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Van de bestuurstafel
Het is al weer december en er ligt dus al weer een heel jaar van allerlei activi-
teiten achter ons. Een druk jaar mag ik 
wel zeggen, want er hebben weer heel 
wat wedstrijden en andere activiteiten 
plaatsgevonden.
We begonnen al op 30 januari met een 
poetscursus. Vervolgens het diplomarij-
den in begin maart, waarbij maar liefst 
46 kinderen hun diploma behaalden.
Op zondag 20 maart organiseerden we 
een caprilli. Na een beperkte proef in 
2010, nu voor iedereen. Een groot succes werd dat.
Uiteraard waren er weer 2 crosswedstrijden en 2 dressuurwedstrijden en ont-
brak ook de open dag niet.
De 2e cross werd voor de jongeren behoorlijk gewijzigd, want in plaats van de 
puzzelrit werd er een Bixieproef gereden. Eigenlijk een caprilliproef. Deze was be-
ter te beoordelen, want voorheen was er bijna geen verschil in de deelnemertjes 
te vinden.
Naast het gewone kamp, werd er dit jaar ook een Tenten Kamp in de binnenbak 
gehouden. Speciaal voor de kinderen die geen hele week op kamp konden.
Dit mag ook zeker een succes worden genoemd.
Tot slot bracht de Sint ook dit jaar weer een bezoek aan de manege, waarover u 
in deze Pretpraat meer leest.

Momenteel zijn de instructrices bezig om de kinderen te selecteren die begin 
2012 weer op mogen voor hun A-, B-, C- of D examen.
Zodra de lijst bekend is, gaan we afspraken maken met de jury en gaan de brie-
ven naar de kandidaten de deur uit.

In 2012 willen we de wedstrijden die mee tellen voor het Verenigings Kampioen-
schap uitbreiden met de Caprilli. Momenteel tellen alleen de dressuur- en cross-
wedstrijden hiervoor mee, maar aangezien nu toch bijna iedereen ook aan de 
Caprilli mee doet, nemen we die ook op in het rijtje.
Je kunt dan dus Kampioen worden als je aan 4 van de 5 wedstrijden in 2012 hebt 
meegedaan. Nu is dat 3 van de 4. 

Net als ieder jaar, is de manege rond de feestdagen ook nu weer beperkt open.
Voor lessen is de manege gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar.
Op zaterdag 24 december is er nog les. Daarna pas weer op dinsdag 3 januari.
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Ook in het nieuwe jaar hopen we de Pretpraat uit te blijven geven.
Dit is echter alleen mogelijk met de steun van een groot aantal trouwe adver-
teerders, want anders is het uitgeven en verzenden van het blad onbetaalbaar 
voor onze vereniging. Vooral de kosten van de verzending zijn de afgelopen 
maanden sterk gestegen en ook voor 2012 heeft PostNL al weer verhogingen 
gemeld.
We bedanken dan ook al die bedrijven die ons het afgelopen jaar hierin hebben 
gesteund en hopen ook in 2012 weer op hen te mogen rekenen.
Daarnaast kunnen we nog best enkele nieuwe adverteerders gebruiken.
Elders in dit blad leest u alles over adverteren in Pretpraat.

Rest mij nog om u allen heel fijne feestdagen toe te wensen en 
een heel goed uiteinde van 2011 en begin van 2012.
Wees voorzichtig met vuurwerk!! Vooral in het bijzijn van die-
ren!!

Namens het bestuur,
Ad Koster

De verenigingskampioenen
Alle wedstrijden van 2011 zijn weer verreden, dus de berekeningen konden weer 
worden gemaakt. Wie zouden er in 2011 Kampioen zijn geworden?
Altijd weer een spannende berekening, want degene die na 3 wedstrijden op de 
eerste plaats staat, kan zomaar terugvallen na de vierde wedstrijd.
Zoals bekend, moest aan drie van de vier grote wedstrijden worden deelgeno-
men om in aanmerking te komen voor de prijs.
De drie beste resultaten werden vervolgens op een speciale manier opgeteld en 
dan rolde daar de resultaten uit.
Zoals u al in het voorwoord van deze Pretpraat hebt kunnen lezen, gaan we 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  6



Jaargang 37, nummer 6  -  december 2011  -  pagina  7

dat in 2012 iets veranderen. Naast de vier grote wedstrijden (2x dressuur en 2x 
cross), telt in 2012 ook de caprilli mee voor het kampioenschap. Dus totaal vijf 
wedstrijden. En ook nu mag men er één missen, zodat vier van de vijf wedstrij-
den moeten worden gereden om de titel te kunnen behalen.
Dat leek ons beter, omdat het aantal deelnemers aan de caprilli tegenwoordig 
niet meer onder doet voor de dressuur en cross.
We gaan nog wel even bekijken hoe we dat bij de eigen paarden gaan doen, 
want lang niet alle eigen paarden kunnen springen. 
De oplossing daarvoor staat nog niet voor 100% vast, maar hoe we dat ook op-
lossen, het zal altijd eerlijk gaan.

De Kampioenen voor 2011 zijn:
In de categorie Zonder A-diploma: Lianne Gordijn
In de categorie Met A-diploma: Francisca Schutter
In de categorie Met B-diploma: Marloes Nulle
In de categorie Met C-diploma: Mirjam de Vries
In de categorie Met D-diploma: Irene Weerheim
In de categorie Eigen Paarden: Louisa Klootwijk

Hieronder de punten van alle deelnemers die aan minimaal drie wedstrijden 
hebben deelgenomen.

Categorie Zonder A-diploma:
Lianne Gordijn 77
Fleur Broer 70
Roosmarijn Kuijf 69
Fleur Tuls 66
Brendan Collins 58
Romy Lankhaar 58
Michelle Gordijn 54
Shannon Hoogervorst 51
Jessica Henry 46
Laura Beckers 44
Romy v.d. Laan 41
Gaby v. ‘t Hart 40

Categorie Met A-diploma:
Francisca Schutter 65
Eva Kranenburg 61
Famke Angenent 61
Desire van Wengerden 57
Sanne Nijkamp 57
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Naomi Hesseling 56
Kim Harting 47
Anniek Heemskerk 46
Emerije Isaku 45
Joy Luijben 45
Mariëlle v.d. Heuvel 43
Isabel de Ruiter 36
Pien Lemmers 35

Categorie Met B-diploma:
Marloes Nulle 66
Danique v. Stigt 63
Melissa Dorrestein 46
Suzan Vellekoop 35

Categorie Met C-diploma:
Mirjam de Vries 70
Esther v. Gaalen 61
Ruth Walburg 57
Esther Heikoop 0
Rienke Boonstra 44
Michelle v. Diemen 39
Senta Kleyweg 35
  
Categorie Met D-diploma:
Irene Weerheim 77
Marieke Oudenes 66
Esther v.d. Vlies 51
Jessica Verkade 48
  
Categorie Eigen Paarden:
Louisa Klootwijk  70
Julia Vianen 64
Femke Severrien  63
Marit v. Leeuwen  59
Suzan v.d Burgh  59

Adverteren in Pretpraat?

