vooral voor de kinderen enorm leuk is om te 
lezen. Daarnaast is het boek voor tieners ook nog eens leuk om te lezen. 

 
Het gaat om 
de boeken 
van Christine 
Linneweever. 
Zij heeft in 
totaal 3 boeken 
geschreven 
en de 4de is 
onderweg. 
 

De verhalen van de boeken gaan over paarden. Het zijn niet zomaar boeken 
geschreven uit een gebeurtenis van mensen, maar het is heel anders gemaakt. 
De boeken zijn geschreven uit de ogen van de paarden zelf. Dit geeft je een 
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geweldig beeld over hoe paarden eigenlijk zijn.  
 
De boeken waar het om gaat zijn: Aurea de wilde pony, De zoektocht van Pico en 
Maisa de dappere arabier. Ze zijn voor de leeftijd 9+ en vooral voor meiden. 
 
In de boeken leer je de paarden erg goed kennen. En je ziet dat ze allemaal 
andere ervaringen met mensen hebben en hoe hun vertrouwen in de mens 
veranderd. 
 
Kortom, een aanrader voor alle kinderen die van paarden houden en ook zo af 
en toe een boek wel leuk vinden. Zelfs voor kinderen die niet van lezen houden is 
het een aanrader. Het verhaal neemt je namelijk helemaal mee in de wereld van 
de paarden en voor je het weet heb je het boek al uit.

