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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!

Ja trouwe lezers dit is al de vierde keer op rij
Maar een jaarafsluitend gedichtje hoort bij mij
Dus ga er eens lekker voor zitten in je stoel
Want in 2006 gebeurde er een boel

Op de mooiste dag in januari reden we voor diploma ABC
De D-diploma’s deden in februari ook mee
In maart was het weer niet echt strak
De hele samengestelde wedstrijd werd verreden in de 
binnenbak

Tijdens de Eigen Paarden dag in april kon het niet gekker
Maf geklede ruiters en de jury zat op een ‘trekker’
Op Koninginnedag gingen we op pad Met Pokey en Fien
De pony’s hebben weer heel Nieuwkoop gezien

In mei gingen we crossen in zeer slecht weer
Maar gelukkig deed die wind en regen geen zeer
Om de kleinste onder ons ook wat te leren
Gaf het jeugdbestuur een cursus poetsen en toiletteren

De Open Dag in juni was verreweg de leukste ooit
Kunnen we dat volgend jaar beter? Je weet het nooit!
En in juli was het ponykamp met Peter Pan
Ik vraag me af of er dan iemand slapen kan

In de vakantie was het bijna te warm om te rijden
Maar ineens werd Ria enthousiast op wedstrijden
En geheel niet onverdienstelijk want,
Ze werd met Northan 8e van Zuid-Holland

September staat voor nieuwe lessers en natuurlijk de cross
In het prachtige weer gingen we compleet los
Eind oktober, ja het mag even duren
Was het weer tijd om te dressuren

Met Sint en Pieten in november is het altijd feest
Je hebt echt wat gemist als je er niet bent geweest
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En nu is het dan tijd om af te sluiten
Voordat kurken knallen en vuurpijlen fluiten

Namens het bestuur van RSV de Ziende en Manege Pretfort
Hoop ik dat 2007 weer een fijn paardrijdjaar wordt
Dus geef je paard een extra knuffel en bedank hem maar
Dan zie ik jullie allemaal weer in het nieuwe jaar!

Lot Paymans

Van de redaktie
Dit is al weer de laatste Pretpraat van 2006.
En een hele volle ook nog. 
We hebben de Pretportretten zelfs op 1 pagina moeten 
stoppen, omdat we niet meer ruimte beschikbaar hebben.

Het is ook dit jaar gelukkig weer gelukt om, uitgaande van 
de reakties, een leuk blad uit te brengen. Een blad dat voor 
iedereen leesbaar is en waar ook voor iedereen iets in staat.
Dat alles is niet in de laatste plaats te danken aan onze eigen 
Esther van Maltha!!!
Zij is tegenwoordig de grootste schrijfster van kopij.

Van haar hand komen: het interview, de roddels voor het grootste deel, de 
verschillende artikelen over paarden en ook nog eens de foto’s die we plaatsen onder 
de naam “pretportret”.
Kortom; (meer dan) de halve Pretpraat is van haar hand.
We zijn daar verschrikkelijk blij mee, want helaas ontvangen we zelden kopij van 
andere ruiters. Zelfs bijna geen wedstrijdverslagen. Met een enkele uitzondering.
Ik wil Esther dan ook vreselijk bedanken voor haar inzet het afgelopen jaar en hoop ook 
volgend jaar weer veel van haar te mogen ontvangen.

In deze Pretpraat staat ook weer een Kerstverhaal.
Al weer 20 jaar wordt dit geschreven door mevrouw Burggraaff uit Bodegraven.
Al weer heel wat jaren geleden had zij een dochter (Anneke) op Pretfort rijden. 
Zij vond de sfeer op Pretfort altijd zo geweldig dat ze bijna altijd mee kwam naar 
de manege en in die tijd ook besloot om regelmatige bijdragen te leveren voor de 
Pretpraat.
Anneke is nu al jaren getrouwd en woont inmiddels al helemaal niet meer in de 
omgeving, maar mevrouw Burggraaff blijft ons gelukkig nog steeds voorzien van hele 
sfeervolle Kerstverhalen; dit ondanks dat ze inmiddels al aardig op leeftijd is.
We willen haar dan ook nu weer hartelijk bedanken voor haar bijdrage en haar nog 
vele gezonden jaren toewensen.
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Wat brengt 2007 
ons?
Al weer enkele jaren worden bij 
Ruitersportvereniging “De Ziende” de ABC-diploma’s 
afgenomen. Sinds een paar jaar hoort daar ook het 
D-diploma bij.
In het grijze verleden was de vereniging lid van de 
Nederlandse Pony Club (NPC) en nam deze jaarlijks 
een examen bij ons af voor het landelijk erkende NPC B-diploma.
Gezien de steeds stijgende kosten en het feit dat het merendeel van de ruiters op 
Pretfort toch alleen op Pretfort aan de wedstrijden deel neemt, is toendertijd besloten 
om met eigen diploma’s te starten. Tot op heden zijn we nog steeds blij dat we dat 
besluit genomen hebben.

De resultaten van de examens worden gebruikt om een goede indeling te kunnen 
maken van de ringen tijdens de wedstrijden. Zoals bekend, kennen we daarom aparte 
ringen voor kinderen zonder diploma en kinderen met de verschillende diploma’s.
Er is momenteel nog één uitzondering en dat betreft de ringen met C- en D- diploma. 
De D-ring is namelijk zo klein dat we deze momenteel nog samenvoegen met de C-
ring.
In 2007 hopen we hier verandering in te kunnen brengen, want we verwachten dat er 
in februari weer een aantal kinderen voor het D-diploma slagen.

Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers in de Eigen Paarden ring, tot onze grote 
vreugde, heel erg toegenomen. Daarom willen we ook in deze ring een duidelijke 
afbakening proberen te verwezelijken. Momenteel wordt te weinig rekening gehouden 
met de grote verschillen tussen de deelnemers.
We weten dat de Eigen Paarden ruiters ook graag mee doen met het diplomarijden en 
daarom starten we in 2007 met een eigen reeks diploma’s voor hen. Deze zijn volledig 
afgestemd op de proefjes zoals ze bij de Federatie worden gereden.
We willen daarom B-, L- en M-diploma’s voor deze groep invoeren.
De bedoeling is om hier in maart de eerste examens voor te gaan afnemen. 
Bij wedstrijden blijven we dan weliswaar 1 EP ring houden, maar iedereen rijd een 
proefje dat bij zijn diploma past. Dus gelijk aan de manege-ruiters.

Heel voorzichtig zijn we ook aan het kijken of we theorie-lessen van de grond kunnen 
krijgen.
Nieuwe ruitertjes, maar ook kinderen die al langer rijden, weten vaak nauwelijks hoe 
de verschillende onderdelen van al dat leer dat om het paard is gespannen heten.
Als Ria bijvoorbeeld in de les tegen iemand zegt dat de teugels anders moeten worden 
vastgehouden, dan roept dit soms al fronsende wenkbrauwen op.
Een beetje kennis bijbrengen op dit gebied lijkt ons daarom wel nuttig, maar ook leuk.
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Overigens kunnen de leden van onze vereniging hun INFO-MAP ook eens doorlezen. 
Daarin staat namelijk ook al heel wat nuttige informatie.
Als het goed is heeft ieder lid deze map. 
Zo niet, stuur dan even een mailtje naar:  pretpraat@deziende.nl   Dan zorgen we dat je 
er alsnog één krijgt.
Als je nog geen lid bent van “De Ziende”, stuur dan de acceptgiro die we in januari naar 
alle ruiters van Pretfort sturen, naar je bank en je hoort ook bij de club. Je krijgt dan 
een bon waarmee je een map kunt ophalen in de kantine.
Aan het lidmaatschap zitten natuurlijk meer voordelen dan alleen die map.
Bij wedstrijden betaal je namelijk in (bijna) alle gevallen EUR 5,00 minder inschrijfgeld.
Het lidmaatschap kost slechts EUR 18,50 per jaar, dus bij 4 wedstrijden heb je al winst. 
Een tweede gezinslid is nog voordeliger uit; die betaalt namelijk maar EUR 9,25 en 
heeft dezelfde voordelen.
Tevens ontvang je als lid de Pretpraat thuis en hoef je hem niet in de kantine in te 
kijken.

Aanpassing tarieven 
pensionstalling per 1-1-2007

Net als voor iedereen, zijn ook voor Ria en Marcel de prijzen de laatste tijd behoorlijk 
gestegen.
Gas, licht, water, belastingen, huur, eten en drinken (zowel voor hen zelf als voor de 
paarden) zijn de afgelopen maanden met vele procenten gestegen.
De tarieven voor Pensionstalling waren daarentegen al heel lang niet meer aangepast 
en daarom is besloten om deze voor iedereen (dus onafhankelijk van hetgeen men 
momenteel betaald) met 5 euro te verhogen. 
Dus als u uw betaling voor januari overmaakt, wilt u deze dan met 5 euro verhogen.
Mogelijk betaald u automatisch; denk dan even aan het aanpassen bij bank of giro.

