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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!

Het lijkt wel een traditie te worden of te zijn
Maar ik houd wel van wat lol en gein
Om het jaar 2005 in sfeer af te ronden
Heb ik wederom een gedichtje gevonden

Januari bleef gereserveerd voor diploma A en C
En in februari reed iedereen succesvol naar diploma B
De samengestelde wedstrijd vond plaats in maart
Tijdens stoelendans gingen we in volle vaart

April was wederom voor de Eigen Paarden een prooi
Ze reden pas de deux, vaak grappig en mooi
Het D-diploma heeft zijn intrede gedaan
Helaas zijn er veel D-ruiters van de manege weggegaan

Maar met de cross in mei
Waren er gelukkig genoeg leden bij
In juni was iedereen in rep en roer voor de Open Dag
Die weer goed was voor spektakel en veel gelach

Begin juli kwam eigenlijk de beste grap
Inge pakte met Bolle in de M1 het Kringkampioenschap
Direct daarna begon weer het ponykamp enzo
Er is weinig geslapen tijdens deze muppet show!

Op het regiokampioenschap in augustus is hard gestreden
Ria werd 13e terwijl Inge zich naar een 9e plaats heeft gereden
Het tienerweekend had dit jaar geen thema maar
Tieners hebben hun eigen thema gauw voor elkaar …

In september begonnen de lessen niet later 
De najaarscross viel net niet in het water
Met de dressuur in oktober was het niveau hoog
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Zodat de uitslag er ook weer niet om loog

En in november was er een heerlijk avondje jawel
Met Sint en Pieten in het grote Sinterklaasspel
Het jaar is weer rond en dus bijna voorbij
Het laatste woord is nu voor mij

Ik hoop dat iedereen in 2006
Weer net zoveel plezier heeft in paardrijden en les
Geniet van de prachtige dieren ieder uur
De beste wensen namens het hele bestuur

Lot Paymans

Veiligheid voor alles: 
zet je CAP op!
Zaterdag 19 november was het even paniek op manege Pretfort. Iris van 
Doorne leek een onschuldige val te maken, met haar paard Benz. Maar hoe 
raar kunnen soms dingen lopen. Toen zij wilde opstaan kreeg ze een toeval en 
moest er een ambulance aan te pas komen. Ik kan iedereen vertellen dat het 
gelukkig helemaal goed is afgelopen met Iris en dat ze er niets aan over heeft 
gehouden. De toeval is waarschijnlijk veroorzaakt door een shock en een lichte 
hersenschudding. Maar inmiddels rijdt Iris weer vrolijk rond op Benz. Mét haar 
cap op.
De discussies over veiligheid tijdens het paardrijden en op de manege zijn al 

eerder gevoerd. Tijdens wedstrijden van RSV de Ziende 
zijn cap en rijlaarzen verplicht en zijn er altijd mensen 
met een EHBO-diploma aanwezig. De EHBO-tas die 
maandelijks gecontroleerd en bijgevuld wordt hangt 
aan de binnenkant van de keukendeur in de kantine. 
Toch zijn ongelukken niet te voorkomen.
Paardrijden is een sport met dieren en dat brengt 
een groot risico met zich mee. Dieren reageren op 
bepaalde situaties waar mensen zich niet bewust 
van zijn. Paarden zijn vluchtdieren en hebben dus de 
instinctieve reactie om weg te rennen van gevaar. In 
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de lessen op manege Pretfort wordt dit ook uitgelegd. Die natuurlijke reactie 
van een paard kun je namelijk niet uitschakelen en dus moet je er mee om 
leren gaan. Dat betekent dat je soms wel eens moet vallen om te leren hoe 
je het de volgende keer moet aanpakken. Maar veiligheid gaat natuurlijk voor 
alles. Daarom is het dragen van een cap in de lessen van manege Pretfort 
verplicht. Er zijn verschillende caps op de markt verkrijgbaar, maar de voorkeur 
gaat uit naar een veiligheidshelm met het CE-markering en het EN 1384-
teken. Deze helms zijn volgens Europese richtlijnen gekeurd en hebben een 
goede sluiting onder de kin en kunnen schokken absorberen. Zorg dat de helm 
goed past en dat de kinband aangesloten is. Wat heb je immers aan een helm 
als deze van je hoofd afvalt? Doe daarom ook nooit je cap af als je nog óp je 
paard of pony zit.
Verder is veilige rijkleding ook van belang. Het meest veilige schoeisel zijn nog 
altijd de paardrijlaarzen die speciaal ontworpen zijn zodat je voet niet te ver 
door de beugel kan schieten. Schoenen met chaps mag natuurlijk ook, maar is 
al minder veilig. Zeker als je schoenen een grof profiel hebben. Denk ook aan je 
rijbroek en je trui die je aandoet. Een paard kan schrikken van een wapperende 
jas.
Kijk ook eens voordat je opstijgt naar je pony of paard. Is hij wel goed 
aangesingeld? Zijn de singelstoten en de beugelriemen wel veilig? Is er iets aan 
het zadel of hoofdstel kapot? Meld het alsjeblieft direct bij Ria zodat er wat 
vervangen kan worden.
Dan ten slotte nog een boodschap voor de ruiters met eigen paard of een 
huurpaard. Op dit moment wordt het jullie slechts aangeraden en is het dus 
niet verplicht om een cap op te zetten tijdens het rijden. Maar het is een kleine 
moeite en kan grote gevolgen hebben. Doe dus die cap op en geef het goede 
voorbeeld. Veiligheid voor alles!

Namens het bestuur van Ruitersportvereniging “De Ziende”,
Lot Paymans

In de herhaling
Aanpassing tarieven wedstrijden 
in 2006

In de vorige Pretpraat heb ik dit zelfde artikel ook al 
opgenomen, maar omdat het heel belangrijk is, neem ik 
het nog een keer op.
Voor sommige mensen kan het precies de doorslag geven om in 2006 lid van de 
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vereniging te worden. Medio januari hoop ik daar de acceptgiro’s weer voor te 
versturen.

