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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

NissaN x-trail: 
comfort in 
stoer design

LOOP EENS BINNEN
BIj NISSaN VaN LEIjdEN...

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.

NissaN micra: 
groots maar klein 
geprijsd

NissaN NOtE: 
voor ouders 

van nu

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



Jaargang 34, nummer 6  -  december 2008  -  pagina  3

Ruitersportvereniging:
voorzitter
Anne-Lotte Paymans
Dorpsstraat 189
2421 AZ  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 29 84

sekretaris
Gerda Bruggeman
Bergmolen 51
2406 KV  Alphen a/d Rijn
Tel. (0172) 47 29 24

penningmeester / redaktie Pretpraat
ledenadm. en PR-adres
Ad Koster
Stortenbekerstraat 41
2421 ET  Nieuwkoop
Tel. (0172) 57 43 53

Bestuursleden /Wedstrijdcommissie:
Michael van Koert (0172) 57 10 60
Adrie Vianen (0172) 53 77 88
Anneke Epskamp (0172) 60 42 11
Rick Ubink (0172) 60 31 40

Jeugdbestuur:
Felicia Brouwer (0172) 57 39 13
Femke Severrien (0172) 61 71 64

BEHEER INTERNET:  Bert Marsman

BANK EN GIRO
Ruitersportvereniging  “De Ziende”
RABO-Nieuwkoop  34.64.07.656
Postgiro RSV 35.43.870

CONTRIBUTIE
EUR 18,50 per jaar; 2e lid uit het 
zelfde gezin betaalt EUR 9,25 per jaar.

PRETPRAAT
Pretpraat verschijnt 6x per jaar.
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

DRUKWERK
Ad Koster Printing
Telefoon (0172) 57 43 53

Inleveren kopij:
Uiterlijk 4 februari 2009

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.

PRETPRAAT
Clubblad van Ruitersportvereniging “De Ziende”
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Van de voorzitter
(met dank aan de Sint)

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!

En lieve leden het doet mij wat zeer
Maar dit gedichtje is voor mij de laatste keer
Want in 2009 zullen jullie een nieuwe voorzitter krijgen
En zal ik na zes jaren eindelijk zwijgen

Maar nu kijken we even terug naar het jaar 2008
Waar we in januari op goed weer hebben gewacht
Om in februari en maart ABCD-diploma te rijden
En maar liefst 27 leden met een diploma te verblijden

Die konden zij goed gebruiken tijdens de Samengestelde wedstrijd
Tijdens het dressuren en als je springend door de regen rijdt 
Maar de Eigen Paarden dag in april sloeg alles dit jaar,
Dikke en dunne, Cowboys en Jackasses reden door elkaar

In mei sprongen jullie er allemaal op los
En reden een hoop geld bij elkaar tijdens de voorjaarscross
Dat geld hebben we heel goed kunnen besteden
Aan nieuwe hindernissen voor de leden

Juni is dan de maand van de Open Dag
Met al die verkleden ruiters leek het meer op Dierendag!
Maar al met al weer een zeer geslaagd feest
Er wordt op de manege heel wat afgebeest!

Denk ook maar aan de kampen in juli en de buitenritten,
Heel veel lol en ’s avonds weinig pitten
Voor de kleintjes was dit ook het jaar wel
Poetscursus en een middagje sport en spel

In augustus was het dan heel even rustig
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Maar in september verveelde niemand zich
Want tijdens de najaarscross stonden er nieuwe hindernissen klaar
En dat vonden de pony’s wel een beetje raar

Oktober dan, de maand van de najaarsdressuur
Gezellig en zeker niet van korte duur
En in november waren Sint en Piet er weer
En gingen de kinderen als beesten te keer

Nu is het dan december en is dit jaar bijna om
Ik hoop dat ik jullie komend jaar weer allemaal 
tegenkom
Voor een hoop lol bij RSV de Ziende en Manege 
Pretfort
Je zult zien dat 2009 een fantastisch paardenjaar 
wordt

Lot Paymans

Van de redaktie
Ook dit jaar is het weer gelukt om 6x een Pretpraat bij jullie in de bus te krijgen. 
Dit alles dankzij de steun van alle adverteerders, die het financieel mogelijk heb-
ben gemaakt om dit blad uit te blijven geven.
Maar met alleen adverteerders, maak je natuurlijk niet zo’n leuk blad. Daar heb 
je ook schrijvers voor nodig en gelukkig hebben we die nog steeds.
In de eerste plaats natuurlijk Esther van Maltha, die in dit blad helaas vanwege 
omstandigheden ontbreekt. Zij heeft het afgelopen jaar heel veel bladzijden voor 
haar rekening genomen. En ik hoor in de wandelgangen dat dat de meest gele-
zen bladzijden zijn.
Daarnaast hebben we sinds kort een tweede vaste schrijfster, namelijk Isabelle 
Könst. Zij schrijft o.a. artikelen over de verschillende activiteiten. En ik mag wel 
zeggen dat ze dat met heel veel enthousiasme doet.
Tot slot hebben we ieder jaar ook nog een “vaste medewerksters” die ons Kerst-
verhaal schrijft. Ik bedoel hiermee mevrouw Burggraaff uit Bodegraven. 
Gelukkig zijn er ook nog andere mensen die ons regelmatig van kopij voorzien, 
want we hebben bijna nooit kopij te veel.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de bijdragen en ik hoop ook volgend jaar 
weer op jullie te mogen rekenen.

Iedereen heel prettige dagen gewenst.   Ad Koster
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OPROEP
Extra Ledenvergadering

op 22 december 2008
Beste leden,
Op maandag 22 december, om 20.00 uur, organiseert Ruitersportvereniging “De 
Ziende” een ingelaste ledenvergadering.
De agenda voor deze extra vergadering ziet er als volgt uit.

