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APK FOR LIFE. BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE OF GEBRUIKTE NISSAN ONTVANGT U LEVENSLANG GRATIS APK. VRAAG ER NAAR IN ONZE SHOWROOM OF KIJK OP WWW.APKFORLIFE.NL
SHIFT_to one

NissaN x-trail: 
comfort in 
stoer design

LOOP EENS BINNEN
BIj NISSaN VaN LEIjdEN...

NissaN NOtE: 
voor ouders 

van nu

maak een 
proefrit

...en maak kennis met het team vakmensen dat achter de 
naam van Leijden staat. Naast perfecte service vindt u bij ons de uitge-
breide range Nissan modellen. Of u nu voor de Micra, NOTE of X-TRAIL kiest, u 
rijdt altijd zorgeloos. Kopen of leasen? De mensen van Nissan Van Leijden zijn u 
graag met vakkundig advies van dienst.

autobedrijf Van leijden
Koperweg 1, aLPHEN aaN dEN RIjN (autopark Heimanswetering)

T. verkoop: 0172-42 07 07, T. werkpl./mag.: 0172-44 03 66 
i: www.vanleijden.nl  e: info@vanleijden.nl

NissaN micra: 
groots maar klein 
geprijsd
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Oplage per nummer ca. 200.
Al vanaf € 40,00 per jaar kunt u in ons 
blad adverteren. Informeer er eens 
naar bij de penningmeester.

COPY en FOTO’S INLEVEREN
Bij Ad Koster of Esther van Maltha
Bij voorkeur per E-mail: 
pretpraat@deziende.nl
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Ad Koster Printing
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Inleveren kopij:
Uiterlijk 10 februari 2010

Rijvereniging:
Naast Ruitersportvereniging “De 
Ziende”, bestaat er ook een aparte 
vereniging voor de ruiters die deelne-
men aan wedstrijden buiten Manege 
Pretfort. 
Dit is de Rijvereniging “De Ziende”. 
Informatie hierover kunt u krijgen via 
Janneke vd Vis, de sekretaris van deze 
zuster vereniging.
Telefoon: (0172) 616909.
Het gironummer van deze aparte 
vereniging is 10.347.

Betaling van lesgelden:
Dit doet u op giro 1941.587 t.n.v. 
Manege Pretfort te Aarlanderveen.
Dus niet via de rekeningen van de 
vereniging.
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Van de voorzitter 
Het is een natte zondag. Terug van Pretfort, waar vele 
paarden wat humeurig voor zich uit stonden te staren 
in hun boxen, inclusief onze Barok, die weinig bereid 
leek zijn warme, droge stal te verlaten. En ook de 
zondagsruiters, die iedere zondagochtend gezamenlijk 
uitrijden, kwamen alweer erg nat terug. 
In het bestuur hebben we even een redelijk rustige 
tijd, tot we in januari weer beginnen met vergaderen. 
En verder loopt alles op rolletjes. We hebben op 24 ok-
tober een prachtige dressuurwedstrijd achter de rug. 
Altijd een mooie dag om mee te maken, al die mooi aangeklede kinderen in hun 
officiële wedstrijdkleding. En dan de spanning over het proefje en over de uitslag. 
Het weer zat niet helemaal mee en dat was vooral erg zielig voor Anneke, in de 
buitenbak, die alsmaar de regen en wind in haar gezicht kreeg. Daarom extra 
veel dank voor je volharding, Anneke! Tja, als jurylid had je het deze keer echt 
makkelijker, al was het daar weer lastig de goede en de nog betere ruiters te 
onderscheiden. Er was een ring waar wel vier kinderen op dezelfde plaats ein-
digden. Dat zijn voor ons als bestuur altijd wat benauwde momenten, zeker als 
dit in de top drie gebeurt, maar gelukkig eindigden deze kinderen onder de derde 
plaats en zodoende hadden we in ieder geval geen probleem bij de prijsuitrei-
king. 

Daarna volgde op 31 oktober een zo mogelijk nog mooiere Halloween. Wat is 
daar enorm veel aandacht en tijd aan besteed! Het begon al bij de entree, waar 
in het donker een nogal lugubere pop in paardrijdkleren aan de slagboom hing. 
Brrr. Ik ben in de ‘kamer’ van de ‘gezichtsloze’ Jacky geweest en heb met bewon-
dering gekeken naar alle mooie details in de inrichting, allemaal zelf gemaakt. 
En genoten van het suikeren hartje ‘zodat je hart niet zou verstenen’ en het 
meegegeven toverpoeder. Wat prachtig doordacht allemaal! Al was ik wel heel 
blij dat ik de kettingzaag ben misgelopen, want ik zou het echt ter plekke hebben 
begeven.
Iets waar we best even met zijn allen bij stil mogen staan en trots op mogen 
zijn is het feit dat zo’n avond alleen mogelijk is dankzij de inzet en creativiteit 
van vele Pretforters, Ik vind het toch wel heel bijzonder zoveel mensen in een 
vereniging te hebben, die met veel zorg, aandacht en vrije tijd iedere keer weer 
wat leuks en bijzonders voor de andere ruiters verzinnen en uitvoeren. En daarbij 
de kantine prachtig versieren en de buitenboel bijhouden. 
De volhardingsprijs van Halloween gaat overigens zonder meer naar Valda, die 
helemaal stijf onder een tafel uitgekropen kwam, waar ze de hele avond (!!) heel 
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ongelukkig had gezeten om haar hoofd in een soeppan te houden. En verder 
natuurlijk naar al die dappere kinderen die het volgehouden hebben om het hele 
parcours te lopen, langs alle gruwelijke griezelzaken. Ik had het jullie echt niet na 
gedaan! 

Een ander belangrijk moment was 
het eindigen van de stroopwafel-
actie op 14 november, waar niet 
alleen Suzanne, maar volgens mij 
de hele familie van de Burgh mee 
bezig is geweest. In een fantasti-
sche eindsprint is uiteindelijk toch 
nog € 651,-- bij elkaar gehaald. Wat 
een prestatie en opnieuw: wat een 
volharding!! Wat hebben jullie er 
hard aan getrokken en enorm je 
best voor gedaan. Namens alle paarden alvast veel dank!! Ze stralen jullie straks 
tegemoet in ons ‘Hippisch Centrum’. 

En nu is Sinterklaas ook al op bezoek geweest. Dat was wel heel bijzonder: is hij 
net aangekomen en komt hij meteen al naar Pretfort!! Ook voor de Pieten was 
het nog wennen, na zo’n lange bootreis waar ze geen kind hebben gezien. Vooral 
de Pepernotenpiet kreeg het wel even benauwd, toen iedereen in de gaten kreeg 
dat er nog pepernoten waren. Het was lang geleden dat er zoveel kinderen op 
hem afgestormd kwamen! 
De opkomst was enorm: er zaten dit jaar heel wat kinderen vol verwachting 
uit te kijken naar de Sint en zijn Pieten en de spelletjes, die kennelijk goed in de 
smaak vielen. En omgekeerd zat Sint ook vol verwachting naar een aantal kinde-
ren uit te kijken, maar helaas: geen spelletjes en geen cadeautje voor hen, want 
ze bleken uiteindelijk niet te komen. Wel een beetje sneu voor de Sint, want als 
je je opgeeft voor een activiteit dan rekent Sinterklaas op je en trouwens ieder-
een die iets op Pretfort organiseert. Dus: als je je bedenkt en toch liever niet wilt 
komen, wil je er dan even op tijd aan denken om je af te melden? Natuurlijk kun 
je altijd onverwacht ziek worden, maar als je al weet dat je toch niet komt, laat 
het dan even weten. 

En, hebben jullie het fantastische werk van Marit al bekeken op de site? Al onze 
geliefde en misschien wel minder geliefde manegepony’s staan prachtig op de 
foto, voorzien van deskundig commentaar. Dank je, Marit, hartstikke mooi ge-
daan! En nogmaals: de hoofdstelletjes zijn ongeveer klaar. Het zijn er uiteindelijk 
niet zo veel geworden, want veel riempjes bleken toch nog wel bruikbaar te zijn, 
maar wie interesse heeft, kan via het jeugdbestuur een ‘afgekeurd’ hoofdstel 
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zonder bit kopen. 

En wat is er verder nog aan paardennieuws? Ik las dat het paard van Isabelle 
Werth is gestorven. Bah, wat een triest moment voor haar. En Franca en ik zijn 
druk doende allerlei open dagen te bezoeken. Zo waren we bijvoorbeeld bij de 
‘Equine Sports and Leisure’, een opleiding bij van Hall Larenstein in Wageningen 
voor de ware paardenliefhebber. Zelf was ik meer gecharmeerd van het bere-
kenen van de ruimte die koeien innemen in de wei en vooral ook van de leuke 
jongen met zijn onderzoek naar verrijdbare kippenhokken, maar de door Franca 
gevolgde les over ‘nutrition’ bleek ook heel interessant te zijn. Hier leerden wij 
dat je een paard eerst hooi moet geven en dan pas bix, want doe je het anders-
om, dan kan je paard een maagzweer krijgen. Ik snap nog steeds niet waarom, 
maar de chemische processen die dit veroorzaken worden vast in de volgende les 
behandeld. 