Het moet er nu echt van komen.
Ook Ruitersportvereniging “de Ziende” komt niet meer onder een 
tariefverhoging uit. Onze inschrijfgelden voor wedstrijden staan al jaren op het 
zelfde bedrag.
Sinds 1999 publiceren we de tarieven in elke Pretpraat en daar lees ik dat het 
inschrijfgeld voor wedstrijden 10 gulden is voor leden van de vereniging. Ik kan 
niet precies achterhalen of dit in de jaren daarvoor ook al zo was.
Op dit moment rekenen we € 4,50. Dat is omgerekend 9,92 gulden.
Als één van de weinigen, hebben wij bij de omschakeling naar de euro, onze 
tarieven dus niet verhoogd, maar juist iets verlaagd.  Daar hebt u dus al enkele 
jaren van kunnen profiteren.
De kosten van o.a paardenhuur t.b.v. de wedstrijden zijn inmiddels echter wel 
gestegen
Voor het komende jaar hebben we daarom het besluit genomen om de 
inschrijfgelden voor dressuurwedstrijden en crosses, te verhogen.
En wel van € 4,50 naar € 5,-.
Niet-leden van de vereniging betalen momenteel € 8,- en dat verhogen we 
naar € 10,-. Dit om ook die laatste ruiters op Pretfort die geen lid zijn, over de 
streep te trekken.
Het lidmaatschap van de vereniging blijft ongewijzigd; namelijk € 18,50 per 
jaar. Bij meerdere leden uit één gezin, betalen de overigen slechts de helft, 
namelijk € 9,25.

De penningmeester, Ad Koster

Diplomarijden
Op 23 januari en 13 februari gaan we weer diplomarijden.
Degene waarvan de instructrices denken dat ze hier aan toe zijn, krijgen in 
december een brief. Mocht je eind december geen brief hebben ontvangen en 
denk je dat je echt in staat bent om een volgend diploma te halen, overleg dan 
zo snel mogelijk met je instructrice. Ook zij is een mens en kan dus iemand 
vergeten die gewoon op de lijst had horen te staan.
Als zij denkt dat je inderdaad mee kunt doen, dan mag je je alsnog aanmelden.
Je ontvangt dan het proefje dat je moet rijden en een inschrijfformulier 
waarop precies staat wat je de dag van het examen moet dragen.
Opgeven bij voorkeur via de mail: adkoster@pretfort.nl
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Verjaardagskalender
In de vorige Pretpraat stonden niet alle jarigen genoemd.
Om de één of andere reden is het lijstje niet volledig uit 
de database overgenomen. Daardoor stond er per dag 
steeds één jarige, terwijl er op sommige dagen echt 
meer mensen jarig waren.
Onze excuses en we letten er voortaan extra op.

Sinterklaas bij RSV “De Ziende”

26 november was  
het zover.
Het sinterklaasfeest op de 
manege!
Eerst gingen we wat drinken in 
de kantine. 
Toen de pieten kwamen was het 
een drukte van jewelste. 
In de binnenbak mocht elke 
groep een piet kiezen om samen 
spelletjes te doen. Het ene 
spelletje was een hindernisbaan. 

Het andere spelletje was een spelletje met strobalen en buizen. De bedoeling 
was wie als eerst heen en terug kwam. De pieten hielpen ons natuurlijk erg 
goed!
Daarna gingen samen met de pieten 
ballonnentrappertje doen. Je kreeg allemaal 
een ballon om je voet en je moest proberen 
iemand anders ballon kapot te trappen . 
(Flits mocht dit keer niet mee doen.)
Toen sinterklaas binnen kwam zongen we 
allemaal erg enthousiast.
We waren allemaal erg zoet geweest, dus 
kregen we allemaal een cadeautje!
Bedankt voor deze leuke avond!

Irene Weerheim
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Het was een hele leuke avond
Er waren 5 pieten, dit waren telefoon piet, dom-
me piet, spelletjes piet, hippe piet en het nichtje 
van muziekpiet. We gingen eerst allemaal spellen 
doen. De kinderen werden in 4 groepen verdeeld.
Er gingen 2 groepen tegen elkaar estafette doen 
en de andere 2 groepen gingen een spel doen en 
dat ging zo: je legde allemaal rollen op de grond 
neer, dan moest er een iemand op de strobaal 
gaan zitten en dan moest je die gaan duwen over 
de rollen heen.
Je moest heen en terug, en de eerste had natuur-
lijk gewonnen.
Daarna zetten we alles aan de kant en gingen we 

ballontrappertje doen.
Spelletjes piet en Romeo zaten in de finale en uiteindelijk had Romeo gewon-
nen.
We wilden strobalendans 
(dit is stoelendans maar 
dan met strobalen) gaan 
doen, maar toen kwam 
Sinterklaas met nog een 
paar pieten. 
We hebben Sinterklaas 
liedjes gezongen, en 
Anneke moest bij Sinter-
klaas op schoot komen 
zitten en later moesten 
er nog een paar kinderen 
bij Sinterklaas komen, 

sommige moesten zelfs een liedje 
zingen.
We hebben nog een paardenrace met 
onze handen gedaan en daarna kreeg 
iedereen een cadeautje, en daarna 
ging Sinterklaas weg, en was de 
avond afgelopen, en werden we door 
onze ouders weer opgehaald.

Marlies en Lars Bruggeman
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Federatie Flits!
Het afgelopen federatiejaar was weer erg 
interessant. Ria heeft met Northan inmiddels 
de punten verzameld om naar de allerhoogste 
klasse in de basissport te promoveren, namelijk 
de Z2. Helaas gooit een blessure van Northan 
roet in het eten. Hoogtepunt dit jaar was het 
Kringkampioenschap in Waddinxveen, waar Inge 
met Bolle kampioen werd in de klasse M1. De 

daarop volgende Regiokampioenschappen waren erg spannend, uiteindelijk 
lukte het Ria en Inge nét niet om door te mogen gaan naar de Nederlandse 
Kampioenschappen (de Hippiade). Inge en Bolle mogen inmiddels M2 starten. 
Vera is met Maybe dit jaar L1 gestart en heeft al 5 winstpunten, net als 
Jolanda met Boy, die ook dit jaar voor de eerste keer L1 reden. Helaas is 
Celeste gestopt met wedstrijden rijden. Zij startte ook in de klasse L1. Ragne 
en ik hebben een mijlpaal gehaald door voor het eerst M2 te starten.