Een heel jaar
vanaf € 40,-

Info: Ad Koster, (0172) 574353
of per mail: adkoster@deziende.nl
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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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In het Pretfort – Vriendenboek
Deze keer: Emrije Isaku

1 Naam: Emrije Isaku.
2 Bijnaam: Emmie.
3 Geboren op: 26 juni 2000.
4 Broers en / of zussen: 1 broer en 1 zus.
5 Woonplaats: Ter Aar.
6 School: Het Kompas, groep 8.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? Ruim 3 jaar.
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Ria.
9 Op welke pony / welk paard reed je toen?  
 Sandor.
10 In welke les rij je nu? 
 Vrijdag van 16.00 – 17.00 uur.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les?  
 Galop.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk?  
 Stelling vragen. 
13 Heb je nog andere hobby’s? 
 Lezen en computeren.
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw en paars.
15 Wat is je lievelingsboek? De hele Heartland-serie.
16 Wat is je lievelingsfilm?  x
17 Naar welke muziek luister je graag? Alle soorten.
18 Wat eet je het liefst? Woknoedels.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? Macedonië.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Opruimen.
21 Wat wil je later graag worden? Héél veel, nee ik weet ‘t niet.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Vosje en nu ook Zep.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Vosje is makkelijkom te rijden en gaat  
 ook makkelijk in galop en Zep gaat zo lekker hard. En ze zijn allebei lief.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Springen.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen en wat  
 zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Met Vosje naar het strand. Bij de zee draven.
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In het Pretfort – Vriendenboek
Deze keer: Arja Heikoop

1 Naam: Arja Heikoop.
2 Bijnaam: Ar.
3 Geboren op: 21 oktober 1968.
4 Broers en / of zussen: 
 3 zussen. Ik ben de jongste thuis..
5 Woonplaats: Alphen aan den Rijn.
6 School: Ik zat op de Johanna  
 Westermanschool in Den Haag.
7 Hoe lang zit je op paardrijles? 
 Met tussenpozen: zo’n 3 jaar..
8 Van wie kreeg jij je eerste les? Ria.
9 Op welke pony / welk paard 
 reed je toen? Sanne.
10 In welke les rij je nu? 
 Momenteel rij ik even niet.
11 Wat vind je leuk om te doen in de les? Eigenlijk alles wel.
12 En wat vind je nog een beetje moeilijk? 
 Stelling vragen, nageven, paardrijden is in het geheel wel moeilijk!. 
13 Heb je nog andere hobby’s? 
 Lezen, winkelen en ik ben graag bij m’n eigen paardje..
14 Wat is je lievelingskleur? Blauw.
15 Wat is je lievelingsboek? Meisje uit de trein.
16 Wat is je lievelingsfilm?  Ik heb niet specifiek één lievelingsfilm. 
 Het is net hoe mijn bui is.
17 Naar welke muziek luister je graag? Alles van klassiek tot pop en gospel.
18 Wat eet je het liefst? Witlof met ham en kaas uit de oven + verse kippensoep.
19 Heb je een favoriete vakantieplek? De Lourenshoeve in Overijssel.
20 Is er iets waar je een hekel aan hebt? Onrechtvaardigheid en niet eerlijk zijn.
21 Wat wil je later graag worden? Een baan waar ik mensen blij kan maken.
22 Wie is jouw lievelingspaard of pony? Hardy.
23 Wat maakt hem of haar zo speciaal? Ze is m’n maatje, ze is eerlijk, ze hoort 
bij ons, ze is mijn vierde kind.
24 Welke tak van paardensport vind jij leuk? Dressuur.
25 Met welk paard of welke pony zou jij weleens een dag op stap willen en 
 wat zou je dan het állerliefst gaan doen? 
 Dan zou ik Chica meenemen en met Chica zou ik dan de wijdse natuur van  
 Amerika willen ontdekken. Zoals Wijoming met z’n beekjes en watervallen.  
 (Maar helaas...... Chica mag niet in het vliegtuigstoeltje zitten!)
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Paardenpraat 
Deze keer stelt 

Amber 
zich aan jullie voor:

Dag lieve mensen,, 
 
Wat super zeg, een speciaal clubblad van de 
manege! 
Echt leuk dat de pony’s hier om de beurt iets 
mogen vertellen!  
 