De tarieven voor lessen en manegelessen worden momenteel niet verhoogd.

Lestijden op internet
Binnenkort hopen we de lestijden op de site te plaatsen.
Er zijn regelmatig vragen van kinderen die een les moeten inhalen, in welke les ze 
dat het beste kunnen doen. We plaatsen daarom een schema met een zeer korte 
omschrijving van de les op de site.
Uiteraard moet je nog wel even vragen of je in de bewuste les mag inhalen.
Ruiters die thuishoren in de bewuste les hebben altijd voorrang.
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Federatieflits!
De laatste flits van dit jaar, maar de Ziende ruiters zijn 
nooit uitgereden. Dit jaar is weer een nieuwe combinatie 
aan het Ziende-front toegevoegd: Chantal met haar paard 
Unic. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van de 
combinatie Vera & Maybe, die uiteindelijk op 7 winstpunten 
in de L1 zijn blijven steken. Jolanda heeft gelukkig weer 
de draad opgepakt met Boy en rijdt binnenkort de L2 
binnen. Ria durfde het met Northan nog niet aan om Z2 te gaan starten, ondanks haar 
prachtige demonstratie op de Open Dag. Inge blijft kwakkelen met Bolle waardoor 
zij helaas nog steeds niet aan hun M2 debuut zijn toegekomen. En Ragne en ik? We 
rijden fijn door in de M2, op jacht naar een winstpunt. Over de jacht naar winstpunten 
gesproken: er zijn flink wat wedstrijden bezocht door het Federatiefront de afgelopen 
tijd. 

7 oktober Bodegraven 
Van alle deelnemers moest Ragne en ik als allerlaatste starten om 21.44 uur! Dat 
betekende dat Mick en ik ‘s avonds als een soort inbrekers over het erf heen liepen, 
omdat de manege nu eenmaal na 20 uur gesloten is. Maar niet voor ons dus. En Ragne 
had wel zin in een nachtelijk avontuurtje. Na heel kort losgereden te hebben gingen 
we van start in Bodegraven. De eerste proef liep Rag heel fijn door maar had ze wat 
nageeflijker moeten zijn. We kregen 171 punten. In de tweede proef ging het beter 
zodat we met een glimlach konden groeten naar de jury: 177 pt en een 3e plaats was 
het resultaat. 

15 oktober Langeraar 
Chantal ging met Unic naar Langeraar, waar zij hun tweede wedstrijd in de B-dressuur 
reden. En dat ging niet onverdienstelijk! Ondanks dat Unic een keertje oversprong in de 
galop (je bent een springpaard of niet!) en dat ze het af en toe wel wat spannend vond 
op de Vosseburch liep ze toch twee nette proeven. Daarmee behaalde ze ook gelijk 
twee winstpunten en twee eerste prijzen! Chantal kon met 189 en 185 punten zeer 
tevreden zijn. Op naar de volgende wedstrijd!

22 oktober Moordrecht 
Vroeger, toen Mick nog met Vanessa bij de pony’s wedstrijden reed en ik mee ging 
als groom gingen we vaak naar de wedstrijden in Moordrecht. Het was daar altijd 
oergezellig! Nu de rollen omgedraaid zijn, ik start met Ragne en Mick is de groom, 
kwamen we erachter dat we nooit meer naar Moordrecht toegingen. Tijd voor een 
wedstrijd dachten we! 
Vol goede moed vertrokken we naar de Zuidplasruiters, waar het terrein sinds de 
laatste keer dat we er waren een flinke opknapbeurt heeft gehad. Er ligt een prachtige 
bodem op het grote buitenterrein en een mooie 20x40 binnenbak. Ragne had het gelijk 
erg naar haar zin bij het losrijden en we konden het niet laten om even een rondje 
voluit te galopperen. Na dat galopje voelde ze helemaal goed aan. Tijd voor de eerste 
proef! En die ging heel erg lekker. De tweede proef ietsje minder, omdat Rag het tijd 
vond voor een bokje in de contragalop (dat doet ze anders nooit hoor!). Maar het was 
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wel komisch. 
Helaas was de fijne eerste proef niet genoeg voor een winstpunt, we kregen 177 en 
171pt. Maar we wonnen wel een zak met paardensnoepjes en zo was Rag toch een 
beetje de winnaar!

29 oktober Alphen a/d Rijn 
Chantal kreeg na Langeraar de smaak te pakken en probeerde het met Unic bij de 
Alphense Ruiters. Tijdens de eerste proef was Chantal een beetje afwezig en ze stuurde 
Unic precies de verkeerde kant op! Dat is altijd jammer, want het kost veel punten. 
Chantal kreeg dan ook een 0 op haar protocol, dus ze heeft haar lesje wel geleerd. In de 
tweede proef haalde ze haar gram. Geen verkeerde routes (de TomTom stond aan!) en 
Unic liep een goede proef. 
Zo behaalde ze voor de eerste proef 173 pt en voor de tweede proef maar lieft 191 pt! 
Een dikke vette winstpunt en een eerste plaats! Gefeliciteerd! 
Er stond nog een Ziende-combinatie op de startlijst in Alphen a/d Rijn. Ben de Vreeze 
met zijn Fries Rudy. Deze combinatie komt nooit op Manege Pretfort, maar start wel 
voor RV de Ziende. Vandaag maakte zij hun M1 debuut en behaalde 179 en 177 punten. 
Niet slecht Ben! Bijna winst dus. 

10/11 november Indoor Bodegraven 
Een echt Ziendefront zou afreizen naar Bodegraven voor het grote indoorconcours 
aldaar. Helaas moesten Chantal en Unic wegens een blessure afzeggen. Maar Jolanda 
en Boy konden wel van start op vrijdagavond in de L1. De binnenbak in Bodegraven 
is altijd prachtig versierd tijdens dit concours, maar niet ieder paard weet dat te 
waarderen. Boy had nergens last van en liep erg fijn zijn proef door. Dat de jury het 
daar mee eens was bleek ook wel: Jo&Boy werden 4e van de 16 met 184 pt: een 
winstpunt! Dat betekent dat zij vanaf dit moment L2 startgerechtigd zijn. Gefeliciteerd! 
Op zaterdag mochten Ragne en ik eraan geloven toen in Bodegraven de M2 werd 
verreden. Ragne liep de hele week al erg fijn en vol vertrouwen gingen we van start. 
In de proef was ze wel wat kijkerig op de mooie bossen bloemen en glimmende auto 
die in de binnenbak stonden, maar ze liep wel heel braaf door. Al met al een fijne proef 
gereden. Helaas was de jury het niet zo met mij eens: we kregen slechts 164 pt. 
19 november Capelle a/d IJssel (selectie) 
De selectiewedstrijden voor de Regiokampioenschappen zijn weer begonnen. Ria is 
met Northan al hard aan het trainen voor de Z2, maar heeft besloten de selecties nog 
in de Z1 te rijden. Om 10.40 moest zij van start op de Capelse Manege. Northan was 
fijn ontspannen en maar een heel klein beetje kijkerig. Ze was erg tevreden over haar 
proef. En de jury ook! Met een monsterscore van maar liefst 225 punten stond Ria 
bovenaan! Een eerste plaats in de selectie dus en twee winstpunten erbij voor Ria en 
Northan! 
Natuurlijk waren Ragne en ik ook van de partij. Wij mochten om 13.30 als eerst van 
start in de M2. Tijdens het losrijden draafde Rag erg fijn, maar helaas verloor ze dit aan 
het begin van de proef. Toch gingen de onderdelen wel allemaal erg lekker. Uiteindelijk 
gaf de jury 175 punten, waar we erg blij mee zijn. 
De standen zijn nu als volgt: 
Chantal & Unic B + 5  
Jo & Boy L1 + 10 (L2-startgerechtigd) 
Lot & Ragne M2 + 4  
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Inge & Bolle M1 + 10 (M2-startgerechtigd) 
Ria & Northan Z1 + 17 (Z2-startgerechtigd) 
 
In december zal de andere selectiewedstrijd verreden worden in Bodegraven. Een 
verslag hiervan vinden jullie in de volgende Pretpraat.
Wil je het eerder weten, ga dan naar www.pretpraat.nl en vervolgens naar 
Federatienieuws. Daar staan de verslagen meestal vrij kort na de wedstrijd.