1 Opening door de voorzitter
2 Ingekomen stukken
3 Voorstel tot contributieverhoging
4 Sluiting

Zoals u kunt zien staat het onderwerp contributieverhoging op de agenda. Het 
lijkt ons goed om u op voorhand toe te lichten waarom dit onderwerp nu ter 
sprake moet komen en niet kan wachten tot de normale ledenvergadering van 
maart 2009. Ook vinden wij het nodig om u op voorhand te voorzien van de 
nodige achtergrondinformatie over de noodzaak van extra inkomsten voor de 
vereniging op korte termijn. Wij vertrouwen erop dat met het geven van deze 
informatie samen met u een goede keuze gemaakt kan worden op de 22e. 
Wij rekenen dus op uw komst.

Waarom verhoging
	 •	 Het	lidmaatschap	is	sinds	1997	onveranderd	op	€	18,50	gehouden.	(in		
  het guldentijdperk fl. 40,-)
	 •	 De	hogere	uitgaven	werden	tot	nu	toe	opgevangen	met	hoge	netto-	
  opbrengsten van de open dagen.
	 •	 In	2009	worden	kostenstijgingen	verwacht,	waarbij	niet	op	voorhand		
  mag worden aangenomen dat deze nog langer gedekt kunnen worden  
  uit de opbrengst van de open dag.
	 •	 Door	strengere	eisen	vanuit	de	verzekeraar,	moet	de	vereniging	zich		
  zelfstandig verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). Tot nu  
  toe was dit gecombineerd met de verzekering van de manege. Omdat de  
  manege en de vereniging twee verschillende rechtspersonen zijn wordt
  dit niet langer geaccepteerd. De meerkosten van deze verandering 
  bedraagt ongeveer € 3,00 per lid.
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	 •	 De	kosten	voor	het	betalingsverkeer	nemen	steeds	verder	toe.	Bij de  
  postbank was dit tot 1 januari 2008 nog gratis maar inmiddels betaalt  
  de vereniging omgerekend ongeveer € 1,00 per lid. Bij andere financiële  
  instellingen is dit niet veel anders.
	 •	 De	kostprijs	van	prijzen	en	rozetten	zijn	sinds	1997	fors	gestegen.	Dus		
  ook hier moet ieder jaar meer geld voor worden gereserveerd.
	 •	 De	vergoeding	aan	Ria	op	wedstrijddagen	moet	meer	in	verhouding		
  worden gebracht met het werk wat hiervoor wordt gedaan en moet  
  minimaal gelijk zijn aan de inkomsten uit een gewone lesdag. Al jaren  
  is de vergoeding op wedstrijddagen bevroren. Voor volgend jaar moet  
  rekening gehouden worden met een verhoging.

Mogelijke oplossingen
 a Het verhogen van de contributie van € 18,50 naar € 27,50, waarbij het  
  tweede en derde gezinslid de helft van de contributie van het eerste lid 
  betalen.
 b Voor de vergoeding aan Ria op wedstrijddagen bestaat de mogelijkheid om  
  dit door te berekenen in het inschrijfgeld bij wedstrijden. 
  Dit zou neer kunnen komen op een verhoging van € 5,00 naar € 6,00 voor  
  leden en van € 10,00 naar € 12,50 voor niet-leden. 
  In dat geval kan de contributie worden vastgesteld op € 25,00.

Voorstel
Hoewel wij als bestuur liever niet komen met kostenverhogende voorstellen, 
zien wij helaas geen andere oplossing. Alles overwegende gaat onze voorkeur uit 
naar een contributieverhoging naar € 27,50. (oplossing a.) 
Dit omdat het merendeel van de leden aan minstens 3 wedstrijden per jaar mee 
doet en dit dus voordeliger voor u uitkomt.
Voor niet-leden verhogen we de inschrijfgelden uiteraard wel naar € 12,50.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de voorgestelde forse verhoging en 
vertrouwen  erop dat een verhoging van de contributie voor u geen aanleiding is 
om het lidmaatschap bij de vereniging te beëindigen.

Graag tot ziens op 22 december 2008. We starten om 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ruitersportvereniging De Ziende 
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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.
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Federatieflits!
Weinig starts dit najaar van het Ziende-front, maar 
gelukkig houden Vera en Rabin de eer hoog! Miss-
chien tijd voor goede voornemens voor het volgende 
federatiejaar? Eerst maar eens zien wat zij de af-
gelopen maanden hebben gepresteerd.

Zondag 19 oktober Boskoop 
Terwijl op de manege de hele middag spelletjes 
werden gespeeld, gingen Rabin en Vera op pad naar Boskoop. Bij Manege Bent-
woud deden zij mee in de klasse B. Ondanks dat de wedstrijd vrij lang duurde, 
was Rabin heel braaf en liep hij nette proeven. De jury vond het meer dan netjes 
en gaf maar lief 195 en 193 punten! Dat was in een klap drie winstpunten erbij, 
plus twee eerste prijzen! Je begrijpt dat Vera méér dan trots is op haar Rabin. 
 
Vrijdag 7 november Indoor Bodegraven 
Helaas geen kür op muziek voor Lot en Ragne en daarom moest Vera deze avond 
de Ziende-eer hoog houden tijdens Indoor Bodegraven in de klasse B. Er werd 
maar een proef verreden omdat er nog meer ruiters aan de start kwamen in 
andere klassen. Maar Rabin wist wel raad met de proef en liep heel soepeltjes 
door de ring. De jury viel het ook op en gaf hen 189 punten...en daarmee werden 
ze eerste! Een oranje lint en een zak voer voor Rabin, en het prijzengeld kon Vera 
mooi besteden bij een welverdiend bezoekje aan de MacDonalds. En natuurlijk 
een mooie winstpunt erbij! 
 
De standen: 
Vera & Rabin B + 6 
Ellen & Lucas L1 + 3 
Jo & Boy L2 + 2  
Chantal & Unic M1 + 0 en B-springen +1 
Ben & Rudy M2 + 0 
Lot & Ragne Z1 + 3 
Ria & Northan Z2 + 2

Namens het hele federatiefront: fijne feestdagen en een stralend 2009!

