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Van de voorzitter
We hebben een heerlijk najaar. Dat mocht ook 
wel na die natte zomer. De paarden liepen nog 
tot eind oktober in de wei en dat is wel behoorlijk 
uitzonderlijk. Maar voor RSV de Ziende zat het 
helemaal mee, want nu kon de Open Dag en de 
Najaarscross wel doorgaan!

Vooral voor de Open Dag was het mooie weer 
gewenst. Op 22 september werd het dan ook weer een hele gezellige en 
drukke dag. In de ochtend reden er bijna 70 deelnemers de dressuurringen in. 
Van eigen paarden ruiter tot certificaat en er werden mooie punten behaald. 
In de middag was er het showprogramma met een clinic over paardrijden, 
een rassendefile, Lucky Luke en de ringstekende Daltons en de familie Duck 
carrousel. De hele dag werd weer afgesloten met een grote parade, de 
huldiging der kampioenen en de prijsuitreiking van die dag.
Oh en ik vergeet bijna het rad! Het Rad bleef maar doordraaien en een 
gigantisch aantal mooie prijzen werden in de wacht gesleept: zoals de 
boodschappenkar en een echte fiets! Dus ondanks dat we er even op hebben 
moeten wachten, was de Open Dag weer zeer geslaagd.

De najaarscross van 27 oktober mocht bijna een wintercross genoemd 
worden. De gevoelstemperatuur was niet erg aangenaam, maar het ritje 
door de binnenbak, buitenbak, springwei en het land wel! Zo gingen er 66 
deelnemers van start tijdens deze wedstrijd. De parcoursbouwers hadden 
dit keer erg hun best gedaan en met mooie plantjes het parcours versiert. 
Sommige paarden stonden daar wel erg van te kijken en dat leverde weer een 
verrassende uitslag op. Verderop in deze Pretpraat meer over de Najaarscross.

Ook op de manege is er behoorlijk wat gebeurd de afgelopen tijd. Er zijn 
veel paarden bijgekomen en vertrokken, maar niets wat ons meer schokte 
dan het overlijden van Bolle, het paard van Inge. De hele vereniging wil haar 
dan ook nogmaals sterkte wensen met dit vreselijke verlies van een van de 
paradepaardjes van de Ziende.

Nu gaat het indoorseizoen weer beginnen. De paarden op stal, de lessen weer 
in de binnenbak en de pony’s met dikke wintervachten. Tijd om ons weer voor 
te bereiden op donkere dagen en feesten met pakjes en lichtjes. Heb ik nu 
toevallig al vernomen dat  Sinterklaas naar de manege gaat komen? En dit 
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keer wordt er iets anders dan een spel gedaan, want het heerlijk avondje komt 
er weer aan. Op de avond van 24 november is het feest bij de stallen, doe ook 
mee en komt allen!

Ik raak er al helemaal van in de stemming. Lees nu gauw de Pretpraat maar 
en veel plezier met de lessen de komende tijd!

Tot ziens op de manege!

Lot Paymans

Federatieflits!
Het was rustig erg rustig bij het federatiefront deze periode. 
Wedstrijden werden afgelast, of paarden werden kreupel. Sommige 
hielden een korte pauze en andere trainden nog even door. Alleen 
de Paymansen gingen van start. De rust in de vereniging begint 
wel zorgwekkend te worden. De vereniging RV de Ziende heeft te 
weinig leden en daarom wordt er op 5 november een belangrijke 
vergadering gehouden. Zijn er mensen die zich betrokken voelen bij 
het federatiegebeuren of die misschien zelf willen starten, meld je 
dan gauw!

Zaterdag 8 september 
Bodegraven
Ellen en Lucas gingen bij de good-old 
Boreftse ruiters van start. En hoe! Was de 
jury in Korteraar nog wat zuinig met de 
punten, dit keer werden zij ruim beloond 
voor twee nette proeven. Op het protocol 
stonden heel veel zevens. Ze scoorden 
twee dikke vette winstpunten met 191 
en 194 en behaalden ook een prijs in de 
klasse B dressuur. 