Groetjes, Lot

Een willekeurige woensdagochtend 
op Manege Pretfort.
Ontbijtboel opruimen, kinderen naar school brengen, rijkleding aan en snel in de auto 
naar manege Pretfort. Rond 9.00 uur arriveren een aantal auto’s op het erf bij Ria.
Ria is dan meestal zelf al aan het rijden op Northan of Ultra. Na iedereen (lees; Ria, 
Marcel, Jane, Flits, andere lesgenootjes) begroet te hebben nu zelf op zoek naar je 
“eigen”paard.
Natuurlijk staan ze helemaal achter in het weiland. Bij een redelijk droog land natuurlijk 
geen probleem zo’n ontspannende wandeling, maar soms zijn er wat modderbarrières 
ontstaan zodat het lijkt op wadlopen. Ook leuk !
De paarden laten zich gemakkelijk overhalen om mee te gaan naar de stal want daar 
begint het allemaal…..
Er wordt gepoetst en geaaid, gepraat en geknuffeld. Wat wil je nog meer als paard ?
Ja nog iets lekkers maar dat komt straks, weten ze.
Hoofdstel om, zadel erop en klaar om te gaan rijden. Nog niet. Wij vrouwen moeten 
ons ook nog klaarmaken; cap op, handschoenen aan, zweep in de hand. Moet er nog 
geplast worden? Dan het paard aan de teugels mee naar de buitenbak.
Stappen, draven, galopperen, voltes, tempowisselingen, doorzitten, zonder beugels 
rijden, Ria laat ons goed werken.
Jasjes en bodywarmers worden hier en daar uitgetrokken, dit is zweten !
Maar het voornaamste is de sfeer, waar vind je die nog zoals hier op deze 
woensdagochtend.  Het uurtje paardrijden vliegt voorbij en de paarden worden naar 
hun box gebracht waar ze hun verdiende lekkers krijgen. Een appel, wortel of wat 
brood.
En ook aan de vrouwen wordt gedacht. Bij mooi weer wordt de koffie of thee zelfs op 
het terras geserveerd met –hoe kan het ook anders-  iets lekkers erbij. Cake, appeltaart 
of lekkere koeken, het laat zich goed smaken wanneer we gezamenlijk rond de tafel 
zitten.
Helaas, de klok tikt verder, de kinderen moeten worden opgehaald van school en dus 
nemen we afscheid van een heerlijke ochtend van paardrijden, kletsen en lachen.
Enthousiast roepen we tegen elkaar: Tot volgende week !
Zucht …..
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Najaarsdressuur 28 oktober
Ook 28 oktober was het weer lekker druk op manege Pretfort. Langzaam maar zeker 
werd het drukker en begonnen mensen hier en daar met het verzorgen van hun 
paarden/pony’s. We begonnen weer met de eigenpaarden en senioren. En dit keer 
waren de zonder en met A-diploma als 3e aan de beurt. Het was al erg gezellig en 
we liepen erg goed op schema. Sommige kinderen(van eigenpaarden) reden voor 
het eerst op een nieuw paard zoals Sanne Vreugdenhill op Mabye. En er reden ook 
nieuwe gezichten mee: Saskia van Tol op Gandhi en Sanne van Tol op Gandhi. Iedereen 
deed erg zijn best en de meeste waren ook heel erg zenuwachtig. Maar gelukkig ging 
alles goed en waren de meeste wel tevreden met hun prestatie. En toen kwam het 
moment van de 1ste prijsuitreiking!!! Iedereen die al had gereden stond te springen van 
nieuwsgierigheid. Wie zou er een prijs hebben?? Na de prijsuitreiking ging de andere 
kinderen van start. Hopelijk is het ’s Middags ook erg leuk geweest, maar jammer 
genoeg moest ik ziek naar huis en kon ik de middag op de manege niet meemaken!!

Groetjes Maxime v/d Ploeg.

P.S. Iedereen Gefeliciteerd!! 

Persbericht Najaarsdressuur
Met meer dan 60 deelnemers en heel veel ouders die naar de verrichtingen van hun 
kinderen kwamen kijken, was het zaterdag 28 oktober een drukte van jewelste op 
Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg.
Ruitersportvereniging “De Ziende” organiseerde die dag een onderlinge 
dressuurwedstrijd voor haar leden en de overige ruiters op Pretfort.
Het steeds hogere aantal deelnemers wordt vooral veroorzaakt door het toenemende 
aantal jonge ruitertjes dat de laatste tijd, vaak vanaf andere maneges in de omtrek, 
naar Pretfort komt.
Daarnaast neemt het aantal mensen dat een paard “least” op de manege ook 
behoorlijk toe.
Steeds vaker besluiten mensen om dit te doen, waardoor ze dan over een eigen paard 
beschikken waarop ze dagelijks kunnen rijden. Bij Pretfort gaan ze heel soepel met deze 
regeling om, want het is ook mogelijk om met 2 personen één paard te “leasen”. Dan 
moet je alleen natuurlijk wel onderling afspreken wie wanneer mag rijden.
Dit alles is voor de vereniging heel gunstig, want een wedstrijd organiseren voor 60 
deelnemers is natuurlijk leuker dan voor 45. Het duurt alleen wat langer, maar als het 
gezellig is, is dat niet erg.
Om 9.15 uur werd in de buitenbak begonnen met de categorie Eigen Paarden. Dit zijn 
de ruiters die een paard “leasen” of echt eigenaar van het paard zijn.
Een kwartier later ging in de binnenbak de ring van start met ruiters met een B-
diploma.
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Om 15.00 uur zat het er allemaal op en werden de prijzen uitgereikt.
Deze gingen naar:
Eigen Paarden:
1 Joyce Timmer op Ylke met 168 pt.
2 Susanna Uelderink op Bandiet met 163 pt.
3 Patricia Leliveld op Silvano met 162 pt.
4 Samantha Stienstra op Hugo met 161 pt.
 Jessica Rietveld op Selly met 161 pt.
Senioren: 
1 Annemieke vd Vlist op Beertje met 170 pt.
2 Sylvia Tijsterman op Beertje met 167 pt.
3 Sanne van Tol op Gandhi met 165 pt.
4 Adrie Vianen op Kindly met 158 pt.
5 Els Smit op Borah met 157 pt.
Zonder A-diploma:
1 Julia Vianen op Pokey met 166 pt.
2 Kimberly de Clonie Mac Lennan op Kim met 166 pt.
3 Kelly Hagénus op Sanne met 162 pt.
4 Denise Dortangs op Pokey met 161 pt.
5 Beau Schonewille op Beertje met 160 pt.
Met A-diploma:
1 Mandy van Egmond op Jeroen met 165 pt.
2 Sanne Buining op Hardy met 161 pt.
3 Romy van Egmond op Kim met 160 pt.
4 Maxime vd Ploeg op Borah met 159 pt.
5 Irene Weerheim op Pokey met 156 pt.
Met B-diploma:
1 Lyanne Bardelmeijer op Sanne met 173 pt.
2 Franca Brussee op Mickey met 162 pt.
3 Tamara Pieterse op Kim met 160 pt.
4 Marlies Bruggeman op Daisy met 159 pt.
5 Jeanine van Oudenallen op Sanne met 157 pt.
Met C-diploma:
1 Femke Severrien op Kindly met 169 pt.
2 Felicia Brouwer op Sanne met 168 pt.
3 Bonnie Domburg op Zoya met 167 pt.
4 Marit van Leeuwen op Borah met 164 pt.
5 Esther van der Vlies op Hardy met 162 pt.
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Etseb nerednik, 

Zaterdag 25 november was het dan het dan zover.
Sint en ik bezochten manege Pretfort, maar…..
Voordat de sint er was had ik al wat pieten gestuurd.
Ik had die pieten de opdracht gegeven om de kinderen een mega xxl spoedcursus 
pietentraining te geven. De kinderen moesten:

- skippy-racen
- pakjes werpen
- kruiwagen-crossen
- tijgeren
- bandenlopen
- heeel hard zingen

dit alles ging onder begeleiding van een piet.
Na de training hebben we nog een spel gedaan, om maar even dicht bij huis te blijven 
was het spel: chinese muur.(die ligt ten slotte om de hoek als ik dat goed hoor van de 
tom-tompiet)
en toen was het eindelijk zover: daar was de SINT!!! Ow en wat had die weer een mooie 
mantel om!(maargoed dat eve ter zijde) we gingen in een mooie grote kring zitten 
en er moesten 
natuurlijk een 
paar kinders bij 
de sint komen: 
sint had namelijk 
vernomen dat 
kelly graag in de 
poep rolt en dat 
mike heel goed 
crossmotor kan 
rijde! Dit wilde 
de sint natuurlijk 
eventjes zeker 
weten. tot 
slot werden de 
cadeautjes uit 
gedeeld en als 
grote verrassing 
een pieten-diploma! Sint en ik vonden hen in ieder geval een geslaagde avond en we 
hopen volgend jaar weer eve lang te rijden!

Tot pepernoot!!!.... en tot volgend jaar!!!
Namens sinterklaas:
De Hoofdpiet
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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
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 93,00 per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 105,00 per kwartaal.

Pensionstalling voor paarden komt op € 242,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 200,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 265,00 per maand.
* Huren kan ook samen met iemand anders, of gewoon voor bepaalde dagen in de week.
Hebt u een eigen paard en wilt u deelnemen aan lessen, dan gelden de volgende tarieven:
Groepsles van 1 uur, € 4,50 - Privéles van 30 minuten, € 13,00 - Privéles van 1 uur, € 21,00
Zelf een keer geen tijd om uw paard te rijden, dan doen wij het voor slecht € 13,00 voor u.