Tot de volgende flits!
Lot
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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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Spelletjesdag op 
de manege
Op 19 oktober was er een 1e spelletjesdag 
op de manege.
Deze gezellige dag was georganiseerd door 
Vivian, Femke, Wilma, Louisa en Marit.
Ik deed ook mee en was groepjesleider. Mijn groepje bestond uit  Danique, Mila 

en Sophie. Een erg gezellig groepje .
We begonnen met een skelterrace. Deze was op de springwei. Je moest een par-
cours rijden door de pionnen heen. Ook moest je de heuvel op dat was wel erg 
moeilijk gelukkig mochten je teamleden je helpen.
Een ander spel was de kamelenrace. Hier moest je goed samenwerken.
Je kreeg een doek en die moest 1 iemand over zijn hoofd heen doen.
Dan moest iemand daarachter gaan staan en die moest dan weer iemand op zijn 
rug nemen. Diegene die op de rug zat hield een bekertje water vast! Als je dan 
een eindje gelopen had moest je het water in de emmer gooien. Gelukkig is mijn 
team niet nat geworden.
Een ander spel was in de nieuwe stal daar moesten we zingen! Er werd een liedje 
opgezet en als de muziek stopte moest je doorzingen. Het team dat de tekst 
wist had gewonnen. Dat was ook wel een grappig spel.

Na dit spel moesten wij een quiz gaan doen! Alle-
maal vragen over paarden en over de manege. De 
meeste vragen waren wel moeilijk.
Wij hadden dan ook dit spel verloren. Een ander 
spel was kratlopen.
Je moest dan met kratjes naar de overkant toe 
lopen maar je mocht de grond niet aanraken. Wij 
hadden de moeilijke kant want wij moesten naast  
de paarden. Hierna was het even pauze! We kre-
gen wat te drinken en we mochten een snoepje 
pakken! Na de pauze gingen we gelijk door. De lo-
pendeband, zo heette het  volgende spel. Je moest 

een bal doorgeven over een tennisracket. Wij hadden dit spel ruim gewonnen! 
Daarna gingen we ponyrijden!! Sophie en Mila gingen op Jum Jum en Danique en 
ik gingen op Jeroen. We moesten tegen het team van Marlies. Ook moesten we 
nog zaklopen.
Wij hadden daarbij weer gewonnen! We waren erg snel!
Daarna moesten we gelijk het hoofdstel van Barok in elkaar zetten! Dit was nog 
niet makkelijk! Ook gingen we nog een kruiwagenrace doen! 1 moest er in de 
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kruiwagen gaan zitten en de rest moest hem duwen onderweg moest je klom-
pen en een broek aantrekken. Toen de spelletjes klaarwaren moesten we nog 
een eindspel doen. Dit spel werd gespeelt door alle team en spelletjes leiders. 
Het was een soort estafette. We moesten een hoed doorgeven en iedereen be-
gon dan met zijn eigen onderdeel. Ik zat bij het onderdeel kratlopen! Louisa hielp 
mij met kratlopen dat was wel grappig.
Ik moest de hoed doorgeven aan Bo zij moest zaklopen!
Daarna allemaal snel door naar de buitenbak en de hoed ophangen.
Na dit spektakel mochten we patat met een frikadel of kroket eten! 
Al met al een heel gezellige middag en heel leuk georganiseerd!!!!
Volgend jaar weer? Ik hoop het wel!

Isabelle 

De najaarsdressuur!!
Hoi hoi!!
Een tijdje geleden was alweer de najaarsdressuur!! Met een flink aantal deelne-
mers was deze dag ook weer een groot succes! Er werd gereden in de binnen- en 
buitenbak. Niet op de springwei want die was te nat.
Er zijn ook weer een aantal afwijkende dingen gebeurt die ik kan vertellen; zoals 
dat Patricia bij de eigenpaarden haar proef niet helemaal af heeft gereden om-
dat Silvano de buitenbak een beetje eng vond.
Ook reed Julia samen met Sunny voor het eerst mee met de eigenpaarden! Erg 
spannend maar ook wel moeilijk! Sunny voelde zich in deze categorie helemaal 
op zijn plaats en gaf van enthousiasme af en toe een bokje. Wat wel erg knap 
van Julia is, is dat ze 5e is geworden! 
( en dat met al die superconcurrenten….) Uiteindelijk is Susanna met Flip 1e ge-
worden. Zij hadden een erg opvallend dekje met de nieuwe naam van Flipje erop: 
Watermill Wheel. Ook zou onze Muis meedoen met de wedstrijd maar helaas 
was Gin niet helemaal op en top om een proefje te rijden. Erg jammer want we 
wilden haar wel weer eens zien.
Ook bij de categorie c/d diploma’s was het leuk!
Er werd in deze categorie erg vaak op onze nieuwe Valentino gereden, name-
lijk door Femke, Marlies, Tamara en Kelly. Uiteindelijk heeft Margit samen met 
Sanne gewonnen. Margit was erg blij want ze had het helemaal niet verwacht! 
Ook reed de welbekende Barok mee samen met Petra en Franca. 
Bij de categorie met A diploma waren er ook kinderen uit mijn les die meereden 
zoals Julie en Storm. In deze categorie werd vooral op Sylvester gereden. Maar 
wat wil je, Sylvester is ook wel een schatje tijdens wedstrijden, kent alle proefjes 
uit zijn hoofd en weet precies wat haar te doen staat.
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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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Bij de categorie zonder A waren er wat meer jonge kinderen die deelnamen.
Deze categorie was in 2 groepen gedeeld vanwege het grote aantal ruitertjes. Er 
deden namelijk wel 26 kinderen mee!!! Er werd ook weer veel op Valda gereden! 
Gelukkig maar dat ze weer mee mocht doen na haar blessure. 
Ook om niet te vergeten nog de Joyrijders!
Deze keer een klein aantal deelnemers vergeleken met de andere categorieën. 
Suus was deze dag niet helemaal in orde en daarom kon mijn moeder niet mee-
rijden. Volgende keer beter…
Suzanne, Els, Elena en Sylvia deden wel mee. Suzanne heeft in deze categorie 
gewonnen met ook het hoogste aantal punten van de hele dag; namelijk 212 
punten! 
Ook in de 200 punten was Julie!! Zij had er 202 samen met Maybe! 
Knap gedaan!!!!
Op de site van de manege staan een heleboel foto’s van deze dag, ook de uitsla-
gen zijn hier na te lezen.
Weer een gezellige dag!