Jullie hebben natuurlijk allemaal op internet gevolgd hoe het is gegaan met 
de federatieruiters! Niet? Nou dan volgt hier een update over de laatste 
wedstrijden. Er is maar weinig gestart de afgelopen tijd, doordat er nog steeds 
paarden niet helemaal fit zijn. Alleen Vera en Maybe en Lot en Ragne zijn van 
start gegaan. Dat gebeurde in de volgende wedstrijden:

13 november Langeraar
Via een gelukje was Vera van de reservelijst zo op de startlijst terecht 
gekomen. Het bleek helemaal een geluksdagje voor Vera te worden. Maybe 
liep twee keurige proeven in de L1 en die werden belonnd met twee 
winstpunten! Met twee keer 156 pt kon ze weer tevreden naar huis. En dat 
terwijl Maybe de dag van tevoren nog kreupel liep door een aanvaring met 
een kruiwagen! Vera heeft nu 5 winstpunten in de L1.

27 november Schoonhoven (selectie)
Vanwege de enorme drukte op de verschillende wedstrijden is er nog maar 
weinig kans om te starten. Omdat ik Ragne nu wel eens wilde testen in de 
M2, heb ik ons opgegeven voor een selectiewedstrijd, omdat daar altijd meer 
startplaatsen zijn. Op zondagavond was het dan zo ver. Door de mist heen 
reden we naar Schoonhoven. Tijdens het losrijden vermaakte Ragne zich nogal 
met het kijken naar Ragne-etende-mostertjes op het donkere terrein van de 
Zilverstadruiters. Maar ze liep voor mijn gevoel erg fijn. Het M2-debuut verliep 
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geheel naar wens. We hebben geen grote fouten gemaakt, alleen de travers 
verliep niet optimaal. We moesten nog lang wachten op de punten, want 
er deden wel 10 combinaties mee. Uiteindelijk was ik 7e en 145 pt en ben 
daar best tevreden mee. We kunnen nu weer verder sleutelen aan de lastige 
onderdelen, zoals de verzameling.

Dan volgen hier nog even de standen:
Vera & Maybe L1 + 5 
Jo & Boy L1 + 5 
Celeste & Donja L1 + 1 
Lot & Ragne M2 + 0 
Inge & Bolle M1 + 10 
Ria & Northan Z1 + 15 (mag Z2)

In december gaat Vera helaas niet meer starten. Ik start nog twee keer een 
selectiewedstrijd, in Bodegraven en in Schoonhoven. De verslagen daarvan 
zijn te lezen op www.deziende.nl bij het Federatienieuws! Tevens houd ik jullie 
daar op de hoogte over de ontwikkelingen van de federatieruiters, wanneer 
iedereen gaat starten en welke nieuwe ruiters erbij komen!

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

Wie schrijft wat voor PP?
Wie van de jeugd zou eens een leuk artikel willen 
schrijven voor Pretpraat?
We zoeken eigenlijk voor iedere Pretpraat een 
jeugdruiter die een pagina zou willen vullen (meer 
of minder mag natuurlijk ook).
Er vinden heel veel aktiviteiten plaats op de manege 
en volgens mij is daar best veel over te schrijven. Ik 
hoor bijvoorbeeld bij wedstrijden vaak heel enthousiaste 
kinderen. En niet alleen bij wedstrijden, maar ook tijdens de 
lessen beleven jullie volgens mij vaak leuke dingen.
Misschien kunnen we een soort doorgeefspel op poten zetten, waarbij iemand 
een artikel schrijft en daarna de pen over geeft aan een ander kind dat dan 
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vervolgens een stukje voor de volgende Pretpraat schrijft.
Jaren geleden hebben we dat ook gedaan en dat was best leuk.
Mijn voorkeur gaat dan uit naar 2 kinderen (en soms eens een volwassenen) 
per Pretpraat. Dat moet toch lukken, want anders komen er wel erg weinig 
ruiters aan bod bij slechts 6 Pretpraten per jaar.

Wat vinden jullie er van? Reageer eens op E-mail: pretpraat@deziende.nl of via 
het gastenboek.

Kerstverhaal:
Ook dit jaar mochten we weer een heel aktueel Kerstverhaal ontvangen van 
mevrouw Burggraaff uit Bodegraven.
Jaren geleden reed haar dochter Anneke bij ons 
op de manege en mevrouw Burggraaff kwam 
heel vaak mee. Ze vond het vreselijk gezellig op 
de manege en is in die tijd begonnen met het 
schrijven van een Kerstverhaal voor Pretpraat. 
Nu, jaren later, is zij nog steeds even enthousiast 
als vroeger.
Ze is nog steeds lid van de vereniging en leest 
elke Pretpraat nog van voor tot achter. Enkele 
maanden geleden ben ik een keer bij haar op 
visite geweest en de herinneringen kwamen al 
snel weer boven.
We zijn heel blij dat ze ook dit jaar weer aan ons gedacht heeft en willen haar 
natuurlijk weer heel hartelijk bedanken hiervoor.