Ruitersportvereniging “De Ziende”
Is de organisator van onderlinge wedstrijden op de manege.
Zij organiseren dressuurwedstrijden, crosses en samengestelde wedstrijden.
Daarnaast nemen zij examens af voor de zogenaamde ABC-diploma’s.
Aan de hand van deze diploma’s worden de ruiters bij de wedstrijden in de juiste categorie 
ingedeeld, zodat je de strijd aangaat met ruiters op een gelijk niveau.
Voor slechts € 18,50 per jaar (2e gezinslid € 9,25) 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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VREDE OP AARDE  
Kerstverhaal door mevrouw Burggraaff-Prins

Het is donker, aarde-donker in de stad. De maan speelt verstoppertje met de voort-
jagende wolken. Er is geen lantaarnpaal die brandt. Geen winkelruit die verlicht is, 
want stroom is er al maanden niet meer. Het is koud, steenkoud in de stad.
De wind giert door de straten én door de huizen. Ja de wind giert ook dóór de huizen. 
Dat kan in deze stukke stad. De meeste ramen zijn 
kapot. De wind heeft vrij spel, want glas om de ramen 
te maken, is er al maanden niet meer.
Het is vijdagavond. Als de maan even tevoorschijn 
komt, zie je ze lopen. Stevig ingepakte mensen zijn op 
weg. Waarheen? De één gaat naar de synagoge, om 
-zo goed en zo kwaad als het gaat- de sjabbatsavond 
te vieren. Dat doen Joden altijd op vrijdagavond. 
Anderen zijn op weg naar een moskee voor het 
vrijdaggebed. Dat doen Islamitieten altijd op vrijdag. 
Nog weer anderen zijn op weg naar... naar nergens 
eigenlijk. Ze weten het zelf niet.
Drie mannen komen uit hun huizen. Drie buren. Een Jood, een Christen en een Moslim. 
Hoe is het mogelijk dat ze nog naast elkaar wonen, in deze stad in oorlog... Ze groeten 
elkaar. Dan duiken ze diep in de kraag van hun jas. Samen proberen ze te winnen van 
de tegenwind. “Brrr wat is het koud.” bromt Efraïm vanuit zijn kraag. “Nou, en zo 
ontzettend aarde- donker!” mompelt Muhammed. Ze lopen een eindje zwijgend op. 
Dan vraagt Muhammad: “Waar ga jij eigenlijk heen, ldomir? Ik? ‘k Weet het niet. Naar 
een kerk misschien. Het is kerstavond, weet je... De beide anderen knikken. O ja, dat is 
ook zo. Voor Idomir is het kerstavond. “Overal wordt vanavond gezongen: “Vrede op 
aarde, in mensen een welbehagen,” zegt ldomir. “Haha.” ldomir moet er zelf een beetje 
om lachen. “Vrede op aarde... het zou wat! Niks vrede, kijk maar om je heen.” Dan 
duikt ook Idomir weer diep in de kraag van zijn jas. Vanuit die kraag klinkt even later 
de vraag: ‘Wat gaan jullie doen vanavond?” “Bidden in de moskee,” zegt Muhammed. 
“En als het afgelopen is ga ik naar het ziekenhuis. De zieken en de gewonden hebben 
honger... en de dokters en de zusters ook. We gaan daar eten brengen. Die vervloekte 
oorlog ook!
En jij, Efraïm, wat ga jij doen?
Achter de synagoge staat een vrachtwagen, een vrachtwagen vol dekens uit een ver 
land. Die breng ik vanavond, samen met mijn broer Manasse, bij oude koude mensen,” 
antwoordt Efraïm.
Idomir hoort de plannen wel... maar hij zegt niks. Een eindje verderop verlaat hij 
zijn vrienden. Hij gaat een kerk binnen. “Vrolijk kerstfeest, ldomir,” roepen de beide 
vrienden nog en vechten dan verder tegen de koude snerpende wind.
Idomir kijkt de kerk rond. Het is er donker. Alleen daar, in de hoek brandt een kaars. 
Tussen lange rijen lege stoelen door, gaat ldomir op het kleine lichtje af. Daar, rond die 
ene brandende kaars, zit een groep mensen bij elkaar. Zelfs hier binnen zitten ze diep in 
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hun winterjassen gedoken. Ze hebben wat stoelen in een kring gezet.
Op een soort viertafeltje brandt een stompje kaars. Het laatste stukje van een oude 
paaskaars. “Goeienavond,” zegt Idomir tegen de mensen in de kerk. “Navooond” klinkt 
het en daar uit de kIeumende kring. Dan is het weer stil, heel stil. Het enige wat je 
hoort is de gierende wind, die de vrieskou ook hier naar binnenblaast.
Iemand begint te neuriën.
Het is een oud kerstliedje: De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld.
Anderen nemen het lied over en zingen: “Daar hoorden zij engelen zingen, liederen 
vloeiend en klaar...” Nou echt vloeiend en klaar klinkt het niet van tussen die hoge 
kragen in het kerkje. Dat was vroeger wel anders. Vroeger, voor de grote oorlog 
begon,werd hier elke zondag een kerkdienst gehouden. Voor de oorlog begon, was het 
hier feest op kerstavond... Kerstfeest met een boom vol kaarsjes, met kadootjes voor 
de kinderen, met honderden kaarsen en een prachtig koor.
Maar dat is lang geleden.
En nu ...nu zit hier een klein groepje verkleumde mensen.
Geen boom, geen koor, geen kadootjes, geen kerstfeest. Hoe kun je ook kerstfeest 
vieren met een lege maag? Hoe kun je ook kerstfeest vieren, in een stad waar geen 
gas, geen stroom en geen kolen zijn. Hoe kan het nou feest worden als er nergens licht 
is, nergens warmte?
Sommige mensen in de kleine kring zingen met tranen in hun ogen.
Ze huilen om de mensen die er niet meer zijn. Sommigen zijn getroffen door kogels, 
anderen door de honger en de kou. Het zijn trieste, bedroefde mensen, daar in die 
donkere kerk. Hun laatste paaskaars is bijna opgebrand. “Vrolijk kerstfeest!” riepen de 
vrienden van Idomir nog.
Nu dwalen de ogen van Idomir door de schemerdonkere ruimte. Hij ziet niet veel. 
Lange rijen lege, eikehouten stoelen, meer niet. Alleen daar aan de muur, daar hangt 
dat schilderij. Hij wéét wie erop staat, maar hij ziet Jezus niet vanavond, hier in deze 
duisternis. “Jezus, geboren in Betlehem”, dat staat eronder geschreven. Hij weet het 
van vroeger, van vorig jaar nog.

“Jezus, je bent niet meer te zien in deze donkere stad,” zegt Idomir zacht voor zich 
heen. “ Je verdwijnt in de nacht. En als straks die kaars is opgebrand, ben je helemaal 
verdwenen.” Niemand heeft ldomir verstaan. Heeft hij het zelf eigenlijk wet gehoord?
“ldomir, wat doe je!” roept iemand zomaar door de stille kerk.
ldomir is opgestaan. Met grote stappen loopt hij naar de deur. 
Hij begint met de achterste rij. Hij pakt in elke hand twee 
stoelen. Hij draagt ze naar buiten. Kijk, daar is hij weer. Hij pakt 
nog meer stoelen! De anderen kijken hem stomverbaasd na. 
Daar is hij weer. Nu loopt hij naar het schilderij. Hij pakt het vast 
en tilt het van de muur. Het schilderij gaat ook de straat op. De 
mensen in de kerk zijn hun verdriet vergeten. “Idomiri  Doe niet 
zo gek! Zet die stoelen terug!” “Idomir! Hang het schilderij weer 
aan de muur!” De één roept nog harder dan de ander, maar 
Idomir loopt onverstoorbaar in en uit.
Nu neemt hij het stompje kaars van de tafel en roept de 
anderen toe: “Kom mee! We gaan Kerstfeest vieren!”
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Aarzelend volgen de mensen Idomir naar buiten. Met zijn grote handen beschermt hij 
het kleine vlammetje van de kaars.
In de verte hoor je knallen... nee dat is geen vuurwerk. Het zijn kanonnen. Want de 
oorlog gaat gewoon door, Kerst of geen Kerst. Sirenes loeien, eigens staan weer huizen 
in lichterlaaie. Maar Idomir beschermt nog steeds die kleine vlam. Hij gaat ermee naar 
de stoelen. Hij heeft ze allemaal op een hoop gegooid. Het schilderij heeft hij op een 
veilig afstandje op een tafel gezet.
Idomir kruipt onder die grote stapel stoelen.
Even later brandt er een fantastisch vuur. Het geeft licht! Bij het vuur is het warm. Licht 
en warmte.
Ergens in de straat gaat een deur open.
Een oude man ondersteunt zijn vrouw.
Ze komen zich warmen bij het vuur.
Daar klimt een jongen door zo’n open raam...
Binnen de kortste keren staan er wel vijftig kleumende 
mensen bij het vuur.
Ze warmen hun verkleumde handen.
Een regen van vonken stijgt omhoog.
Idomir kijkt ze na en terwijl hij naar al die kleine 
lichtpuntjes kijkt zet hij dat heel lange kerstlied in: 
“Ere zij God... Ere zij God...
Er stopt een vrachtwagen. Een vrachtwagen vol dekens.
De oude vrouw krijgt een deken om haar schouders. De oude man ook...
“Vrolijk kerstfeest, ldomir,” roept Efraïm en hij springt weer in de auto. Weg is hij...