Ik weet niet precies hoe andere paarden voor mij het gedaan hebben, maar ik 
voel me zeer vereert dat ik nu iets mag vertellen over mijzelf! Ik zal beginnen 
met mij voor te stellen.  
Ik ben Amber, een donkerbruine merrie met een kolletje. Een kolletje is een witte 
vlek op het voorhoofd van een paard. Als het kolletje groter dan 5 centimeter 
is, heet het een ‘kol’, in plaats van een kolletje. Ik ben zeven jaar jong en 6 april 
hoop ik 8 jaar te worden! Ik weet niet of jullie mij allemaal al goed kennen, want 
ik sta hier nog niet zo lang. Jullie hebben vast wel gemerkt dat er opeens drie 
nieuwe pony’s en een veulen nieuw op jullie manege stonden. Ik was daar een 
van. Samen met Marinda, Lucky en Summer Beauty zijn wij in september naar 
manege Pretfort gekomen. Eens even kijken, waar zal ik beginnen met mijn 
verhaal… Ik zal jullie vertellen hoe ik hier terecht ben gekomen! 
Ik stond samen met Marinda, Lucky en Summer beauty in Nieuwkoop. Summer 
beauty, ook wel Summer genoemd, is mijn bloedeigen veulen! Voor mij was hij 
het mooiste veulentje dat ik ooit gezien heb, maar dat zal natuurlijk ook wel 
komen omdat ze zon knappe moeder heeft, hihi! Ik heb hem twee jaar geleden 
op de wereld gebracht, en wat is dat leuk zeg, zo’n lief klein veulentje! Het is 
natuurlijk heel raar als je opeens in een hele grote nieuwe wereld terecht komt. 
Ik was super trots dat ik zo’n mooie zoon had gekregen, maar Summer vond het 
in het begin allemaal nog maar raar. Heel leuk om te zien hoe hij steeds meer 
leerde en vooruit ging. Hij was ook erg ondeugend en haalde vaak streken uit. 
Één keer was het wel heel erg spannend, hij was namelijk onder het schrikdraad 
doorgerend, en kwam zo op de weg terecht! Marinda en ik wisten niet goed 
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hoe we Summer moesten helpen, maar we hielden onze adem in.. Gelukkig is 
alles goed gegaan en is hij weer veilig terug in de wei gezet. Ik had er niet aan 
moeten denken dat Summer iets ergs was overkomen! Summer is nu nog steeds 
erg jong, maar toch al even groot als mij geworden. Hij lijkt heel erg op mij, 
alleen is hij lichter van kleur. Dat heeft hij van zijn vader. Toen we aankwamen 
op Pretfort hebben we nog vaak met zijn viertjes heerlijk in de wei gestaan. 
Jammer genoeg heb ik afscheid moeten nemen van Summer… Dat is wel even 
moeilijk hoor, want het is toch mijn eigen paardenkind, en dan is het moeilijk 
om die los te laten.. Summer is een hengst, en er was hier niemand op zoek 
naar een pony. Maar de andere pony’s hebben mij toen verteld dat het erbij 
hoort dat paarden soms van elkaar gescheiden worden, en dat ze het vast fijn 
zal krijgen op haar nieuwe plek.. Ik was erg verdrietig toen hij weg ging, maar 
toen ik hoorde dat ze verkocht is aan mensen die hem een goede toekomst 
willen geven, werd ik wel getroost! Hij zal vast een fijn paardenleven krijgen, 
maar vergeten zal ik hem nooit! Gelukkig zijn hier veel andere paarden en pony’s 
en dat vind ik erg leuk! Summer is nu dusniet meer bij ons op de manege, maar 
wie nog wel bij ons is, is Lucky! Lucky is het kleine veulentje van Marinda, die 
alweer erg gegroeid is. Ze is nu ongeveer een half jaar, maar ze blijft nog wel 
even doorgroeien! Ze is erg schattig en veel mensen vallen voor haar lieve 
kleine toetje. Ik ben benieuwd hoe Lucky eruit ziet als ze groot geworden is! 
Misschien hebben jullie kinderen wel eens gedacht hoe het kan dat Lucky bruin 
is, terwijl haar moeder helemaal wit is! Maar Marinda is een schimmel, en alle 
schimmels worden bruin geboren. Naar mate ze ouder worden verandert de 
vacht langzaam in een gevlekte vacht om vervolgens helemaal wit, of wit met 
kleine zwarte of bruine plukjes haar daartussen, te worden. Eens even kijken, 
wat kan ik jullie nog meer vertellen!... In het begin moest ik even wennen aan 
een stalletje, wij stonden namelijk altijd in de wei! Doordat ik altijd buiten 
heb gestaan heb ik een hele mooie dikke vacht gekregen. Nou denken jullie 
misschien, wat een luxe, altijd buiten in de wei maar het was niet altijd even 
fijn hoor… We stonden vaak in een hele blubberige wei, waar we heel snel in 
uitgleden en waardoor we het hele weiland stukliepen en dat is helemaal niet 
fijn.. En in de winter werd de wei ook nog eens erg glad.. Daarom ben ik blij dat 
we nu de winter er weer aankomt ik in een stalletje met stro kan staan. Als je de 
pony stal inloopt, gelijk aan je linkerhand in de eerste stal kun je mij vinden. Dat 
is de oude stal van Bonnie, is mij verteld. Ik vind het een erg leuk plekje, want je 
hebt een goed zicht op het erf, en mensen die in de pony stal moeten zijn komen 
ook allemaal langs lopen! Er lopen altijd wel leuke mensen of lieve kindjes langs, 
en ik vind het heerlijk om daar lekker naar te kijken, en af en toe nog een beetje 
aandacht te vragen ook! Nadat we een beetje gewend waren hier op Pretfort, 
ging Ria ons gebruiken voor in de lessen. Ik moest in het begin heel erg wennen 
hoor! Marinda en ik zijn allebei verkeersmak, we kunnen dus goed de weg op 
en buitenritten maken. We weten dat we aan de zijkant van de weg moeten 
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lopen. Ook schrikken we niet van auto’s of vrachtwagens die voorbijkomen, ons 
is namelijk geleerd dat deze misschien wel een eng geluid maken en erg groot 
zijn, maar je verder geen kwaad doen.. Ik had nog nooit in een bak gereden. En 
van een hoefslag had ik al helemaal nooit gehoord. De eerste keren in de bak 
bleef ik wel eens stilstaan en wou ik niet meer verder, ik vond alles maar apart! 
Maar gelukkig is iedereen hier heel lief en snapten ze dat ik nog een beetje 
moest wennen. Ze vonden het niet raar en daar was ik wel blij mee, want als ik 
keek naar hoe goed de andere pony’s dat konden, werd ik toch wel erg jaloers. 
Maar nu ben ik steeds beter gaan leren hoe ik in een bak moet rijden. Sommige 
dingetjes vind ik nog wel een beetje moeilijk. Als ik moet aangalloperen ben ik 
nogal snel geneigd om te hard te gaan, terwijl dat niet helemaal de bedoeling is. 
Maar ik doe erg mijn best en als je voorzichtig bent, maar me toch goed aanpakt 
kan ik heel mooi en netjes lopen!! Ik hoor verschillende kinderen zeggen dat ik 
een erg leuke pony ben, en daar ben ik stiekem wel een beetje trots op! Ik vind, 
zoals bijna elke pony, heerlijk om aandacht te krijgen. Soms kan ik wel eens een 
beetje ongeduldig overkomen hoor ik van bepaalde mensen, en daarom ben 
ik nog niet echt een hele geschikte pony voor kleine net beginnende ruitertjes. 
Maar de wat meer ervaren kinderen die niet te groot zijn kunnen heel leuk op 
mij rijden! Nou, bedankt voor de interesse, en ik hoop dat jullie nu wat meer 
van mij te weten zijn gekomen. Kom me allemaal maar eens opzoeken in de 
ponystal! Heel veel liefs en hoefjes van Amber!