Paardenpraat 
Deze keer stelt 

Bonnie 
zich aan jullie voor 
 
Goede dag allemaal. Wat fijn dat ook 
ik me een keertje mag voorstellen aan 
iedereen. Zo leren jullie mij natuurlijk 
allemaal wat beter kennen en dan kan ik 
ook even m’n woordje doen waar ik het zoal niet en wel mee eens ben. 
Zoals elk paard doet, moet ook ik me voorstellen en iets vertellen over wat 
ik graag doe en lekker vind. Vooral met het laatst genoemde zal ik wel even 
uitgebreid bezig zijn. 
Nou allereerst. Mijn naam is Bonnie, maar dat hadden jullie natuurlijk allang 
gezien! Uhmm, als wat ben ik nog meer bekend, eens zien. Bonnie-de-pony 
natuurlijk. Erg leuke bijnaam al mag ik eerlijk zijn. Daarnaast kan ik zo één-twee-
drie niet op een andere bijnaam komen. Maar ja, je krijgt per slot van rekening 
een echte naam om mee aangesproken te worden niet waar? Op de manege 
waar ik eerst stond (Manege de Poelruiters) werd ik Bonny genoemd. Eigenlijk 
precies hetzelfde natuurlijk alleen dan met een y in plaats van een ie. Mijn 
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naam Bonny/Bonnie betekend trouwens in het Engels lief of mooi. En laat ik dat 
toevallig alle 2 nou eens zijn, al zeg ik het natuurlijk zelf. 
Ik ben een merrie van 17 jaartjes oud (1993). Helaas staat er in mijn paspoort de 
precieze datum niet en ook mijn geheugen vanaf veulen tot 3 jarige weet ik niet 
meer zo goed. Schijnt bij mensen ook zo te zijn, dus geen probleem natuurlijk. 
Omdat de precieze datum niet bekend is wordt mijn verjaardag dan eigenlijk met 
het Nieuwjaar gevierd. Dus laat ik maar zeggen dat ik 1 januari een jaartje ouder 
wordt. Dus 18 jaar ben ik dan al. Wordt gewoon langzaam aan oud! Gelukkig kan 
ik er niet uit gaan zien met allemaal witte haren, omdat ik van mijzelf al wit ben. 
Ik ben namelijk een vliegenschimmel. Dat wilt zeggen dat ik wit ben en hele 
kleine donkere vlekjes heb als het ware. Bekijk mijn mooie schone (uhum) vacht 
maar eens en dan zal je het wel zien.  
Voor sommige kinderen lijk ik wel eens groot maar dit ben ik eigenlijk helemaal 
niet. Mijn stokmaat is gemeten rond de 1.36. Dus dat betekend dat ik lang niet 
zo groot ben. Dit lijkt alleen zo, omdat ik hele mooie, dunne en lange benen heb. 
Hierdoor lijk ik groter dan ik werkelijk ben. Daarnaast ben ik natuurlijk een statig 
paard en draag ik mijn mooie sierlijke hoofd ook wel redelijk hoog. Hierdoor lijk 
ik ook nog eens groter dan dat ik werkelijk ben. Stiekem ben ik dus gewoon een 
kleine pony, maar vaak wil ik groter lijken. 
Nou eens even zien hoe lang ik hier al op stal sta. Sinds 29 juni 2009 sta ik hier al 
op stal. Dus ik ben er nu al ruim een jaar. En ik moet zeggen, ik heb het hier erg 
naar mijn zin. Geniet al vanaf het eerste moment.  
Voordat ik hier heen kwam heb ik op een andere manege gestaan. Manege de 
Poelruiters. Hier heb ik denk ik 4/5 jaar gestaan. Maar dat kan natuurlijk ook 
langer of korter zijn geweest. Zo af en toe vergeet je de tijd nog wel eens.  
Zoals ik al had gezegd ben ik op 29 juni 2009 hierheen gekomen. Niet alleen 
gelukkig, want dat had me wel heel spannend geleken. Ik ben samen met Vosje 
hierheen gekomen. Voor ons beiden was het een enorme verandering. Maar ik 
moet zeggen we zijn er blij mee. In ieder geval ik, Vosje spreek ik niet zo vaak 
meer dus daar heb ik eigenlijk geen idee meer van.  
Nou en dan maar eens de dingen waar ik van houdt en helemaal niet van houdt. 
Allereerst erg belangrijk om te weten is dat eten mij erg interesseert. En naast 
eten, uhmm, eten en eten en eten. Kortom eten is altijd erg fijn. Maar laat ik 
nou net zoals alle andere paarden niet teveel mogen omdat anders ons figuur er 
onder gaat leiden. Dus helaas, jullie mogen mij niet te veel geven. Natuurlijk wel 
de gezonde dingen, zoals wortels, die zijn ook erg smakelijk! En daar mogen we 
er natuurlijk ook wel meerdere van. En ook appeltjes zijn erg lekker. 
Naast eten heb ik dan stiekem toch nog iets waar ik erg van houdt. Maar niet 
zeggen hoor. Poetsen vind ik stiekem toch wel erg lekker. Vooral als het een 
grote schoonmaakbeurt is. Aangezien wij schimmels toch vaak wel erg vies zijn 
natuurlijk. Soms laat ik nogal wel eens blijken dat ik het niet leuk vind, maar diep 
van binnen geniet ik er van. Vooral als ik redelijk veel losse haren heb is het altijd 
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even genieten. Heerlijk! Rollen in het zand is dan ook heerlijk. Maar dan hebben 
jullie natuurlijk helemaal voor niets mij mooi gepoetst.  
Ook rijden vind ik toch wel fijn. Springen of dressuur maakt me allemaal niet 
zo heel veel uit. Want in beide ben ik eigenlijk wel erg goed. Al vind ik dat de 
dressuur vaak net wat netter gaat bij mij. Ik kan namelijk heel netjes lopen en ik 
houdt er van als mensen mij lopen te bewonderen! Dan ga ik alleen maar meer 
mijn best doen.  
Helaas vind ik het wel weer een beetje jammer dat als je gaat rijden je 
opgezadeld moet worden. Dan krijg je zo’n vreselijke singel om je buik. Is in het 
begin nooit echt een prettig gevoel. Maar ik moet zeggen; Ik wen er wel steeds 
meer aan. Zeker als het een beetje zacht gebeurd vind ik het helemaal niet meer 
zo heel erg. 
Daarnaast vind ik het ook niet al te leuk als ik vergeten wordt. Ik ben namelijk 
ook een erg belangrijke pony, dus ook ik verdien wel wat aandacht. Vind het 
namelijk best nog wel eens jammer dat er heel veel kinderen naar m’n buren 
gaan en mij niet lekker komen knuffelen. Daar word ik dan een beetje nukkig 
van en dan denk ik: Laat maar kindjes, dan hoef ik ook geen aandacht meer.  
Maar stiekem vind ik het hartstikke leuk! Want zoals ik al eerder had gezegd vind 
ik poetsen namelijk ook erg lekker! 
Nou dit was dan denk ik al weer genoeg informatie over mij. Kom gerust langs 
voor een gezellig gesprekje onder het genot van wortels en appels. En ook een 
poetsbeurt is mooi mee genomen.

De foto waar ik in het land lig is genomen toen ik nog op Manege de Poelruiters 
stond. De andere foto waarop ik aan het grazen ben is afgelopen zomer 
genomen hier op Pretfort. 
 