“Vrede op aarde, vrede op aarde!” Tegen al het kanongebulder en sirenegeloei in, 
zingen de mensen over vrede op aarde.
Muhammed en zijn vrienden komen er ook bij. Ze dragen pannen bij zich. Met grote 
lepels slaan ze er het ritme van het lied op.
“Er is nog over mensen... Kom maar, eet maar mee!” roept ldomir. En terwijl iedereen 
een plaatsje zoekt bij het vuur én bij een pan, zingt ldomir verder: ‘In de mensen, een 

welbehagen, een welbeha-aa-agen.” Muhammed 
komt naast hem staan. Hij slaat zijn arm om Idomirs 
schouder. Zo goed en zo kwaad als het gaat zingen ze 
samen het lied helemaal uit... En bij ‘Vrede op aarde’ 
zingt iedereen mee. Joden, moslims, christenen... 
iedereen.
ldomir stoot Mohammed aan.
Hij wijst op het schilderij van Jezus.
“Wat is het mooi hé, zo bij het licht van het vuur. Kijk, 
Hij glimlacht...”
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Een onderonsje met…
een bekend gezicht op
Pretfort!

Deze keer: 
Karen!

Oké, je weet hoe het gaat! Stel jezelf eens 
voor aan de lezers!
Ja, ik weet inderdaad hoe het gaat. Ik was ook bij het interview dat je met mijn 
moeder deed! Dus…Ik ben Karen Epskamp en ik ben 17 jaar. Ik zit nog op school 
(examenjaar HAVO). Ik heb twee ouders, Ben en Anneke en een grotere broer die Rick 
heet.
Ik ben op 10 augustus 1989 geboren, in het ziekenhuis in Leiderdorp. We wonen in Ter 
Aar. Verder heb ik een hele “fijne” bijnaam op Pretfort, namelijk Kaatje Keutel, ook wel 
gewoon Keutel. Ik geloof dat die bijnaam is ontstaan omdat mijn moeder een keer 
aan Ria vertelde dat ik als klein kind in bad had gepoept…Toen was ik gelijk Keutel 
natuurlijk, hahaha! Wat kan ik nog meer vertellen?

Nou, over je hond bij voorbeeld?
Natuurlijk! We hebben een 3 jarige zwarte labrador, die Blacky heet! Hij is lief en lekker 
druk en speels.

Op welke school zit je en in welke vakken doe je examen?
Ik zit op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. Mijn vakken zijn Nederlands, 
Engels, Duits, Biologie, Wiskunde, Geschiedenis, Letterkunde, Maatschappijleer, 
Godsdienst en Algemene Natuur Wetenschappen. En Gym, maar dat heb ik maar tot 
de kerst.
Wiskunde, ANW, Godsdienst en Maatschappijleer heb ik al afgesloten. Volgens mij sta 
ik voor alles een 6, dus dat is mooi. Het profiel dat ik volg op school heet Cultuur en 
Maatschappij. Ik deed eerst Natuur en Gezondheid, maar ik ben tussendoor overgestapt 
omdat het profiel niet beviel en te lastig was. Ik wilde eerst dierenarts worden, 
vandaar de keuze voor het profiel Natuur en Gezondheid. Vervolgens had ik graag bij de 
Luchtmacht gewild, maar helaas ben ik op mijn oog, voet en handcoördinatie gezakt…
balen hoor! 

Wat is nu het beroep dat je later wil gaan uitoefenen dan?
Ik heb nog niet echt een idee. In elk geval wil ik een HBO opleiding gaan doen, maar 
welke? Ik ga binnenkort de open dagen wel weer bezoeken, misschien krijg ik dan weer 
een idee! Ik zou graag iets op managementniveau doen.

Je woont in Ter Aar, bevalt dat goed?
Ik vind Ter Aar leuk om te wonen, alleen de uitgaansgelegenheden zijn 0,0! Daarvoor 
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wijk ik uit naar Nieuwkoop. Ik ga graag naar Het Woutje, een kroeg waar het heel 

druk, heel warm en heel gezellig is. Meestal slaap ik dan bij Vera (Hé, die kennen we! 
Red.).
Heb je een bijbaantje om het stappen te bekostigen?
Ja, ik werk bij dezelfde bakkerij als mijn moeder (Meester-bakker Van Maanen, red.). 
Ik heb het er erg naar mijn zin. Hiervoor werkte ik bij een bloemenwinkel, dat was 
ook erg leuk. Ik werk op de zaterdagen en de woensdagavonden, en zoveel mogelijk 
extra doordeweeks. Ik spaar voor mijn rijbewijs, dus veel werken en zo veel mogelijk 
verdienen natuurlijk! Het team waarin ik werk is ook erg leuk, dus het is helemaal niet 
erg om veel te werken.

Wat moet je allemaal doen bij de bakkerij?
Van alles en nog wat! We snijden brood, bakken broodjes af, pakken gebak in, leggen 
brood in de rekken, verkopen het brood en we maken natuurlijk schoon!
Jullie hebben in het gezin bijna allemaal een liefde voor paarden! Hoe is dat 
ooit begonnen? Wie was jullie eerste eigen paard?
Eerst hadden mijn ouders het paard Jarno. Mijn vader maakte graag buitenritten, maar 
Jarno liep volgens mij niet meer goed om één of andere reden. Hij stond bij Stal Heul 
in Ter Aar. Daarna hebben mijn ouders Kenneth gekocht, een heel groot paard. Ik was 
toen nog erg klein, maar ik herinner het me nog wel goed. Toen ik een jaar of 6 a 7 
was, verhuisden we met Kenneth naar Manege Pretfort. Ik ben toen ook begonnen 
met rijden. Volgens mij huurde ik de pony Pepper wel eens en reed dan achter mijn 
vader en Kenneth aan, of ik ging zonder zadel op Kenneth stappen. Maar die was wel 
erg groot voor mij natuurlijk! Mijn broer Rick reed trouwens ook paard, hij is op de 
Alphense Ruiters begonnen. Het was dus echt een hobby van het hele gezin!
Na Kenneth is Tjitske gekomen, die jullie allemaal wel kennen. Inmiddels is ze al 15 jaar. 
Toen ik wat ouder en wat groter was, ben ik zelf op Tjitske gaan rijden. In het begin 
was ze echt nog te groot en te sterk voor mij. Toen reed ik echt nog op manegepony’s 
en in de manegelessen.
Ik heb volgens mij op Sandor en Jeroen leren rijden. Later werd Dapper mijn 
lievelingspony en reed ik daar altijd op. Echt jammer dat Dapper verkocht is trouwens, 
ik vond dat echt een super leuke pony! Ik rijd nu dus al ruim tien jaar, dat is ook al een 
hele tijd!

Wat herinner je je nog uit de tijd dat Tjitske kwam?
Ik weet nog dat we in Friesland gingen kijken en dat ze ging rollen en rennen in de 
sneeuw. In het begin was ze echt nog te groot voor mij, dus reden mijn ouders en mijn 
broer op haar. Toen we haar kregen was Tjitske drachtig van Ylke. Je kon trouwens 
helemaal niet aan haar zien dat ze drachtig was, ze had helemaal geen dikke buik! Ze 
konden nog ongeveer 3 maanden op Tjits rijden, daarna werd het omdat ze drachtig 
was voornamelijk stappen langs de weg. Volgens mij is Tjitske nog even terug geweest 
bij de oude eigenaar, omdat ze erge mok had en dat eerst genezen moest worden. Ze 
stond in het begin nog in de oude ponystal, die nu is afgebroken en waar de nieuwe 
stal voor in de plaats is gekomen. De laatste weken van haar dracht stond ze in 
de veulenstal, die hele grote box op de hoek in het rijtje van Liberty. Daar is Ylke in 
geboren. Ik weet nog dat de melk uit de uiers liep bij Tjitske en dat diezelfde nacht nog 
Ylke is geboren. Tjitske heeft de geboorte helemaal zelf en alleen gedaan. Toen Ria 
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kwam kijken stond Ylke al en ze was al helemaal schoon gewassen door Tjitske! Ik ben 
met mijn vader en broer om 7 uur ’s ochtends gelijk bij moeder en kind gaan kijken. Ik 
weet nog dat mijn moeder wat later kwam kijken en dat zij als enige niet in de stal bij 
het veulen mocht van Tjitske. Net alsof Tjitske het haar kwalijk nam dat ze pas later 
kwam kijken als wij! Mijn vader, Rick en ik mochten gewoon wel bij het kind in de stal 
komen!