Toch kerstfeest in 2005
IN  VELE  TALEN

Mirjam zit in de klas zoals zo vele kinderen, maar toch is er een groot verschil: 
zij kan de kinderen niet verstaan, de taal op deze school is zo anders, ze luistert 
goed, maar begrijpen doet ze niets.
Wat zal ik maken, denkt ze, dat ze mij wel begrijpen? Zal ik wat tekenen, maar 
hoe kom ik aan papier, een potlood en een stukje gum?
Op eens gaat de deur van de klas open en komt er een mijnheer binnen en 
zegt: “GUTEN MORGEN.” De kinderen kijken elkaar aan, maar durven niets te 
zeggen, wie is deze mijnheer en wat praat hij vreemd. Ze begrijpen er totaal 
niets van. ‘Guten morgen,’ ja, dat ‘morgen’ klinkt als morgen, maar toch 
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anders, he. Waarom is juffrouw Mieke er nu niet, die zou het wel weten..... 
dan ineens weer: “HELLO  CHILDREN.” De spanning in de klas wordt nog groter 
wanneer een jongen gaat staan en roept: “Mijnheer, wij spreken Nederlands 
en die vreemde woorden verstaan wij niet, wie bent u en waarom praat u 
zo?”
Gelukkig, Wim durfde zijn mond open te doen, maar daar bleef het bij, want 
een antwoord kwam er niet.
Mirjam had stil zitten luisteren, maar was toch blij, 
want nu verstond zij wel die vreemde woorden. Zij 
stond op en liep naar die vreemde mijnheer en zei: 
“I am Mirjam, yes, I speak your language, but these 
children speak an other language, I cannot understand 
them, so please will you help me?”
Heel wonderlijk, de klas bleef rustig, want niemand 
snapte er ook maar iets van. Was het een grote grap, 
speelde men toneel, waarom al dat vreemde gedoe, 
waar bleef juffrouw Mieke toch?
He, he, weer ging de deur van de klas open en kwam er een vreemde 
mevrouw binnen. “Bonjour mes enfants.” Nu schoten alle kinderen in de 
lach en waren niet meer tot bedaren te krijgen, want deze ‘mevrouw’ werd 
herkend. Juffrouw MIEKE had zich verkleed, wel heel knap, met een pruik, een 
bril, een heel lange rok met een prachtige trui, maar toch hoorden de kinderen 
iets in de stem dat heel erg aan juffrouw Mieke deed denken.
Het was goed opgemerkt, en was ook knap bedacht, “is het een grote grap” of 
“is het een toneelstukje?”
Juffrouw Mieke was erin geslaagd de kinderen aan het denken te zetten. 
Mirjam deed alsof zij geen Nederlands verstond en had dat Engels gewoon 
even vlug geleerd en die z.g. vreemde mijnheer was een onderwijzer van een 
andere school, die even een paar Engelse en Duitse woorden sprak.
Er werd een kleine pauze ingelast en daarna werd door juffrouw Mieke alles 
uitgelegd.
Mirjam was een meisje uit een andere klas, maar bleef nu de gehele dag als 
extra leerling in deze klas.
De uitleg was niet zo moeilijk. Er wonen in Nederland heel veel kinderen die 
een andere taal spreken en dat kan heel lastig zijn, vooral wanneer je uit een 
land komt waar ook de gewoontes anders zijn.
In heel veel landen zijn ook de feesten verschillend, zelfs de seizoenen, het is 
hier nu hefst, dan komt de winter en als je in Australië zou wonen, dan is het 
daar nu lente en komt de zomer er aan.
Herfst, winter..... herfstvakantie..... kerstvakantie.
Denken jullie je dat eens in, november..... dan zit je heerlijk buiten, je gaat naar 
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een open zwembad, geen dikke trui aan of een winddicht jack.

Zo’n ruim 2000 jaar geleden trokken heel veel mensen ook uit hun land weg. 
Zij moesten naar hun geboorteland, zij moesten zich daar laten inschrijven. 
Velen verstonden elkaar óók niet, maar ze gingen toch.
Onder al deze mensen waren ook Jozef en Maria. Zij droegen een groot 
geheim bij zich, zij waren op weg naar Bethlehem, maar ach, zij waren niet 
alleen. Nog meer mensen gingen die richting en zochten een plek om te 
overnachten.
Het werd koud, de duisternis zou ook spoedig invallen. Jozef ging overal 
vragen naar een slaapplaats, maar hij hoorde steeds “Nee, we hebben geen 
plek meer.” Toch moest er iets te vinden zijn..... Gelukkig vond hij een stal en 
daar was genoeg stro en beschutting tegen de koude wind. Er stond ook nog 
een voederbak.
Maria was blij en gelukkig. Nu afwachten.... tot....
Buiten in de velden van Ephrata waren de herders. Ook zij zochten enigszins 
beschutte plaatsen voor hun kudde schapen.
Plotseling werd het vreselijk LICHT, ze werden als het ware verblind. “Wat 
gebeurt er?!” riepen ze elkaar toe. Ze konden niet meer opstaan, zo verblind 
werden ze..... en dan ineens hoorden ze een stem “Weest niet bevreesd, want 
zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen: u is 
heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. 
Het teken dat ik u geef, is, gij zult het kind vinden in doeken gewonden en 
liggende in een kribbe. Volg de STER, deze zal u brengen en u zult zien hetgeen 
ik u verteld heb.” Het werd weer donker, maar er klonk parchtige muziek: Ere 
zij God, Vrede op aarde.... daarna verdween ook het Engelenkoor.... de herders 
keken elkaar aan, zullen wij gaan en zien wat ons zojuist is verteld.
Naar de stad van David, naar Bethlehem, we volgen de STER.
Zij gingen op weg, de STER ging hen voor, ze konden het eigenlijk nog steeds 
niet geloven.
Wie zouden het nog meer weten... of waren zij de 
eersten? Laten we maar gewoon op weg gaan, 
vertrouwen.... het was allemaal zo machtig, zo blij 
ook.
“Zien jullie dat ook?” zei een van de herders. “Die 
STER blijft staan, we zijn er dus zeker vlakbij.” 
Inderdaad, zij vonden een stal. Zou het deze stal 
zijn? Ja, het was de STAL. Zij vonden de HEILAND, 
precies zoals de ENGEL het hen allemaal had 
gezegd. Jozef en Maria en het KIND, liggende in de 
kribbe, gewikkeld in doeken.
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Dit blijde, grote nieuws gingen de herders daar, toen ruim 2000 jaar geleden, 
verder vertellen, vertellen aan een ieder die het maar wilde horen.
Willen wij het ook nog horen, kunnen wij het ook doorgeven? Ja, in geloof en 
vertrouwen kunnen wij straks Kerstfeest vieren, in Frankrijk spreekt men van 
NOEL, in Duitsland spreekt men over het WEIHNACHTEN, in Engeland heet het 
CHRISTMAS.