Nu gaan we eerst met z’n allen de donkere, natte wintermaanden doorrijden 
en flink oefenen voor de wedstrijden in het voorjaar die er vast en zeker in 2009 
weer zullen zijn.

Allemaal heel gezellige kerstdagen gewenst en laten we op een leuke, 
gezellige manier het nieuwe jaar inrijden.

Isabelle 

Persbericht: Dressuurwedstrijd bij “De Ziende”

Zaterdag 25 oktober organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” weer een 
onderlinge dressuurwedstrijd op het terrein van Manege Pretfort aan de Aarlan-
derveense Achtermiddenweg.
Zo’n 70 deelnemers hadden zich voor dit evenement ingeschreven. Van begin-
nertjes tot ruiters op eigen paarden.
Om half tien gingen de eerste ruiters de ring in om hun proef aan de jury te 
tonen.
Om precies te zijn, in twee ringen, want gezien het grote aantal deelnemers, 
werd zowel buiten als binnen gereden. Dit was, dankzij het prachtige najaars-
weer, gelukkig mogelijk.
De eerste twee caterogiën vormden de ruiters met een B-diploma en de ruiters 
op een eigen paard.  Zij werden gevolgd door de kinderen met een A-diploma en 
de groep met een C- of D-diploma.
Tot slot van de ochtend, gingen de Joyriders de ring in.



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende”  -  pagina  18

Super de Boer
Nieuwkoop

De lekkerste supermarkt 
van de regio!

Kennedyplein 1  -  2421 EN  Nieuwkoop
www.superdeboer.nl  -  sdbnieuwkoop@planet.nl
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Dit is een ring die bestaat uit een groepje enthousiaste ruiters in de leeftijdscate-
gorie 25+.
De prijzen van voornoemde ringen konden om circa 12.30 uur worden uitgereikt, 
waarna de middagringen konden starten.
De middag was geheel gevuld met jonge deelnemers. Veelal ruiters die minder 
dan een jaar op paardrijden zitten en die op Pretfort een hele grote groep verte-
genwoordigen.
Zo rond de klok van half vijf konden de winnaars van deze twee ringen hun prij-
zen en protocollen in ontvangst nemen.
De winnaars waren:
Zonder A-diploma ring 1:
1 Bas Kranenburg op Sylvester met 192 pt.
2 Senta Kleijweg op Ikke met 191 pt.
3 Mila van Rijswijk op Sunny met 190 pt.
4 Yara Langeveld op Valda met 189 pt.
5 Melissa Kempen op Valda met 187 pt.
5 Yara Kleijweg op Sunny met 187 pt.

Zonder A-diploma ring 2:
1 Lizzy Ubbink op Maybe met 199 pt.
2 Esther Heikoop op Sunny met 191 pt.
3 Eva Kranenburg op Valda met 189 pt.
4 Jesse van Eymeren op YumYum met 187 pt.
5 Yentl v/d Berg op Maybe met 182 pt.
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Met A-diploma:
1 Julie Craughwell op Maybe met 202 pt.
2 Wieke Vis op Hardy met 197 pt.
3 Storm Poot op Maybe met 196 pt.
4 Laura Braam op Maybe met 193 pt.
5 Sanne Engelander op Borah met 190 pt.

Met B-diploma:
1 Elise Borgstijn op Sylvester  196 pt.
2 Marieke Oudenes op Sanne met 195 
pt.
3 Jeanine van Oudenallen op Sanne met 
193 pt.
4 Irene Weerheim op Hardy met 191 pt.
5 Anne Niemel op Valentino met 190 pt.

Met C/D diploma:
1 Margit Flinterman op Sanne met 195 pt.
2 Petra Schutter op Barok met 194 pt.
3 Femke Severrien (D) op Valentino 193 pt.
4 Chantal Pieterse op Maybe met 192 pt.
4 Marlies Bruggeman op Valentino  192 pt.
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Joyriders:
1 Suzanne Kranenburg op Sylvester  212 pt.
2 Els Smit op Borah met 195 pt.
3 Sylvia Tijsterman op Borah met 190 pt.
4 Elena Hoogstrate op Lille met 188 pt.

Eigen paarden:
1 Susanna Uelderink op Flip met 198 pt.
2 Fiona Uelderink op Belle met 190 pt.
3 Louisa Klootwijk op Ylke met 189 pt.
4 Bo van Vliet op Belle met 188 pt.
5 Julia Vianen op Sunny met 184 pt.

Kijk voor de volledige uitslagen en heel veel foto’s op de site 
van de vereniging www.deziende.nl.