Verder hebben wij hier thuis erg gelachen om de Paardenkrant. Als je echt niets 
meer te doen hebt, moet je eens de Paardenkrant gaan lezen, heel ontspannend! 
Een echte ons-kent-ons krant uit de paardenwereld. Wij hadden een proefabon-
nement voor tien nummers en kwamen zo te weten dat in week x een merrie 
koliek had gekregen. Goh, daar keken wij zeer van op. Ook had een Shetlander, 
in het bezit van een familie met twee kleine kinderen, die in het artikel ook uit-
gebreid aan bod kwamen, ergens een prijs gewonnen. Ook heel interessant. 
Wat mij echt interesseerde, was dat een fokker naar Wales was gereisd om 
daar pony’s in te kopen. Alle pony’s stonden met naam en prijs vermeld en het 
opzienbarende was nu (voor mij als leek dan) dat de prijzen voor die raspony’s 
varieerden van ongeveer € 50,-- tot 
€ 300,--. Dus zelfs het duurste veulen was nog steeds wel betaalbaar! Daarna 
heb ik Easy eens peinzend aangekeken. Ik vind haar echt prachtig, maar zou 
zij ook zo spotgoedkoop zijn? Dat is toch bijna een belediging voor zo’n mooie 
dame! Laten we maar hopen dat ze voorlopig ‘onbetaalbaar’ blijft, dan kan ze 
nog heel lang bij ons blijven!

Corian Messing

Ruitersportvereniging “De Ziende”
en Manege Pretfort

wensen u Prettige Feestdagen
en een heel voorspoedig,
sportief en gezond 2010
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Nieuwe tarieven Pretfort
Vanaf 2010 gelden er nieuwe kwartaaltarieven voor de lessen op Pretfort.
Net als voor de meeste andere mensen, zijn ook de kosten op de manege het 
afgelopen jaar weer behoorlijk gestegen. En de paarden zijn niet minder gaan 
eten, dus zal er toch wat meer geld moeten binnenkomen.
De nieuwe tarieven zijn:  Ruitertjes tot en met 12 jaar € 115,00
 Ruiters boven de 12 jaar € 127,00
Bij betaling binnen 2 weken, mag u nog steeds € 2,- in mindering brengen op 
deze bedragen.

Veilig gevoel: 
een goede cap!
We willen u er op wijzen dat het dragen van een 
cap tijdens de lessen op de manege verplicht is. Er 
is echter een behoorlijk verschil tussen goede caps 
en caps uit de goedkopere prijsklasse.. Die goed-
kope caps hebben in het algemeen geen goede 
pasvorm en blijven onder het rijden dan ook niet 
goed zitten. 
Vaak passen ze wel als ze in de winkel worden gepast, maar gaan ze op het 
hoofd staat klapperen tijdens het rijden.
We raden u dan ook aan om uitsluitend caps van goede kwaliteit aan te schaf-
fen. Al onze adverteerders kunnen u daar informatie over verstrekken en ze u 
ook leveren.
Het gaat toch om de veiligheid van uw kind of u zelf!

Diplomarijden
In het eerste kwartaal van 2010 gaan we weer diplomarijden.
Binnenkort maken de instructrices een lijst met degene die een brief gaan krij-
gen om hier aan deel te nemen. Mocht jij geen brief krijgen en denken dat je 
wel degelijk goed genoeg kunt rijden om hier aan mee te doen, overleg dan met 
je instructrice en/of met Ria. Het kan namelijk zijn dat je per ongeluk over het 
hoofd bent gezien tijdens het maken van de lijst.
De brieven gaan halverwege december op de post.
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Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

Dorpsstraat 125a  Nieuwkoop | Telefoon: 0172-521010

nieuwkoop@deerenberg.nl | www.deerenberg.nl

Deerenberg & Van Leeuwen geeft u een persoonlijk 
”plan van aanpak” bij de verkoop van uw woning.

W
ij

 v
e
rk

o
p

e
n

 n
ie

u
w

e
(+

 r
e
st

p
a
rt

ij
e
n

) 
e
n

 g
e
b

ru
ik

te
ru

it
e
rs

p
o

rt
a
rt

ik
e
le

n
.

W
ij

ve
rk

o
p
en

vo
o
r 

u
 u

w
 g

eb
ru

ik
te

ru
it
er

sp
o
rt

ar
ti
ke

le
n
.

A
rt

ik
el

en
 u

it
 r

es
tp

ar
ti
je

n
 k

o
st

en
 m

ax
im

aa
l 
7
5
%

 
va

n
 d

e 
ad

vi
es

ve
rk

o
o
p
p
ri
js

.
G

eb
ru

ik
te

 a
rt

ik
el

en
ko

st
en

 m
ax

im
aa

l 
5
0
%

 v
an

d
e 

ad
vi

es
ve

rk
o
o
p
p
ri
js

.

R
u

it
e
rs

p
o

rt
A

rt
ik

e
le

n

W
e
b

 w
in

k
e
l:

 w
w

w
.g

e
b

ru
ik

te
n

o
v
e
rj

a
ri

g
.n

l

P
o

st
 a

d
re

s:
 T

ra
n
sp

o
rt

w
eg

 3
6
, 

2
4
2
1
 L

S
 N

ie
u
w

ko
o
p

Te
le

fo
o
n
: 

0
6
 4

6
 7

5
 6

2
 7

2
 -

 e
m

ai
l:

 i
n
fo

@
g
eb

ru
ik

te
n
ov

er
ja

ri
g
.n

l

B
e
zo

e
k
 a

d
re

s 
(o

p
 a

fs
p
ra

ak
):

 T
ra

n
sp

o
rt

w
eg

 3
6
, 

N
ie

u
w

ko
o
p

W
ij

ko
m

en
 g

ra
ag

 b
ij
 u

 o
p
 w

ed
st

ri
jd

en
, 

o
p
en

 d
ag

en
 o

f 
b
ij
 e

en
 r

u
it
er

/p
aa

rd
-d

ag
.

O
n
s 

st
re

ve
n
 h

o
u
d
t 

d
e 

ru
it
er

sp
o
rt

 b
et

aa
lb

aa
r!

A
a
n

b
ie

d
in

g
e
n

:

€
 9

0
,-

K
in

d
er

-w
ed

st
ri
jd

-s
et

 5
-d

el
ig

: 
Ja

sj
e,

 b
ro

ek
, 

b
lo

u
se

, 
p
la

st
ro

n
en

 h
an

d
sc

h
o
en

en
€

 9
0

,-

B
ij

 i
e
d

e
re

 b
e
st

e
ll

in
g

 v
ia

 d
e
 w

e
b

sh
o

p
 k

ri
jg

t 
u

 e
e
n

 l
e
u

k
e
 a

tt
e
n

ti
e
!

K
in

d
er

-s
ta

rt
er

-s
et

, 
6
-d

el
ig

: 
C
ap

, 
b
ro

ek
, 

la
ar

ze
n
, 

so
kk

en
,

zw
ee

p
 e

n
 b

o
rs

te
ls

et
je

N
IE

U
W

 A
D

R
E
S

H
a
rr

y’
s 

H
o

rs
e
®

 B
u

it
e
n

d
e
k
e
n

‘C
o

n
ce

p
t’

 1
0

0
, 

2
0

0
 e

n
 3

0
0

 g
ra

m

Ee
n 

id
ea

le
 3

-i
n-

1 
de

ke
n 

w
el

ke
 m

ul
ti
fu

nc
ti
on

ee
l t

e 
ge

br
ui

ke
n 

is
 b

ij 
ve

rs
ch

ill
en

de
 w

ee
rt

yp
es

. 
B
ei

de
 

de
le

n 
zi

jn
 i

ng
en

ie
us

 a
an

 e
lk

aa
r 

te
 b

ev
es

ti
ge

n 
w

aa
rd

oo
r 

er
 e

en
 d

ik
ke

re
 b

ui
te

nd
ek

en
 v

an
 3

00
 

gr
am

 o
ns

ta
at

.
va

n
 €

 1
4

4
.8

5
 n

u
 v

o
o

r 
€

 1
0

4
,9

5
va

n
 €

 1
4

4
.9

5
 n

u
 v

o
o

r 
€

 1
0

4
,9

5

T
H

E
R

M
O

 L
A

A
R

S
 L

A
A

G
 

va
n

 €
 1

4
.9

5
 n

u
 v

o
o

r 
€

 7
,5

0
va

n
 €

 1
4

.9
5

 n
u

 v
o

o
r 
€

 7
,5

0

N
U

: 
€

2
7

,5
0

H
ar

ry
s 

H
or

se
 k

in
de

r 
m

ut
s 

en
 s

ja
al

 s
et



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  10

Adverteerders bedankt!!
Dit blad kan alleen verschijnen dankzij de sponsoring door de adverteerders die 
er in staan. Zonder hun bijdragen zijn de kosten te hoog en moeten we stoppen 
met deze Pretpraat.
En ondanks het feit dat we (dankzij Bert Marsman) een geweldige website heb-
ben, is het clubblad toch nog steeds de beste binding met de leden.
De website is natuurlijk veel actueler, maar het blad valt zes maal per jaar (onge-
vraagd) op de mat, en daar hoeft u niets voor te doen.
We willen daarom alle adverteerders heel hartelijk danken voor hun sponsoring 
in het afgelopen jaar en hopen ook volgend jaar weer op hen te mogen rekenen.