Namens alle andere 
paarden ook een fijne 
Kerst en een Gelukkig 
Nieuwjaar. 
 
Hoefjes, 
Bonnie
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Gooooooood Morning, Bonjour, Guten Tag en natuurlijk Gooeeeeeeedee Morgen 
allemaal. Jammer genoeg is dit alweer de laatste Pretpraat van het jaar 2010. 
Maar gelukkig gaan we volgend jaar gewoon weer door hoor. Zou toch wel heel 
zonde zijn als we stoppen met mijn rubriek, niet waar? Ik doe namelijk altijd erg 
mijn best voor jullie lieve kindertjes en volwassenen. Ik hoop dan ook nog steeds 
dat jullie mijn rubriek met plezier lezen.
Zoals jullie al wel gevoeld en gezien hebben, is dat het winter aan het worden 
is. Het wordt koud, brrrrr, en de blaadjes zijn al bijna van alle bomen af. En 
natuurlijk is het ook te zien aan de paarden bij ons op stal. Zij dragen nu alweer 
lekker een dekentje.
Ik moet er trouwens nog niet aan denken dat 
al dat witte poeder van vorig jaar er ook weer 
komt te liggen. Zo zwaar was het altijd elke dag 
om het werk op de manege te doen. Zeker als er 
een hele berg lag.
De afgelopen tijden is er op de manege 
natuurlijk weer een hoop gebeurd. Maar dat 
zien jullie natuurlijk zelf ook wel altijd, niet 
waar? 
Ook deze keer heb ik weer 2 vragen voor jullie. 
En vooral de kindertjes moeten goed opletten. 
Ze zijn namelijk alle 2 erg belangrijk. 
Nou, laten we dan maar beginnen met de eerste: 
 
Hallo lieve Flits, 
Ik had een vraagje: Vaak voor en na het rijden krijgt de pony waar ik 
op heb gereden snoepjes. Dit omdat ze natuurlijk erg goed hun best 
hebben gedaan tijdens de les. Maar soms als er dan een ouder iemand 
in de stallen loopt zeggen ze vaak: Niet te veel geven he? Of die pony, 
Loulou bijvoorbeeld, mag niet te veel. Waarom wordt dit gezegd en 
wat en hoeveel mogen ze dan wel hebben? 
Groetjes een meisje van de woensdagles. 
Hallo lieve meid. Om deze vraag goed te beantwoorden heb ik eventjes wat hulp 
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nodig hoor. Ik snap natuurlijk dat de paarden het helemaal geweldig vinden als 
ze wat lekkers krijgen, maar ik snap daarnaast ook dat het helemaal niet goed 
is als ze te veel krijgen. Ik mag bijvoorbeeld ook helemaal geen eten van andere 
mensen, anders wordt ik te dik. En zo zit het bij de paarden, en vooral de pony’s 
dus ook. 
De paarden en pony’s krijgen nu ze binnen staan 3 keer op een dag biks en 4 keer 
kuilgras. En als ze buiten staan krijgen ze alleen voor ze naar buiten gaan biks 
en als ze naar binnen komen biks en kuilgras. Dit omdat ze anders meer eten 
binnen krijgen dan dat ze nodig hebben. 
Een gevolg hiervan is dat de paarden er goed ziek van kunnen worden als ze 
teveel krijgen. Zoals Kimmetje dit jaar al heeft gehad. Zij was hoefbevangen. 
Dit komt omdat ze te “dik” was waardoor ze haar gewicht eigenlijk niet meer 
op haar eigen beentjes kan dragen. Sommige rassen zijn hier erg gevoelig voor. 
Vooral de wat kleinere pony’s. Zo ook Loulou, zij is namelijk (kruising) shetlander.  
Natuurlijk kan een snoepje niet al te veel kwaad, maar bedenk maar eens dat jij 
niet de enige bent die je lieveling een snoepje geeft. En zo kan 1 pony al gauw 
handenvol snoepjes krijgen op een dag.  
Wat je beter kan geven in plaats van al die snoepjes, is fruit of groente. Vooral 
in wortelen zit bijna niks verkeerd. Van wortels mogen ze er ook enorm veel 
hebben eigenlijk. Dit betekend natuurlijk niet dat je een tas vol wortels mee 
moet nemen en die maar allemaal aan 1 pony gaat geven, maar een paar 
worteltjes per paard kan geen kwaad. Daarnaast mogen de paarden ook wel 
meer dan dat de pony’s mogen. 
Verder is het ook niet slim om een eigen paard ongevraagd wat lekkers te geven. 
Is de eigenaar er bij, vraag dan altijd of het wel mag. Het kan namelijk altijd 
zo zijn dat ze misschien helemaal niet tegen dat eten kunnen en ziek kunnen 
worden. 
De manegepaarden en pony’s die vooral niet te veel eten mogen krijgen zijn: 
Loulou, Kim, Izy, Borah en Sanne. Dit betekend dus niet dat je de rest wel lekker 
veel toe mag stoppen. Ook bij de andere moet je goed oppassen. 
 