Sint bezoekt manege
Ook dit jaar wist de goedheiligman weer tijd vrij te maken voor een bezoek aan 
onze manege. Op zaterdag 22 november werden 22 kinderen om 19.00 uur op 
de manege verwacht.
De Sint zelf kwam pas een dikke anderhalf uur later, maar hij had een 5-tal 
pieten vooruit gestuurd om de kinderen te vermaken met allerlei spelletjes. Dat 
zorgde voor een waar spektakel, want iedereen was natuurlijk heel nerveus en 
dan gedraag je je ook heel erg druk. De pieten hadden dan ook moeite om zich 
verstaanbaar te maken bij de verschillende spelletjes, maar iedereen had het 
vreselijk naar de zin.
Na tussendoor nog wat te hebben gedronken, kwam zo tegen kwart voor negen 
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dan toch eindelijk de Sint met nog 
eens 3 extra pieten. Waaronder de 
“letterpiet”, die een erg speciaal 
pak droeg, met allemaal letters er 
op.
Dat die pieten nog steeds niet de 
slimste zijn, bleek wel weer toen 
Flitsie in de bak kwam. Ze dachten 
dat dat een paard was, want ze 
waren toch op een manege. En 
nadat ze gehoord hadden dat er 
voltes werden gereden op een ma-
nege, gingen ze met Flitsie probe-
ren dit te demonstreren.
Maar... toen kwam het Grote Boek 
tevoorschijn en werden verschil-
lende kinderen naar voren geroe-
pen om een gesprekje met de Sint te hebben. 
Eerlijk gezegd weet ik niet meer precies wie er allemaal naar voren moesten 
komen, maar ik kan me nog herinneren dat Bas een heel gesprek met de Sint 
had over koeien en de namen van die koeien. Hij wil namelijk later iets op een 
boerderij gaan doen waar hij ook nu al regelmatig komt. De letterpiet hoorde 
de naam “3522” en begon deze onmiddellijk in de bodem van de bak te schrij-
ven......... Esther vertelde de Sint dat ze sinds een maand een eigen paard heeft, 
Hardy, en dat ze dat heel leuk vind. Julian wist wel wat hij graag van de Sint zou 
willen hebben: een naaimachine om zelf kleren te gaan naaien. 
Ook de penningmeester van de vereniging werd bij de Sint geroepen. Hij doet dit 
werk al 30 jaar en kreeg daarom van de Sint een kadootje en een bedankje. Op 

naar de volgende 30 jaar was 
volgens de Sint nog mogelijk, 
want hij is tenslotte zelf ook al 
heel oud.
Daarna was het tijd om de ka-
doos aan iedereen uit te gaan 
delen. En uiteraard een zakje 
met strooigoed, want strooien 
is er in de manegebak natuur-
lijk niet bij. 
De meeste ouders waren in-
middels al voor de ramen van 
de kantine verschenen, want 
de avond liep natuurlijk weer 
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Kerstverhaal
Afgelopen zomer heeft ze haar 85ste 
verjaardag gevierd.
Ik ben daar bij geweest en moet 
zeggen dat je ze die 85 jaar echt niet 
geeft.
Alles had ze zelf tot in de puntjes 
geregeld en het was perfekt.
Begin oktober mocht ik het traditionele Kerstverhaal al weer van haar ontvan-
gen, want eind oktober moest ze voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis en 
misschien had ze daarna niet direct zin en moed om er dan nog aan te beginnen.  
Ze denk dus nog steeds overal aan.

Ik heb het natuurlijk over mevrouw Burggraaff uit Bodegraven, die al sinds jaar 
en dag ons kerstverhaal schrijft en dat nog jaren hoopt te doen.
De meeste mensen kennen haar niet meer, maar jaren geleden reed haar dochter 

op Pretfort en mevrouw Burggraaff vermaakte zich dan regelmatig met kinderen 
die in de kantine zaten.
Daar is uit voortgevloeid dat ze een kerstverhaal ging schrijven en we zijn daar 
nog steeds blij mee.

Mevrouw Burggraaff, bedankt! 
En natuurlijk ook voor u heel fijne Kerstdagen en een gezond 2009!

De Vraag! (het kerstverhaal)

Ergens in het land, het doet er niet toe waar, zit een meisje in gedachten naar 
buiten te kijken. Wat wordt het toch weer mooi buiten. Je kunt zien, de herfst is 
begonnen, de prachtige kleuren, roodbruin, goudgeel, niet te vergeten de groene 
kleuren, dit alles wijst er op.
Haar gedachten gaan nog verder, want die bomen waren eerst kleine plantjes. 
Het was toen niet voor te stellen dat er zo’n prachtig bos zou kunnen ontstaan. 
Want dit meisje woont aan de rand van een bos en haar vader is boswachter.
Geen wonder dus dat zij dit op een andere manier ervaart dan een meisje dat in 
de grote stad woont, ver buiten de natuurgebieden.
Zomaar ineens veranderen haar gedachten, want na de mooie herfst komt de 
winter. Ook mooi, maar koud en voor veel mensen soms niet prettig....
Marieke, zo heet zij, gaat naar haar moeder. Fijn, ze is thuis en vraagt: “ Mam, 
heb jij nog veel te doen, kunnen we samen theedrinken, ik wil je wat vragen, 
maar niet zo even staande geleund tegen de kamerdeur.”
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Mevrouw Vlietstra kijkt haar dochter aan en zegt lachend: “ Dan is het zeker heel 
belangrijk voor jou.” “Eigenlijk wel mam, weet je het was zo mooi, ik wil het nog 
eens horen”.
Moeder en dochter kijken elkaar aan, ja, denkt mevrouw Vlietstra, mijn ernstige 
dochter, ik ben benieuwd, dus er wordt afgesproken dat onder theetijd Marieke 
DE VRAAG zal stellen.
Er is echter nog iets dat Marieke zeggenwil, mag Kees-Jan uit mijn klas ook ko-
men, hij kent.... hij weet eigenlijk niet wat wij altijd met de Kerstdagen vieren.
Mevrouw Vlietstra vindt het goed en Marieke gaat dus even met de fiets naar 
Kees-Jan.
Kees-Jan is thuis en doet de deur open en is zichtbaar verrast Marieke te zien. De 
dochter van de boswachter, tjonge, wat zou haar komst te betekenen hebben.
Marieke ontgaat ook de lachende snoet van Kees-Jan niet en zegt “ik kom je wat 
vragen, maar je moet het natuurlijk ook wel een leuk idee vinden”. “Kom binnen, 
mijn moeder is ook thuis, dan gaan we luisteren naar wat jij te vragen hebt.”
Het kwam Kees-Jan die middag niet uit, maar voor de uiteindelijk belangrijke 
avond, de Kerstavond, 24 december, zou hij graag komen. Marieke ging weer 
terug naar huis en zei dus dat Kees-Jan niet kwam die middag, maar wel ...