Daarnaast zijn we ook naarstig op zoek naar enkele nieuwe adverteerders.
Mocht u in ons blad willen adverteren, of weet u iemand die dat wel wilt, neem 
dan even contact op met de penningmeester. (adkoster@deziende.nl).
De tarieven zijn zeer schappelijk. Een kwart pagina kost € 40,- per jaar.
Een halve pagina € 60,- en een hele pagina € 100,- per jaar.

Afbellen bij niet komen
We kennen op de manege een heel tolerante manier van  inhalen van lessen. 
Op menig andere manege is dat niet eens mogelijk. Bij Pretfort kun je je gemiste 
lessen gewoon op een andere dag inhalen. Weliswaar binnen het zelfde kwar-
taal, maar in uitzonderingsgevallen wil Ria zelfs daarbij nog wel eens een oogje 
dichtknijpen.
Er is echter één voorwaarde aan dat inhalen: Je moet de les die je niet kunt 
rijden wel 24 uur van te voren afzeggen.  Dan kunnen er namelijk nog 
inhalers in jouw plaats in die les worden geplaatst.

Helaas komt het nog steeds voor dat het afbellen wordt vergeten of dat dat kort 
voor de les pas plaatsvindt. 
In die gevallen is het voor ons niet mogelijk om inhalers in de les toe te laten.
Voor jou wil dit zeggen dat je je les niet mag inhalen!

Ook bij wedstrijden en andere aktiviteiten van de vereniging komt het voor dat 
mensen zich inschrijven en vervolgens niets meer van zich laten horen.
De vereniging heeft dan in bijna alle gevallen wel kosten voor hen gemaakt.
Zo verschenen met het Sinterklaasfeest drie kinderen die zich hadden inge-
schreven toch maar niet. De kadootjes en het snoep waren echter ook voor hen 
gekocht. Een rechtstreekse kostenpost voor de clubkas dus. 
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Industrieweg 8 | 3481 MD  Harmelen
T. (0348) 44 54 24 | F. (0348) 43 13 39

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

WWW.RUITERSHOP.COM

• GRATIS zadelpasservice

• Meer dan 300 zadels op voorraad

• Eigen zadelmakerij

• Alles voor mennen

• Rijkleding van ALLE TOPMERKEN

• Meer dan 2000 rijbroeken op voorraad

• Uitgebreid assortiment rijlaarzen

• Deken wasservice

• Borduurservice

• Sportprijzen voor alle sporten

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

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

www.vdlaanbv.nl
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Daarom een dringende oproep aan iedereen om toch echt op tijd af te 
bellen als je niet komt. En op tijd wil dus zeggen 24 uur vooraf!!
Doe je dat niet, dan vervalt je recht op inhalen van lessen.
Bij alle andere aktiviteiten bent u verplicht om te betalen, indien niet 
op tijd afgezegd is.

Licht op de les van.....
Een nieuwe rubriek in Pretpraat.
Bedacht door Chantal Dekker. Bedankt Chantal!
We hopen dat we deze rubriek in elke komende Pretpraat kunnen 
plaatsen. Dus dat degene die door de schrijver van deze editie wordt 
voorgedragen, de pen oppakt en het stukje voor de volgende Pretpraat 
wil schrijven. Uiteraard compleet met foto.

Deze keer de les van donderdagmiddag 16.00 uur.
Hallo alle pretfort fans.
Dit nieuwe stukje in de Pretpraat bedacht ik toen ik op de website van Pretfort 
was. Dus mocht onze groep beginnen.
 
Onze groep rijd in totaal al anderhalf jaar alleen Chantal (ik dus) en Mariëlle zijn 
er als laatste bij gekomen.
Wij zijn een heel hecht groepje en we helpen elkaar ook met alles.
De ouders kunnen het ook heel goed met elkaar vinden!!!
Wij rijden op donderdag van 16.00-17.00 uur!!!

Chantal (11): Ik vind onze 
groep zo leuk omdat we 
elkaar met van alles hel-
pen bijv. er was een meisje 
uit onze groep gevallen en 
daarom lieten we haar eerst 
kiezen op wie ze ging want 
anders vind ze het misschien 
eng en we lieten haar voor-
aan rijden om haar te laten 
wennen. Steffie en Evelien 
zijn mijn beste vriendinnen 
(zie foto met z’n drieën op 
een rijtje) maar ik vind ieder-
een heel lieff!!!
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Evelien(12) Ik vind de les heel erg leuk. Van Ria leer ik erg veel en ook van mijn 
lievelings paarden zijn Borah en Brain. Ik vind het vooral leuk met de anderen 
Chantal en Steffie enz.. Ik ga er elke donderdag met plezier heen!!!
Anniek (10) Ria kan goed les geven vindt ik. Daarom vind ik het leuk in de les. 
Mijn lievelings pony’s zijn Blue eyes en Vosje. Ik ben op paardrijden gegaan om-
dat ik graag wou leren paardrijden!!!
Steffie (12 )Katja (10) Wij vinden paardrijden kei en kei leuk en de groep waar 
wij in rijden is ook leuk. Wij hebben ook al heel veel  vriendinnen. En pas geleden 
gingen we naast elkaar rijden dat vonden we heel leuk.
Mariëlle(9) Ik vind paardrijden heel leuk. Mijn lievelings pony is: Sandor en ik rij 
het liefst op: Vosje. Ik zit op paardrijden omdat paardrijden mijn grootste hobby 
is.
Famke(9) Ik rij op donderdag. Ik vind het heel leuk. En de pony’s zijn heel lief, 
vooral Bonnie. Galop doe ik het liefst.
Sabine(7) Ik vind de donderdagmiddag de leukste dag van de week. Ik begin 
maandag al met aftellen van de dagen. Het liefste dat ik doe, met een leuk 
groepje meiden helemaal los gaan met de paarden. Dat mag van mij wel elke 
dag!!!

Ik geef volgende beurt aan Melissa Dorrestein om te schrijven over haar 
groep,omdat Melissa zo lief is en ze is mijn vriendin!!!

Geschreven door Chantal Dekker

Najaarsdressuur 
Zaterdag 24 oktober werd weer de jaarlijkse najaarsdressuurwedstrijd verreden 
bij de Aarlanderveense Ruitersportvereniging “De Ziende”.
Zoals altijd, was ook nu Manege Pretfort aan de Achtermiddenweg weer de 
lokatie voor de wedstrijd.
Er hadden zich circa 60 deelnemers voor deze activiteit aangemeld en ze gingen 
van start in 7 ringen.
Om half tien beten de ruiters op eigen paarden in de buitenbak het spits af. 
Even later startte in de binnenbak de ruitertjes die nog maar kort rijden.
Buiten reden daarna nog de Joyriders (die meer voor de lol aan een wedstrijd 
meedoen), de ruiters met een D diploma en de ruiters met B- of C-diploma.
De prijsuitreiking van deze vijf ringen vond plaats rond de klok van kwart voor 
één, waarna het middagprogramma van start ging.

In dit middagprogramma zat de tweede groep ruitertjes die nog geen diploma 
hebben en de groep die inmiddels een A-diploma hebben.
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Arte Crema
• Hoogglans keuken

• Tijdloos

• Alle opstellingen mogelijk

vanaf 3995,-
inbouwmerken als: AEG, Zanussi, Bosch, Neff, 

Fagor Itho. etc

en nieuw Duits top keukenmerk: Hofemeier.

Hofemeier levert alle denkbare kleuren en kasten 

en bied u zeer veel mogelijkheden. Kom dit zelf 

zien!

Badkamers vanaf 2500,-
inbouwmerken als: Sphinx, Duravit, Ucoscan, 

Villeroy & Boch, Detremmerie, Alke, Damixa, 

Grohe, etc.

• Géén aanbetaling vooraf

Nobilia
5 jaar garantie

Alle voordelen op een rij:
• eigen montagedienst
• ook leidingwerk, elektra, tegelwerk en

verbouwing door eigen dienst
• leveren van keuken en/of badkamer
• zeer snelle levering van keukens
• bijna alle merken inbouwapparatuur
• ook vervanging van inbouwapparatuur

van Nesstraat 15, 2404 AV Alphen a/d Rijn
0172 - 47 74 54, www.keukentrend.com

di. - do. 09.30 - 17.30 uur
vri. 09.30 - 17.30 uur

18.30 - 21.00 uur
zat. 10.00 - 16.00 uur
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Van deze ringen vond de prijsuitreiking plaats rond drie uur.