Daarnaast hebben we ook nog een andere vraag. Ook dit is erg belangrijk voor 
de meeste paarden en pony’s. 
 
Dag lieve Flitsiee, 
Ook ik heb een vraagje voor je. Nu het kouder is hebben de meeste 
paarden een deken om, maar hoe werkt dat precies? 
Zou je mij dat kunnen uitleggen? 
Liefs. 
Hallo lieverd. Maar natuurlijk wil ik je dat graag uitleggen. Een deken is nog lang 
zo moeilijk niet als je denkt. De manegepaarden die nu een dekentje om hebben 
zijn, Brian, Borah, Ralph en Bonnie. Voor de rest hebben niet veel manege 
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paarden een deken om nu, maar dat zal nog wel komen. 
Zoals met alles heeft ook een deken een voor- en achterkant. Aan de voorkant, 
zitten 2 gespen en deze moeten zoals je waarschijnlijk al verwacht had vast 
gemaakt worden. Ook onder de buik lopen 2 buiksingels. Deze moeten gekruist 
worden en dan vast gemaakt worden. Met kruizen bedoelen we dat de 
buiksingel die van rechts komt aan de linker sluiting wordt vast gemaakt en 
andersom. Sommige paarden hebben ook nog 2 riempjes bij de achterbenen. 
Deze moeten ook gekruist vast gemaakt worden. Maar bij de meeste paarden 
zijn deze riempjes er afgehaald, omdat ze voor jullie nogal onhandig zijn en 
sommige paarden het niet leuk vinden als je ze vast maakt. 
Het is vooral belangrijk dat jullie de dekens ook 
echt om doen. De paarden kunnen namelijk 
erg ziek worden als jullie een deken vergeten. 
Zeker als het binnenkort nog kouder gaat 
worden. 
 
Nou dat waren de vragen voor deze keer weer. 
Ik hoop dat jullie er wat van geleerd  hebben 
en er ook nog een beetje naar zullen luisteren!  
Ik wens jullie dan maar alvast via mijn rubriek 
een fijne kerst en de beste wensen. En ik zie 
jullie wel weer rond lopen op de manege. 

 
Groetjes en pootjes, 
Jullie trouwe manegehond, Flitsie. 

 

Wist je datjes… 
-  Sinterklaas weer is langs geweest? 
-  Het een groot feest was met als thema: Holland? 
-  Lady niet langer meer bij ons op stal staat? 
-  Zij kort na Bella Donna is weg gegaan? 
-  Johney in haar plaats is terug gekomen? 
-  Hij een wit paard is en nog redelijk onbekend is met alles? 
-  Loulou en Borah steeds beter gaan?