De middag breekt aan en in de gezellige huiskamer van de familie Vlietstra zitten 
moeder en dochter thee te drinken en zegt moeder ineens “Kom Marieke, wat 
wilde je vragen en waarom is het zo belangrijk voor jou?”
Marieke vertelt over Kees-Jan, hij kent het Kerstverhaal niet en dat mooie ver-
haal over de Engelen die toen zongen. “Mam, wilt u op Kerstavond nog eens dat 
verhaal vertellen, KEES-JAN komt ook.” En zo gebeurde het.

KERSTAVOND
Elke flat in de brede straat had zijn eigen verhaal.
Er waren goed verlichte rame, m.a.w. er waren geen gordijnen voor, zodoende 
kon je de lampen zien. ook waren er ramen met weinig licht, dat kwam omdat 
men kaarsen aangestoken had en er was ook hier en daar een kerstboom te 
zien.
Midden in één van die kamers, onder een kerstboom, staat een stalletje van 
takjes en mos.
Schuin daarachter, naast een grote oude stoel, twee mokken dampende choco-
lademelk op een tafeltje. Vijf kaarsen op een boekenplank dansen een schaduw
op de muur.
“Kom Roos”, zegt de man, “ik begin”. OP Kerstavond even geen werk, dat blijft 
nu buiten de deur.
“Papa, wacht even, ik kom eraan”, zegt Roos, “even wat kerstkransjes op een 
schaaltje leggen.”
Vervolgens gaat ze vlug bij haar vader zitten en luistert.
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“In die dagen trokken Jozef en Maria naar Bethlehem.
Het was koud en nergens was nog een plek, totdat zij beschutting vonden in 
de stal, de enige plek waar nog ruimte was... en de Os en Ezel stonden in een 
hoekje apart.
Buiten was alles stikdonker, niets, maar dan ook niets was te zien, totdat daar 
die wonderlijke grote lichtgevende Ster verscheen. De aankondiging van de ge-
boorte van Gods Zoon, Jezus, de nieuwe Koning.
Herders in het veld zagen die Ster ook, zij gingen meteen op zoek, later ook de 
Wijzen uit het Oosten,  Engelen hadden in koor gezongen.”

Roos kijkt dromerig voor zich uit. Het verhaal heeft 
ze al zo vaak gehoord, maar nog steeds vindt ze het 
mooi en zachtjes neuriet ze “En toen hoorden ze 
engelen zingen”.
Haar vader knikt, hij probeert de chocolademelk te 
drinken, maar die is nog te heet.

“Als Jezus nu in ...” Ze denkt niet verder meer hardop 
en gaat verder met de woorden “ of als er iets an-
ders moois gebeurt, dat kan helemaal niet meer he 
pap?”
“Hoe bedoel je?” “Weet je nog toen we in Frankrijk 
op vakantie waren, hoeveel sterren we zagen?
Hier zijn bijna geen sterren meer te zien door alle 
lantaarnpalen, lichten van auto’s en van de recla-
mes. Volgens mij gebeuren er helemaal geen wonderen meer en als ik naar het 
Jeugdjournaal kijk, zie ik maar af en toe iets leuks. En pap, ik hoor helemaal geen 
Engelen meer zingen.”
Ze nestelt zich tegen haar vader en denkt na. “Ach er is natuurlijk veel te veel 
lawaai” stelt ze vast.
Ze draait zich naar haar vader en zegt “Hoor jij ze nog wel eens zingen?”
Vader neemt een hap van zijn koekje en slaat zijn arm om zijn dochters schouder. 
“Of ik wel eens engelen heb horen zingen?” Vader weet niet precies wat hij moet 
zeggen. “Weet je, Roos, misschien gaat het kerstverhaal  ook een beetje over de 
engelen die binnen in óns leven! In jouw hart en in mijn hart!”
“Weet je pap, als ik niets te doen heb en helemaal alleen ben, ja, dan hoor ik ze 
af en toe”.
“En hoe klinkt het dan?” vraagt haar vader. “O, heel mooi en dan word ik heel 
blij!”

Vader beseft ineens dat het eigenlijk nooi meer gebeurt dat hij niets te doen 
heeft en het stil is om hem heen. Ruimte!
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Als je dag na dag met je neus in de paparassen zit, is het niet eenvoudig om voor 
ogen te houden waar het werkelijk om gaat en waar je werkelijk van geniet.
Met een glimlach kijkt hij naar de kerstboom. Zijn vrouw en oudste zoon zijn 
vandaag door de besneeuwde bossen gaan wandelen, maar hij moest de jaar-
plannen voor volgend jaar nog afronden. Soms lijkt het alsof stilte altijd voor 
drukte moet wijken.
Hij kijkt op als een windvlaag wolken sneeuw tegen het raam werpt.
“Kijk!” zegt Roos, “Kom”.
Ze springt uit de stoel en trekt haar vader overeind. Samen kijken ze naar buiten. 
Twee, drie auto’s glijden langzaam onder aan hun flat voorbij. Minutenlang 
staan ze stilletjes voor het raam. Hun aandacht wordt getrokken door kleine 
dingen, door een eenzame fietser aan het einde van de straat. Peinzend staren 
ze hem na!
Voorovergebogen slingert de fietser voort tot in de smalle vergeten straatjes 
waar geen sneeuw meer wordt geruimd. Zijn handen zijn blauw van de kou. Hier 
en daar, als de opgestuwde sneeuw hem echt geen keuze laat, stapt hij van zijn 
fiets en moet hij lopen. Het paadje wordt steeds smaller en zo tussen de huizen 
door loopt hij de stad uit. Hij merkt dat de stadsverlichting achter een berg van 
sneeuw ook verdwijnt.
Gelukkig ziet hij wel een heel klein lichtpuntje, o, dat zal de schuur zijn.
Hij zet zijn fiets tegen een stapel brandhout, pakt zijn boodschappen onder de 
snelbinders; melk, brood en een dekentje voor de wieg!
“Wees maar niet bang” zegt hij als hij op de schuurdeur klopt “ik ben het”.
Een angstige man doet open en laat hem binnen. 
Zijn vrouw, hoogzwanger, leunt tegen een stapel stro.
In gebrekkig Nederlands bedanken ze de fietser voor de pakjes die hij aanreikt. 
Die blaast zich de handen warm en glimlacht hen bemoedigend toe.