Verslag Sinterklaas 2011
Halloo lieve kindertjes!!!
Ook dit jaar kregen wij de 
opdracht van Sinterklaas 
om naar de gezelligste 
manege van heel het land 
te gaan; manege Pretfort. 
Toen wij (luiepiet, 
hyperpiet, stuikelpiet en 
ik strikjespiet) op het erf 
aankwamen zagen wij 
tot onze grote verbazing 
een mini koe! Maar dat 
bleek later een pony te 
zijn genaamd Loulou. Na 
de kennismaking gingen 
wij met deze pony naar de 
binnenbak waar al veel kindertjes op ons zaten te wachten. 
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Nu de sfeer er goed in zat begonnen we met het eerste spel, de estafette! Er 
werden twee teams gemaakt van 19 kinderen, het spel werd uitgelegd en 
gingen we van start. En daar gingen ze; zaklopend en in slalom om de pionnen, 
onder de tunnel door tijgeren, drie rondjes om een pion, en dezelfde weg weer 
terug. De winnaar was het rode team, maar het paarse team zat ze dicht op de 
hielen!
Toen kwam het tweede spel: Chinese muur. Altijd leuk met zoveel enthousiaste 
kinderen! Omdat iedereen erg uitgeput was, werd het tijd voor limonade en 
wat lekkere pepernoten, die wij als zwarte pieten natuurlijk heerlijk hadden 
gebakken!
Sinterklaas was nog niet gearriveerd zodat we nog de tijd hadden voor 
ballonnentrappertje. De spanning over de komst van de Sint steeg en steeg. Hij 
zal toch wel komen met die mist?? Hij kan het toch wel vinden??

Gelukkig heeft Sinterklaas een goed richtingsgevoel en arriveerde hij met onze 
college-zwarte pieten veilig aan.
(Misschien had het harde zingen wel geholpen om de juiste weg te vinden)
Sinterklaas had veel te vertellen over de kinderen en omdat iedereen braaf was 
geweest, werden er cadeautjes uitgedeeld.
Ik vond het een hele leuke avond en ik hoop jullie ook!!!
Na deze leuke maar vermoeiende avond verlangde ik naar mijn warme bedje, 
want dit is een drukke tijd voor ons pietjes.

Groetjessss Strikjes-piet!!

Pretfort
fanaat
Hallo allemaal,  
Een aantal van jullie kennen mij 
misschien wel, maar voor de mensen 
die mij niet kennen: ik ben Marloes. 
Ik ben 14 jaar en ik woon samen 
met mijn ouders, 2 broers en zusje 
en onze 3 huisdieren in Alphen a/d 
Rijn.. Bono de hond, Siepie de poes 
en Guus de kitten. Guus die is nog 
niet zo lang bij ons, dus die is nog 
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alles aan het herkennen en speelt graag met Bono. Ik zit op het Scala College 
in de derde klas. Mijn hobby’s zijn (natuurlijk) paardrijden, lezen, shoppen en 
met vriendinnen rondhangen. Ik rijd nu iets meer als een jaar op de manege. 
Mijn lievelingen zijn Mister, Ushi en Sunny. Ik huur Mister ook op zondag en elke 
zondag is hij weer lief! <3 Ik rijd op zaterdagochtend in de les van half 10, dus 
elke zaterdag lekker vroeg opstaan om naar de manege te gaan! Niet dat ik dat 
erg vind. Ik ben op deze manege gekomen door mijn tante, Cecile. Zij huurde 
toen Brian en nu Ushi. Ik ging vaak mee op zondag en dan lekker rommelen en 
uitstappen. Nu rijd ik ook samen met haar op zondag. Ik heb het altijd erg naar 
mijn zin op de manege! Op zaterdag help ik samen met Ruth, Francisca en Isabel 
Ria door de paarden/pony’s die dan nog niet hebben gelopen, wat beweging te 
geven. Zaterdag is dus altijd een gezellige dag en ik vind het altijd jammer als 
ik naar huis ga. Want ja, huiswerk moet ook gedaan worden en aangezien ik 
ook op zondag op de manege ben, heb ik er niet zo veel tijd voor... Maar ja, op 
zondag is het ook gezellig, want dan zijn er ook allemaal aardige mensen aan het 
rijden. Kortom, ik vind het altijd gezellig op de manege en ik wil nog lang niet 
weg! Ik hoop jullie gauw allemaal een keer te zien! -Xxx- Marloes  
 

Pretpraat vraagt aan jou:
Voor wie zou jij een KERS-WENS willen doen?

Voor Melissa Kempen.
Dat ze elke zaterdag Zep kan huren.
 – Esther Heikoop 13 jaar -

 Voor iedereen een gezond en gelukkig leven en voor Ria: de binnenbak  
 van haar dromen.
 - Jessica Verkade 18 jaar –

Iemand die verdrietig is en in de put zit, wil ik het gevoel geven dat alles weer 
goed komt. Als het even niet lukt, het komt altijd weer goed.
 - Adrie Vianen 45 jaar –

 Dat alle eenzame mensen zich niet alleen hoeven te voelen.  
 - Gerda Bruggeman 46 jaar –

Dat iedereen gelukkig mag zijn en dat iedereen krijgt wat ie wil en dat het voor 
iedereen een gezellige kerst mag zijn.
 - Suzan van der Burgh 17 jaar –

 Voor Irene: dat ze het deze kerst gezellig mag hebben met haar familie. 
 - Mirjam de Vries 16 jaar –
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Kerst vertelling van
mevrouw Burggraaff

De enquete

Het was rumoeriger in de klassen dan 
normaal. Een echte reden is er nog niet 
voor gevonden, maar dat komt nog wel, 
denkt de leraar van groep 8.