De uitslagen:
Eigen paarden
1 - Ester van Doorne op Pasca met 187 pt.
2 - Jane v.d. Ploeg op Quindo met 186,5 pt.
3 - Marina Baartman op Vabion met 186 pt.
4 - Esther van Maltha op Humpey met 185 pt.
5 - Vivian de Kort op Belle met 184 pt.
5 - Julia Vianen op Sunny met 184 pt.
Joy Riders
1 - Els Smit op Borah met 182 pt.
2 - Suzanne Kranenburg op Maybe met 180 pt.
3 - Sylvia Tijsterman op Borah met 179 pt.
Met D-diploma
1 - Marit van Leeuwen op Flair met 187 pt.
2 - Femke Severrien op Flair met 184 pt.
3 - Margit Flinterman op Sanne met 182 pt.
4 - Tamara Pietersen op Sunny met 176 pt.
Met B/C-diploma
1 - Julie Craughwell (B) op Sunny met 179 pt.
2 - Marieke Oudenes (C) op Sanne met 178 pt.
3 - Laura Braam (B) op Bonnie met 177 pt.
4 - Irene Weerheim (B) op Brian met 170 pt.
Zonder A-diploma ring 1
1 - Sabine Esveld op Valda met 204 pt.
2 - Pien Lemmers op Jeroen met 202 pt.
3 - Lianne Gordijn op Vosje met 201 pt.
4 - Isabel de Ruiter op Maybe met 200,5 pt.
5 - Evelien Heemskerk op Bonnie met 198,5 pt.
5 - Desiree v. Wengerden op Jeroen met 198,5 pt.
Zonder A-diploma ring 2
1 - Demi Termeer op Vosje met 203 pt.
2 - Yara Langeveld op Vosje met 196 pt.
3 - Lotte Verheul op Jeroen met 191 pt.
4 - Patricia Kranenburg op Maybe met 190 pt.
5 - Maartje op ‘t Land op Vosje met 188 pt.
5 - Mila v. Rijswijk op Sylvester met 188 pt.
Met A-diploma
1 - Esther v. Gaalen op Sylvester met 213,5 pt.
2 - Sanne Engelander op Borah met 213 pt.
3 - Michelle v. Diemen op Maybe met 199 pt.
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Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl
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4 - Marleen Heikoop op Borah met 197 pt.
5 - Esther Heikoop op Vosje met 195 pt.
5 - Bas Kranenburg op Borah met 195 pt.
5 - Rienke Boonstra op Sunny met 195 pt.
5 - Ruth Walburg op Chica met 195 pt.

De volledige uitslagen en foto’s van de dag zijn te vinden op de website van de 
vereniging www.deziende.nl.

Federatienieuws
Wedstrijden Vera & Rabin
Stil zwijgend zijn Rabin en ik nog steeds actief 
met wedstrijden rijden. Maar al een hele tijd heb-
ben jullie niets van mij gehoord, hier volgt een 
update vanaf 8 maart.

8 maart 2009 Bodegraven
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar werd gereden in Bodegraven op zondag 
8 maart. We hebben een rustpauze gehad van ongeveer 3 maanden. Het extra 
oefenen werd beloond met 2 winstpunten. Met twee mooie proeven behaalde 
ik 182 en 183 punten. Hiermee behaalde ik twee maal een vierde plaats. Erg 
tevreden gingen we richting het terugfront. De stand kwam hiermee op B +8 
winstpunten. 
15 maart 2009 Langeraar
We hadden de smaak te pakken en we gingen op zondag 15 maart richting 
Langeraar. Met twee gereden proefjes haalde in 182 en 174 punten binnen met 
twee maal een 3e plaats. Dat zorgde ervoor dat de teller op 9 winstpunten 
kwam te staan.
5 april 2009 Bodegraven
In Bodegraven op 5 april was er een mogelijkheid om het laatste winstpuntje 
binnen te slepen, want ik had er nog maar 1 nodig. Rabin en ik gingen met ons 
beste beentje voor door de ring. Met een tevreden gevoel stapte ik van Rabin 
en zette hem op de trailer. De jury was minder tevreden over de twee verreden 
proeven, en gaf mij twee maal 178 punten met twee maal een 8ste plaatst. 
Helaas hadden we het laatste puntje niet binnen kunnen slepen maar met een 
tevreden gevoel gingen we terug richting Aarlanderveen. 
3 juli 2009 Woerden
In het over verhitte woerden ging ik met Rabin op concours. Aag, Marit en Ineke 
waren er ook bij om mij aan te moedigen. Er stonden meerdere ringen uitgezet 
in het centrum van Woerden. Omdat het zo warm was deze dag had de orga-
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nisatie besloten dat er in zomertenue gereden mocht worden. In een totaal wit 
pakje ging ik op Rabin stralend door de ringen. Ondanks de warme temperatuur 
ging het rijden erg goed. Ook de jury vond de proeven erg goed en gaf maar 
liefst 193 en 186 punten. Dit was een eerste en vierde plaats waard, dit leverde 
een zakcentje op. Met deze twee behaalde winstpunten kwam de stand op B +11 
winstpunten waardoor ik L1 startgerechtigd was geworden.  
6 september 2009 Langeraar
Na een zomerstop gehad te hebben gingen we 6 september weer op wedstrijd. 
In deze stop hebben Rabin en ik hard getraind voor de klasse L1. Op deze wed-
strijd reed ik mijn L1 debuut. Ik was apen trots op Rabin, ik vond dat het gewel-
dig ging. Ook mijn fans, onder andere Iris, Ester en mijn ouders, waren erg tevre-
den. De jury vond ook dat het heel goed ging. De punten waren ongelooflijk voor 
mijn eerste L1 proefjes met Rabin, 194 en 199 punten. Mijn dag kon werkelijk 
niet meer stuk. Dit leverde buiten de drie winstpunten ook twee eerste plaatsen 
op. De stand is nu L1 +3 winstpunten. 
27 september 2009 Alphen a/d Rijn
We hadden de smaak te pakken, daarom gingen we 27 september weer op 
wedstrijd. Deze keer op de vroege zondag morgen in Alphen a/d Rijn. Ik was hier 
nog nooit geweest, het was dus zoeken naar de weg naar de bak etc. Met een 
grote fanclub ging ik met een smile de bak binnen. De proefjes gingen weer erg 
goed. Nadat ik gereden had gingen we met een tevreden gevoel gelijk richting 
het mooie Aarlanderveen want de prijsuitreiking was pas na een uur. Dit gaf ons 
mooi de mogelijkheid om Rabin bij zijn vriendjes in het weiland te zetten. Na een 
bakje koffie ben ik met mijn vader weer terug gegaan voor de prijsuitreiking. 
Deze keer was de jury wederom tevreden. De proefjes leverde een eerste plaats 
met 180 punten op en een tweede plaats met 183 punten. De stand op dit mo-
ment is L1+ 5 winstpunten.
4 oktober 2009 Langeraar
Vandaag gingen we met Marit en Femke en natuurlijk Rabin richting Langeraar. 
Tijdens het inrijden breiden mijn fanclub uit, Ria, Carla, Corine, Corrie, Vivian en 
Lisa-Maria kwamen ook een kijkje nemen. Natasja heeft de proefjes vandaag 
voorgelezen. Al met al een grote fanclub dus. Toen eenmaal mijn eerste starttijd 
op de klok stond kwam er een mededeling dat de jury er nog niet was. Helaas 
moesten we toen ruim twintig minuten wachten. Na een uur ingereden te heb-
ben gingen we iets vermoeid van start. Maar ondanks het lange wachten heeft 
het een goed resultaat opgeleverd. 186 en 187 punten leverde de twee proeven 
op wat weer twee winstpunten betekend. Ook haalde ik hiermee een 3e en 2e 
plaats. Toen we terug waren in Aarlanderveen zei Ria tegen mij dat het beter 
was als ik de L1 af zou maken nu dat ik in het wedstrijdritme zit. Daarom besloot 
ik om nog 2 wedstrijden te rijden. De stand is tot nu toe L1 +7 winstpunten. 
18 oktober 2009 Hazerswoude-Rijndijk
Op de late zondagmiddag vertrokken we richting Hazerswoude – Rijndijk. In de 
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vooraf gaande week heb ik met voornamelijk Aag geoefend zodat Rabin met 
minder moeite de trailer in zou lopen. Dat ging de afgelopen tijd namelijk niet zo 
soepel. Het resultaat mocht er zijn, Rabin liep vlekkeloos de trailer op. Toen het 
eenmaal tijd was voor de proefjes was het redelijk druk in de los rijdbak. Maar 
de proefjes gingen net als de voorgaande wedstrijden erg goed. De jury was ook 
redelijk tevreden en gaf voor de proefjes 180 en 179 punten. Hiermee behaalde 
ik een 6e en 8ste plaats. Dit betekend dat ik weer een puntje erbij heb gescoord. 
De teller staat nu op L1 + 8 in vier wedstrijden.
25 oktober 2009 Alphen a/d Rijn
Op de zonnige zondag vertrokken we richting het oh zo verre Alphen a/d Rijn. De 
mogelijkheid was aanwezig om met de twee proefjes de L1 af te sluiten. Bij tien 
winstpunten mag je door naar de volgende klasse, voor mij is dat L2. Natuurlijk 
heb ik mijn beste beentje voorgezet om de punten te behalen. Tijdens het inrij-
den ging het al erg goed, dus ik was al erg tevreden. De proefjes gingen ook naar 
mijn idee goed. De jury vond het ook heel netjes en gaf mij 2x 193 punten. Dit 
leverde mij ook 2x een eerste plaats op. En met de behaalde punten heb ik totaal 
10 winstpunten binnen gereden en dat betekend dus dat ik L2 startgerechtigd 
ben. Nu gaan we eerst weer verder trainen voordat we weer verder gaan met 
de wedstrijden.