Was Tjitske en lieve moeder?
Ze was een onwijs lieve moeder! Meestal mochten we alles met Ylke doen, heel soms 
had Tjitske er niet zo’n zin in maar meestal liet ze alles toe. Ylke was ook gelijk heel lief 
en mak, je kon alles met haar. Toen ze nog klein was tilden we al voetjes bij haar op 
of we legden een zadel op haar rug. Ze vond alles prima. Ze liep ook altijd gewoon los 
achter haar moeder aan, als we die aan het halster meenamen of gingen poetsen. Ze 
liep wel eens een klein stukje weg, maar kwam zelf altijd weer snel bij haar moeder 
terug! We hebben hele komische dingen met haar meegemaakt, zo heeft mijn vader 
wel eens skiles achter Ylke aan gehad, omdat ze naar haar moeder terugrende met 
mijn vader aan het halstertouw…Echt lachen!
Kun je je nu nog voorstellen dat die Ylke met haar lange benen dat hele 
kleine veulentje was?
Nee, dat is echt een heel raar idee! Hoewel Ylke als veulen al erg lange benen had hoor! 
Ik heb voordat Joyce Ylke ging verzorgen, nog ongeveer 8 maanden op Ylke gereden 
toen Jolanda zwanger was. Dan kun je je maar moeilijk voorstellen dat dat grote Friese 
paard ooit dat kleine veulentje van Tjitske was!
Ylke is trouwens heel erg leuk om op te rijden. Ze is super braaf!
Wanneer ben je zelf op Tjitske gaan rijden?
Volgens mij ben ik op zaterdagochtend voor het eerst gaan proberen of ik ook op 
Tjitske kon gaan rijden. Toen dat eenmaal ging, reed ik natuurlijk ook in de lessen op 
haar. Ik weet nog dat het wel één van de eerste keren mis ging op Tjitske. Ik reed op 
haar in de buitenbak toen er met vliegende vaart een auto over de Achtermiddenweg 
voorbij kwam scheuren. Tjitske schrok verschrikkelijk en zette het op een rennen. Ik viel 
er toen af en bezeerde mijn been. Ik janken natuurlijk, dat begrijp je! Ik ben er toen wel 
gelijk weer opgegaan om te stappen, maar de schrik zat er goed in.  Ik heb toen een 
hele poos niet meer op Tjitske durven rijden, ik heb denk ik wel een jaar lang weer op 
Dapper gelest. Nu rijd ik alweer 4 jaar op Tjitske en het gaat nu ik groter ben wel erg 
goed.
Tjitske is een hele poos erg ziek geweest. Kun je vertellen wat er precies 
met haar aan de hand was?
Nou…heb je even? Het is namelijk nogal een lang verhaal! Het begon ermee dat Tjitske 
ging trappen naar haar buik, zo gauw als je je benen aan legde. Later ging ze ook 
flink bokken. Het kwam er dus op neer dat ze ergens last van had in haar lichaam, 
want anders zou ze dat allemaal nooit gedaan hebben! Dat dat allemaal begon is nu 
ongeveer twee jaar geleden. De artsen dachten aan een aandoening in haar rug. Ik zelf 
heb altijd het gevoel gehad dat het probleem in haar buik zat, omdat ze zo extreem 
reageerde op je benen met aandrijven.
Er zijn toen foto’s van haar rug gemaakt in Bodegraven, bij de dierenkliniek. De artsen 
daar zagen een aandoening van de wervels, die “kissing spines” heet. De wervels raken 
elkaar dan soms, ze “kussen” elkaar, vandaar de naam! Het geeft een paard echt heel 
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erge pijnscheuten en er is niets aan te doen. Een paard met deze aandoening kan 
hooguit nog voor de kar of zo, je kunt er in elk geval niet meer op rijden. Volgens hen 
moest Tjitske dus worden afgekeurd. De opties waren af laten maken, of verkopen als 
karrenpaard of gezelschapspaard. Mijn wereld stortte toen echt even in, want je houdt 
toch van het beest en ik wilde haar natuurlijk helemaal niet kwijt! We waren echt zo 
verdrietig, met zijn allen janken zeg!
Afijn, we moesten Tjitske voor de verzekering nog eens laten doorlichten in de kliniek 
in Utrecht. Daar bleek, nadat ze zowat binnenstebuiten gekeerd was, dat ze helemaal 
geen aandoening aan haar rug heeft! Ze bleek een verstopping in haar darmen te 
hebben, zo groot als een voetbal! Verder bleek haar darm ook verkeerd te zijn komen 
te liggen. Dat kan door de dracht of de bevalling zijn gebeurd, maar ook doordat ze 
een keer heeft gerold. Ik weet nog dat ik op school zat op de dag dat Tjitske werd 
onderzocht, ik was de hele dag zenuwachtig joh!
Toen Tjitske een kijkoperatie heeft gehad aan haar buik, is de darm goed gelegd. 
Daarna heeft ze een aantal dagen niets mogen eten en kreeg ze een laxeermiddel. Dat 
hielp goed, na drie dagen was de voetbal al flink geslonken. Ze heeft een paar weken 
in de kliniek in Utrecht gestaan. Ze kreeg bloedverdunners en heeft nu nog steeds, 
voor de rest van haar leven, een speciaal dieet wat de darmen goed op gang houdt. 
Dat gaat al een hele poos goed, gelukkig! Ik was echt super blij dat ze niet weg hoefde. 
Ik heb daar in Utrecht veel tips gehad over het rijden op haar en dat we veel moeten 
blijven longeren. Het rijden ging eigenlijk al snel weer erg goed. Helaas heeft Tjitske 
zich na een half jaar een keer verstapt, waarbij ze haar knie verzwikte…Stond ze weer 
een paar maanden nagenoeg stil! Balen!! Weer stappen langs de weg, weer de hele tijd 
heen en weer naar de dierenarts…Ik rijd nu alweer een flinke maand inmiddels, hopelijk 
blijft het nu langer goed gaan zonder dat we weer naar de dierenarts toe moeten met 
haar, hahaha!
Kun je ons vertellen wat is er zo speciaal is aan Tjitske?
Ze is een echte bikkel! Ze geeft het aan als ze ergens last van heeft, maar ze is wel 
altijd bereid om door te gaan. Haar witte kolletje op haar voorhoofd vind ik ook heel 
speciaal, dat heeft bijna geen enkel fries paard. Ze reageert verder altijd op een speciaal 
fluitje van ons als we de stal binnen komen, je krijgt dan altijd gelijk reactie van haar. 
Ze is ook altijd blij als je voor haar komt. 
Behalve dat ze lief is, heeft ze ook nukken hoor. Ze is een echte merrie, de ene keer is ze 
lief voor andere paarden en de andere keer kunnen ze een schop krijgen! Maar ze trekt 
nog steeds naar Ylke, die speciale band met haar dochter is gebleven. Daar zal ze ook 
nooit lelijk tegen doen.
Van wie heb je door de jaren heen les gehad op Pretfort?
Eens even denken…volgens mij begon ik op de vrijdagmiddag bij Suus, toen ben ik 
naar de zaterdagochtend gegaan en had ik les van Jolanda. Lot nam die les over toen 
Jolanda stopte.
Eenmaal op Tjitske ben ik naar de eigen paardenles op vrijdagavond verhuisd en daarin 
rijd ik nog steeds.
Het is een hele leuke, gezellige les. Soms heel serieus, soms ook helemaal niet serieus! 
We krijgen uiteraard les van Ria. In mijn les zitten Vera, Sam, Patries, Jessica, Fiona en 
Margot. 
Pretfort is zo’n beetje jouw tweede huis geloof ik?
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Jazeker! Ik heb ook jarenlang elke vrijdag- en zaterdagavond bij Ria en Marcel 
gelogeerd, heerlijk vond ik dat. Ik sliep eerst altijd samen met Iris en later met Vera de 
weekenden op de manege en we hielpen dan altijd met alle karweitjes zoals uitmesten, 
opstrooien en voeren. Ria was echt mijn weekendmoeder! Soms logeerde ik ook hier 
als mijn ouders een weekje op vakantie waren. Ik heb ook, 2 jaar geleden, in een grote 
vakantie nog gewerkt hier, hartstikke leuk! Nu heb ik natuurlijk mijn zaterdagbaantje 
en slaap ik gewoon thuis omdat dat handiger is. Maar ik ben het liefst nog steeds 
zo vaak mogelijk op de manege hoor! Vroeger ging ik hier natuurlijk ook op kamp in 
de zomer, eerst het ponykamp en later een keer het tienerkamp. Nu ben ik al 2 jaar 
“hulpleiding” met het ponykamp en de volgende zomer ga ik misschien als echte leiding 
het ponykamp doen. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. De kampen zijn ook altijd 
ontzettend leuk en gezellig…wel vermoeiend, want slapen? Ho maar! Hahaha!
Wie zijn jouw vriendinnen hier op de manege?
Ik kan eigenlijk met iedereen wel goed opschieten, als ze maar lekker vrolijk en gek 
zijn! Mijn maatjes zijn Vera, Iris, Sam en nog een hele bende gekke meiden. We hebben 
altijd lol en gaan ook vaak uit met elkaar. Natuurlijk heb ik ook buiten de manege wel 
vrienden, van school en uitgaan. Maar ja, ik ben nou eenmaal een heel groot deel van 
de week hier op de manege te vinden!
Wat zijn jouw goede en minder goede eigenschappen?
O jee, dat is altijd zo’n lastige vraag! Uh…Mijn goede eigenschappen zijn denk ik: 
behulpzaam, sociaal, mijn liefde voor dieren en mijn vrolijkheid. Ik ben bijna nooit 
chagrijnig, hooguit thuis wel eens. Maar dat zullen jullie hier niet zo snel meemaken!
Mijn minder goede eigenschappen zijn: weinig geduld hebben en mijn eigenwijsheid. 
Maar dat laatste zit in de familie hoor, haha! Volgens mijn chef op het werk ben ik ook 
nog wel eens te bijdehand. Maar die chef is zelf ook zo gek als een deur dus dat nemen 
we maar niet te serieus! En oh ja: op school ben ik wel eens te melig en maak ik teveel 
mensen aan het lachen.
Je grootste hobby, naast Tjitske en de manege, is zeker: Op Vakantie Gaan In 
Turkije???
Jaaaaaaaaa, dat vind ik inderdaad helemaal super!! We gaan altijd naar Finike, een nog 
niet zo super toeristisch plaatsje in Turkije. Dat ligt aan de Egeïsche kust, 2 uur rijden 
vanaf Antalya. Het hotel waar we heen gaan is geweldig. Vooral het animatieteam 
wat je bezig houdt is ontzettend gaaf. Ze doen echt ALLES, van modeshows tot disco’s 
organiseren. Vorig jaar moest ik een keertje meelopen in zo’n modeshow…vreselijk eng 
zeg, dat ik daar ooit “Ja” op heb gezegd…Ik sch**t zowat in mijn broek!
Omdat we er al verschillende keren geweest zijn, hebben we er veel mensen leren 
kennen, uit zowel Nederland als België. Sommigen zijn echt vrienden geworden, daar 
spreken we mee af wanneer we weer op vakantie zullen gaan in Finike. We gaan 
komende zomer echt plannen dat we er tegelijk zijn. Mijn moeder en een Belgische 
vrouw hebben al een keer gesprekken gevoerd met het management van het hotel, 
omdat het de afgelopen zomer ineens een stuk minder gezellig en leuk was. Deze 
zomer gaan ze dan samen kijken of het al verbeterd is. Goed toch!
Marjolein, Jessica en Natasja van de manege zijn ook een keertje mee geweest naar 
Turkije. Zij hadden het er ook erg naar hun zin.
Welke hobby’s heb je nog meer, behalve paardrijden en vakantie vieren?
Ik doe sinds een tijdje aan hiphop dansen, ik heb nu 6 lessen gehad. Dat is echt 
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ontzettend leuk. Verder houd ik van uitgaan (liefst in Het Woutje), zo veel mogelijk lol 
maken en lachen en als het mooi weer is hardlopen. 
Ik ben ook gek op muziek. Ik houd van r&b, hiphop, dance en ook van Nederlandstalige 
meezingers, heerlijk! Als het maar gezellig is, als je er maar op kunt swingen en als je 
maar lekker mee kunt blèren!
Wat vind je zo speciaal aan 
Pretfort?
Dat we hier niet aan “kouwe kak” 
doen, iedereen is hier gelijk. Ik ben 
hier natuurlijk ook voor een groot 
deel opgegroeid dus het is echt 
mijn tweede thuis. Het is hier altijd 
gezellig en er wordt lekker veel 
georganiseerd. De ponykampen zijn 
ook waanzinnig leuk. Wat nog meer? 
Ach, iedereen kent elkaar en praat 
met elkaar. Als je hier eenmaal bent, 
wil je gewoon niet meer weg!!!
Ten slotte: Wat zou je aan 
Pretfort willen veranderen?
Nou, eigenlijk helemaal niets want ik vind het goed zoals het nu is. Verder heb ik het 
zelfde idee als mijn moeder, namelijk dat ik Ria een paar miljoen gun om alles op 
de manege op te knappen en aan te pakken wat ze zou willen! Een nieuwe, grotere 
binnenbak bij voorbeeld. Maar verder mag mijn tweede thuis gewoon precies zo blijven 
zoals het is!

