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Van de voorzitter
Het is alweer december, de maand van de gedichtjes,
Van donkere dagen en bomen met lichtjes,
Een maand van terugblikken op de tijd die is geweest
Een maand waarin verdomd veel wordt gefeest!

Vorig jaar begon mijn laatste voorwoord met dat couplet
En ik heb het er nu ook weer in gezet
Gevolgd door een blik op het afgelopen jaar
Want 2004 is weer bijna klaar

Aan het begin van 2004  was er het diploma rijden 
Ook dit jaar konden we weer iedereen verblijden
In februari reden drie ruiters in het kampioenschap van Zuid-Holland
En zijn daar op mooie plaatsen beland

En in maart reden veel ruiters, zowel A, B als C
Weer in de spannende samengestelde wedstrijd mee
Eigen paarden ruiters hebben soms merkwaardige kuren
Maar op de eigen paarden dag mag dát lang duren

Wat was het in mei toch lekker weer
De voorjaarscross smaakte echt naar meer
Ook de Open Dag duurde weer veel te kort
Maar de Wereldreis was gezellig op manege Pretfort

Bingo, het is alweer tijd voor een kampioenschap
Wat de Ziende-ruiters presteren is toch maar knap
En dan in de vakantie, slechts een week later
Een compleet ponykamp onderwater!

In augustus gingen de tieners uit hun bol
Tijdens de bonte avond is iedereen dol
Gelukkig zijn in september de lessen weer begonnen
En met de najaarscross zijn er veel prijzen gewonnen

Een heel bijzondere dag dit jaar was de sponsorwedstrijd
We konden aan Brooke maar liefst €1600,- kwijt!
In november kwam de Sint dit jaar wel
En was er de hele avond feest en spel



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 2 Jaargang 30, nummer 6 - december 2004 - pag. 3

En ten slotte, vergeet dit niet,
Er ligt weer een mooi paardrijdjaar in het verschiet 
Want in 2005 bestaat RSV de Ziende 30 jaar
Dat wordt een groot feest, echt waar!

De beste wensen namens het hele bestuur,
Lot Paymans

Dressuurclinic
Olympisch amazone Marlies van Baalen

Voor alle ruiters en amazones van pony’s en paarden die zich altijd al afvragen wat 
nu de basis is van het paardrijden. Marlies van Baalen zal het jullie vertellen met 
vele voorbeelden van ervaren en mindere ervaren ruiters. Als hoogtepunt rijdt de 
EK-pony Power and Paint een kür op muziek!

Wanneer? Woensdagmiddag 29 december 2004 in de kerstvakantie
Waar?  Stal Panta Rhei, Eerste Velddwarsweg 3, Waverveen
Hoe laat? 13.30 tot 17.00 uur, daarna napraten met hapje/drankje
Voor wie? Iedereen, ook ouders/niet-ruiters
Kosten?  €10,- pp

Lijkt dit je wat? Schrijf je in vóór 27 december op de lijst in de kantine!  
Kijk voor meer informatie op www.stalpantarhei.nl 

Federatie Flits!
Het jaar is bijna voorbij en het was voor veel Ziende-ruiters succesvol. Vera startte 
haar Maybe en heeft het L1 al in zicht, Celeste heeft het eerste punt in de L1 al 
binnen, ook Jo gaat met Boy richting de L. Inge reed Bolle naar een 7e plaats 
op de Indoor Regio-kampioenschappen in de L2 en na een lange wedstrijdstop 
behaalden zij winst in de M1 en ik volgde haar met Ragne  naar de M1 met 
als hoogtepunt dit jaar een 3e plaats op de Kringkampioenschappen in de L2. 
Absoluut toppertje was het hoogstandje van Ria en Northan, die promoveerden 
naar de Z1 wat onmogelijk werd gehouden en meereden in de finales van de 
Regiokampioenschappen. Helaas ook wat mindere momenten, Carla heeft zich 
weer teruggetrokken vanwege blessures van Igor en ook orphea is zeer lang uit de 
running geweest. Maar om jullie helemaal op de hoogte te brengen, de verslagen 
van de laatste wedstrijden van 2004.

http://www.stalpantarhei.nl
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Zaterdag 13 november Rijpwetering
Deze zaterdag hadden Vera en Maybe het rijk voor zich alleen bij de Ripse Ruiters. 
Een trage jury en een uitlopend wedstrijdschema gooiden roet in het eten. Maybe 
werd wat hangerig en moe en dat kost altijd punten. Geen winstpunten met 153 
ptn 

Zondag 14 november Boskoop (selectie)
Altijd spannend in de wintermaanden zijn de selecties voor de Indoor 
Regiokampioenschappen. Er zijn verschillende wedstrijden waarbij één proef 
gereden wordt en de beste gaan door. De eerste wedstrijd was in Boskoop en 
wegens een omgegooide startlijst moest ik vroeg vertrekken met Ragne richting 
manege Bentwoud. Half bevroren reden we een iets te mat proefje in de M1 wat 
terug te zien was in de punten, 149 en een 5e plaats. Ria ging ervoor met Northan 
in het Z1 en dat ging echt niet gek. Maar toch vielen de punten tegen, slechts 171 
en een 3e plaats voor Ria.

Zondag 28 november Alphen a/d Rijn (selectie)
Een volle bezetting in de klasse M1 op deze wedstrijd, er was sprake van een waar 
Ziende-front. Ria reed eindelijk weer eens met Orphea (na lange blessures), Inge 
had er met Bolle weer zin in en ik uiteraard met Ragne ook. Een hoop lol in Alphen 
dus, waar ik mijn eerste winstpunt in de M1 reed (158 en 2e plaats). Inge volgde 
met 155 pt (die ene punt!!) en een 3e plaats en Ria werd teleurstellend laatste 
met slechts 139 pt, terwijl de brave Orphea best wat meer had verdiend. Gelukkig 
had ze een herkansing met Northan en afgezien van zijn spurt in de middengalop 
leverde deze proef in de Z1 hen een winstpunt op, 187 pt en een 5e plaats.

Zondag 28 november Boskoop
Vera had deze dag Boskoop uitgekozen om te gaan starten en reisde samen met 
Maybe en een giebelige Karen af. Ja wedstrijden zijn best lachen als de jury Kruk 
heet, of was het nou Kurk? Het ging in ieder geval wel lekker, want Vera haalde 
een 2e en een 1e plaats binnen met 155 en 156 punten. Weer een puntje erbij!

Zaterdag 11 december Rijpwetering
Hoe blij ze nog in Boskoop waren, hoeveel pech Vera en Maybe weer in 
Rijpwetering troffen. Ria was als getuigen meegegaan en was zeer tevreden, 
Maybe liep mooi met de hals erop. Maar de jury zag het even helemaal anders 
en plaatste Vera als laatste met slechts 142 en 149 punten. Helemaal zuur als de 
eerste plaats ruim 40 punten meer scoort!