De leerlingen zelf vragen zich af wat er gaat gebeuren, want dat “woord” dat 
opgevangen is, maakt hen niet bepaald rustig. Dat woord hoorde je nogal eens 
op de TV, maar in de groep, nee, men hoorde het voor de eerste keer.
Het wordt stil, voetstappen in de gang, dat betekent dat de leraren eraan 
komen, en zij willen dat de groepen stil zijn.
Het rumoer is ook de heer Rietstra niet ontgaan en hij vraagt wat er aan de 
hand is. Hij kijkt zijn leerlingen aan en bemerkt een zekere onrust. Wat zal hij 
doen, gewoon beginnen en net doen of er niets aan de hand is, of zal hij met 
hen gaan praten. Hij kiest voor het laatste en zegt: “Frans, wil jij mij vertellen 
wat jullie zo bezig houdt?” Frans kijkt zijn klasgenoten aan, zij knikken en Frans 
steekt van wal. Ze zijn zichtbaar en voelbaar opgelucht en gaan gemakkelijk 
zitten en luisteren.
De heer Rietveld begint een beetje te lachen en zegt: willen jullie hierover echt 
meer weten?
Nu beginnen alle leerlingenook te lachen en zeggen, heel graag, want een 
“enquete” is toch van betekenis of niet?
Jullie hebben gelijk, ik ga alles uitleggen, hopende dat straks gezegd wordt: “o, 
meer niet!”
Inderdaad, dat woord “enquete” is goed gehoord en hier volgt dan wat wij als 
school er mee willen ontdekken.
Over enkele weken is het december, een drukke maand, maar waarom? Er 
worden nu vragen gesteld in deze enquete en jullie moeten deze heel eerlijk 
gaan beantwoorden. Het is zelfs zo dat je er thuis met jullie ouders over mag 
spreken, alleen het moet echt jullie antwoord zijn.
Is het meegevallen?
Ja. eigenlijk wel, maar tegen de vragen zien we een beetje op, hopennatuurlijk 
dat ze meevallen.
De deur van de klas gaat open en de heer Vaatstra stapt binnen. Hij heeft een 
groot pak in zijn handen, oei, dat zullen de enveloppen met de vragen zijn. 
Inderdaad, beiden leraren hebben nu ook een blij gezicht en beginnen met 
uirdelen.
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                  G&O Ruitersport    
                  Transportweg 36 2421 LS  Nieuwkoop  
                  Tel:06 46 75 62 72 www.goruitersport.nl 
                  Geopend na afspraak (ook ’s avonds en in het  weekend)  
 
 

                                                                        U bent welkom 

         in onze Showroom en webwinkel 

          Open huis 
                   
   Zaterdag 26 Zondag 27 en woensdag 30 november  
       Zaterdag 3, 17 en woensdag 21 december 

van 13.00 tot 17.00 uur en  
  woensdag 30 november ook van 18.30 tot 20.30 
     zondag van 13.00 tot 16.00 uur     

    
 
         G&O GLOSS (staart manenspray) €   7,95 
         Thermorijlaarzen     € 42.95 
         Winterdekens      v.a. € 44,95 
         Thermolaarzen      v.a. € 29,95 
         Dekens wassen        € 13,50 

       Startersset 6 delig (kind)       € 90,= 
   Winterhandschoenen     € 12.95 
   Paardensnoepjes 2 kilo     € 4.50 
   Thermo rijbroeken      € 67.50 
   Huren van Scheermachine p.dag  € 25.00 
   Hoofdstel switch summer    € 29.95 

           
 

                           Op de foto Manuela Brouwer met Izzy uit Zegveld 
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Tjonge, op iedere envelop een naam, dat lijkt toch wel gewichtig voor deze 12 en 
13 jarigen.
Wanneer de enveloppen zijn uitgedeeld wenst de heer Vaatstra hen veel succes 
toe, maar meer hoopt hij op mooie en zinvolle antwoorden of meningen, hoe 
dan ook iets fijns om van zijn leerlingen van deze school te mogen lezen, samen 
met de andere leraren en leraressen.
Na deze woorden van het hoofd van de school, zijn alle 
kinderen onder de indruk gekomen en zien uit naar 
het moment de enveloppen te mogen openmaken. 
De heer Rietstra wacht een paar minuten, hij is ook 
geraakt door dit moment..... vervolgens geeft hij 
opdracht dat de enveloppen worden opengemaakt.
De enveloppen zijn open, de papieren er uit gehaald en 
men gaat lezen, eerst even vlug hoeveel vragen er zijn 
en dan terug naar het begin.

DECEMBER
• Wat is december voor een maand, waaraan herken je deze maand?
• Noem eens duidelijke verschillen met andere maanden.
• Wat is er deze maand allemaal te vieren?
• Als jullie leraar geef ik een aanduiding naar iets, wat in deze maand niet 
vergeten kan worden, ondanks het feit dat het al eeuwen oud is.

Drie vragen en als 4e een kleine heenwijzing.
Maak er iets geweldigs van om voor te lezen en niet te vergeten.
De heer Rietstra

De klasgenoten kwamen enkele keren samen. Hoe gaan ze antwoorden.
Een klasgenoot heeft een antwoord, maar of de anderen dat ook zo vinden?
Een Kerstverhaal, lang geleden eens horen vertellen, zo mooi, ontroerend, 
spannend..., dat zou fantastisch zijn om nog eens te horen. En …. ja, volgens de 
klas was dit een geweldig antwoord.
Nu de heren Rietstra en Vaatstra dit antwoord geven!  
Zij waren trots op hun leerlingen. 
En daarom volgt hier een heel oud Kerstverhaal, dat al vaker is verteld.

Een Kerstverhaal dat zich afspeelt in het hoge noorden.