2005, een jaar met vreselijk veel tegenstellingen, een jaar met geweld, 
haat... ach, wij weten het allemaal, maar toch blijven we hopen, geloven en 
vertrouwen dat eens die grote VREDE er komen zal. We kunnen er zelf mee 
beginnen, in het klein kunnen wij vredebrengers zijn.
Uit de grond van mijn hart wens ik u en jou een gelukkig, blij en vrolijk 
KERSTFEEST toe.
Voor 2006 een gezond, voorspoedig en evenzo een GELUKKIG  NIEUWJAAR.

EEN HARTELIJKE GROET
Mevrouw J. Burggraaff-Prins

Een onderonsje 
met….
Een bekend gezicht op Pretfort

Deze keer:
Valda 
(Smits – Hawkes!)

Ha die Valda, heb je even tijd voor een kopje koffie met me?
Ja hoor, sure! Waarom dan?
Omdat ik je wil interviewen voor de Pretpraat!
Oh..SH*T!!! Maar ik ben helemaal niet zo... eh..uh..interesting, you know!
Dat bepaal ik wel, hahaha! Vertel eens, wie ben je? 
Nou, ik ben dus Valda! Ik ben getrouwd met Herman en we hebben twee kids, 
namelijk Vincent en Marsha. Ik ben in Engeland geboren (Oh, dat hoor je nou 
helemaaaal niet aan jouw accent!! Red.) op 6 januari 1943. Ik ben dus in de 
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oorlog geboren, in Bristol. Ik lag als baby in een kartonnen doos onder de tafel 
en om het huis heen vielen letterlijk de bommen!
Hoe blijf jij zo vitaal? Je bent al in de zestig maar dat zou je nooit 
denken. Je lijkt echt jaren jonger!!
Ik hoor het vaak en ik heb geen idee. Ik denk dat het paardrijden en mijn werk 
me zo jong houdt, hahaha!