Zondag 12 december Bodegraven (selectie)
Een dagje later kon Vera gelukkig wel mee om Ria en Northan voor te lezen in het 
Hippisch Centrum Bodegraven. En die hadden wederom succes, want ze sleepten 
de 2e prijs uit het vuur en haalde wéér een winstpunt (183 pt). Niet te geloven, 
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maar de magische Z2 begint voor deze combinatie écht dichtbij te komen. Helaas 
zijn Ria en Northan niet geplaatst voor de Regiokampioenschappen, omdat de 
selectie dit jaar erg streng is.
Maar in de M1 was er nog kans voor het vrolijke drietal: Ria, Inge en ik. Het was 
erg leuk dat we alledrie na elkaar moesten starten zodat we met losrijden de bak 
voor ons alleen hadden. Ria ging als eerste met Orphea van start en afgezien van 
het ‘bijna steigeren’ in het begin, ging de proef beter dan verwacht. Na Ria mocht 
ik met Ragne de ring in. Ragne schrikt normaal nooit ergens van, maar deze keer 
liep ze als een trein omdat ze veel spoken zag. Daardoor veel spanning maar wel 
een erg fijne middendraf. Als laatste van het Ziende-blokje reed Inge die werd 
aangemoedigd door haar kleine nichtje Amy. En dát had succes, want Inge reed 
met Bolle naar de 2e plaats en 159 pt! Ik werd 4e met 153 pt en Ria werd helaas 
8e met 138 pt.
Met al deze resultaten zijn de standen nu als volgt:
Vera – Maybe B + 7
Jo – Boy B + 7
Celeste – Donja L1 + 1
Lot – Ragne M1 + 1
Inge – Bolle M1 + 3
Ria - Orphea M1 + 0
Ria - Northan Z1 + 8
Hopelijk wordt het 
volgend jaar weer een 
goed federatiejaar. 
Iedereen alvast veel 
succes.
Prettige feestdagen en een gelukkig nieuw jaar!
Tot de volgende flits!  
Groetjes
Lot J

Kerstfeest 2004
Ook dit jaar hebben we weer een mooi Kerstverhaal mogen ontvangen van 
mevrouw Burggraaff uit Bodegraven. Zij mag gerust onze trouwste schrijfster 
worden genoemd, want niemand heeft zolang artikel voor dit blad geschreven als 
zij.
We hoeven haar tegenwoordig niet eens meer te vragen, want aan het einde van 
de zomer begint het bloed waarschijnlijk al te kriebelen, en zo halverwege oktober 
hebben we het nieuwe verhaal al weer mogen ontvangen. Namens de vereniging 
wil ik haar dan ook hartelijk bedanken.

gelukkig 2005
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Vrede
Boven in de studeerkamer van een heel mooi groot huis, 
heerst een enorme stilte, een stilte die goed is, waarom, 
er heerst rust, het maakt iemand kalm.
De eigenaar van dat mooie huis is een zeer geliefde leraar, 
getrouwd met een eveneens lieve vrouw. Zij kennen elkaar 
heel goed en kunnen daarom elkaar aanvullen waar dat 
nodig is, of nodig moet zijn.
Ook wonen er 3 kinderen in de leeftijd van 10, 13 en 15 
jaar. Twee meisjes en 1 jongen, een heel leuk stel.
Wij gaan terug naar de studeerkamer, de rust is daar even 
ver te zoeken, want er is bezoek gekomen. Niet zomaar bezoek, nee het was zeer 
dringend, er moesten oplossingen gevonden worden, want wat gebeurd was, 
mocht zich niet herhalen.
De heer van Mourik zat stil en probeerde de bezoeker te kalmeren.  Echter 
eenvoudig was dat niet.
Nee, eenvoudig was dat niet, want hóe moest men nu wegen vinden om uit te 
leggen dat er mensen zijn die anders denken en handelen.
De heer van Mourik beloofde zijn bezoeker er heel goed over na te denken en dan 
hoopte hij hem de oplossing te kunnen vertellen, ja heus, beloofde hij, ik vergeet u 
niet. U kunt mij vertrouwen en u moet mij geloven op mijn woord.
De bezoeker ging weg. Terwijl zij de trap afgingen, sprak de heer van Mourik nog 
wat opbeurende woorden..... en sloot de deur achter zijn bezoeker.... en met veel 
gevoelens van onmacht ging hij naar de gezellig ingerichte woonkamer, waar zijn 
vrouw al op hem wachtte.
Zij zag het bezorgde gezicht van haar man... wist op dát moment dat het beter 
was om even niets te zeggen.
Mevrouw van Mourik gin naar de keuken om koffie voor haar en haar man in te 
schenken en terwijl zij daar mee bezig was, kwam haar man ook naar de keuken 
en keek zijn vrouw aan en zei: “Liesbeth, je moet me helpen, er gebeuren om 
ons heen zoveel nare, verschrikkelijke dingen, die eigenlijk niet mogen gebeuren. 
Ons eigen kleine wereldje van vrede, liefde voor elkaar en de kinderen, wordt zo 
bedreigd, hóe kunnen wij volhouden dat geweld, meedogenloosheid, zinloos is.” 
“Kom, ga mee naar de zitkamer, dan praten wij samen verder en drinken eerst 
even onze koffie”.
De uren daarna verstreken en mevrouw van Mourik werd op de hoogte gebracht 
van alles wat de bezoeker de heer van Mourik was komen mededelen. Daarna ging 
de heer van Mourik terug naar zijn studeerkamer.
Het feit dat hij alles verteld had aan zijn vrouw Liesbeth had hem rustiger gemaakt 
en dat gaf hem moed om zijn gedachten een andere kant op te sturen. Hij keek 
naar buiten, de herfst was echt begonnen, echter dit seizoen heeft zulke mooie 
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kleuren, dat je echt niet alleen maar zegt, nou nee, geef mij maar zomer, maar ja, 
je moet één en ander wel willen zien.
Om een lichtpunt in zijn kamer te krijgen pakte hij de grote  kaars en stak deze 
aan.
Het kaarslicht verspreidde een aardig grote lichtkring en vervolgens ging de heer 
van Mourik aan zijn bureau zitten.... nadenken.... antwoord zoekend op alles wat 
hem die ochtend was medegedeeld.
Waar moest hij beginnen. Wat moest hij eerst lezen.
Hij keek nog eens op van zijn bureau, naar buiten. Ja, de herfst, dan de winter .... 
maar ....
Vrede in de wereld was ver te zoeken. In eigen land waren de problemen ook 
schrijnend.
Kon hij alles oplossen? Nee, dat was toch onmogelijk, hóe kon hij al die aanslagen 
tegengaan, hóe kon hij voorkomen dat branden werden gesticht, hóe kon 
hij voorkomen dat zelfs kinderen soms de dupe werden van aanslagen en 
gijzelingen.... niemand luisterde toch naar hem.
Alles wat hij nu neergeschreven had, zag hij aan zich 
voorbijgaan.  Alles had hij op de televisie gezien en 
in de krant gelezen. Welk aandeel kon hij leveren om 
veranderingen aan te brengen. Welk antwoord kon hij 
geven aan zijn bezoeker?
Liesbeth beneden in de zitkamer, had haar gedachten 
óók laten gaan. Zou zij naar boven gaan en hem 
voorzichtig proberen te helpen? Zou hij naar haar 
willen luisteren, zou het goed zijn wat zij te zeggen 
had en ook op het goede tijdstip?
Zij had haar Wouter al heel vaak kunnen helpen, maar 
nu waren de problemen wel van een geheel andere aard. Er waren nu andere 
landen bij betrokken met zoveel andere wetten en culturen... zou ze gaan?
Al denkende ging ze naar boven en bij de studeerkamer gekomen, klopte zij op de 
deur en zei zachtjes: “Wouter, kan ik binnen komen?” 
Even was het stil en toen hoorde zij: “Ja, kom binnen”. 
Zij kwam de kamer in en zag de lichtende kaars en vroeg of alles goed was.
Haar Wouter zat aan zijn bureau en had een kaars aangestoken. Een wonder, 
hoewel, Liesbeth had beneden ook aan kaarslicht gedacht. Haar gedachten 
waren nog verder gegaan, namelijk naar een STER die 2000 jaar geleden fel had 
geschenen en Licht bracht aan velen die onrecht was aangedaan.
Vrede in hun gezin. Die vrede wilde dominee van Mourik al zoveel jaren brengen in 
zijn gemeente en daarbuiten. Maar hoorde men zijn boodschap nog we?
Er werd in de Stal een kind geboren, aangekondigd door GOD zelf, met de woorden 
uitgesproken door de Engel: “U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus de 
Heere”.
Die blijde boodschap klinkt straks weer, maar dominee van Mourik is soms zo 
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bedroefd, want men wil kennelijk dit Evangelie niet meer geloven, omdat er overal 
in de wereld nog zoveel onrecht, ongeloof en bijgeloof is....
Liesbeth heeft haar antwoord klaar om haar man te helpen en zegt: “Niet 
wanhopen Wouter, niet opgeven, blijven geloven dat onze gebeden zullen 
worden gehoord en verhoord, want het wordt straks weer ADVENT, wij blijven 
verwachten, dat moeten wij altijd blijven doorgeven, opdat velen, zeer velen, 
evenzo zullen vragen naar Gods leiding in de wereld, door gebed, geloof en 
vertrouwen”.