De sneeuwstorm
De familie Nielsson maakt plannen, het wordt weer Kerstmis en dan is er 
van alles te regelen. Bijzonder is dat nu echt niet, want vele mensen doen 
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boodschappen, dus...
Toch is er nu wel wat aan de hand, want wij moeten ons verplaatsen naar het 
hoge Noorden, met name Zweden, daar voltrekt zich bijna een familiedrama, 
vlak voor de Kerstdagen.
Vader, moeder, Louise en Lars zitten heel gezellig in hun mooie 
woonkamerkeuken. Plannen maken, wat gaan we dit jaar doen met Kerstmis. 
Reizen naar andere steden is wel mogelijk, men gaat dan per slede, zeer 
avontuurlijk natuurlijk, maar een en ander is niet zonder 
risico.
De boodschappen die gehaald moeten worden, worden 
inderdaad ook per slede gehaald, vader Nielsson spant zijn 
paard voor de slede, geholpen door zijn vrouw. Hij moet naar 
de stad, want het eigen dorp heeft niet genoeg winkels.
De sledetocht is eigenlijk een grote uitdaging, de ruige natuur 
in ..... maar, nu, in deze tijd van het jaar de dagen zo kort zijn en men door het 
bos moet, die route is n.l. korter, is dat niet zonder gevaar. Er zijn wel eens 
wolven en die kun je beter niet tegenkomen.
Het paardje heeft zin in de tocht, hij trappelt van ongeduld, ja hij wil wel met zijn 
baas erop uit.
Moeder zegt ineens: “Waar wil je de boodschappen indoen?” “Dat zou ik bijna 
vergeten, fijn dat jij er weer aan denkt”.
Er werd rondgekeken wat er meegenomen kon worden, want meenemen op 
een slee is wel even iets anders dan meenemen met een auto. Het oog viel op de 
regenton, deze stond toch ongebruikt en je kon er veel in meenemen.
Zo gezegd, zo gedaan, de grote regenton werd goed vastgemaakt op de slee, 
boodschappenbriefje goed opgeborgen in de portmonnaie, vader kon vertrekken. 
Moeder, toch wat bezorgd, “probeer om voor donker thuis te zijn, want je weet 
maar nooit wat je tegenkomt als de duisternis invalt.” “Ach, moeder, niet zo 
bezorgd zijn, het komt allemaal goed, ik ken de weg, maak je nu geen zorgen”.
“Goede reis dan, daag” en weg gaat vader. Louise en Lars weten heel goed wat 
moeder bedoelt, want er kunnen wolven zijn, wanneer deze dieren geen prooi 
vinden, dan komen zij naar de dorpen.
Het paardje heeft zin in de tocht, zijn staart wuift vrolijk in de koude vrieswind, 
want beiden, paard en vader, kennen elkaar heel goed, het lijkt erop dat ze 
elkaars gedachten raden. Vaders gedachten gaan terug naar huis, hij wil zijn 
vrouw eens extra verwennen, zij zorgt altijd zo goed voor hem, iets moois wil 
hij kopen ook voor zijn dochter en zoon en dan natuurlijk ook iets voor het 
naderende Kerstfeest. Ja het Kerstfeest, vieren in Vrede, het blijde feest.
Aan al deze dingen denkt hij en nadert zo de stad. Het is er druk, maar gezellig, 
iedereen denkt aan het Kerstfeest, iedereen wil vlug zijn inkopen doen en dan 
weer naar huis.
De winkelbediende is heel hulpvaardig als vader vraagt de boodschappen naar 
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de slee te brengen die voor de winkel staat. “O, maar natuurlijk, alleen .... hoe 
vervoert U de pakjes, ik zie geen tassen of manden.” “Dat heb je goed gezien”, 
zegt vader, “doe de pakjes maar in die regenton, buiten op de slee”.
Een slee als vervoermiddel, nu dat was niet zo vreemd, maar boodschappen in 
een regenton, het zal wel een reden hebben. Bij de bakker nog even brood halen 
en dan terug naar huis, “zo, zo, zegt de bakker een slee, paard er voor, “ “ja, een 
heel eind moet ik rijden en je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren”.  De 
dikke bakker lacht eens, “ja, grapt hij, wolven lusten ook krentenbrood,” maar 
terwijl hij dit zegt, ziet hij het gezicht van vader Nielsson en zegt, “och het is een 
grapje”, maar vader zegt, “nee, bakker, dit is geen grapje, want denk je eens in 
wat er gebeuren kan áls dit gebeurt.”
Beide mannen kijken elkasar nog eens goed aan, begrijpen elkaar, de 
bakker wenst vader een goede reis en gaat de winkel weer binnen. Het 
boodschappenbriefje wordt nog even gelezen, ja, vader heeft niets vergeten, 
hij is blij, want het pakje voor moeder, wat zal ze er blij mee zijn, moeder, altijd 
bezig, altijd bezorgd, een lieve vrouw en moeder.
Een dankbare glimlach op zijn gezicht en dan de slee controleren dat alles goed 
vast zit, het paardje water geven en voer en dan... de terugweg.
De lucht wordt donker, of het een sneeuwbui gaat worden, zeker is het niet, 
maar mogelijk wel. Vader besluit nergens meer te gaan koffiedrinken, hij wil 
proberen voor de ergste duisternis (de avonden in Zweden zijn lang) thuis te 
komen. Hij spoort zijn paardje, zijn trouwe makker aan, voort Bles... en voort 
gaat het.
Een blauwe winterse schemer hangt al tussen de rechte stammen. Kan ‘t ergens 
zo geruisloos en geheimzinnig zijn als in een Zweeds sneeuwwoud?
Plotseling huivert vader, waarom, is hij bang, voelt hij iets aankomen zonder er 
een verklaring voor te hebben?  Hij is anders nooit bang, maar nu lijkt het bos zo 
angstaanjagend, voort Bles, we moeten op tijd thuis zijn. Dan ineens ziet hij iets 
langs de weg zich langzaam voort bewegen, hij ziet nog niet wat het is, maar 
roept, voort Bles, we moeten er vlug voorbij.... een 
wolf, nee, nee, dat mag niet, dat kan niet. Ze naderen 
snel de kleine gedaante en... gelukkig er voorbij, maar 
terwijl ze er voorbij gaan kijkt vader even op zij en dan 
ziet hij tot zijn grote schrik weliswaar geen wolf maar 
een oude vrouw, gekrompt door het zware werk dat 
zij in haar bewogen leven heeft moeten verrichten. De 
oude vrouw ziet de slee ook en roept: “Baas, baas, mag 
ik met je mee, het wordt al donker en ik kan haast niet 
meer”.
Nielsson hoort het wel, maar rijdt toch door denkt hij bij zichzelf, zij is vast 
niet goed wijs, wie gaat er nu om deze tijd nog zo’n voettocht maken. Echter 
wanneer hij al een eind verder is, dan ineens komen er andere gedachten, wat 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  26

De bewezen stroomtherapie
voor (pees- en spier) blessures en (gewrichts) aandoeningen!!