Hoe heb je je man Herman leren kennen?
Ik was stewardess voor Brittish Airways en heb in 1968 Herman ontmoet, 
toen ik in Marbella, Spanje was. Hij had daar een Hollandse bar, Bar 
Amsterdam. We werden verliefd en ik ben daar gebleven, heb ook nog een 
paar jaar achter de bar gewerkt. Maar de Spaanse politie was vreselijk moeilijk 
voor buitenlanders die geld verdienden in Spanje en we kregen de ene boete 
na de andere, voor de simpelste en de flauwste zaken. Op een moment waren 
we het zat, hebben de bar verkocht en zijn, met het geld in een doos tissues 
(want dat mochten we niet uitvoeren) in onze volkswagen Beetle met alleen 
onze kleding, naar Nederland gegaan.. Herman kreeg gelijk zijn oude job bij 
Philips weer terug en ik ben eerst weer een poos stewardess geweest. We 
hebben kris kras door Nederland gewoond en ook nog 3 jaar in Brussel, België. 
Allemaal voor het werk van Herman. Toen we in 1976 in Nieuwveen woonden 
is onze zoon Vincent geboren en in 1978 is in Apeldoorn onze dochter Marsha 
geboren. Verder hebben we nog in Amsterdam en Leiderdorp gewoond. Sinds 
1983 wonen we aan het Noordeinde in Aanlanderveen. Ik heb op de oude 
Mariaschool nog Engelse les gegeven, toen ik de kids thuis had. Het geven van 
Engelse les op de basisschool werd toen net geïntroduceerd en ze vroegen me 
daarbij te helpen.
Wat voor werk doen je kinderen Vincent en Marsha? Wonen ze nog 
thuis?
Nee, ze wonen niet meer thuis. Vincent heeft eerst rechten gestudeerd in 
Leiden en in Londen. Daarna heeft hij allerlei baantjes gehad. Nu studeert hij 
journalistiek in Hasselt, België. Hij gaat binnenkort stage lopen bij een Engelse 
krant, namelijk The Independent”, in Londen. Leuk toch?
Marsha is piloot bij de Lufthansa. Ze woont in Venlo en werkt in Dusseldorf, 
Duitsland. Ze is pas geleden aangenomen als gezagvoerder bij de KLM, dus 
daar gaat ze in de nabije toekomst voor werken. 
Ze zijn wel heel succesvol allebei zeg!
Zeker, ik ben ook incredibly trots op ze!
Je bent medewerker van het Britse Consulaat in Amsterdam, toch?
Right, ik werk daar al een hele poos en het is ontzettend druk maar erg leuk 
werk. We maken Britse paspoorten en geven die uit en ik begeleid Britse 
mensen in allerlei moeilijke situaties. Bij voorbeeld mensen die aan de drugs 
zijn en met justitie in aanraking komen, mensen die hun Britse paspoort 
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verloren zijn, mensen in ziekenhuizen, noem het maar op. Ook bezoek ik 
hooligans (Britse voetbalsupporters) die gearresteerd zijn en hulp nodig 
hebben en regel geboortebewijzen voor Britse baby’s die hier geboren zijn. 
Het zijn eigenlijk altijd mensen met veel problemen en meestal geen of weinig 
geld.
Wat een interessante baan zeg, maar het klinkt ook wel als een 
onwijs drukke en ontzettend zware baan!
Het is ook druk en moeilijk, maar heel uitdagend. Je bent ook vaak ontzettend 
lang met dingen bezig. Zo regelde ik een zaak voor een Brits echtpaar. Hun 
dochter is een junkie en woont in Nederland. Zij had een baby gekregen, die 
door de Kinderbescherming bij haar weg werd gehaald. Haar ouders wilden 
hun kleinkind dolgraag adopteren, maar dat kon echt niet zomaar. Ik ben er 
een jaar mee bezig geweest maar het is uiteindelijk gelukt!
Ook moet ik wel eens hele vervelende dingen regelen, zoals de familie van 
een overleden Brit informeren en transport van het lichaam naar Engeland 
regelen. Dat zijn van die dingen… Je staat mensen bij en probeert ze te helpen 
door zaken voor ze te regelen. Veel Britse gevangenen moet ik helpen met 
allerlei ingewikkeld papierwerk en het uitleggen van de processen verbaal, 
het bellen met hotels over achtergebleven bagage, het verwittigen van hun 
familie (als ze dat willen, want vaak schamen ze zich te erg over het feit dat 
ze gearresteerd zijn) en noem maar op. Het kost allemaal erg veel tijd en heel 
veel moeite!
Je loopt hier op Pretfort al heel wat jaartjes rond, maar hoe ben je 
ooit met paardrijden in aanraking gekomen?
Als kind in Engeland was er geen geld voor dure lessen van instructeurs. We 
maakten buitenritten met een groep, en de 
beginnelingen zaten met een leading rein (een 
touwtje dus, red.) aan het zadel van de leider 
vast. Als je een paar keer was mee geweest, 
mocht je los. Ik wist niet beter of je moest 
aan de linkerteugel rukken als ik naar links 
wou, en met mijn linkerbeen trappen als ik 
naar rechts wou…Dat moest ik dus allemaal 
weer afleren toen ik hier in Nederland ging 
paardrijden! Heel difficult, hoor!
Ook ging ik in Engeland met een vriendin de 
weilanden in. We hadden een halster met 
teugels van een stuk touw geknoopt en als 
er ergens onbewaakt een paard stond, gingen we daar gewoon stiekem op 
rijden. Het is nooit misgegaan, maar achteraf is het levensgevaarlijk geweest. 
We wisten niet eens of er op die paarden gereden KON worden! Wat stout hè? 
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De kinderen die dit lezen moeten dit ook zeker niet als voorbeeld nemen hoor! 
Hoe ben je op manege Pretfort verzeild geraakt?
Toen ik in Nieuwveen woonde, in 1975, maakte ik al buitenritten op Pretfort. 
Meneer van Schaik reed voorop en het was big fun! De Machineweg was bij 
voorbeeld nog onverhard en die konden we dan helemaal uit galopperen! Toen 
Vincent geboren werd, ben ik er een poos mee gestopt maar toen Marsha 
en Vincent eenmaal op paardrijden wilden toen ze 8 en 10 jaar waren, ben ik 
ook weer met rijden begonnen. Ik reed in een manegeles en ik kreeg les van 
meneer van Schaik.
Jullie leasen al heel lang het paard Wilma. Hoe is dat zo gekomen?
Eerst leasden we een ander paard, Silvia. Maar die deed niets anders als 
bokken. Er is wel eens een raam kapot gegaan van de kantine, door Silvia! Dat 
was dus niks. Toen kocht meneer van Schaik Wilma, een KWPN-merrie die 
M2 dressuur had gereden. Marsha ging er een keer op rijden en was meteen 
verkocht! “Deze wil ik”, zei ze gelijk! Vincent en ik vonden haar ook gelijk 
fantastisch. We vinden haar nog steeds even leuk als toen!
Herman is zeker de enige die geen echte paardengek is?
Klopt, Herman heeft helemaal NIETS met paarden. Hij heeft in een vakantie 
wel eens buitenritten met me gemaakt door de bergen, maar hier komt 
hij eigenlijk nooit. Hij is in al die jaren misschien twee keer langs geweest, 
hahaha!
Wat is er zo leuk en zo speciaal aan Wilma, vertel eens iets over 
haar?
Alle informatie over Wilma heeft al een keer in de Pretpraat gestaan, want 
ze is een keer Pretpaard van de Maand geweest, maar goed: Wilma is een 
KWPN-merrie van 25 jaar oud. Ze heeft een heel lief maar zeer eigenwijs 
karakter. Wij vallen wel voor paarden met een sterk karakter weet je, een 
echte personality! Wilma kan alles! Ze springt heel goed, ze is goed in dressuur 
en ze houdt erg van keihard galopperen, net als ik! Ze is een echte uitslover, 
een showpaard. Als ze met de Open Dag mee deed met puntenspringen, was 
ze gewoon niet meer te houden! Nog steeds is ze een echte stoere dame, in 
april wordt ze al 26! Ze is ook erg bazig, ze is de baas van alle andere paarden.
Op stal is het een echte lieverd, een knuffel. Je kunt echt alles met haar doen! 
Wilma is gewoon The Best!
Heb je, buiten je superhobby Wilma om, nog andere hobby’s?
Ja hoor, ik houd van vakanties. Ik ga zeker eenmaal per jaar naar Engeland 
op familiebezoek en verder gaan we elk jaar op vakantie naar bij voorbeeld 
Frankrijk of Spanje. Ik houd ook erg van tuinieren. Schilderen is ook een 
hobby, eerst landschappen en portretten en nu ga ik over op moderne 
stijl en abstract. Verder bezoek ik graag concerten van de Rolling Stones 
en Rammstein en allerlei Hard Rock en Heavy Metal bands! Lekker 
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“Headbangen”, heerlijk! Ook een hobby is het helpen uitmesten, al 12 jaar 
elke zondagochtend. Tenslotte ben ik, op verzoek van Herman, begonnen met 
golfen. Dat moet eigenlijk nog echt leuk gaan worden, want het is een hele 
moeilijke sport om onder de knie te krijgen! 
De laatste vraag: wat vind je het leukst aan Pretfort en wat zou je 
graag willen veranderen?
Pretfort is al sinds jaar en dag mijn tweede thuis! Ik vind het hier heerlijk en zo 
gezellig!
Het enige dat ik anders zou willen hebben, is dat er wel eens muizen lopen 
hier! Ze zitten in mijn paardendekens en ze bijten er gaten in! Terrible!!
Maar eh… eigenlijk ben ik stiekem gewoon een beetje bang voor muizen hoor!

Pretpaard 
van de 
maand:
ZOYA!