Kerstfeest vieren kan nog in 2004. Wij mogen dit blijde feest vieren met elkaar en 
elkaar VREDE toewensen. Een VREDE die alle VERSTAND te boven gaat!

Ik wens u en jou een vredevol en vreugdevol Kerstfeest toe en heel veel sterkte 
voor hen die het, evenals de dominee in het verhaal, heel moeilijk hebben.

Hartelijke groeten van mevrouw J. Burggraaff - Prins.

Onderonsje met…
Een bekend gezicht op Pretfort!

Dit keer:
Lot Paymans

Wie ben je? Stel jezelf eens voor aan de lezers!
Ik ben Anne Lotte Paymans, beter bekend als Lot. Ik ben 21 jaar en ik studeer 
Communicatie Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ik zit in het 
vierde en hopelijk het laatste jaar van mijn studie. Momenteel loop ik voor mijn 
studie stage bij Klaartje van Andel, een hippisch journaliste.
Wat zijn je hobbies en bezigheden zoal, behalve je studie?
Ik houd van gitaar spelen, zingen, films kijken, kastelen bezoeken, 
computerspelletjes spelen en ook heel erg van het bezoeken van 
paardenevenementen zoals het CHIO. Zometeen ga ik naar de dvd-presentatie van 
Ankie van Grunsven!
Ik lees ook graag, zowel boeken als paardenbladen zoals In de Strengen, Hoefslag, 
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Paard en Sport en heel soms de Bit. Tsja, verder is paardrijden natuurlijk een hele 
grote hobbie van me!!! Ook heb ik mijn vrijwilligerswerk voor RSV De Ziende, sinds 2 
jaar ben ik voorzitter en daarvoor heb ik jaren in het (jeugd)bestuur gezeten.
Je loopt toch al onwijs lang rond hier op Pretfort?
Jazeker, vanaf mijn 3e of 4e jaar al! Ik kwam dan mee met mijn grotere zussen 
(die we ook allemaal kennen, namelijk Marieke en Ellen! Red.) Zij zaten hier op 
paardrijles en ik ging dan in de kantine zitten tekenen en kleuren. Sinds 1992 had 
ik zelf paardrijles, waar ik weer een poos mee gestopt ben vanaf 1993 omdat ik 
steeds heel bang werd in de lessen. Maar zelfs toen ik gestopt was met de lessen 
bleef ik hier nog wel komen hoor!
Er is zeker heel wat veranderd op de manege sinds je hier gekomen 
bent?
Nou en of, teveel om alles op te noemen. De oude stal is afgebroken, daarvoor is de 
nieuwe stal natuurlijk in de plaats gekomen! Ik vond de oude stal altijd heel eng, al 
die grote paardenhoofden in die donkere gang! De manegeponies stonden achterin, 
die gang durfde ik ook nooit zo goed door omdat ‘ie zo smal was! Er zijn ook al heel 
wat paarden en ponies weg die er in die tijd stonden natuurlijk. Zelf reed ik graag 
op Pepper, een soort valk-kleurige Sandor. Ik weet nog dat ik de open dag in 1993 
een proefje op hem reed, het was de open dag helemaal in westernstijl. We werden 
eerste! Daarna ben ik een poos gestopt vanwege mijn angst tijdens het rijden. Ik 
was met verzorgen en vasthouden van paarden helemaal niet bang hoor, maar 
met rijden….Ik ben ook altijd vrij groot geweest en dan mocht ik alleen maar op 
grotere ponies, die ik juist eng vond met rijden! Er hoefde maar iets onverwachts 
te gebeuren als ik er op zat, en dan hoefde het van mij al niet meer. De angst 
overschaduwde de lol. Dus toen ben ik er een poosje niet meer opgestapt.
Wat vroeger wel heel leuk was, was dat ik bij voorbeeld in de les zat met Kim en 
Sabine van der Zon en dat we vreselijk veel lol konden hebben, daar heb ik hele 
goeie herinneringen aan, net als het rijden op Pepper, Wiggie en Felice. Die laatste 
was een merrie die ploteseling hengst bleek te zijn, ook een aparte ervaring!! Maar 
dat terzijde…
Wanneer ben je voor het eerst op een paard gestapt?
Ik denk dat ik een jaar of drie geweest moet zijn. Mijn tante heeft een New Forrest 
fokkerij en zo lang als ik me herinner reden mijn zussen en ik in het weekeind pony 
bij mijn tante. 
Vertel eens wat je doet als voorzitter van de Vereniging?
Samen met de rest van het bestuur organiseer ik de aktiviteiten van de vereniging, 
zoals de Open Dag en de onderlinge wedstrijden. Het enige dat ik echt als taak heb 
in de funktie van voorzitter is het leiden van de vergaderingen en het uitreiken van 
de prijzen na wedstrijden. Verder doet het bestuur alles samen.
Wat vind je leuk aan je funktie als voorzitter en wat juist niet?
Het leukste van alles zijn natuurlijk de kinderen en de ponies, en de combinatie 
daarvan. Het plezier dat van kinderen afstraalt vind ik prachtig om te zien. Ik geniet 
er ook erg van als kinderen met wedstrijden meedoen op “moeilijkere” ponies, bij 
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voorbeeld met een springwedstrijd op een pony die het springen nog niet zo goed 
onder de knie heeft. Dan doen ze dus mee voor de uitdaging en de gezelligheid en 
niet zozeer voor de prijzen ofzo. Daar heb ik veel bewondering voor. Wat ik niet 
zo leuk vind? Poeh, dat is een moeilijke vraag zeg. Misschien dat ik een mindere 
kant vind dat ik hier drie verschillende posities of rollen heb. Ik ben voorzitter, 
instructrice en natuurlijk ben ik ook nog klant die net als ieder ander gebruik 
maakt van de diensten van de manege. Het is soms moeilijk voor mezelf maar ook 
zeker voor anderen om die drie rollen een beetje te scheiden van elkaar. Ik vind 
het ook jammer wanneer met de onderlinge wedstrijden de cathegorie “eigen 
paarden” teveel de boventoon voert. We organiseren de wedstrijden tenslotte 
voor de manegekinderen! Gelukkig valt dat de laatste tijd erg mee. Om de mensen 
met eigen paarden iets te bieden hebben we de “Eigen Paarden Dag” in het leven 
geroepen. Dat is een te gekke dag, waarop de mensen met eigen paarden centraal 
staan en gekke proefjes op bij voorbeeld muziek moeten rijden, helemaal verkleed. 
De onderlinge wedstrijden zijn dan weer meer voor de kinderen en zo houd je het 
leuk, toch? Hoewel ik het echt geweldig vond dat er zoveel mensen meededen met 
eigen paarden tijdens de sponsorwedstrijd hoor, dat wel!
Kun je iets vertellen over je eigen paard, Ragne?
Ragne is een 14-jarige bruine merrie. Ze komt uit Letland en is officieel Lets 
Warmbloed Paard. Haar karakter en haar eigenschappen? Uhm, ze is knuffelig, 
lief, betrouwbaar en enigszins flegmatisch (=evenwichtig en onverstoorbaar. 
Red.)…Soms zou ze wat aktiever mogen zijn, maar ze is echt helemaal mijn maatje. 
Sommige mensen vinden haar wat chagrijnig overkomen, maar dat is ze helemaal 
niet. Je moet alleen oog hebben voor kleine dingetjes waaruit blijkt dat ze het 
naar haar zin heeft en je lief vindt. Ragne is vroeger manegepaard geweest. Toen 
heeft Ria haar gekocht en heb ik haar gelijk geleased. Ik rijd sinds ongeveer 2 jaar 