Voor meer informatie kijk op de website: WWW.PAARDENKRACHT.INFO
Telefoon: 06 - 31 747 701
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egoistisch ben ik, hoe kan ik haar dit aan doen, zij lopende en ik met een slee..., 
kom Bles, het is niet prettig maar we gaan terug. We gaan kijken of ze er nog 
loopt, dan nemen we haar mee en horen wel waar ze moet zijn.
Zo gezegd, zo gedaan. Wat is het vrouwtje blij, ze wil naar haar kleindochter, 
deze heeft een baby gekregen, maar geld om zich te laten rijden is en was er 
niet.  Al haar familie is gestorven, haar kleindochter is nog het enige familielid.
Veel tijd ging verloren, maar toch had vader Nielsson een blij gevoel, hij hielp 
iemand, hij hoopte nu op een goede verdere terugrit.
De wind ging al het ware fluiten en de eerste sneeuwvlokken viele, zou de wind 
al een geheim vorborgen houden, zouden de sterke hoge bomen al iets zien, 
niemand weet het. Vader Nielsson, de oude vrouw en het paardje glijden door en 
over de sneeuw en ieder heeft zijn eigen gedachten.
Thuis wachten moeder, Louise en Lars in grote spanning. Zij hadden ook de 
sneeuwbuien al aan zien komen en hoorden de wind huilen en... het werd al zo 
donker.
Louise probeert een gesprek met haar moeder en broer, “moeder is het bos 
echt zo ruig, en kun je er echt haast niets zien?” Louise krijgt geen antwoord, 
ze ziet alleen een paar tranen over moeders wangen lopen, “moeder, nou niet 
verdrietig worde, vader komt zo thuis, heus, ik voel het.” Louise toverde met 
deze woorden een glimlach op haar moeders gezicht. Lars zei maar niets, hij 
wist wel beter. Hij was wel eens met zijn vader mee geweest, het bos is erg dicht 
begroeid, dus het is er heel donker. 
Inmiddels schiet vader wel op, maar toch dreigt er gevaar. Hij had geluiden 
gehoord en die logen er niet om, ook de oude vrouw en het paard hadden 
de geluiden gehoord. Wolven waren inderdaad in de buurt. Ze kwamen 
gevaarlijk dichtbij.  Er moest nu opgetreden worden, de wolven moesten op 

een afstand gehouden worden en dat kon alleen maar door 
alles van de slee af te gooien, dus... deksel van de ton en alle 
pakjes weggooien. Het hield de wolven enige tijd op afstand, 
tenminste dat hoopte men.
De ton is leeg .... de wolven naderen weer opnieuw, “vrouw, 
zegt hij, neem de leidsels, het paardje weet de weg, ik kruip 
in de ton en laat me van de slee afrollen. En zo gebeurt het. 
De ton rolt van de slee, het paardje weet niet wat er allemaal 
gebeurt en slaat op hol. Hij weet inderdaad de weg. Het 

vrouwtje is zo moe dat ze de leidsels loslaat en op de bank in elkaar zakt, ze 
weet niets meer, de sneeuwstorm wordt erger en erger maar de slee dendert 
door richting huis en stal.
De regenton met zijn kostbare inhoud, de echtgenoot van mevrouw Nielsson en 
de vader van Louise en Lars, rolt door de sneeuw, botst zo af en toe tegen een 
boom, krijgt daardoor weer een zet en glijdt verder..... maar de wolven weten 
dat ook en gaan er achteraan. Vader hoort het, dan probeert hij alleen maar 
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even aan thuis te denken, aan het naderende Kerstfeest .... dan .... hoe moeilijk 
ook komen de ernstige gedachten in hem boven, maar ook een gebed, “O, God, 
laat mij veilig thuiskomen!” Dan wordt het stil in vaders binnenste, hij is als het 
ware in een diepe slaap.
De slee nadert het kleine plaatsje waar iedereen al weet dat vader Nielsson 
nog niet thuis is, maar wanneer ze de slee aan zien komen is er blijdschap. “De 
slee komt er aan, kom gauw”. Maar wanneer een buurman het paardje ziet 
en ontdekt dat niet vader op de bank zit, maar een oude vrouw, schreeuwt hij, 
“waar is Nielsson, toe zeg op”.  Een andere buurman haalt een warme deken 
om over het paardje te leggen en hem naar de warme stal te brengen, het kijkt 
angstig om zich heen. 
De vrouw schrikt ook, “hij heeft mij het leven gered, hij zit in de regenton en liet 
zich van de slee vallen, hij werd achterna gezeten door de wolven”, ze kan niet 
meer en huilt. “Stil maar, ga maar mee, we helpen je verder,” zeggen een paar 
buren van mevrouw Nielsson.
Dan voltrekt zich een groot wonder, mannen met uitgeruste paarden, een grote 
slee gaan richting bos. Zij weten wat te doen, hoe 
te handelen, hopen dat ze niet hoeven te schieten.
Na enige tijd zien ze in de verte een groot 
gevaarte. Het ligt stil, geen wolf meer te zien, 
ze naderen en roepen “Nielsson, je bent veilig, 
wij zijn het, je buren, geen antwoord, maar nog 
dichterbij gekomen herhalen ze hun woorden en 
dan: Nielsson leeft, wel gewond en wat versuft, 
maar in staat om iets te zeggen, “wat, geen wolven meer, en ...... kom ik veilig 
thuis”.  “Ja, je komt veilig thuis, ga maar met ons mee, wij hebben een grote 
slee bij ons, droge dekens, we wikkelen je erin en dan brengen we je bij je vrouw 
en kinderen, die zo naar je uitkijken.”
En zo gebeurde het, de familie werd herenigd, blijde mensen.
Het werd ook een blij Kerstfeest, het wonder van de geboorte van de Zoon van 
God, in de stad Bethlehem, ergens in een stal, dat Evangelie werd gelezen in 
huize Nielsson.
Geen tastbare cadeautjes, geen mooi cadeau voor moeder, nee niet van dit alles, 
maar zij hadden elkaar.
God werd eer gebracht, Hem de dank.

Van de redaktie
Bovenstaand Kerstverhaal is weer van mevrouw Burggraaff. Zij schreef dit jaar 
voor de, naar schatting 27e keer zo’n mooi verhaal voor ons. Altijd een verhaal 
dat leesbaar is voor iedereen en meestal ook nog spannend.
Mevrouw Burggraaff, hartelijk bedankt.
Ad Koster
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Ook in 2012 een Pretpraat
Mits we voldoende adverteerders hebben!