Volledige naam: Zoya
Geslacht: Merrie
Leeftijd: 7 jaar (geb. 11 april 
1998 te Marienheem, Raalte, 
Holland)
Ras/type: Arabier, opgenomen in het Nederlands Arabische Volbloedpaarden 
Stamboek 
Kleur: Bruin
Stokmaat: 1.54
(Voor)ouders: Moeder Zolitha, vader Prismen. 
Opa Prins Abdullah Nomar is een beroemde en erg gewilde Arabische hengst!
Aftekeningen: Witte kol op het voorhoofd, aan haar linkerachterbeen heeft 
ze een sokje, binnen achter iets oplopend.
Andere uiterlijke kenmerken: Zoya heeft een echt “arabierensnoetje”, 
d.w.z. een ingedeukt neusbeen en een klein, kort hoofdje met parmantige 
oortjes recht op het hoofd. Verder heeft ze mooie, grote, onschuldige ogen en 
een heel dun vachtje. Ook een echt kenmerk van Arabische merries is het bolle 
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buikje. Ze zijn dan echter niet dik, want soms zijn met lopen de ribjes zelfs te 
zien.
Zoya heeft een mooie bos met manen en een grappige, parmantige manier 
van lopen. Haar Arabierenbloed is ook terug te zien in de staart die ze mooi 
“draagt”, vooral als ze in een vurige bui is en even in de bak losgegooid wordt.

Voorgeschiedenis:
De fokker van Zoya bevindt zich in Marienheem, maar Zoya werd door de 
familie Kleijn uit Alphen aan den Rijn in juli 2002 gekocht in de buurt van 
Leimuiden. De eigenaresse had een dwarslaesie en kon daarom niet meer 
op Zoya rijden. Omdat zij ook net gescheiden was en het geld niet meer 
had om Zoya voor haar kinderen toch te houden werd Zoya het paardje van 
Michelle Kleijn. De eerste maanden werd Zoya gestald op een boerderij in 
Ter Aar, waar Zoya een paar weken erg ziek is geweest van de paardenziekte 
droes. Toen zij hiervan genezen was, bleek ze toch wel iets meer energie te 
hebben dan voordat ze ziek werd, en daardoor werd baasje Michelle soms 
wel wat zenuwachtig met rijden. De bokken en de steigers waren namelijk 
niet van de lucht! Joehoeoeoe! Op zich deed Zoya dit helemaal niet met 
kwade bedoelingen, ze heeft echt een hartje van goud en een erg vriendelijk 
karakter. Alleen…probeer maar eens in het zadel te blijven zitten met al dat 
enthousiaste gehups en gespring van het dartele ding!
Na enige weken nam het gehups en gespring weer wat af, en liep Zoya weer 
zonder gekke acties keurig haar rondjes, gelukkig! 
In december 2002 verhuisde Zoya naar op manege Pretfort, waar ze nu 
nog steeds staat. Ze is inmiddels wel van eigenaar is gewisseld, Danique 
Woudstra mag zich tegenwoordig de trotse eigenaresse van Zoya noemen. 
Omdat Danique niet elke dag zelf kan komen rijden, mogen de leskinderen 
van de manege ook nog van Zoya genieten! Zo nu en dan is Zoya wat drukker 
dan anders, bij voorbeeld als het erg koud of winderig is, maar meestal is ze 
gewoon erg braaf en ze is dan ook een erg geliefd manegepaardje!

Karakter: Zoya is een uitermate vriendelijk, gehoorzaam en enthousiast 
paardje. Ze heeft veel belangstelling voor haar omgeving en ze werkt graag. Ze 
heeft de neiging wat zenuwachtig te worden bij extreme weersveranderingen 
of in voor haar onbekende situaties en heeft dan een rustige, geduldige 
aanpak nodig. Verder heeft Zoya eigenlijk geen minder leuke eigenschappen, 
al wil ze soms nog wel eens achteruit i.p.v. vooruit lopen of een bokje te geven 
wanneer ze een standje krijgt. Ook in contact met andere paarden is Zoya erg 
vriendelijk en zachtaardig.

Hobby’s:
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- Rennen en spelen in de bak of het weiland, liefst met kleinere pony’s
- Geborsteld worden
- Geaaid en geknuffeld worden
- Kortom: heeel veel aandacht!
- Springen (kan een flinke hindernis aan, springt dan als een springveer 

met 4 benen tegelijk de lucht in)
- Eten!!!
- In het zonnetje staan
- Wollen truien, om met haar neusje in te woelen

Houdt niet van:
- Haar buurpaarden wanneer er gevoerd wordt (denkt dat ze het 

komen afpakken)
- Agressieve en trappende soortgenoten (maakt dan dat ze weg komt!)
- Een vreemde omgeving (oei!)
- Harde geluiden (ieks!!)
- Plotselinge bewegingen van mensen en dingen om haar heen 

(hellup!!!)
- Op de treeplank van de trailer stappen (aaarch!!)
- Door de stalgang 

lopen langs alle billen-
bijtende soortgenoten 
(Rennen!!!!)

- Kou
- Regen
- Wind
- Onweer
- Te smalle staldeuren
- En tenslotte natuurlijk 

nog: de hoefsmid en de 
veearts!

Omdat Zoya zelf wat nerveus 
en onzeker van aard is, zal ze 
niet voor iedereen het geschikte 
rijpaard zijn. Met veel geduld 
en vooral veel enthousiasme 
zal ze echter graag werken voor haar ruiters. We hopen dat Danique en alle 
manegeruitertjes nog lang plezier met Zoya zullen beleven. Zij is in elk geval 
deze keer het Pretpaard van de Maand!
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Wist U dat….
- Het paard Benz om is gevallen in de binnenbak met Iris op zijn rug?
- We zowel een ambulance als de traumahelicopter binnen 10 minuten 

op het erf hadden staan?
- Iris gelukkig “gewoon”met de ambulance mee werd genomen?
- Het allemaal goed afliep en Iris gewoon weer thuis is?
- Zij zelfs niet eens iets bleek te hebben gebroken?
- Ze gelukkig alleen wat hoofdpijn overhield aan het avontuur?
- We allemaal nog flink de bibbers in de benen hebben na dit alles?
- Chardin al die aandacht zeker ook wel graag wilde en besloot ook om 

te vallen met Sonja op haar rug?
- Sonja op de grond van de bak heel hard lag te roepen: “Niet huilen, ik 

ben niet dood, ik leeeef nog!!!”, tegen de dodelijk geschrokken Esther, 
Lisanne en Sam?