wedstrijden met haar, met een onderbreking van 5 maanden omdat ze kreupel 
was. We zijn nu sinds kort bezig in de M1 en het is echt hartstikke leuk met haar! 
De B zijn we in 4 wedstrijden doorgevlogen, maar het is wel hard oefenen en 
werken hoor!
Vertel eens, wat komt er nou allemaal kijken bij de voorbereidingen van 
zo’n officiele wedstrijd?
Allereerst moet je volgens mij werken aan een goede verstandhouding met je 
paard, zodat je echt een soort “teamgevoel” krijgt samen. Je begint met lessen, 
lessen en nog eens lessen! Ik heb zelf echt heel veel les genomen met Ragne, zowel 
prive als in een groep. Ik zweer zelf echt bij les en merk gelijk dat het minder 
lekker gaat als ik een weekje geen les gehad heb. Je paard moet lekker lopen 
en lekker in z’n vel zitten, je moet heel regelmatig (en serieus) rijden en heel 
doelgericht proefjes gaan oefenen zodat je er lekker in komt. Als jij en je instructeur 
denken dat de tijd er rijp voor is, kun je een startkaart aanvragen bij de KNHS 
(Koninklijke Nederlandse Hippisch Sportfederatie, Red.) Je krijgt dan startcoupons 
thuisgestuurd, die je op kunt sturen om je op te geven voor een wedstrijd. Je moet 
lid worden van een rijvereniging, in ons geval van De Ziende, de afdeling voor de 
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federatieruiters. Uiteraard moet je ook vervoer voor jou en je paard regelen, wij 
hebben jaren geleden een eigen trailer gekocht maar je kunt ook iemand voor 
vervoer vragen natuurlijk. Dan moet je de dag voor de wedstrijd je proefjes nog 
eens rijden, een lezer regelen die tijdens je proeven voorleest wat je moet doen 
en tenslotte ga je je paard dan wassen of alleen goed poetsen, invlechten en de 
hoefjes mooi invetten (Ik heb zelf een supergroom, namelijk mijn zus Marieke! Zij 
leest ook altijd mijn proefjes voor en rijdt met de trailer).
Ik denk dat je steeds in de gaten moet houden dat je paard het wedstrijdrijden ook 
leuk blijft vinden en dat je niet alleen moet straffen als hij wat niet goed doet maar 
ook zeker heel veel moet belonen als iets wel goed gaat! Je paard zal je dan niet zo 
snel in de steek laten met je proef maar er samen met je voor gaan. Natuurlijk kan 
er best eens wat misgaan met zo’n proefje, maar ik denk dat dat in 99 van de 100 
gevallen aan de ruiter ligt en niet aan het paard! 
Je geeft ook les op de manege aan twee groepen?
Ja dat klopt, ik geef les op zaterdagochtend en dat is heel erg leuk om te doen. Ik 
was er in het begin wel onzeker over en dacht niet dat ik het zou kunnen, maar het 
gaat volgens mij best goed. Ik dacht dat ik te ongeduldig zou zijn, maar het lukt me 
aardig om stapsgewijs nieuwe dingen op te pakken en om niet teveel in 1 keer te 
willen doen met de kinderen. Ze moeten aan nieuwe dingen toe zijn en het moet 
aansluiten bij het nivo waar ze op dat moment zitten. Het allerbelangrijkste vind ik 
dat ze er heel veel lol in hebben en als zij dat hebben, heb ik het ook!
Wie vind jij de beste ruiter aller tijden?
Dat is absoluut Anky van Grunsven!!! Ze reed dit jaar een keer een kampioenschap 
in Aken en ik heb ‘live’ mogen zien dat ze in een bepaalde oefening zo 
verschrikkelijk goed op gevoel haar paard Salinero, dat enorm gespannen was, over 
de streep trok en toch liet doen wat de bedoeling was door hem 1 klein pasje meer 
ruimte te geven! Zo’n perfecte harmonie. Dat bewuste moment heeft me doen 
beseffen dat er echt geen betere dressuurruiter is als onze eigen  Anky! Ze heeft zo 
het vertrouwen van haar paarden! Ik was een keer met Ria bij het CHIO, we vonden 
het nivo bij alle ruiters super, totdat we Anky zagen rijden! Alle anderen vielen 
werkelijk helemaal in het niet vergeleken bij haar. We noemen dat nog steeds het 
“..en toen kwam Anky”-moment…Wat een topper is ze. Ik denk dat ik haar rijkunst 
extra waardeer omdat ze zo vreselijk goed OP GEVOEL kan rijden. Ik vind dat zelf 
namelijk heel erg moeilijk, denk overal veel te veel over na en beredeneer alles 
teveel.
Even iets heel anders: wat is je lievelingsprogramma op teevee?
Behalve speelfilms kijk ik graag naar tekenfilms, bij voorbeeld Sponge Bob. Ik kijk 
ook graag sportprogramma’s, cabaret en programma’s als Kopspijkers en Dit Was 
Het Nieuws. Waar ik een hekel aan heb? SOAPS!! Ik zeg altijd voor het gemak maar 
dat ik niet van zogenoemde “vrouwenprogramma’s” houd.
Naar welke muziek luister je graag?
Naar nederlandstalige, cabaret-achtige luisterliedjes, Acda en de Munnik enzo. Dus 
NIET “Dr. Bernard” en “Joke Stop Toch Met Koken” ofzo, hahahaha!
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Heb je een vast vriendje of vriendinnetje?
Ik heb een vast vriendje. Hij heet David en we hebben al 4,5 jaar verkering. Goed 
he? David speelt in twee muziekbandjes, een punkband en een een death metal-
band. We houden dus allebei heel erg van muziek maken. Hij houdt trouwens ook 
van kastelen bezoeken, dus dat hebben we ook gemeen! 
Je zussen rijden ook paard, hoe zit dat met je vader?
Mijn vader vindt paarden wel okee, maar hij heeft er maar 1 keer in zijn leven op 
een paard gezeten. Dat was op Terschelling. Hij presenteert wel altijd de Open Dag 
op Pretfort en hij is vroeger ook voorzitter geweest van onze vereniging!
Wie zijn jouw allerbeste vrienden/vriendinnen?
David is echt mijn allerbeste vriend. Verder heb ik meer hele fijne en goede 
kennissen en kontakten, bij voorbeeld hier op de manege. Die zijn ook heel 
belangrijk voor me.
Wat wil je worden als je groot bent?
Als ik groot ben? Ik ben al zo groot! Eh, mijn aller, aller, allergrootste wens is om 
ooit een keer een tekenfilm in te mogen spreken! Ik ben gek op tekenfilms en op 
het opzetten en nadoen van gekke stemmetjes enzo!
En verder ben ik bezig met het opzetten van een eigen bedrijfje, ik wil op internet 
een internationale dressuur-uitslagenservice zetten. Maar dat duurt allemaal nog 
wel even hoor!
Tenslotte: zijn er dingen die je zou willen veranderen op de manege en 
in de vereniging?
Dat is een moeilijke vraag zeg! Nou, ik zou wel beter en meer springmateriaal 
willen voor de manege en dingen als nieuwe erfverharding. Voor de vereniging 
zou het leuk zijn als er meer mannen in het bestuur zouden komen, die dan ook 
nog lekker enthousiast moeten zijn natuurlijk. Ook zou het leuk zijn als er nog 
meer inschrijvingen zouden zijn voor onze wedstrijden en als iedereen niet vanuit 
enthousiasme mee zou doen, i.p.v. om te winnen. Maar ik ben echt heel erg 
tevreden met zowel de manege als de vereniging en hoop vooral dat alles zo mag 
blijven als het is!