Zondag 9 september 
Langeraar
De dag na Bodegraven was het de beurt 
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aan Lot en Ragne om de scores wat op te schroeven. Op het gras van de 
Vossenburch in Langeraar had Ragne weer de juiste versnelling gevonden. 
Helaas konden zij de jury niet overtuigen en bleef de teller steken op twee keer 
168 punten. Het laatste puntje in de M2 blijkt een van de moeilijkste te zijn.

Zaterdag 6 oktober Lisse
De eerste indoorwedstrijd van het seizoen was voor Ellen en Lucas ook direct 
hun allereerste indoorwedstrijd samen. In Lisse was er flink wat verwarring 
over de starttijden, maar uiteindelijk kwam alles goed. Lucas was niet onder 
de indruk van het dak boven zijn hoofd en liep erg netjes rond. De jury was het 
er mee eens en gaf ze 184 en 188, alweer twee winstpunten in de pocket! De 
teller staat inmiddels op 5 en Ellen en Lucas zijn dus op de helft van de klasse 
B. Op naar de L El!

Zondag 21 oktober Moordrecht
Met een mooie nieuwe zwarte auto vertrok Lot met Ragne naar Moordrecht 
voor een wedstrijdje bij de Zuidplasruiters. Geen illusies over de laatste 
winstpunt dit keer, aangezien de jury niet bepaald mild was. De pas geschoren 
Ragne liep twee erg nette proeven waarin weinig fout ging. Misschien kon de 
tweede proef wat vlotter, maar goed er zijn altijd verbeterpuntjes. De jury had 
wel een hoop fouten gezien en gaf slechts 162 en 156 punten. Ongelooflijk 
laag, maar goed, ze waren erop voorbereid.

De standen zijn nu als volgt: 

Ellen & Lucas B + 5 
Chantal & Unic L1 + 2
Jo & Boy L2 + 2  
Lot & Ragne M2 + 9  
Ria & Northan Z2 + 2

Hopelijk komen alle leden opdagen op de vergadering van 
5 november om de stand van zaken te bespreken en het rijden van 
wedstrijden voor de KNHS mogelijk te blijven maken bij De Ziende. 

Tot de volgende flits!
Lot
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Alsnog open dag “De Ziende”
Zaterdag 22 september organiseerde Ruitersportvereniging “De Ziende” alsnog 
een open dag op Manege Pretfort aan de Aarlanderveense Achtermiddenweg. 
Van oorsprong was deze dag gepland en aangekondigd voor 30 juni, maar 
door het slechte weer in de weken vooraf werd toen besloten om het geheel 
maar te verplaatsen. En dat was maar gelukkig ook, want dit keer was het 
perfect weer.

Om kwart voor negen werd begonnen met een grote dressuurwedstrijd voor 
de eigen leden.
Zoals in onderstaand overzicht van de uitslagen is te zien, werd gereden in 
verschillende klasses.
De Certificaat-ring was daarbij bedoeld voor de kinderen die nog niet eerder 
aan een wedstrijd hebben deelgenomen. Zij worden niet streng beoordeeld, 
maar hun protocollen worden vooral voorzien van allerlei opmerkingen 
waarmee ze hun rijstijl kunnen verbeteren. Opbouwende kritiek dus vooral.
Omdat er nu eenmaal  punten bij een wedstrijd horen, werden die natuurlijk 
toch ook gegeven.
De kinderen ontvingen echter allemaal een zelfde certificaat, voorzien van hun 
naam.
De ladies-ring bestaat vooral uit mensen die een soort tweede “paardrij-
jeugd” zijn begonnen.
Sommigen reden in hun “eerste jeugd” paard en zijn daar nu opnieuw mee 
begonnen.
Lekker een uurtje lol met paardrijden en verder eigenlijk helemaal geen 
ambitie om een prijs te winnen.
Omdat de vereniging toch graag wil dat ook deze groep er echt bij hoort, is 
hier een aparte ring voor opgestart. 

Vanaf half twaalf mochten kinderen van buiten de manege een ritje op een 
pony maken.
Hier was, zoals ieder jaar, weer behoorlijk belangstelling voor.