Een witte kerst, zomaar ergens in Nederland. En een engel op een fiets!

Ik wens u van ganser harte blijde en 
fijne Kerstdagen toe.
Voor 2009 veel gezondheid, geluk en 
voorspoed.
Voor u die een moeilijk Nieuw Jaar 
tegemoet gaat, heel veel sterkte.

Een hartelijke groet van
Tineke Burggraaff-Prins.
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Pretfort
fanaat 
 
Nou deze keer ben ik dan uitgekozen 
om iets over mezelf te vertellen. De 
meeste die kennen me als Marit of 
als één van het trio Vivian-Femke-
Marit en sommige zullen me ook nog 
wel kennen als een bende lid van de 
Daltons (Vivian, Femke, Felicia en ik) . 
Voor de mensen die me niet kennen: 
Ik ben Marit van Leeuwen. 
15 jaar oud (6 januari wordt ik 16). 
Ik woon in Kerk en Zanen en zit in 
Alphen aan den Rijn op school (het 
Groene Hart Lyceum, locatie Centrum/
Lyceum) Voordat ik naar de middel-
bare school ging zat ik op de Fontein 

in Kerk en Zanen. Ik heb een oudere broer en zus en een jonger stiefzusje. Me 
oudere zus woont al niet meer thuis. Dus dan woon ik alleen nog met me broer 
en stiefzusje bij me moeder en stiefvader. 
 
Ik ben ongeveer 8 jaar geleden op de woensdagmiddag les bij Katrien begon-
nen. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Toen reed ik op Finia en toen viel 
ik er gelijk bijna af, hahaha. Nu rijd ik nog steeds op woensdag alleen dan bij Ria! 
Ik rijd in die les samen met Vivian, Femke, Esther, Eline en af en toe rijd Ezzie op 
Humpey mee. Een erg gezellige en luidruchtige les, hahaha! Verder ben ik ook 
nog soms op maandag, vrijdag, zaterdag en zondag op de manege en natuurlijk 
met alle wedstrijd en andere activiteiten! Als ik op de manege ben zie je me vaak 
met Vivian, Femke, Isabelle en andere van mijn leeftijd. Zoals vele al weten is 
O’neill mijn lievelingspaard en ik rijd en verzorg hem dan ook erg vaak! Te vaak 
volgens sommige mensen. 
Naast paardrijden zit ik ook nog op hockey (speel bij HCA MB3). Maar dat is 
natuurlijk minder leuk dan paardrijden. Verder  heb ik natuurlijk ook nog andere 
hobby’s. Ik doe graag dingen met vriendinnen zoals; bij elkaar slapen, naar de 
film gaan, enzovoort. Verder teken ik graag of  lees ik graag een paardenboek. 
Ook is een van mijn hobby’s natuurlijk computeren (wie doet dat nou niet?) ik zit 
dan ook vaak achter msn of hyves. Ook vind ik het erg leuk om bijvoorbeeld van 
wedstrijden foto’s te maken. Je ziet me de laatste tijd dan ook vaak met een fo-
tocamera lopen op wedstrijden. Maar buiten wedstrijden om foto’s maken vind 
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ik ook erg leuk. De computer staat dan ook helemaal vol met allemaal paarden 
foto’s! Ook heb ik af en toe zin om een chocolade taartje te bakken of brownies 
en dat dan mee te nemen naar de manege. 

Nou ik vond het erg leuk om iets over mezelf te vertellen. Ik denk dat de meeste 
me nu wel zullen (her)kennen. 

Groetjes Marit, xxxx

Oproep:
Wie wil de volgende PretfortFanaat zijn?
Geef je op bij Isabelle Könst of Esther van Maltha, want zij coördi-
neren deze rubriek. 
Je mag het verhaal zelf schrijven en de foto zelf aanleveren, maar 
je kunt ook hulp van Esther of Isabelle krijgen. 

Geef je zo snel mogelijk op, want dan is er alle tijd om het artikel te 
maken.

www.be-more.nl

www.be-more.nl

Help mee het verschil te
maken
 
 

en steun
 

project Isiaiah 54 en de
stichting Be More
door uw donatie over te maken via www.be-more.nl of via
rekeningnummer 12.17.74.228 van Be More te Nijmegen o.v.v. Ellen
van Gemert

Voor meer info, ga naar mijn weblog:
www.ellenvangemert.helptmee.nl

Be the difference - Be
more!

Help mee het verschil te
maken
 
 

en steun
 

project Isiaiah 54 en de
stichting Be More
door uw donatie over te maken via www.be-more.nl of via
rekeningnummer 12.17.74.228 van Be More te Nijmegen o.v.v. Ellen
van Gemert

Voor meer info, ga naar mijn weblog:
www.ellenvangemert.helptmee.nl

Be the difference - Be
more!
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Sinds 1 november 2008 gaat
Les Deux Chevaux Ruitersport 

door als Paard en Pony.
Dit betekent dat u vanaf 28 oktober 2008 helaas niet langer terecht kunt op de 
Ouvertureweg 135 in Alphen aan den Rijn voor uw ruitersportaankopen. 
Wij gaan door met de verkoop van onze producten via internet. U kunt ons dus 
nog steeds vinden maar dan via onze website 

www.paardenpony.nl 
Op deze website kunt u alles vinden wat nodig is om uw favoriete sport, paardrij-
den, te kunnen beoefenen.  Denkt u hierbij aan kleding, schoeisel, caps, dekens, 
halsters, lederwaren, verzorgingsproducten etc. Wij bieden hier een ruim aanbod 
aan artikelen en hebben elke week leuke aanbiedingen. Het voordeel voor u is dat 
wij u op deze manier scherpere prijzen kunnen bieden voor de producten.
Wilt u een product toch liever passen voordat u het defi nitief bestelt, heeft u graag 
nog persoonlijk contact, of wilt u uw bestelling graag afhalen zodat u bespaart op 
de verzendkosten, is dat mogelijk in overleg.
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Adverteerders gezocht voor 
Pretpraat

Voor de volgende jaargang van Pretpraat,
zoeken we nog bedrijven,

die ons willen steunen met hun advertentie.