……En wat hebben “zij” te 
vertellen over Lot?

Sylvia Tijsterman, manegeklant en 
uitmesthulp op Pretfort: “Lot kan heel goed 
lesgeven, ik heb wel eens een paar keer les van 
haar gehad en dan werd ze maar heel soms 
boos. Maar ze is eigenlijk altijd vrolijk, tegen 
mij dan tenminste wel!”
Ria van Schaik, Moeder Overste: “Waar ik 
bij Lot gelijk aan denk is dat ze altijd alles wil 



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 14 Jaargang 30, nummer 6 - december 2004 - pag. 15

beredeneren en bedenken, een echte “denker” dus. Heel waardevol, alleen soms 
moet je paardrijden natuurlijk puur op gevoel doen. Niet alles kun je helaas uit een 
boek halen! Verder is ze altijd enthousiast en vrolijk en heeft ze een groot gevoel 
voor humor. Ik lig altijd de hele dag in een deuk als we op stap gaan! Het is extra 
leuk omdat ik haar al ken vanaf dat ze een mini-meisje was, dat in de kantine aan 
een tafel zat te kleuren!”
Een (anoniem) manegekindje van de zaterdag: “Als ze hard iets roept met 
lesgeven lijkt haar stem op die van Pipi Langkous, echt cool!”

Een heerlijk avondje…
Zaterdagavond 27 november 
hadden meer dan twintig 
kinderen zich verzameld in de 
kantine van manege Pretfort. 
Wat ging er gebeuren en 
waarom waren ze daar? 
Er was geen tijd meer om 
daarover na te denken want 
ineens vloog er een handje 
pepernoten de kantine in. 
Er stond een zwarte piet 
voor het raam. En ineens 
renden er vier pieten door de 
binnenbak en ze sprongen 
tegen de ramen. Het grote Sinterklaasspel zou gaan beginnen!
In de binnenbak werden de kinderen door de vier zwarte pieten (Even voorstellen: 
Piet, Piet, Piet en dat is Piet) in groepjes verdeeld en moesten zij allemaal een 
mascotte aankleden. Hierbij werden de meest vreemde kleurencombinaties 
gebruikt waar de mode piet nog wel wat van kon leren. Hartstikke grappig 
natuurlijk, maar waar was Sinterklaas?! De zwarte pieten wisten het niet. Ze 
hadden wel twee leuke spelletjes neergezet in de binnenbak: een pakjesestafette 
en een zakloopestafette. Gelukkig is uiteindelijk niemand in die zak blijven zitten.