Vanaf een uur of één gingen de demonstraties van start. Zoals al bijna een 
traditie, aan elkaar gepraat door de super Spreekstalmeester Frits Paymans en 
op voortreffelijke wijze verstaanbaar gemaakt door Tino Brouwer, die ook voor 
de muzikale aankleding van de dag zorgde.
Lot Paymans, één van de instructrices van de manege en tevens voorzitter van 
de vereniging, gaf uitleg over de verschillen in paardrijden tussen beginnertjes 
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en gevorderden. Dat daar een heel groot verschil in zit is natuurlijk duidelijk, 
maar waar die verschillen nou vooral zichtbaar zijn, werd in deze demonstratie 
op details getoond. Dit ging automatisch over in de demonstratie die de 
eigenaresse van Pretfort, Ria van Schaik, die in de hoogste dressuurklasse rijdt. 
Zij gaf een tweetal demonstraties, waarvan één op muziek.
Daarna volgde een door Carla van der Weijden georganiseert rassendefilé. 
Hierbij verschenen de verschillende pony- en paarden rassen afwisselend in 
de bak en werd van elke ras verteld wat de eigenschappen hiervan waren. Dit 
was heel leerzaam voor de toeschouwers.
Ook prachtig om te zien, was het ringsteken. Wie steekt er de meeste ringen 
in twee manches.
Vijf deelnemers reden een parcours af met vier ringen. Er konden dus acht 
ringen worden gestoken.
Het publiek kreeg hierbij de gelegenheid een gokje te wagen over het aantal 
gestoken ringen per deelnemer. Dit was echter niet eenvoudig. Tamara 
Pieterse ging er uiteindelijk met de prijs vandoor.
De demonstraties werden afgesloten met een Parade onder leiding van Ria 
van Schaik.
Na het opstellen van de paarden werden de verschillende prijzen uitgereikt, 
waaronder die van “Vrijwiller van het jaar”. Dit keer was dat Valda Smits, die 
al jaren haar steentje bijdraagt op de manege. Ondanks dat ze geen 18 meer 
is, helpt ze bijna dagelijks met het mesten van de stallen en met heel veel 
andere dingen. Valda is er eigenlijk altijd als er iets te doen is. Ze kreeg van de 
voorzitter dan ook een kadoobon aangeboden.
De uitslagen van de dressuurwedstrijd:
Uitslag Eigen Paarden   
1 Louisa Klootwijk op Ylke met 168 pt.
2 Susanna Uelderink op Bandiet met 167 pt.
3 Marieke Paymans op Replay met 164 pt.
4 Samantha Stienstra op Ultra met 162 pt.
5 Patricia Leliveld op Silvano met 161 pt.

Uitslag Ladies    
1 Saskia van Tol op Ghandi met 170 pt.
2 Els Smit op Borah met 156 pt.
3 Tessa Poot op Hardy met 149 pt.
4 Elena Hoogstrate op Lille met 143 pt.
    
Uitslag Certificaat 
Deze kinderen ontvingen een Certificaat omdat ze voor het eerst aan een 
wedstrijd deelnamen.
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1 Sophie van Koert op Sandor met 72 pt.
2 Lotte Oostveen op Sandor met 69 pt.
3 Lara Oostveen  op Sandor met 68 pt.

Uitslag zonder A-diploma    
1 Esmee Wulff op Valda met 164 pt.
2 Sanne Engelander op Beertje met 160 pt.
3 Michelle van Diemen op Jeroen met 159 pt.
4 Jeroen Adema op Valda met 158 pt.
5 Julian Mersch op Hardy met 157 pt.

Uitslag met A-diploma    
1 Julia Vianen op Hardy met 183 pt.
2 Irene Weerheim op Pokey met 181 pt.
3 Marieke Oudenes op Sanne met 178 pt.
4 Wieke Vis op Pokey met 174 pt.
5 Anne Niemel op Kim met 173 pt.