Paardenpraat
Deze keer stelt

Tjitske 
zich aan jullie voor!

Halloooo, lieve mensen,
Deze keer is het mijn beurt om iets over mezelf 
te vertellen in dat schattige, kleine,  gele blaadje 
van jullie. Wisten jullie dat mijn persoonlijke 
snoepemmertje net zo geel is als jullie Pretpraat? 
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Wat een toeval, niet?
 Ik ben dus Tjitske en het verbaast me dat ik niet eerder ben gevraagd om 
iets te vertellen, maar goed. De beste wordt wel vaker tot het laatst bewaard, dus 
vooruit dan maar! Ik ben alweer 15 jaartjes jong en een mooie Friese volbloedmerrie. 
Ik onderscheid mij van de andere Friezen door de mooie, sprankelende, spierwitte 
witte kol op mijn voorhoofd. Dat hebben Friezen namelijk eigenlijk nooit. Er is mij eens 
verteld dat ik geen stamboekfries ben, maar dat interesseert me werkelijk helemaal 
niets, wat heb je immers aan een stamboek? Kan een stamboek voor de kar? Kan een 
stamboek veulens baren? Kan je dat eten, een stamboek? Ik dacht het niet! Dus aan die 
onzin weiger ik ten enen male mee te doen! Stamboek, tsssss, het mocht wat!
 Ik ben al een heleboel jaartjes hier op Pretfort en het bevalt me over het 
algemeen prima. Er kleven wel wat nadelen aan deze plek, in het bijzonder in de zomer. 
Ik word altijd letterlijk en figuurlijk opgevreten en tot op het bot getreiterd door van 
die kleine mugjes. Meursen noemen ze die dingen! Ze schijnen uit het riet te komen. 
Ach, het boeit me eigenlijk niet waar ze vandaan komen, maar laat ze alsjeblieft weer 
zo snel mogelijk teruggaan naar die plek! Lieve help, ik word helemaal gek van de 
jeuk die die beesten veroorzaken elke zomer!! Ik jeuk altijd heel hard terug, maar daar 
schijnen ze heel goed tegen te kunnen, die krengen. Mijn dochter Ylke helpt altijd met 
krabbelen, maar dan nog….Verschrikkelijk! Dan het volgende nadeel…Die deken die in 
de weg zit bij het krabben! Alle paarden mogen met mooi weer zonder deken, ik moet 
er dan uitgerekend weer eentje op! Zo’n deken heeft ook wel voordelen hoor, dat 
dan weer wel. Het onderscheid je toch wel weer een beetje van het andere, simpele 
paardenvolk. En dan heb ik ook nog een deken in een schattige, modieuze lichtblauwe 
tint! Staat prachtig bij zwart, al zeg ik het zelf! Ja ja, een beetje ijdel ben ik wel hoor! 
Ik glim altijd volop, je kunt je haren kammen in mijn spiegelende zwarte vacht. Ik zorg 
er ook altijd voor dat ik zo schoon mogelijk blijf. Mijn baasjes maken ook altijd een hele 
mooie vlecht in mijn manen (of wat daar nog van over is na dat krabben in de zomer) 
en ik heb een mooie, dikke staart. Je uiterlijk bepaalt toch altijd de eerste indruk, 
vinden jullie niet?
 Ik heb wel een poosje niet zo mooi geglommen trouwens, toen was ik 
behoorlijk ziek. Dat verhaal zullen jullie allemaal wel kennen inmiddels, maar ik zal 
het nog even kort vertellen: Ik had een VOETBAL in mijn darmen! Ja hoor, echt waar! 
Je kunt het aan mijn baasjes en aan de dokter na vragen als je het niet gelooft! Een 
voetbal, het is me wat! Zal wel tussen het gras gelegen hebben in het weiland of zo. 
Ik herinner me niet dat ik hem heb doorgeslikt, maar hij zat er toch echt! Een voetbal 
poep je natuurlijk niet zo één, twee, drie uit, dat begrijpen jullie. Dus daar heb ik een 
beetje hulp bij gehad, in de kliniek. Dat was me trouwens ook wat, die kliniek! Als je 
denkt dat er veel paarden op Pretfort staan, nou, dan moet je eens in Utrecht gaan 
kijken! Mijn hemel! En een rij dokters elke dag…Niet te geloven! Bijna evenveel dokters 
als paarden! Eerst dachten ze dat ik een zere rug had, tja, leg dan maar eens uit dat je 
een voetbal hebt doorgeslikt, dat klinkt ook zo idioot…Maar telkens met rijden zaten 
ze tegen die voetbal aan te trappen, hallo, DAT deed zeer! Eerst ging ik nog een beetje 
terugschoppen, ik houd op z’n tijd wel van een partijtje voetbal, maar uiteindelijk heb 
ik ze er af gegooid! Mijn buik is GEEN voetbalveld en ik kon me helemaal niet meer op 
het rijden concentreren tijdens het trappen van een balletje. Toen hebben ze me maar 
naar de kliniek gebracht, om de voetbal uit te poepen. Ik mocht toen een paar dagen 
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helemaal niets eten, je reinste friezenmishandeling, en uiteindelijk heb ik de voetbal 
uitgepoept. Niet in één keer, dat had best gekund want ten slotte heb ik er ook een 
keer een veulen uitgeperst, want die lol gunde ik ze niet! Gewoon in kleine stukjes, 
zodat ze er niets meer aan hadden, aan die voetbal. Hadden ze me maar niet op dieet 
moeten zetten, eigen schuld!
Toen ik de voetbal eenmaal kwijt was, was dat wel een hele opluchting. Jammer dat ik 
me daarna nog een keer flink verstapte in de les, stond ik weer een hele poos stil. Op 
zich is de aandacht die je krijgt als je niet lekker bent dan wel weer een pré, maar het 
liefst zit ik toch gewoon goed in mijn velletje hoor!
 Eens even kijken, wat is nog meer leuk om aan jullie te vertellen over 
mezelf…? Mijn hobby’s misschien? Oké: Ik houd ervan om heerlijk buiten te rijden! 
Over de weg, langs het strand, door het bos, noem het maar op. Zaaaaalig, af en toe 
eens ergens anders te rijden als in de bak! Dat riedeltje in de bak word je ook wel 
eens een beetje zat natuurlijk. Verder kijk ik graag naar vogeltjes (ik ben een echte 
natuurgenieter) en ik ben gek op de shetlandertjes als ze langs de bak staan. Zooooo 
schattig, die twee kleine kereltjes! Ik ga ook altijd even naar ze toe als ik de bak in kom!
Verder houd ik erg van lekker eten, vooral appeltjes gaan er altijd wel in! En mijn 
baasjes, die zijn natuurlijk ook een soort hobby van me. Ze fluiten altijd naar me als ze 
de stal binnen komen, dan reageer ik altijd direct want daar worden ze blij van! En ik 
maak ze graag blij natuurlijk! Ylke, mijn beeldschone dochter, reageert ook altijd op dat 
fluitje van ze. Dan zijn ze helemaaal in hun nopjes natuurlijk, als we allebei reageren! 
Dat snap je!
 Natuurlijk zijn er, behalve muggen en jeuk in de zomer, ook nog minder 
leuke dingen te vertellen…IK HOUD ER NAMELIJK NIET VAN OM MET WILDVREEMDE, 
ORDINAIRE, STOFFIGE, STINKENDE ANDERE PAARDEN IN EEN BAK GEZET TE WORDEN!!!! 
Dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar dat is het heus niet. Wij Friezen zijn 
gewoon een apart slag paarden. Die moet je koesteren en niet verlagen door er 
“gewoon paardenvolk” bij neer te zetten! Zet me liever met Ylke samen, dat is nog 
familie ook en het kleurt echt stukken beter, zwart bij zwart! Ik kan als het echt moet 
heeeel hard schoppen, dus doe het nou gewoon niet…Mensen zijn zo hardleers…Wat 
Fries is, moet Fries blijven. We hebben onze eigen kleur, onze eigen taal en onze eigen 
schaatstocht in de winter. Een edel ras als wij heeft een speciale behandeling nodig. Dat 
verdienen we, toch?
 Lieverds, bedankt voor het luisteren en kom gerust eens langs voor een 
appeltje of een goed gesprek (desnoods over voetbal, zucht….)!
Tot ziens!
Kusjes,  Tjitskexxx