De zwarte pieten waren behoorlijk 
op de hoogte van de wensen van 
de kinderen, want na de twee 
estafettes gingen ze over op het 
superleuke spelletje ballontrappen. 
Het werd een spannende finale en 
uiteindelijk waren alle ballonnen 
kapot getrapt. Ondertussen was de 
Sint er nog steeds niet. Zou hij dan 
toch stilletjes de manege voorbij zijn 
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gereden?
De kinderen en pieten 
waren in ieder geval niet 
stil. Voor het laatste spel 
lagen er allemaal strobalen 
in de bak en er begon een 
heuse strobalendans. Op 
sinterklaasliedjes uiteraard 
en de kinderen die af waren 
zongen keihard mee met 
‘Sinterklaas wie kent hem 
niet!’. Na de strobalendans 
had iedereen zo’n zin in 
dansen en springen dat ze maar met de pieten door gingen feesten.
En ineens was hij daar: Sinterklaas. De strobalen werden in een kring gelegd en de 
Sint, vergezeld door drie andere zwarte pieten begon zijn verhaal. Alle kinderen 
waren zoet geweest, maar sommigen moesten even bij de Sint komen. Ook Ria 
werd bij de Sint geroepen en zij kreeg een hele grote onderbroek. Na het spelletje 
paardenrace werden de cadeautjes uitgedeeld. Iedereen moest zijn cadeautje 
met één hand proberen open te maken en dat was erg lachen. De Sint was blij 
dat hij dit jaar wel langs was gekomen op manege Pretfort, want hij vond het 
berengezellig. Met een zakje vol pepernoten en een mooi cadeautje kon iedereen 
weer tevreden naar huis.

Tot volgend jaar!
Piet

Theo en Thea roddels
Wist U dat…..

- Er circa 1600 euro is  
 opgehaald voor het Brooke  
 for Animals Hospital?
- Wij hier super trots op zijn?
- Inge op een personeelsfeestje, de avond voor de sponsorwedstrijd, nog   
 even 200 euro wist te scoren bij haar collega’s?
- haar collega’s blijkbaar erg veel van dieren houden?
- wij vermoeden dat het ook wel een klein beetje te maken heeft met de   
 rijkelijk vloeiende alcohol op dat personeelsfeestje?
- Er een heleboel mensen meededen met de sponsordressuur in de   
 categorie “eigen paarden”?
- dit voor de nodige “brokken” heeft gezorgd, doordat we met z’n 17-en   
 tegelijk moesten inrijden in de binnenbak?
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- Bolle, Chardin en Humpey hier niet geheel onschuldig aan waren en er een  
 waar bok- en sjeesfestijn van maakten?
- Lille, de fjord van Elena, ook graag mee wilde doen aan dit festijn?
- Elena daardoor met een mooie, olympisch verantwoorde salto, flick flack,  
 dubbele schroef op onzachte wijze in aanraking kwam met de bakbodem?
- Zij hier wonderlijk genoeg geen prijs voor in ontvangst heeft mogen   
 nemen?
- Ze wel een grote kanshebber is voor de prijs van het langste,    
 ingewikkeldste B-dressuurproefje in de geschiedenis van Pretfort?
- Humpey daarentegen op de nominatie staat voor het snelst gereden   
 proefje?
- Kimmetje en Sanne Vreugdenhil meedingen naar diezelfde prijs, en zelfs  
 plat door de bocht gingen tijdens hun proefje?
- Barney en Sil hen op de hielen volgen, aangezien Sil wel met een   
 heel enthousiast “Ja, jaa, jaaaaaaa!” haar pony aanmoedigt tijdens de   
 arbeidsgalop?
- Wij het best jammer vinden dat er relatief weinig ouders, familie en   
 vrienden komen aanmoedigen bij onze onderlinge wedstrijden?
- Alle manegeponies een mooi nieuw dekje hebben gekregen?
- Northan steeds stoerder wordt en zich tijdens wedstrijden als een echte  
 patser gaat gedragen?
- Er tussen een aantal tienermeiden op de manege een weddenschap   
 gaande is wie voor een bepaalde datum met de meeste jongens heeft   
 gezoend?
- Wij maar geen namen zullen noemen, aangezien sommige ouders de   
 Pretpraat ook lezen???
- Er een heel aantal paarden alweer geschoren zijn, omdat ze een veel te   
 dikke wintervacht kregen?
- Wij van de afgeschoren vachtjes heel wat kussentjes en dekbedjes hadden  
 kunnen vullen?
- Stef nog steeds geen nieuwe scooter heeft?
- Wij bang zijn dat ze eerdaags op een opgevoerde fiets naar de manege   
 komt?
- Of nog erger: DAT ZE HAAR RIJBEWIJS WIL GAAN HALEN????
- Ellen een full-time baan heeft gevonden?
- Ze gelukkig nog wel les blijft geven op de dinsdagmiddag?
- Chantal ook weer terug is in ons midden?
- Zij ‘s ochtends helpt mesten en op Benz rijdt?
- Ze in het weekend op Orphea rijdt en dat die haar erg aan het 
 uitproberen is?
- Ria’s uiterst professionele advies is: “Je moet net doen alsof het allemaal  
 heeeel gewoon is!”?
- We nu een betaaltelefoon in de kantine hebben?



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 16 Jaargang 30, nummer 6 - december 2004 - pag. 17