Uitslag met B-diploma    
1 Elise Borgstijn op Sylvester met 180 pt.
2 Sanne Buining op Sylvester met 177 pt.
3 Bejulah van Haren op Kindly  met 176 pt.
4 Marlies Bruggeman op Kaatje met 175 pt.
5 Tamara Pieterse op Kaatje met 174 pt.

Uitslag met C/D-diploma    
1 Petra Schutter op Kindly met 170 pt.
2 Bonnie Domburg (D) op Kindly met 169 pt.
3 Felicia Brouwer (D) op Sanne met 167 pt.
4 Marit van Leeuwen op Kindly met 166 pt.
5 Esther van der Vlies op Mickey met 155 pt.
    
Tijdens de prijsuitreiking werden tevens  door de familie Leliveld uit 
Nieuwkoop gesponsorde bekers uitgereikt aan de verenigingskampioenen van 
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het vorige seizoen.  Dit waren:
Bij de categorie “zonder A”: Julia Vianen met 68 punten.
Bij de categorie “met A” : Sanne Buining met 66 punten.
Bij de categorie “met B”: Margaux Vos met 61 punten.
Bij de categorie “met C”: Femke Severrien met 70 punten.
Bij de categorie “Senioren”: Els Smit met 63 punten.
Bij de categorie “Eigen Paarden”: Jessica Rietveld met 72 punten.

Om deze dag te bekostigen, werden de gehele dag lootjes verkocht en draaide 
aan het einde van de dag het rad van avontuur een aantal ronden. Hoofdprijs 
hierbij was een prachtig gevulde boodschappenwagen van Super de Boer uit 
Nieuwkoop en een mooie fiets.
Daarnaast droegen nog heel veel andere sponsors hun steentje bij aan deze 
zeer geslaagde dag.

Foto’s van deze dag zijn uiteraard te vinden op 
www.deziende.nl

We danken de volgende sponsors:
Familie Leliveld familie van Schaik
firma De Breuk familie Vossenberg
Loonbedrijf Kempen eetcafé ‘t Vliegend Paard  
familie De Rooy Dierenspeciaalzaak Rijnbeek 
Sport Express Ruitersport  De Blijde wereld Rozenkwekerij  
Les Deux Chevaux Ruitersport  Burgerking   
Tino’s Disco Show  Denksport 
Wet ‘n Wild Archeon
Jachthaven Tijsterman  Tatje Fluisterboten
Kapsalon Belle et Beau  Kwekerij de Kleerkast
De Kaashoek  Welkoop
Slagerij Rietveld Penny
Tempo Team  Van Roon Living
Speedshop  familie Weerheim
De Graaf Buxuskwekerij  Fruitpaleis
Dierplezier Fixit 
en iedereen die ons middels het aanbieden van kadoos of diensten heeft 
geholpen om deze dag tot zo’n goed eind te brengen.
Ik weet zeker dat niet iedereen bij naam is genoemd. Het waren er zeker meer.
Dus ook aan hen..... HARTELIJK DANK!!!!!
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Najaarscross bij “De Ziende”
Zaterdag 27 oktober organiseerde de Aarlanderveense Ruitersportvereniging 
“De Ziende” haar jaarlijkse najaarscross op manege Pretfort aan de 
Achtermiddenweg.
Normaal wordt zo laat in het jaar nooit een cross gehouden, maar door 
het verzetten van de open dag, kon dit nu niet anders. Gelukkig was het de 
hele dag droog (maar koud), want een cross kan niet alleen binnen worden 
verreden. Dit keer werd in de binnenbak gestart en ging men daarna de 
buitenbak in. Vervolgens naar de springwei en tot slot nog een stukje door het 
weiland.

Ruim 60 deelnemers, verdeeld over 7 categoriën, hadden zich ingeschreven.
Om 9.15 uur gingen de eerste van start. De ring met slechts 2 deelnemers die 
niet echt voor de prijzen gaan, maar meer voor de lol. Zij ontvingen ook geen 
bekers, maar een chocoladeletter.
Elena Hoogstraten, die al vele jaren aan de wedstrijden deel neemt, ontving 
dit keer een aanmoedigingsprijs. Elena zit nooit bij de echte prijswinnaars, 
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maar blijft toch altijd aan de wedstrijden deelnemen en beleeft daar heel veel 
plezier aan.
Daarna volgden de ruiters met een eigen paard en vervolgens de junior ruiters 
van de vereniging.
Na de middag kwamen degene aan de beurt die wat minder lang rijden.
Eerst twee groepen met ruiters die al wel een poosje rijden, maar nog 
betrekkelijk weinig wedstrijd ervaring hebben en daarna de kinderen die echt 
pas enkele weken op paardrijden zitten.