Wist U dat…
- Flitsie, de hond van Ria en Marcel, op dieet is gezet?
- Zij namelijk al een hele lange tijd kreupel loopt?
- Zij namelijk botsplintertjes heeft in haar ene pootje?
- Zij nu de bijnaam “Manke Nelis” heeft gekregen?
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- Het nu nog belangrijker is dat ze geen koekjes of ander lekkers krijgt?
- Ze ook beter niet met andere hondjes kan spelen?
- Iedereen dus vriendelijk verzocht wordt zijn/haar hond even niet mee te nemen naar
 de manege?
- Flitsie namelijk het spelen ECHT niet kan laten als er een andere hond in de buurt is?
- Zij misschien nog geopereerd zal gaan worden in de nabije toekomst?
- Zij al heel vaak uitgebreid onderzocht is door de dierenarts?
- Zij zich onmiddellijk verstopt als onze veearts het erf op komt rijden?
- Zij ook heeeeeeeeeel zielig kan kijken als de arts aan haar pootje komt?
- Wij Flitsie heel veel beterschap wensen?
- Flora, de witte pony in de nieuwe stal, nog steeds met haar voorhoefjes in het gips
 staat?
- Zij dus ook heel erg zielig is?
- Zij het heerlijk vindt als mensen even bij haar komen kroelen?
- Zij op de respectabele leeftijd van 27 al onze aandacht ook verdient?
- Sandor, Vynia en Sindbad trouwens alle drie alweer bijna 31 jaar zijn?
- Wilma ook al hard richting de 30 gaat?
- De paarden en pony’s op Pretfort schijnbaar allemaal stok- en stokoud worden?
- Wij een heel mooi en “sjiek” Pretfort-hek hebben gekregen?
- Dit gemaakt en geregeld is door onze eigen Handige Harrie?
- Wij vrezen dat de stalhuur nu fors zal gaan stijgen, zeker nu ook de ponystal mooie
 nieuwe en pasgeverfde raampjes heeft?
- Wij er over denken Pretfort om te gaan dopen in Hippisch Centrum Pascal?
- Er nu heel vaak een natuurgenezer, genaamd Alixia, op de manege paarden komt
 genezen van allerlei kwaaltjes?
- Zij ook kan communiceren met paarden?
- Wij als de dood zijn dat onze paarden aan haar zullen vertellen dat we van alles niet
 goed doen?
- Dit in de praktijk erg mee schijnt te vallen?
- Deze Alixia de pony Chardin gewoon overal aan mag raken, zonder dat haar hoofd
 er af gebeten wordt?
- Sonja en Inge helaas nog steeds regelmatig in aanraking komen met de scherpe 
 tanden van Chardin?
- Zij dit o zo leuk en o zo lief van haar blijven vinden?
- Wij persoonlijk liever in bezit blijven van onze oren en onze hoofdhuid?
- Wij van een gepaste afstand Chardin ook heus wel waarderen?
- Er op de dressuurwedstrijd erg veel kinderen zonder haarnetje, vlecht of strik rijden?
- Dat dit verplicht is bij een dressuurwedstrijd?
- Dat anders de losse haren alle kanten op waaien? Dit er slordig uitziet?
- In het wedstrijdregelement staat precies wat je aan moet en mag op een dres - 
 suurwedstrijd. Kijk hier goed naar.

Tot slot wensen wij u alle hele fijne feestdagen
en een gezond, sportief en gelukkig 2007!!
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	 december

3 Chayenne Kostman
� Marieke Paymans
6 Tamara Pietersen
6 Marte Hoogerwerf
� Lyanne Bardelmeijer
� Marja Mourik
�2 Jessica Rietveld
�2 Sylvia Tijsterman
�2 Romy van Egmond
�2 Fabiënne Boekel
�3 Silke Kamerbeek

 januari

6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
� Claudia de Graaf
� Lisette Koster
�� Patricia Muilwijk
�� Maxime van der Ploeg
�� Marcella Winkel
�� Anne Roos Peterse
2� Chantal Pietersen
23 Anne-Lot Paymans
2� Annemieke Weerheim
2� Danique Woudstra
2� Corrie Smittenaar
2� Michelle van Diemen
2� Anneke Epskamp

 februari

� Linda de Groot
� Julia Vianen
�0 Felicia Brouwer
�0 Denise Marsman
�0 Lisanne van der Noordt
�2 Jacqueline Oostveen
22 Esther van der Vlies
2� Anna Vis
2� Malou Kamerbeek

 maart

2 Daphne van der Hoogte
� Franca Brussee
� Rosanne van Schaik
�3 Irene Weerheim
�� Saskia Veenman
�� Femke Severrien
�� Beau Schonewille
20 Margit Flinterman
2� Carola Stolk
2� Meneer van Schaik
2� Jasmine van Schaik

Wij feliciteren

de jarigen
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Openingstijden rond 
de feestdagen

De manege is zaterdag 23 december voor het 
laatst voor lessen geopend in 2006.

Op 2 januari 2007 starten de eerste lessen 
daarna weer.

10	februari	UITERSTE	inleverdatum	kopij	Pretpraat

Wij wensen u
Prettige Kerstdagen en 

een gezond, sportief en
gelukkig 2007