- Daar 20 eurocent in moet, voordat je een telefoontje kunt plegen?
- Marcel bezig is met een metamorfose in de bijkeuken en de gang?
- Televisieprogramma “Het Blok” straks opgevolgd wordt door een nieuw  
 real-life soap/klusprogramma, nml. “Marcel’s Keukenblok”?
- Ca uitgerekend heeft dat elke wedstrijd die ze heeft verreden haar   
 ongeveer 150 euro heeft gekost?
- dat nooit de bedoeling kan zijn van “even een startkaart aanvragen”?
- Mini-shetlander Bliksem zijn privé-weilandje heeft achter de buitenbak?
- Er een nieuwe bodem ligt in de binnenbak?
- We nu allemaal de drollen van onze paarden er na het rijden uit moeten  
 scheppen van Kim en Stef?
- Ria het dus erg druk krijgt met scheppen, tijdens het geven van de   
 manegelessen?
- Fluck zijn dekens liever met de sluiting op zijn rug draagt?
- Je toch raar staat te kijken ‘s ochtends als je een paard met 4 benen dwars  
 door zijn deken ziet staan?
- Kashmir2 zijn dekens liever als slab voor hem heeft liggen, zodat hij niet zo  
 knoeit met eten?
- Tjitske een flink abces had onder haar buik en probeerde Ben eraf te   
 bokken tijdens de les?
- Dit wel weer meer dan genoeg “wist U datjes” zijn voor in deze Pretpraat,  
 dus…… tot de volgende keer!!!
- Dat Felicia d’r moeder meestal pepermuntjes bij zich heeft??
- Zij niet zo erg blij zal zijn met dit bericht in de Pretpraat???:-P
- Omdat ze nu veel meer fans voor pepermuntjes heeft
- Natasja soms nog wel eens Felicia haar moeder’s naam vergeet, ze soms  
 zegt: Annemieke, of Anne nog wat???
- wist u dat er een tokkie op de manege loopt en wist u dat dit muis is!!!
- Dat Lot er wel een heel rigoreuse manier van deuren openen op na houdt?
- Dat ze letterlijk met de deur uit het huis viel, maar wel op de auto.
- Dat er vanaf januari aparte springlessen gegeven  
 gaan worden.
- Dat Kim die gaat geven.
- Dat ze meestal op maandag gaan plaatsvinden.
- Dat ze NIET onder de normale lessen vallen en
  dus niet onder het kwartaalbedrag.
- Dat je in de kantine meer informatie kunt vinden.
- Dat je je daar ook kunt inschrijven.
- Dat de manege voor lessen gesloten is tussen   
 Kerst en de jaarwisseling.
- De vervallen lessen op andere dagen ingehaald  
 kunnen worden.

Prettige Kerstdagen 
en een

Gelukkig Nieuwjaar
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Pretpaard van
de maand

Deze keer Fluck

Naam: Flucky Luck (Roepnaam: Fluck)
Leeftijd: 11 jaar, geb. 30-04-1993 in Ter Aar
Geslacht: Ruin 
Stokmaat: 1.62 m.
Ras/Type: Kruising Gelders/Anglo-Arabisch rijpaard
Afstamming: Moeder Tineke, Gelders stamboek
                          Vader Figaro X, Prestatie Sport 
Aftekeningen: 
Hoofd: Onregelmatig naar rechts lopende bles, in rechter neusgat indringend 
              Witte vlek op onderlip
Benen: Li.voor witvoet oplopend
             Re.voor witvoet achter oplopend
             Li.achter hoog witbeen voor oplopend
             Re.achter witbeen 
Andere opvallende uiterlijke kenmerken: Zijn smalle maar grote ramshoofd, 
zijn minescule voorplukje, het kleine kuiltje op de rechterkant van zijn borst, 
zijn lekkere dikke billen en zijn brede borst in verhouding tot zijn slanke benen. 
Tenslotte nog zijn onmiskenbare “dansende” manier van lopen.
Voorgeschiedenis:
Kwam op een koude koninginnedag ter wereld op een boerderij in Ter Aar, alwaar 
hij al snel zijn allesoverheersende fixatie tot Happen en Proeven ontwikkelde. 
Heette in eerste instantie Lucky Luck, totdat de fokker ontdekte dat bij het NRPS 
de naam van een hengstveulen toch echt moet beginnen met de eerste letter 
van de naam van de vader…Is met 2 broers een paar maanden naar kostschool 
geweest, een africhtingsstal elders in het land. Eenmaal terug op de boerderij 
werd hij ontdekt door Gaby Pijper, die hem verzorgd heeft tot ze hem 2,5 jaar 
geleden kocht en 2 jaar geleden met hem naar Pretfort verhuisde. Had op de 
boerderij een innige band met halfzus Johanna, die hij waarschijnlijk dan ook erg 
gemist heeft de eerste periode in Aanlanderveen. Pas na 1,5 jaar leek Fluck zijn 
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plekje gevonden te hebben op Pretfort en werd hij weer wat meer zichzelf, na een 
periode van erg baldadig en gespannen gedrag, vooral tijdens het rijden. Voelt zich 
nu gelukkig erg thuis en trekt weer ouderwets knopen van jassen van argeloze 
bezoekers en sloopt weer enthousiast dekens en ander met zijn tanden bereikbaar 
spul.
Zijn eigenaar Gaby is inmiddels, samen met vriend Martijn, naar Schiedam 
verhuisd. Omdat Fluck het best moeilijk gehad heeft na zijn vertrek uit zijn 
vertrouwde plek inTer Aar heeft Gaby besloten dat Fluck niet nog eens hoeft te 
verkassen en blijft hij nu lekker op Pretfort! Inmiddels rijdt ook Iris van Doorne 
tweemaal per week op Fluck en mogen pleegmoeders Esther en Sonja ook af en 
toe hun hart ophalen! 
Hobbies: 

- Alles in het weiland, Fluck is niet zo’n enthousiast stalpaard namelijk!
- Spelen en stoeien met andere paarden, vooral ruinen
- Spelen met zijn skippybal
- Eten
- Knuffelen
- Knopen en andere goed met de tanden te verwijderen onderdelen van 

kleding trekken
Houdt verder ook nog erg van: 

- WORTELS
- WORTELS 
- …EN WORTELS!!!! (maar eet eigenlijk alles wel wat los en vast zit)

Houdt niet van: 
- Te lang op stal staan
- Trappende, plassende en/of gillende merries
- Te serieus en te langdradig dressuurgedoe
- Wormenkuren
- Aangesingeld worden; zet dan steevast zijn buik uit zodat de singel net 

niet op het laatste gaatje kan en je betwijfelt of je wel de juiste tuigage 
hebt!

Goede eigenschappen: 
- Fluck is een eerlijk, vriendelijk en betrouwbaar paard. Een echte GROTE 

vriend voor mens en dier. Heeft humor (kan dit zelf ook erg waarderen) en 
zowel zijn eigenaren als al zijn “pleegmoeders” kunnen een potje bij hem 
breken! 