Deze laatste groep ging twee aan twee het parcours over. Waarbij uiteraard 
wel door beiden werd gereden. Tussendoor kregen deze groepen nog vragen 
voorgelegd, want omdat het tempo aanzienlijk lager lag dan bij de meer 
ervaren ruiters, was het moeilijk om geen gelijke uitslagen te krijgen als alleen 
het spingen bepalend was voor de uitslag.

Zo rond de klok van vier konden de prijzen worden uitgereikt en kon iedereen 
tevreden naar huis. 

De uitslagen: (daar waar de punten gelijk zijn, was de tijd bepalend voor de 
plaats)
Ladies ring
1 Els Smit op Borah met 128 pt.
2 Elena Hoogstrate op Lille met 95 pt.

Eigen Paarden
1 Sonja van Maltha op Humpey met 143 pt.
2 Mariëlle Leliveld op Secret met 143 pt.
3 Jessica Rietveld op Selly met 142 pt.
4 Bonnie Domburg op Secret met 141 pt.
5 Susanna Uelderink op Bandiet met 136 pt.

Voor het laatste
verenigingsnieuws ga je

natuurlijk naar 

www.pretpraat.nl
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Junioren 1
1 Sharon Janssen op Kindly met 145 pt.
2 Chantal Pieterse op Maybe met 143 pt.
3 Femke Severrien op Kindly met 141 pt.
4 Eline Spoelder op Borah met 139 pt.
5 Petra Schutter op Mickey met 137 pt.

Junioren 2
1 Margaux Vos op Borah met 145 pt.
2 Franca Brussee op Mickey met 145 pt.
3 Bo van Vliet op Maybe met 143 pt.
4 Elise Borgstijn op Kindly met 143 pt.
5 Elianne van Egmond op Kindly met 143 pt.

Puzzelcross 1
1 Jasmine van Schaik op Kindly met 163 pt.
2 Marieke Oudenes op Hardy met 159 pt.
3 Lee Kelters op Hardy met 159 pt.
4 Cheyenne van Koert op Pokey met 157 pt.
5 Julia Vianen op Beertje met 157 pt.

Puzzelcross 2
1 Roos van Schaik op Pokey met 160 pt.
2 Meagan Zijp op Beertje met 151 pt.
3 Mike de Graaf op Borah met 150 pt.
4 Beau Schonewille op Beertje met 149 pt.
5 Julian Mersch op Hardy met 146 pt.

Puzzelrit
1 Sarah Sluyk op Beertje met 167 pt.
 Sarah reed alleen, gezien het ongelijke aantal deelnemers. 
2 Bas en Eva Kranenburg op Kim met 160 pt.
3 Lianne Gordijn en Anouk Blom op Pokey met 158 pt.
4 Shania van Koert en Merel Duyker op Sandor met 156 pt.
5 Lotte Verheul en Yara Langeveld op Sanne met 151 pt.

De volledige uitslag is na te zien op de website van de vereniging: 

www.deziende.nl.
Daar staan ook heel veel foto’s van deze heel gezellige wedstrijddag.
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PRIJSVRAAG
Nieuwe naam voor 

de categorie:
Tena Ladies

Het bestuur komt er niet uit en
daarom schrijven we er maar een

prijsvraag voor uit.

Wie verzint een pakkende naam voor de
gelegenheidsring die we sinds

een jaartje hebben.
In deze ring rijden ruiters van allerlei pluimage; 

van senioren tot junioren,
met of zonder eigen paard

De ring is zo divers, dat de ruiters in deze ring 
niet in aanmerking komen voor de

verenigings-kampioenbeker.