Dit was een hoognodige update zoals je wellicht gemerkt hebt. 
Tot de volgende update!
Groetjes Vera

Activiteit van 
De Zonnebloem                                                                    
Paardrijden op manege Pretfort

Lise is in haar vrije tijd vrijwilligster bij de Zonnebloem. Zij organiseerde een  
paardrijles voor mensen met een lichamelijke beperking bij manege Pretfort in 
Aarlanderveen. 
Lise rijdt, net als ik (Els), op de woensdagochtend bij de ‘Joyriders’.
Zij had mij gevraagd om haar bij deze activiteit te helpen en dit leek mij erg leuk.
Vrijdagmiddag 2 oktober was het dan eindelijk zover; drie mensen met een li-
chamelijke beperking hadden zich opgegeven om te komen paardrijden: Brigitte, 
Laura en Arjan.
Zij waren op eigen gelegenheid met de scoot- en brommobiel naar de manege 
gekomen. 
Ook Henk kwam met een scootmobiel, maar hij kwam alleen voor de gezellig-
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heid even kijken en om de andere drie aan te moedigen.
Lise was al geruime tijd op de manege aanwezig, want toen ik om 13.30 uur 
kwam om te helpen had zij de paarden Sanne, Chica en Quindo al opgezadeld.
Nadat de ruiters alle drie een passende cap op hadden, kon de “les” beginnen.

Brigitte had nog nooit op een paard gezeten en vond het best spannend.
Met hulp van Ria en mij zat zij, met wat moeite, op Sanne’s rug.
Tijdens het opstappen bleef Sanne zeer geduldig staan.
Na een beetje gewend te zijn aan het gewiebel van Sanne in stap, vertelde Bri-
gitte mij over haar hamsters. 
Zij vond het erg leuk dat Sanne net zo’n aalstreep had als haar kleine hamsters 
thuis.
Omdat zij weinig gevoel voor evenwicht had, bleef zij liever alleen maar stappen.
Al stappend kon zij zich goed op de teugels concentreren.
Duimen omhoog, hals laten strekken, teugels weer op maat maken, afwenden, 
halt houden: alles werd geoefend.

Intussen was Laura, met hulp van Lise (en een krukje), op Quindo’s brede rug 
geklommen. 
Laura kon vroeger heel goed rijden en had, voordat zij ziek werd, nog op Pretfort 
les gehad van Ria en van Ria’s vader.
Dat zij het paardrijden nog niet verleerd was konden we wel zien: zij klemde  
haar benen om Quindo’s buik en reed meteen weg. 
Het stappen en draven ging haar heel goed af en zij genoot met volle teugen.
Het leek wel of zij elke week op Quindo reed. 
Laura vertrouwde hem volkomen. Quindo is gewoon een echte lieverd.

Arjan had ook nog nooit op een paard gezeten.
In het begin zat hij wat onwennig op Chica, maar dat duurde maar héél even, 
want hij bleek een natuurtalent te zijn!
Na een paar rondjes stappen, wilde hij de draf wel eens proberen!
Het lichtrijden ging geweldig en Chica was heel braaf.
Stappen en draven, voltes, links- en rechtsomkeert en van hand veranderen; het 
leek allemaal wel vanzelf te gaan.
In het begin liep Lise nog met hem mee, maar zij kon het hoge tempo niet meer 
zo goed bijhouden, dus reed Arjan uiteindelijk bijna “alleen” met Chica door de 
bak. 

Even later kwam er nog een vrijwilligster van de Zonnebloem (Barbara) kijken en 
samen met Henk verbaasden zij zich over de drie ruiters in de buitenbak.
De tijd vloog voorbij en het weer werkte enorm mee. Het waaide wel, maar het 
bleef gelukkig droog.
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Na een uur rijden was het tijd om af te stappen. Tijdens het afstappen begon het 
toch nog heel even te regenen.
Nadat Lise en ik de paarden hadden afgezadeld, stond er in de kantine wat te 
drinken en te snoepen klaar. Dit had Barbara voor ons meegenomen.
Onder het genot van een lekker hapje en een drankje kletsten we gezellig na 
over die lieve, brave paarden op de manege. 

Daarna stapten de ruiters in hun scoot- en brommobielen en gingen moe, maar 
zeer tevreden naar huis.
Lise en ik hebben het idee dat deze activiteit, voor mensen met een lichamelijke 
beperking, zeker voor herhaling vatbaar is.
Misschien nog een keer in het voorjaar.
Ik vond het in elk geval heel leuk om te helpen; het plezier dat deze mensen uit-
straalden toen zij aan het rijden waren, was erg aanstekelijk.
Mede dankzij Quindo, Chica, Sanne, Ria en Lise, hadden deze drie mensen (en ik 
ook) een geweldig leuke middag!

Els

Kerstmis 2009
Ook dit jaar mochten we van mevrouw 
Burggraaff uit Bodegraven weer een artikel 
ontvangen met betrekking tot de kerstda-
gen.
Al heel veel jaren schrijft ze voor de decem-
ber-Pretpraat het kerstverhaal. Dit keer is 
het geen echt verhaal geworden, maar meer 
een overdenking. Maar wel passend bij de 
Kerstgedachten.
Daarom onze hartelijk dank voor deze bijdrage.

Vliegtuigen die over het oorlogsgebied vlogen, verwoesting achterlieten, veel 
slachtoffers......, ergens anders overstromingen, aardbevingen....., de zelfdodin-
gen, dit alles gebeurt, gebeurde, was en is te zien op televisie, te horen via de 
radio en te lezen in de dagbladen.

Is er nog nieuws?
Nieuws, we luisteren goed, maar nog te vaak horen we dat er zo iets is als haat 
en nijd, respect en geen respect, begrip en geen begrip met elkaars levensstijl en 
levensopvatting.
Er zijn zoveel culturen, er is zoveel verschil in opvoeding..... en .....er wordt maar 
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heel weinig naar elkaar geluisterd of helemaal niet geluisterd.

Zou er dan geluisterd kunnen worden, het ene woord haalt toch weer een ander 
woord uit en ... de “onaangename” situatie is er weer, dus maar gewoon je eigen 
leven leven, is dat de oplossing?

Luisteren, ja het kan zeker, hoe ... doe gewoon even mee...
“Vergeet even alles om je heen, zet als het ware je gedachten stop en laat je nu 
even leiden en ga mee op reis in de tijd toen er iets heel wonderlijks gebeurde 
en wat door heel veel mensen toen werd beleefd en waarvan ze blij werden; ze 
gingen het zelf ook doorvertellen.
De één vertelde iets over een ster, de ander over een dorpje, waar alle herbergen 
vol waren i.v.m. een volkstelling.
Weer een ander vertelde over een jonge vrouw, haar aanstaande echtgenoot, de 
ezel waarop zij plaatsnam omdat zij moe werd en weer anderen vertelden over 
de zingende Engelen.
Dan zijn er ineens de herddrs, zij schrikken, want een immens licht omschijnt hen, 
zij buigen zover ze kunnen voorover, wat gebeurt er nu...., maar dan is er net zo 
plotseling die STEM die zegt: Vreest niet, want ik verkondig U grote Blijdschap, 
heden is U de Heiland geboren, Christus de Heer, in de stad va David kunt ge hem 
vinden.
Dit zal U een teken zijn, gij zult een Kind vinden in doeken gewonden en liggende 
in een kribbe welke staat in een Stal.
Even plotseling als het voorgaande, horen zij een groot Engelenkoor God lof toe-
zingen, en een Vrede op aarde in mensen een Welbehagen.
Dan wordt het stil, heel stil, de Engelen zijn weer opgevaren, de hemel sluit zich.
De herder kijken elkaar aan en zeggen: Laten wij naar de Stad gaan en zien wat 
daar is gebeurd.
Zo gingen zij op weg naar Bethlehem op zoek naar de Stal, op zoek naar het Kin-
deke waarvan de Engel hun had verteld.
Zij vonden Jozef en Maria en het Kindeke Jezus.
Hij, nog heel klein ..., maar Hij wordt de Vrede brenger, daarvan zong toch dat 
Engelenkoor. Even waren ze heel stil, dan verlaten ze de stal, gaan op weg, gaan 
vertellen aan een ieder die dit grote en blijde nieuws maar wil horen.”