- Is uitermate geinteresseerd in zijn omgeving (hetgeen echter niet altijd 
handig is wanneer er serieus en geconcentreerd gereden moet worden, 
maar dit terzijde…)

- Maakt er geen probleem van om met veel kleinere soortgenoten te 
spelen. Gaat dan letterlijk op zijn knieen voor de ander, zodat het 
hoogteprobleem is verholpen

- Is altijd enthousiast bij aandacht, van wie dan ook. Als hij het maar 
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krijgt!!!
- Heeft mooie , soepele gangen en lijkt muzikaal te zijn aangelegd
- Heeft een zeer sterk ontwikkeld zintuig: het PROEVEN
- Is absoluut niet materialistisch ingesteld

Minder goede eigenschappen:
- Is bekend met het slopen van zadels, hoofdstellen, teugels, bijzetteugels, 

longeerlijnen, halstertouwen, dekens, kleding, etc.
- Is bekend met het slopen van hekken, palen, afrasterdraad, etc.
- Is bekend met het slopen van poetsbakken en borstels
- Is bekend met het slopen van eigenlijk allerhande materialen, van hout en 

plastic tot sterk canvas en waarschijnlijk zelfs beton als hij er de tijd en de 
kans voor krijgt

- Poept regelmatig in zijn voer- en zijn drinkbak of precies op het randje van 
zijn staldeur

- Bonkt oorverdovend hard met zijn knieen tegen de deur en schraapt 
zijn voorhoeven er bijna af wanneer hij op stal staat en aandacht of 
eten wil. Heeft daarom hoefijzers aan de voorkant en een dempende, 
hoefbesparende mat op zijn stalvloer

Fluck is een paard met een vriendelijk, maar ook eigenwijs karakter. Wat hij niet 
vertrouwd zal hij uit te weg gaan of gewoon proberen er zijn eigen draai aan te 
geven. Zo heeft hij met puntenspringen op de Open Dag doodleuk alle hindernissen 
geweigerd en probeerde hij het 8-tal op zijn kop te zetten door te steigeren tijdens 
het halthouden.
Zijn eigenaar Gaby heeft wel eens gezegd dat Fluck beter een shetland-pony had 
kunnen zijn. Niet alleen heeft hij wel eens een poging gedaan om op schoot te 
gaan zitten maar ook stoeit hij graag, uiteraard zonder dat hij rekening houdt 
met zijn gewicht en kracht en het jouwe. Al met al een apart geval, maar wat ons 
betreft zeker een verdiende plaats in de rubriek Pretpaard van de Maand!

De Verenigings-Kampioenen
Net voor het ter perse gaan van deze Pretpraat, hebben we een berekening 
gemaakt om te bepalen wie er Verenigingskampioen geworden zijn over het jaar 
2004.
We hebben dit jaar zowel bij de categorie “zonder A”, als bij de categorie “met C”, 
het reglement er bij moeten halen om te bepalen wie “de echte” kampioen werd, 
want er waren in beide gevallen 2 personen met gelijke punten.
Bij de categorie “zonder A”, kwamen we er toen nog steeds niet uit en daarom 
zijn hier TWEE kampioenen:
Sanne Buining en Tamara Pietersen met 68 punten.
Ze waren alle twee 1x eerste, 1x tweede en 1x vierde.
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De beste drie wedstrijden tellen, maar zelfs als we de vierde ook mee laten tellen, 
komen we niet verder, want dat was voor beiden een 9e plaats.......
Dus eerlijk is eerlijk, twee echte kampioenen.

Bij de categorie “met A” was het gelukkig makkelijker. Hier werd Marlies 
Bruggeman met 68 punten de kampioene.

Ook bij de categorie “met B” hadden we geen moeite.
Hier is Rick Ubink met 68 punten de kampioen.

Bij de categorie “met C” kwam het reglement er aan 
te pas, want ook hier waren de punten weer gelijk.

Aaike Jelske vd Velde met 70 punten en 2x een eerste 
plaats.
Margot Keizer had ook 70 punten, maar slechts 1x een 
eerste plaats.
Volgens het reglement in de infomap is Aaike daarom 
kampioen.

Bij de categorie “eigen Paarden”, konden we 
het gelukkig weer zonder het reglement af. Hier mag 
Patricia Leliveld met 70 punten zich kampioen 
noemen.

Iedereen van harte gefeliciteerd.
De bekers moeten jullie nog heel lang op wachten, want die reiken we ook dit jaar 
weer uit op de Open Dag.

Sponsorwedstrijd voor

bracht circa 1600 euro op
De sponsorwedstrijd van 30 oktober heeft maar liefst 1600 euro opgebracht.

In de vorige Pretpraat gingen we nog uit van circa 1100 euro, dus we zijn 
vreselijk trots op iedereen die hier aan heeft meegeholpen.
In januari gaan we het geld aan de organisatie aanbieden.

Dan maken we ook het preciese bedrag bekend
en wie de meeste euro’s hebben opgehaald.
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02-12 Gaby Pijper

04-12 Marieke Paymans

06-12 Tamara Pietersen

09-12 Lyanne Bardelmeijer

 Marja Mourik

12-12 Jessica Rietveld

 Sylvia Tijsterman

29-12 Dick van Hensbergen

01-01 Anouk Verhaar

06-01 Marit van Leeuwen

 Valda Smits

09-01 Lisette Koster

10-01 Marjolein Jochemsen

12-01 Ricardo Wessels

14-01 Patricia Muilwijk

 Maxime van der Ploeg

15-01 Marcella Winkel

19-01 Stephanie Leliveld

 Anne Roos Peterse

21-01 Chantal Pietersen

23-01 Lot Paymans

24-01 Annemieke Weerheim

25-01 Danique Woudstra

26-01 Elise Remmerswaal

27-01 Corrie Smittenaar

28-01 Chantal Bijl

29-01 Anneke Epskamp

31-01 Wieke Wille

03-02 Martine Wittebol05-02 Linda de Groot08-02 Cindy Goedhart10-02 Felicia Brouwer Sonja Koster Denise Marsman Lisanne van der Noordt13-02 Janita van Zeijl14-02 Anne van Kempen22-02 Esther van der Vlies25-02 Anna Vis

02-03 Daphne van der Hoogte Cor Weber
05-03 Franca Brussee05-03 Rosanne van Schaik13-03 Irene Weerheim15-03 Saskia Veenman15-03 Marjanne Keizer16-03 Michelle Kleijn17-03 Femke Severrien20-03 Margit Flinterman25-03 Meneer van Schaik Jasmine van Schaik28-03 Sarah Schuurman Judith Schuurman

Wij feliciteren 
deze keer heel veel

mensen, want de

volgende Pretpraat komt 

pas eind februari of

begin maart uit.
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Geen aktiviteiten in deze aktiviteiten-kalender deze keer, maar wel 
een paar belangrijke mededelingen:

Vanaf volgend jaar gaat Kim van der Zon springles geven op de 
manege. Dit worden aparte lessen, die NIET van de normale leskaart 

worden afgeschreven. Ze moeten apart worden betaald.
Waarschijnlijk worden ze op maandag gegeven, omdat er alleen op 

die dag geen andere lessen zijn.
Kijk voor meer informatie in de kantine.

Daar hangt een lijst waarop je je ook kunt inschrijven.

Vanwege de te verwachten stilte in de lessen, is 
besloten om de manege voor lessen te sluiten 

tussen Kerst en Oud en Nieuw.
Er is dus geen les van

25 december t/m 1 januari
De vervallen lessen kunnen uiteraard wel worden

ingehaald op andere dagen.