Pretpraat bestaat bij de gratie van onze adverteerders.
We zijn hen als vereniging dan ook zeer dankbaar dat zij (soms al jaren) bij ons 
willen adverteren. Zonder hun steun zou dit blad al lang verdwenen zijn.
We weten dat velen dat heel jammer zouden vinden, dus blijven we ons best 
doen om het ook in 2012 weer in uw brievenbus te laten verschijnen.
Dit is echter alleen mogelijk als we ook in 2012 weer voldoende advertentie 
inkomsten hebben. Dus zoeken we nog een paar nieuwe adverteerders om ons 
hierbij te helpen. We hopen dat de bestaande ons blijven steunen.
Onze tarieven zijn zondermeer laag te noemen in vergelijking met andere 
clubbladen. 
We rekenen namelijk de volgende tarieven voor 6x adverteren:
 Kwart pagina € 40,00
 Halve pagina € 60,00
 Hele pagina € 100,00
Het wijzigen van uw advertentie is gratis, dus u kunt in elke Pretpraat-editie een 
andere (actuele) advertentie laten plaatsen.

Hebt u interesse, neem dan kontakt op met de penningmeester van de 
vereniging; Ad Koster. 
Via telefoonnummer (0172) 574353 of via de mail adkoster@deziende.nl

Diplomarijden 2012
In december gaan de brieven weer uit naar de ruiters waarvan de instructrices 
denken dat ze opkunnen voor hun (volgende) diploma.
Momenteel wordt er diep nagedacht door hen om een zo juist mogelijke lijst 
samen te stellen. Het kan echter altijd een keer fout gaan, dus hoor je van kin-
deren in je les dat ze een brief hebben gekregen en ben jij niet uitgenodigd, maar 
denk je dat dat wel zo zou moeten zijn, vraag dan voor de zekerheid even aan je 
instructrice of ze een foutje heeft gemaakt, of dat ze denkt dat je nog beter even 
kunt wachten.
De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij de instructrice, want we werken ongeveer 
net zoals bij het zwemdiploma; degene die worden uitgenodigd, hebben een sla-
gingskans van bijna 100%. Dat doen we om teleurstelling te voorkomen.
Dus als je instructrice je adviseert om nog even te wachten, wees dan niet te-
leurgesteld, want het zou jammer zijn als je zakt voor je examen.
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Wist je dat.....
- De binnenbak is voorzien van mooi nieuw zand?  
- De kinderen uit de manegelessen eerst een kwartiertje binnen rijden zodat de  
 pony’s de binnenbak goed aanstampen?  
- Daarna nog heerlijk drie kwartier buiten wordt gereden? 
- We nog even met volle teugen genieten van het buiten rijden omdat dit  
 uitzonderlijk is voor deze tijd van het jaar? 
- De dekens een tijdje geleden weer tevoorschijn zijn gehaald? 
- De paarden nu dus allemaal weer deken dragen? 
- De winter nu erg dichtbij komt? 
- Men zegt dat dit een strenge winter wordt? 
- Dit dus ook niet zo leuk voor de paarden/pony’s en mensen is? 
- Wij dus hopen dat het meevalt!? 
- Sinterklaas dit jaar ook weer langs is geweest op Pretfort? 
- Het een erg geslaagd feest was? 
- Alle kinderen een cadeautje kregen omdat ze braaf waren geweest? 
- Er een verhuizing van stallen heeft plaatsgevonden? 
- Sandor en Valda namelijk nu in de ponystal staan, waar Jeroen en Sunny  
 stonden? 
- Sunny de oude stal van Kim krijgt? 
- Jeroen en Kim een stal krijgen in de grote stal?  
- Chica weer meeloopt in de lessen? 
- Hugo is uitgegleden op de weg?  
- We hopen dat zijn been en lip snel weer herstellen?  
- Er een heus hartje op Northan zijn kont te vinden is?  
- Deze onder Ria’s toestemming met grote zorg en liefde is geknipt? 
- De clubkampioenen in deze pretpraat weer bekend gemaakt zijn? 
- Wij deze mensen feliciteren met deze titel? 
- De prijzen gegeven zullen worden op de Open Dag van 2012? 
- We iedereen heel fijne Feestdagen toewensen.
- Onze dank uitgaat naar alle vrijwilligers.
- We dankzij hen, 2011 weer tot een succesvol jaar hebben gemaakt.
- De redaktie heel blij is met de hulp van Jacky en Irene.
- We Marit bedanken voor hetgeen zij voor de Pretpraat heeft gedaan.
- We echter ook nog graag artikeltjes van kinderen willen ontvangen.
- We dan denken aan wedstrijdverslagen....
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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

8 Elise Luijben

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 - Snel

26 Jessica Henry

28 Romy van der Laan

januari
1 Wilma Collins

4 Susanne vd Voorn

5 Lotte Oostveen

6 Marit van Leeuwen

6 Valda Smits

6 Cocky Baartman

10 Marjolein Jochemsen

12 Ricardo Wessels

12 Zola Rijlaarsdam

18 Brendan Collins

18 Roosmarijn Kuijf

19 Yvonne op ‘t Land

27 Corrie Smittenaar

28 Michelle van Diemen

29 Anneke Epskamp

februari
2 Mariëlle van Ettinger
4 Kim Garthoff
5 Linda de Roos
7 Julia Vianen
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
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

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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De manege is voor lessen gesloten
in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar.

De laatste lessen van 2011 worden gegeven
op zaterdag 24 december.

Daarna zijn wij weer voor lessen geopend
vanaf dinsdag 3 januari 2012

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een heel gezond 

en sportief 2012
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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 2012
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 123,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 135,00* per kwartaal. * minus € 5,- bij betaling binnen 2 weken.
Losse lessen zijn ook mogelijk. Prijs per les van een uur is dan € 12,-.

Pensionstalling voor paarden komt op € 280,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 235,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 305,00 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:  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.
Is uw paard ziek en neemt u deel aan de groepslessen op een manegepaard, dan betaalt u € 12,- per uur.  
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

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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Voor Sint of Kerst 10% extra korting

met leden pas* dus totaal 20%
Op alle ruiterkleding: Broeken laarzen

cap`s sokken handschoenen
*op vertoon van je geadresseerde Pretpraat

Wij wensen u Prettige Feestdagen
en eenGelukkig Nieuwjaar

Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