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  27

Voor het meest actuele nieuws 
uit de gemeente 

www.rtvlokaal.nl

Nieuws voor u, door u
Nieuwkoop



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

-  Borah nu door Els wordt gereden tot ze weer in de lessen kan? 
-  Loulou alweer een paar keer heeft mee gelopen in de lessen? 
-  Bonnie een beetje ziekjes is? 
-  Zij buiten staat naast Hardy? 
-  Er een longeerbak wordt gemaakt? 
-  Deze in het landje van Northan en Lucas te vinden is? 
-  De kantine helemaal af is geverfd?
-  Er zo af en toe een heuse stapploeg is? 
-  Zij met z’n alle aan de hand de weg op gaan?
-  Sommige paarden al geschoren zijn? 
-  Het kouder wordt dus de dekens ook weer om moeten? 
-  Je deze altijd op moet doen na het rijden? 
-  Ze anders ziek kunnen worden? 
-  De hoofdstellen nog steeds niet allemaal goed los gemaakt worden? 
-  De keelriem en neusriem (soms sperriem) altijd los gemaakt moeten worden?
-  De bitten vervolgens ook nog schoongemaakt moeten worden? 
-  De meeste paarden en pony’s niet te veel snoepjes mogen krijgen? 
-  Zij anders veel en veel te dik worden?
- De instructrices een kacheltje in de hoek van de bak hebben?
- Dit echt alleen voor de instructrices is en jullie daar dus af moeten blijven?
-  We in januari weer brieven gaan versturen met het verzoek om het   
 lidmaatschap voor 2011 te betalen?
-  Je veel meer betaald bij wedstrijden als je geen lid van de vereniging bent?
- Dat dat meestal € 7,50 extra is?
- Het lidmaatschap slechts € 27,50 per jaar kost?
- Je dat dus al terugverdient bij 4 wedstrijden?
- Je als tweede (3e, 4e, 5e) gezinslid slechts € 13,75 betaald?
- We in december de brieven versturen voor het diplomarijden?
- Je hier meer over kunt lezen op pagina 5?
- Op pagina 30 en 31 een kinderpuzzel en kleurplaat staan?
- Je deze (na hem te hebben gemaakt) vóór 15 januari in de brievenbus in de  
 kantine mag gooien? 
- We onder de inzenders een prijsje verloten?
-  Er weer ijs in de sloten ligt?

-  Jullie nooit op het ijs mogen   
 bij de manege?
-  Het ijs daar 
 l e ve n s g e v a a r l i j k  is?
- We daarom zeer boos
 worden als je er toch op gaat?
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Het bestuur van
Ruitersportvereniging

De Ziende

en de eigenaren
en medewerkers van
Manege Pretfort

wensen u Prettige 
Feestdagen en een 

heel Gezond,
Sportief en Gelukkig 

2011!
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Sta je niet in de

verjaardagskalender,

geef het dan even door.

Waarschijnlijk staat je

geboortedatum dan niet in de 

ledenadministratie.

Doorgeven kan per mail naar: 

adkoster@deziende.nl

december

8 Michelle van Zijden

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

10 Lara Oostveen

12 Jessica Rietveld

12 Sylvia Tijsterman

14 Lise van Dieijnen

17 Fabiënne Oskam

25 Ageeth van Tol 

28 Romy van der Laan

29 Niek Leliveld

januari
4 Susanne vd Voorn

5 Lotte Oostveen

6 Marit van Leeuwen

6 Valda Smits

6 Sanne van Gemeren

6 Cocky Baartman

9 Lisette Koster

10 Marjolein Jochemsen

12 Ricardo Wessels

12 Zola Rijlaarsdam

18 Brendan Collins

18 Roosmarijn Kuijf

19 Yvonne op ‘t Land

23 Storm Poot

27 Corrie Smittenaar

28 Michelle van Diemen

29 Anneke Epskamp

februari
2 Mariëlle van Ettinger
4 Kim Garthoff
7 Julia Vianen
10 Sonja Koster
10 Suzan vd Burgh
12 Zoë Spelt
14 Eva Kranenburg
22 Esther van der Vlies
24 Sascha de Boer
25 Danique van Stigt
25 Laurens Jan Vogelaar
25 Chayenne van der Hoorn
25 Francisca Schutter

maart
4 Tim Rolf
5 Franca Brussee
5 Jet op ‘t Land
12 Noa Burmanje
12 Laura Beckers
13 Irene Weerheim
15 Marjanne  Keizer - van Berkel
17 Femke Severrien
17 Patricia Kranenburg
19 Beau Schonewille
22 Sam Meijer
24 Maartje op ‘t Land
25 C. van Schaik
25 Marenna  Pellegrom

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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De manege is
voor lessen gesloten
van 25 december t/m 3 januari
Op 4 januari hervatten we de lessen weer

Wij wensen u heel
Prettige Kerstdagen

en eenen een
Gezond, Sportief en

Gelukkig 2011
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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 is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

Wat kost dat nu allemaal in 2010
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 115,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 127,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

Pensionstalling voor paarden komt op € 270,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 225,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 295,00 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 deelnemen aan lessen, dan gelden de 
volgende tarieven:  Groepsles van 1 uur, € 5,00 - (* € 6,50) 
Privéles van 30 minuten, € 15,00 - (* € 17,-)
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende” (tarieven onder voorbehoud goedkeuring)
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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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat

Korting geldt NIET op wormenspuiten en geneesmiddelen.

Ook in 2011 weer

10% korting
op ruitersportartikelen

op vertoon van je geadresseerde Pretpraat

Wij wensen u Prettige Feestdagen
en eenGelukkig Nieuwjaar