Kerstmis 2009
Is er nog nieuws?
Ja, er is nieuws, maar het is soms zo bitter moeilijk om dat 
nog te geloven. Aan het hele eerste van dit verhaal lees je 
de rauwe werkelijkheid.
Luisteren naar elkaar, maar dan ook echt luisteren. Vervol-
gens het verhaal nog eens op je in  laten werken, des-
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noods bronnen gaan zoeken, de beloofde vrede komt ondankls twijfel, wanhoop, 
moedeloosheid, echter men moet dan wel elke vorm van haat en nijd en strijd-
lust opgeven.
Die strijdlust opgeven is moeilijk, want je draagt je eigen opvoeding mee, je ei-
gen cultuur, maar daar is dat luisteren dan voor.
Het Oosten en het Westen, het Noorden en het Zuiden, we dragen allemaal de 
vrede in ons, en we moeten proberen met elkaar de VREDE te vinden.

Kerstmis 2009, moge dat voor U en jou een heel vredig moment zijn en blijven. 
En het nieuwe jaar in met blijde, vredige- en gelukkige verwachtingen.

Een Vrede Wens 
namens Mevrouw Burggraaff

Zo zo lieve kleine ruitertjes en grotere ruiters. Hallooo weer voor deze keer. 
Nog een hoop geleerd van de vorige “vraag het maar aan Flitsie?” Ik hoop het 
natuurlijk wel anders doe ik al mijn “werk”  voor niks. Al doe ik het natuurlijk 
graag voor jullie lieverds. Want zoals je weet leer je eigenlijk elke dag wel weer 
iets. Is het niet iets met paarden dan is het wel iets in jullie dagelijkse leven 
(voor de kleintjes op school en voor de werkenden onder ons op hun werk). Het 
is natuurlijk niet altijd even leuk wat je leert of mee maakt. Zo beleef je hier bij 
ons thuis af en toe een enorm ellende, maar vaak ook wel een hoop plezier. Ik 
ben natuurlijk voor al het plezier, want wat heb je nou aan al die ellende? Ik heb 
nu bijvoorbeeld wel maar al te vaak mee gemaakt hoe een paard uit de sloot 
gehaald moet worden. Nee doe mij maar liever de grazende paarden waarbij ik 
alleen moet helpen als ze naar binnen gaan. Veeeeeel makkelijker als je het mij 
vraagt. Al snap ik in de eerste plaats natuurlijk wel dat als je het warm hebt je 
een verkoeling nodig hebt. Zelf spring ik ook regelmatig de sloot in hoor (al mag 
het niet van mijn lieve Ria). Altijd als ze het land in gaat ben ik van de partij. Het 
enige nadeel is dat je dan onder die ijs en ijskoude slang moet, want anders stink 
je wel behoorlijk hoor al zeg ik het zelf. Nu noem ik eigenlijk alleen maar ellende 
maar ja er bestaan natuurlijk ook leuke dingen zoals jullie weten! Wat doet het 
me toch veel plezier als ik vrolijke kinderen zie rond “rennen”  (wat dus eigen-
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lijk niet mag bij de paarden), dan word je toch weer even blij. Zo zie je ook dat 
zoveel kindjes plezier in het rijden hebben. 
Nu we het toch over rijden hebben. Met de najaarsdressuur zijn er weer een 
hoop dressuurproeven af gereden. Door velen goed gedaan, maar er zijn altijd 
verbeterpunten. Dus het beste is eigenlijk als je proef gefilmd wordt. Is leuk voor 
later, maar ook erg leerzaam voor nu.
Naast dat de wedstrijd is gereden, zijn er een hoop spoken gesignaleerd op de 
manege. De schrik voor een hondenleven maar niet alleen ik ben er door ge-
schrokken. Al die kinderen, haha, erg leuk nu hoor. Al mag ik niet lachen want 
stiekem vond ik het ook eng. Maar ja erg leuk bedacht allemaal. Dus volgend jaar 
zeker niet weer overslaan?
En dan werd het natuurlijk ook nog erg koud de laatste tijd. De bladeren vielen 
een tijd geleden al een beetje van de bomen af en in eens brrrrr ijskoud werd 
het. Mijn hondenharen dachten daar ook over, want man wat heb ik een dikke 
vacht nu. Ben waarschijnlijk niet de enige want kijk eens naar al die wollige plu-
schen paardjes. Zo lief en lekker warm!
Nu dus weer even voor mij kort samengevat de laatste paar weken en nu de 
vragen die ik heb gekregen. Erg belangrijk weer dus lees het goed. En als je mis-
schien zelf een vraag instuurt of in de brievenbus op de manege doet dan komt 
die misschien ook wel aan de beurt. Aan het einde van dit artikel zal ik wel even 
laten weten hoe en wat je moet doen.

Lieve Flitsie-pitsie,
Ik kom natuurlijk weinig op de manege want ik rijd in de lessen. Maar 
ik zie wel in de zomer dat de paarden altijd buiten staan. Ook zie ik 
op andere plekken paarden in de wei staan. Bij ons staan ze allemaal 
zonder halster maar ik zie op andere plekken ook paarden met halster 
in de wei staan. Waarom hebben ze bij ons allemaal geen halster om 
in het land?
- Een meisje die lessen rijdt - 
Zoals ik in de vorige “Vraag het maar aan Flitsie”  al zei neem ik zelf nooit de 
paarden mee aan het halster. Hiervoor heb ik dus weer hulp nodig van een paar 
ruiters met paardenverstand. 
Het is je goed op gevallen dat alle paarden hier in het land geen halster om heb-
ben. Ik kom natuurlijk nergens anders want ik ga niet in me eentje even bood-
schappen doen, gaat ook erg moeilijk natuurlijk. Wel vang ik af en toe verhalen 
op van paarden die met halsters in het land staan. Je kan natuurlijk als je een 
paard ergens alleen hebt staan hem niet meer te pakken krijgen als hij geen 
halster om heeft. Maar bedenk maar eens dat hij met halster blijft hangen aan 
het hek. Je weet maar nooit hoe gek ze doen. Stel hij blijft hangen en raakt in 
paniek? Dan ben je verder van huis dan dat hij niks om had. 
De paarden die bij ons in het land staan die gaan sowieso met groepen naar 
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binnen. Nooit allemaal apart aan het halster. Dus reken maar dat ze komen. En 
al komen er een paar niet dan blijven die gewoon buiten. Dit keer geen eten en 
lekker koud buiten blijven. Leren ze snel genoeg van. Uiteindelijk willen ze dan 
toch wel naar binnen en leren ze van die fout.
Met halster om kunnen ze ook met elkaar in de knoop raken. Of 2 paarden zijn 
aan het spelen met elkaar en blijven dan hangen. Daarnaast kunnen ze van 
ergens aan blijven haken ook nog schuurplekken en wonden krijgen door het 
halster altijd om te houden.
Ik hoop dat ik zo je vraag goed beantwoord heb? En onthoud dat je het paard er 
alleen maar mee in problemen kan krijgen door het wel om te houden. Waarom 
dus gevaar opzoeken in plaats van het ontlopen? 

Lieve Flits,
Ik rijd niet super lang, dus ben eigenlijk nog een beginner. In de les 
draven  en stappen wij veel. En ik zie de gevorderde altijd in galop 
rijden. Zelf heb ik dit nog nooit gedaan en ben best wel bang voor de 
galop. Stel dat ik er afval? Heb je misschien tips voor mij of iets waar-
door ik me beter kan voorbereiden.
- Een bang meisje - 
Ik zou natuurlijk nooit kunnen weten hoe het is om in galop te gaan. Want ja 
een hond op een paard in galop? Nee, zelfs in mijn gekste dromen gebeurt dit 
nog niet. Zelf zou ik het ook niet durven hoor, maar ja ik kan me al helemaal 
nergens vast houden. Ik ga natuurlijk ook niet met touw en al daar op zitten. En 
ik denk trouwens ook niet dat een pony mij er op wilt hebben, haha? Jullie wel 
dan.  
Maar ja, even terug naar de vraag. Daarbij moet ik maar informatie vragen bij 
de ruiter die zelf ook net in galop is gegaan en natuurlijk bij al wat gevorderde 
mensen. Want ja, een mening uit beide hoeken is wel handig. Haha, aan mij 
mening zou je niks hebben. Ik vind het doooooood eng! 
Nou ten eerste, iedereen vindt wel iets eng. Al is het niet op het paard is het 
misschien als je er iets mee in de omgang doet. Er kan altijd wat gebeuren want 
ja, het blijven kuddedieren! 
Maar ja om nu even op het galop gedeelte te komen, ik denk dat wel meer kin-
deren er mee zitten dat galop “ eng”  is. Je hebt het nog nooit gedaan dus het is 
sowieso spannend. Daarnaast, het is een gang die je nog niet kent. Maar ik weet 
zeker dat de meesten het eenmaal leuk vinden als ze eenmaal gegaloppeerd 
hebben. De pony’s doen het vaak eenmaal vanzelf als ze in een rijtje rijden. En de 
meeste zitten dan ook goddelijk (hoor ik, haha, want weten doe ik het natuurlijk 
niet). 
Uiteraard mag je niet zelf beslissen wanneer je in galop gaat. Dit doet je instruc-
trice. Sommige ouders willen namelijk ook dat hun kind in galop gaat, terwijl de 
meeste daar echt nog niet klaar voor zijn. Gelukkig vinden ook niet alle instruc-
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trices het erg als je niet durft. Dan blijf je gewoon op het midden en wacht tot ze 
klaar zijn. Je kan natuurlijk wel altijd eerst proberen voordat je echt zegt: nee dit 
durf ik niet.
Om je voor te bereiden kun je eerst eens goed kijken naar de ruiters die al wel in 
galop gaan. Kijk hoe zij zitten en hoe ze het paard in galop laten gaan. En je kan 
altijd aan kinderen vragen hoe het is om in galop te gaan. Je zult vaak de leukste 
verhalen te horen krijgen. 
 