- Inge denkt dat Chardin gewoon wraak voor haar heeft genomen, 
omdat Sonja haar de dag ervoor in elkaar had geslagen?

- Belle ook al eens op haar knieen in de bak lag, met Lisanne op haar 
rug?

- Wij hopen dat driemaal scheepsrecht is, en dat het nu een keer klaar 
is met al die kunsten!!!

- Het voordeel van dit alles is dat er nog niet eerder zoveel mensen met 
hun cap op gaan rijden?

- Je weer elke twee weken een zak wortels kunt bestellen voor je 
paardje bij de wortelboer?

- Ze 3,50 per zak kosten?
- Je er ook heeeeerlijke hutspot van kunt maken?
- Er een nieuw lease- en manegepaard is, namelijk 

Lucas?
- Hij voor 5 dagen geleased wordt door Ellen en 

Corinne?
- Hij op donderdag en zaterdag mee loopt in de manegelessen?
- De pony Casper terug is van weggeweest en hij op dinsdag en 

zaterdag ook in de manegelessen mee mag lopen?
- Manegepony Desi ook weer terug is op het honk?
- Zoya nu het paard is van Danique Woudstra?
- Ook Zoya mee mag lopen in de manegelessen?
- Het fjordenpaardje van Elena Hoogstrate, Lille, ook op Pretfort staat 

en mee mag lopen in de lessen?
- Er dus weer een flinke keuze is w.b. manegepaarden?
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- Alle stallen dus weer zowat bezet zijn?
- Er ook nog een stal is bezet door de kippenfamilie Tokkie?
- Ze ons elke dag trakteren op twee kakelverse eieren?
- Ria en Marcel kotsmisselijk zijn van al die eieren die ze nu op moeten 

eten?
- Wij ze daar gerust graag bij willen helpen?

 - Gaby, Martijn en Fluck nu eindelijk hun nieuwe stulpje in kunnen?
 - Hun nieuwe huis erg mooi is?
 - Ze als uitzicht een hoop pony’s hebben.

- Vera en Maybe alweer 5 winstpunten hebben in de L1?
- Lot en Ragne inmiddels hun debuut hebben gemaakt in de M2?
- Je het federatienieuws ook allemaal op de site www.pretpraat.nl kunt 

nalezen?
- Alle uitgaven van de Pretpraat hier ook op na te lezen zijn?
- Je ook een bericht kunt achterlaten in het gastenboek van de site?
- Je dus gewoon elke dag even op deze grandioze site moet kijken!!!
- Ad Koster 6 keer per jaar enorm veel werk verzet om weer een 

spiksplinternieuwe Pretpraat te maken?
- Dat wij hem daarvoor ONWIJS willen bedanken? Evenals Bert 

Marsman natuurlijk, voor het verzorgen van de website?
- Esther voor elke Pretpraat weer een leuk interview weet te maken?
- Zij ook het Pretpaard  heeft verzonnen en maakt?
- en dat zij de roddels tegenwoordig verzamelt?
- Wij dat wel een applausje waard vinden!!
- Zij hiervoor ook heel hartelijk wordt bedankt!!
- Sinterklaas en zijn Pietermannen onze manege hebben bezocht?
- Dit feest een daverend succes was?
- Flitsie, de hond van Ria en Marcel, als beste uit de bus is gekomen met 

de cadeautjesestafette?
- Marcel en Ria erg te spreken waren over de verzorging van dit feest 

door het bestuur?
- Er namelijk ook weer netjes was opgeruimd toen het feest ten einde 

was?
- We sowieso heel blij zijn met alle activiteiten van het bestuur?
- Wij iedereen een supergave kerst en een spetterend 2006 

willen toewensen? Dus….

Fijne feestdagen allemaal,
en tot ziens in het nieuwe jaar!!!!



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 22

Puzzel om op de klok van 24.00 uur te wachten...

Zoek in de tekening zoveel mogelijk mensen, dieren, dingen en begrippen die 
met SCH beginnen. Alle woorden moeten in de Van Dale of de Bosatlas staan.
Mail je oplossing naar pretpraat@deziende.nl.
Degene met de meeste goede woorden ontvangt een aardigheidje.
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Wij feliciteren de jarigen in de komende maanden
en wensen iedereen heel 

Fijne Kerstdagen en een 
Voorspoedig, Gezond en Sportief 2006!!

December
� Marieke Paymans
6 Tamara Pietersen
� Lyanne Bardelmeijer
� Marja Mourik
12 Jessica Rietveld
12 Sylvia Tijsterman
12 Romy van Egmond

Januari
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
� Lisette Koster
12 Ricardo Wessels
1� Patricia Muilwijk
1� Maxime van der Ploeg
15 Marcella Winkel
1� Stephanie Leliveld
1� Anne Roos Peterse
21 Chantal Pietersen
23 Anne-Lot Paymans
2� Annemieke Weerheim
25 Danique woudstra
26 Elise Remmelzwaal
2� Corrie Smittenaar
2� Anneke Epskamp

Februari
3 Martine Wittebol
5 Linda de Groot
� Julia Vianen
10 Felicia Brouwer
10 Denise Marsman
10 Sonja Koster
10 Lisanne van der Noordt
12 Jacqueline Oostveen
22 Esther van der Vlies
25 Anna Vis

Maart
2 Daphne van der Hoogte
2 Cor Weber
5 Franca Brussee
5 Rosanne van Schaik
13 Irene Weerheim
15 Saskia Veenman
15 Marjanne Keizer
1� Femke Severrien
20 Margit Flinterman
2� Carola Stolk
25 meneer van Schaik
25 Jasmine van Schaik
2� Sarah Schuurman
2� Judith Schuurman



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

De manege is voor lessen gesloten in de 
periode van 25 december t/m 2 januari.

Op zaterdag 24 december
is er dus nog gewoon les.

Dat is dus de laatste lesdag in 2005.

Begin januari is er een tieneravond.
Lees de informatie in de kantine.

Op 23 januari en 13 februari gaan we 
diploma-rijden.

Zie pagina 5 van dit blad
voor meer info.

Wij wensen u Prettige 
feestdagen en een voorspoedig 

2006.