Pretpraat verschijnt 6x per jaar en wordt toegezonden aan alle leden 
van Ruitersportvereniging “De Ziende”. 

Daarnaast zijn er exemplaren beschikbaar op de bar, voor de wei-
nige ruiters die geen lid van de vereniging zijn.

De totale oplage bedraagt momenteel een kleine 200 stuks.

Pretpraat is tevens beschikbaar via de website van de
vereniging, waar de oud-leden het blad in blijken te zien.

We horen daar vaak leuke reakties over.
Ook zij zien uw advertentie.

U kunt bij ons kiezen uit 3 formaten advertenties.

De voordeligste is een kwart pagina en deze kost € 40,-.
Een halve pagina kost de helft meer, namelijk € 60,-.

Voor een hele pagina betaalt u € 100,-.

Deze bedragen gelden dus voor 6 nummers per jaar.

Hebt u interesse, of weet u iemand die mogelijk zou willen
adverteren, neem dan kontakt op met Ad Koster.

Dat kan per telefoon of per mail:
Telefoon (0172) 57 43 53  -  adkoster@planet.nl
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Prietpraatjes
Wist u dat...
 - Sunny behalve kuilgras ook caps heel lekker vind??
- Hij laatst een hap heeft genomen van de cap van Eva??
- Er toen uit de rand van de cap een flinke hap weg was?
- Seconde lijm wonderen doet
- Je er nu niks meer van ziet..
- Je dus moet oppassen met rondslingerende caps …
 voor je het weet is er een hap uit.
- Deze Pretpraat er door het ontbreken van enkele vaste rubrieken, 
 toch heel anders uitziet...
- We volgende keer weer met deze rubrieken hopen te verschijnen?
- De prijzen (na ruim 10 jaar) ook bij ons gaan stijgen?
- We daar helaas niet aan kunnen ontkomen?
- Helaas alles duurder is geworden de afgelopen jaren?
- Gerda Bruggeman bezig is met het voorbereiden van een fotoboek?
- We nog op zoek zijn naar foto’s over de manege?
- We vooral wat oudere foto’s interessant vinden?
- Ria nog wel een paar reclameborden in de bak zou willen hebben?
- De electrische installatie in de kantine geheel vernieuwd is?
- De stoppen nu niet meer springen tijdens het frituren?
- De frite prijs daardoor (volgens mij) wel zal moeten stijgen?
- De prijzen in de kantine gewoon belachelijk laag zijn?
- De lesgelden volgend jaar iets zullen stijgen? 
- De prijslijst achterin deze PP inmiddels is bijgewerkt?
- Er een extra ledenvergadering over het lidmaatschapsgeld van de vereniging 
 zal plaatsvinden op 22 december?
- Alle leden (of hun vertegenwoordigers) daar welkom zijn?
- De manege voor lessen is gesloten vanaf 24 december in de avond, 
 tot 2 januari 2009 

Ruitersportvereniging “De Ziende”
en Manege Pretfort

wensen u Prettige Kerstdagen,
en een voorspoedig 2009.
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december 2008
4 Marieke Paymans
6 Tamara Pietersen
6 Marte Hoogerwerf
9 Lyanne Bardelmeijer
9 Marja Mourik
9 Lizzy Ubbink
10 Lara Oostveen
12 Jessica Rietveld
12 Sylvia Tijsterman
13 Silke Kamerbeek
25 Ageeth van Tol - Snel

januari 2009
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
21 Chantal Pietersen
23 Anne-Lot Paymans
24 Annemieke Weerheim
27 Corrie Smittenaar
28 Michelle van Diemen
29 Anneke Epskamp

februari 2009
6 Quirini Baars
7 Julia Vianen
8 Sarah Sluijk
10 Felicia Brouwer
10 Sonja Koster
10 Denise Marsman
10 Lisanne van der Noordt
10 Suzan vd Burgh
12 Jacqueline Oostveen
14 Eva Kranenburg
22 Esther van der Vlies
25 Anna Vis
25 Danique van Stigt
27 Sophie van Koert

maart 2009
2 Daphne van der Hoogte
5 Franca Brussee
5 Rosanne van Schaik
8 Sharon van Rijsdam
13 Irene Weerheim
15 Saskia Veenman
15 Marjanne  Keizer - van Berkel
17 Femke Severrien
17 Patricia Kranenburg
19 Beau Schonewille
20 Margit Flinterman
23 Meriël van Rooijen
25 C. van Schaik
25 Jasmine van Schaik
27 Bas Kranenburg
29 Maartje op ‘t Land

Wij feliciteren de jarigen!
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22 december 2008
20.00 uur

Ledenvergadering
in de kantine van Pretfort

De manege is voor 
lessen gesloten 

vanaf Kerstavond 
(24 december)
tot 2 januari
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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 2009
Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 105,00* per kwartaal voor een wekelijkse les.
Alle anderen betalen hiervoor € 117,00* per kwartaal. * minus € 2,- bij betaling binnen 2 weken.

Pensionstalling voor paarden komt op € 260,00 per maand. Alles inbegrepen.
Huren* van een pony kost € 215,00 per maand.
Huren* van een paard kost € 285,00 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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Kijk ook eens op www.rijnbeek-dier.nl
10% korting op ruitersport-artikelen op vertoon van een geadresseerde Pretpraat