Nou ik denk dat ik je nu wel genoeg wegwijs heb gemaakt. En als je trouwens 
niet zo zeker bent van de pony, ga dan die pony eens lekker poetsen en knuffe-
len om hem/haar beter te leren kennen. Zo ben je ook meer vertrouwd met de 
pony. 
Ik stop nu maar weer lekker met schrijven, er komt een ongelooflijke donkere 
lucht aan dus ik ben bang dat het gaat onweren. Ik lig dus weer even dicht bij 
Ria in de buurt. 
Zie jullie op de manege lieve schatten en geef me gerust maar een aai. 
O ja  en niet te vergeten. Voor de kinderen die zelf een vraag hebben en het wil-
len opsturen, hier het adres: info@deziende.nl en zet als onderwerp er even bij: 
Vraag het maar aan Flitsie. En meld natuurlijk heel duidelijk je vraag en meld ook 
even of je wilt dat je naam vermeld word. 
Kusjes en likjes en tot de volgende keer! 
 
Flitsie xxx

Paardenpraat 
deze keer maak je kennis met…
onze lieftallige en echte damespony: 

Kimmetje!
Halloo allemaal. Brrr dit doet me wel even 
wat hoor, dat ik aan de beurt ben voor deze 
rubriek. Erg spannend! Sta al weer achterin 
mijn stalletje als je het mij vraagt. Maar ik 
zal mijn best doen om een heerlijk en gezellig 
verhaal voor jullie te maken. Al is het wel raar 
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hoor, spannend, brrr.
Oke oke, ik ben dan Kim. Een mooie naam al zeg ik het zelf. Je kan het leuk 
uitspreken zoals de meeste dat ook doen. Wat dacht je van: Kimmetjee! Of Kim-
mie, altijd leuk natuurlijk als de kindjes een leuke bijnaam voor je hebben. Vind ik 
altijd wel leuk hoor, al laat ik dat niet altijd merken. Maar schijn bedriegt he? Ik 
houd er natuurlijk wel heel erg van.
Nou dan natuurlijk wat verdere informatie over mij: Ik ben een hele mooie 
schimmel. natuurlijk niet echt wit, ik wil liever zwart zijn.. Dan val ik tenminste 
niet zo op! Misschien dat ik het dan iets rustiger krijg. Al heb ik het natuurlijk wel 
erg rustig hoor. Vind het namelijk erg jammer dat er bijna niemand op mij wilt 
rijden. Maarja daar kom ik zo op terug hoor.
Naast dat ik een schimmel ben willen jullie misschien ook wel mijn hoogte nog 
weten. Ik ben namelijk ongeveer 1.27. Erg klein maar je weet wat ze zeggen: 
Klein maar fijn en dat ben ik zeker. Jammer genoeg wordt ik ook elke dag wat 
ouder (en wijzer natuurlijk) dus dat betekend dat ik nu al 19 jaren jong ben. Ik 
weet mijn precieze geboorte datum niet meer maar wel dat ik in 1990 geboren 
ben! Dus kom allemaal maar op 1 januari mij feliciteren, want dan vind ik dat ik 
jarig ben, haha! Neem dat wat lekkers mee en wie weet ben jij dan wel ineens 
mijn favoriete kindermens. 
Jullie willen natuurlijk ook wel weten hoe ik hier ben gekomen en verder nog 
informatie van mij maar dan moeten jullie eventjes wachten. Moet even mijn 
kont naar jullie toe draaien want het word me hier toch echt even te druk! Nee 
ik houd niet van al die drukte. Want zoals sommige al weten ik kom van een 
landje waar ik weinig tot geen contact had met mensen. Dus beetje begrip dat ik 
hier niet zo van hou, nee jakkie, vroeger vond ik het al helemaal niet leuk hoor, 
maar nu houd ik toch wel van mensen. Al ben ik wel op mijn hoede! Even de 
pluspunten van jullie mensen: Jullie kunnen me heel lief aaien en gerust stellen, 
poetsen me schoon als ik echt vies ben, jullie geven mij lekker eten en natuurlijk 
de grootste verhalen ophangen. Ik houd hier erg van hoor, stiekem, zachtjes mee 
luisteren naar wat jullie allemaal te vertellen hebben. Het is dat ik jullie taal niet 
spreek maar begrijpen doe ik jullie wel! Ik wil dolgraag gesprekken aan horen 
over wat er allemaal met jullie gebeurd. Dus kom maar bij mij op het randje 
zitten met je vriendinnen en ga lekker praten, halverwege kom er ik natuurlijk 
gezellig  bij. Altijd op zoek naar iets lekkers maar ook wel belangstellend naar 
wat jullie beleefd hebben en gaan beleven. 
Dan nu even over de lessen. Ik ben echt een beetje teleurgesteld en voel me 
erg buitengesloten. Het lijkt als of niemand mij meer leuk vind, maar waarom? 
Omdat ik misschien niet zo makkelijk ben als Bonnie of omdat ik gewoon stom 
ben? Vind ik erg jammer want ik wil heel graag voor jullie kindertjes werken 
hoor. Ik wil echt graag lopen maar krijg nu de kans niet om dat aan jullie te laten 
zien. Ik kan natuurlijk soms wel is een beetje ondeugend zijn maar dat is meer 
om jullie te laten leren. Natuurlijk wil ik soms ook wel is niet lopen hoor, maar 
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vaak begrijp ik jullie ook niet. Jullie sturen me een kant op en dan aansporen en 
dan weer de andere kant op. Dan weet ik het ook niet meer hoor. Maar ik kan 
het wel allemaal heel goed. Ik loop graag (het liefste achter iemand anders aan, 
maar ik wil het wel). In een rijtje gaat het allemaal makkelijk, lekker achter een 
andere aan lopen is voor mij ideaal en jullie kunnen natuurlijk goed op het lich-
trijden en je houding letten want lopen, ja dat doe ik dan wel. Maar natuurlijk 
wel als je streng genoeg bent.
Ik vind het opstappen trouwens wel een beetje eng hoor! Brr, als Ria helpt dan 
gaat het vaak wel hoor, maar het blijft allemaal een beetje spannend. Tenzij je 
echt alles rustig aan doet en langzaam en duidelijk laat weten wat je laat doen. 
En als je eenmaal zit geen probleem meer toch?
Ik wil jullie trouwens ook vragen voor jullie op mij gaan rijden, willen jullie mij 
dan misschien gaan poetsen? Want zoals ik al eerder zei ik wil liever zwart dan 
wit zijn, volgens Ria heb ik het dus hard nodig. En voor jullie is het ook handig 
want dan ben ik rustiger omdat jullie mij lekker hebben gepoetst en een lief ver-
haal tegen me hebben verteld.
Wat ik trouwens graag doe is spelen met Izy. Zo leuk! Dan mogen we af en toe 
samen op de springwei en dan gaan we lekker rennen en spelen. Erg leuk is dat! 
Zo dit was denk ik wel genoeg informatie over mij. En anders kom je toch is ge-
zellig langs mijn stalletje? Even het adres geven hoor, is altijd leuk toch. Ik woon 
op nummer 6 in de ponystal, naast Jeroen die vaak mijn waterbak gebruikt. Vind 
ik niet erg hoor lekker gezellig. En naast Izy alhoewel ik die bijna niet zie. Ik heb 
trouwens wel mooi uitzicht op de deur van het voerhok. Kan altijd zien als we 
wat krijgen, heel handig! 
Nou lieve kindjes. Ik hoop dat jullie mij nu iets beter kennen en natuurlijk mij nu 
wel weer is willen berijden, wat ik echt leuk vind! Dus kom alsjeblieft langs en 
vraag aan Ria of het mag! 
Tot de volgende keer op de manege en veel succes met de lessen! 

Xxx Van jullie Kimmepony

Pretfort
fanaat
Heey allemaal! 
Yes! Nou mag ik me eindelijk eens 
voorstellen. 
Nou, ik ben dus Mirjam de Vries en ik ben 14 jaar oud en ik zit op het Groene 
Hart Lyceum in Alphen. In het 3e jaar van de Havo. 
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In woon samen in een huis in Ter Aar met mijn moeder, vader en broer. 
Mijn broer zit op voetbal en mijn vader doet aan tennis één keer in de week. 
 

Misschien heb je me al wel eens zien lopen. Ik rijd hier nu een aantal jaren op 
Pretfort. Ongeveer twee jaar. Ik ging paardrijden toen ik twaalf werd. Ik kreeg 
van mijn ouders een paar proeflessen om te kijken of ik paardrijden echt leuk 
vond. En zo zijn die paar lessen een paar jaar geworden. Ik vind het echt een 
superleuke manege!  
Hiervoor heb ik ook nog op turnen gezeten, maar daar was ik niet echt voor 
gemaakt. 
 

Ik rij nu in de eerste les op zaterdag bij Vera. Eerst reed ik in de derde les bij Ria. 
In de les rij ik meestal op Chica of Maybe. 
 

Ik heb thuis ook nog een klein paardje. Ze heet Odette en ze is een shetlander. Op 
de foto kan je haar zien. Het is echt een lieve pony die graag voor je wil werken. 
Ik heb haar nog niet zo lang. Ik kreeg haar ook voor mijn verjaardag. Toen ik 14 
werd. Ik ga zo vaak als het kan met haar rijden, maar nu met het natte weer is 
er niet echt een goede plek. Het weiland is helemaal blubberig. Daarom rijd ik 
met goed weer op de weg. Meestal ga ik dan samen met Bo (die ook op de ma-
nege rijd) en haar pony Rocky (ook een shetlander). Alleen is het nu ook jammer 
dat het zo snel donker word. Maar met wat lampjes hebben we daar geen last 
van. En een beetje kerstverlichting doet wonderen.
Mijn verder hobby’s zijn: lezen, vioolspelen, slapen en computeren, haha.
Nou dit was het wel denk ik en als je nog wat meer over me wil weten kan je 
het natuurlijk altijd vragen!
X, Mirjam

Wist je dat … 
-  Alle agenda punten van dit jaar weer voorbij zijn 
-  We als laatste hebben genoten van de Sint en zijn pieterbazen 
-  Daarvoor de actie van de stroopwafels af is gelopen 
-  Er uiteindelijk €651 aan Ria is gegeven 
-  Halloween dit jaar ook niet overgeslagen was 
-  Natuurlijk ook nog de dressuurwedstrijden verreden zijn 
-  Alles natuurlijk enorm goed was verlopen 
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-  Er bij Halloween veel kinderen aan het huilen waren 
-  Naast al deze agenda punten er natuurlijk ook nog veel meer is gebeurd 
-  Onze Vera nu L2 kan starten, zij een wel een applaus hiervoor verdiend 
-  Lucas jammer genoeg niet meer door Ellen en Corine word gehuurd 
-  Arja en Adrie zich de nieuwe huurders mogen noemen 
-  Zij met veel moeite een goed hoofdstel hadden gekocht 
-  Belle nu ook een nieuwe huurder heeft 
-  Suzan van der Burgh de gelukkig is geworden 
-  We Lisa-Maria nu voortaan op Lady zien rijden in plaats van Belle 
-  Zij allemaal veel geluk toegewenst krijgen met hun nieuwe uitdagingen 
-  Blue Eyes koliek had, maar dat gelukkig vrij snel over was 
-  We weer binnen hebben gereden 
-  Dit betekend dat de bak ook dagelijks geharkt moet worden 
-  Kimmetje wel erg veel op stal staat 
-  Dus voor alle kindjes; ga een keer op Kim in de les! 
-  De manegepaarden allemaal op de site staan 
-  Je je ook kan aanmelden op de site om vervolgens reacties te geven op foto’s 
-  Brian na zijn A Diploma ook zijn B heeft gehaald met zwemles 
-  Het gelukkig nu een paar maandjes niet kan omdat ze binnen staan
-  Wij begin 2010 weer gaan Diploma-rijden
-  De uitnodigingsbrieven binnenkort de deur uit gaan
-  Je Ria even moet aanspreken als je geen brief hebt gekregen, terwijl je wel  
 denkt aan de examens mee te kunnen doen
- De uiteindelijke beslissing bij Ria en je instructrice blijft liggen
- U de beste caps kunt kopen bij onze adverteerders
- Zij u ook heel goed advies kunnen geven
- De redaktie iedereen die dit jaar weer bijdragen heeft geleverd voor Pretpraat  
 heel hartelijk wil danken. 
- We voor de nieuwe jaargang van Pretpraat nog adverteerders kunnen 
 gebruiken.
- U al een advertentie plaatst voor € 40,- per jaar. (kwart pagina, 6 nummers)
- Een halve pagina € 60,- kost en een hele € 100,-.
- Hebt u interesse, mail dan naar: adkoster@deziende.nl of bel 0172-574353.
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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

4 Marieke Paymans

6 Tamara Pietersen

6 Marte Hoogerwerf

9 Lyanne Bardelmeijer

9 Marja Mourik

10 Lara Oostveen

12 Jessica Rietveld

12 Sylvia Tijsterman

14 Lise van Dieijnen

25 Ageeth van Tol - Snel

28 Romy van der Laan

29 Niek Leliveld

januari
5 Lotte Oostveen

6 Marit van Leeuwen

6 Valda Smits

6 Sanne van Gemeren

6 Cocky Baartman

9 Lisette Koster

10 Marjolein Jochemsen

12 Ricardo Wessels

12 Zola Rijlaarsdam

18 Brendon Collins

19 Yvonne op ‘t Land

23 Anne-Lot Paymans

24 Annemieke Weerheim

27 Corrie Smittenaar

28 Michelle van Diemen

29 Anneke Epskamp

31 Ingrid Kleijweg

februari
2 Mariëlle van Ettinger
4 Kim Garthoff
6 Quirini Baars
7 Julia Vianen
10 Felicia Brouwer
10 Sonja Koster
10 Lisanne van der Noordt
10 Suzan vd Burgh
14 Eva Kranenburg
14 Gijs Kamp
22 Esther van der Vlies
25 Danique van Stigt
25 Laurens Jan Vogelaar
25 Chayenne van der Hoorn
25 Francisca Schutter
27 Sophie van Koert
maart
2 Daphne van der Hoogte
4 Tim Rolf
5 Franca Brussee
5 Jet op ‘t Land
6 Sandy Kempen
13 Irene Weerheim
15 Marjanne  Keizer - van Berkel
17 Femke Severrien
17 Patricia Kranenburg
19 Beau Schonewille
20 Margit Flinterman
22 Sam Meijer
24 Maartje op ‘t Land
25 C. van Schaik
25 Marenna  Pellegrom
27 Bas Kranenburg

Wij feliciteren de 
jarigen!!
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De manege is voor lessen gesloten vanaf
Kerstavond 24 december om 18.00 uur

tot en met 1 januari 2010.
Zaterdag 2 januari zijn er weer gewoon lessen.

Wij wensen u Prettige 
Feestdagen en een heel

voorspoedig, sportief
en gezond 2010.
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Ik loop met u weg...
Hij loopt met u weg...
Zij lopen met u weg...

Manege Pretfort
Dat is mogelijk, maar u moet eerst wel op hun rug leren “zitten”.
U kunt dat leren bij manege Pretfort.
Iedere week genieten er groepen jeugd en volwassenen van de paardrijlessen in de 20 x 60 
meter grote buitenbak van de manege.
Bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de binnenbak.
Onder deskundige leiding, kunt u in een prettige sfeer genieten van de lessen.

Meer dan alleen maar lessen...
Naast alleen maar lessen volgen, bestaat ook de mogelijkheid voor pensionstalling en het 
africhten van jonge paarden. De manege is pas voorzien van een prachtige nieuwe stal.

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

Pensionstalling voor paarden komt op € 270,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 225,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 295,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.

Hebt u een eigen paard bij ons in pension staan en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de 
volgende tarieven:  Groepsles van 1 uur, € 5,00 - (* € 6,50) 
Privéles van 30 minuten, € 15,00 - (* € 17,-)
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 15,00 voor u.
* Indien u geen paard/pony bij ons in pension hebt, gelden de hogere tarieven!

Ruitersportvereniging “De Ziende” (tarieven onder voorbehoud goedkeuring)
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 27,50 per jaar (2e gezinslid € 13,75) ben je al lid van de vereniging en je geniet 
dan korting op de inschrijfgelden voor alle wedstrijden en het jaarlijkse ponykamp. 

Wil je meer weten over manege en vereniging, surf dan naar
WWW.PRETFORT.NL

of bel bij voorkeur tussen 10.00 - 10.30 uur (0172) 57 13 40
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Wij geven 10 % pretpraat korting
Maar in decembernog eens extra 10 %op alleruitersport artikelen

Totaal dus 20 %Totaal dus 20 %Met uitzonderingvan wormspuiten

Wij wensen u Prettige Kerstdagenen een voorspoedig 2010

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