Verzin een naam en mail hem naar:
pretpraat@deziende.nl

of gooi een briefje in de verenigingsbus naast de deur

(Inzenden tot uiterlijk 10 november)
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Hallo allemaal,
Ik wil me even voorstellen!

Ik ben Brise!
 
Ik kom uit 
Zuidwest 
Frankrijk en 
na een lange 
vermoeiende 
reis van 17 
uur woon 
ik sinds 22 
september 
op Manege 
Pretfort.
Yvonne en 
Sanne hebben 
mij gevonden 
bij een kasteel 
waar ze 
vakantie aan 
het vieren 
waren.
Ik stond daar helemaal alleen en vond de aandacht die ik van Yvonne en Sanne 
kreeg helemaal tof!
Het was echt liefde op het eerste gezicht, en we hadden 2 geweldige weken 
samen, maar na 2 weken kwamen ze afscheid nemen!
Ze moesten weer naar Nederland en dat vonden we alle 3 verschrikkelijk!
Vooral ik, stond ik daar weer in mijn uppie!
Omdat ik verschrikkelijk heimwee kreeg naar Yvonne en Sanne, mocht ik van 
mij vorige baasje ook naar Nederland.
Ria en Marcel hadden gelukkig nog een stal voor mij en zodoende woon ik nu 
op Manege Pretfort!
Ik vind het hier echt super gezellig, maar moet wel erg wennen hoor, want 
alles is vreemd hier! Ineens heel veel paarden en mensen om me heen, en die 
taal die jullie spreken, ik snap er helemaal niets van!
Dus ik hoop  dat jullie een beetje geduld met me hebben en me helpen jullie 
taal te verstaan!
Als die lieve mensen (vooral Marcel, want die spreekt een beetje Frans, hij had 
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het namelijk over een trottoirtegel), mijn stal komen schoonmaken zeggen ze 
steeds tegen me  “TERUG”! Ik snap nu eindelijk wat ze bedoelen.
Ik mag dan mijn stal niet uit, maar dat wil ik zo graag!
Dus zetten ze er een kruiwagen voor.
Nou dacht ik daar kan ik best overheen hoor!
Nou niet dus, dat doet best zeer aan je benen, dus mijn advies niet over 
kruiwagens heen stappen!
Nou genoeg over mezelf gepraat, ik  heb mezelf nu voorgesteld en ik zou het 
gezellig vinden als je even komt kennis maken!
Oh en als je dan toch komt, ik ben gek op een worteltje!
 
Liefs Brise

Het enige dat tot nu toe nog in ons clubblad ontbrak, was een vraag- en 
probleemrubriek. 
Nu hebben ze mij, vanwege alle positieve reacties op mijn verhalen, als spil 
van het manegebedrijf verzocht om vragen van de lezers in de Pretpraat te 
beantwoorden. Maar natúúúrlijk wil ik dat! Ik vind het zelfs een hele eer! Dus…
Heb je vragen rondom de manege, de lessen, de pony’s en paarden of over wat 
dan ook, aarzel dan niet! Stuur ze naar Pretpraat@deziende.nl, zet ze in het 
gastenboek of deponeer ze in de brievenbus van het bestuur in de kantine. Ik 
zal ze dan met liefde en aandacht in de volgende Pretpraat beantwoorden!
Hier dan de eerste vragen:

• Ik had me ingeschreven op een heel andere manegepony dan 
die waarop ik met de wedstrijd bleek te zijn ingedeeld. Hoe 
kan dat nou?

Ja, lieve kinders, dat is een hele goede vraag! Ik had zelf geen idee, dus 
ik heb me tot het bestuur gewend om hier verhaal over te halen. Zij 
hebben mij uitgelegd dat sommige pony’s zo lief gevonden worden door 
de kinderen, dat ze wel heel erg vaak zouden moeten lopen wanneer we 
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niet uitkijken. Sommige pony’s zijn nu eenmaal erg populair onder de 
manegekinderen en wanneer ze net zo vaak moeten lopen als opgegeven, 
zouden ze geen beentjes meer overhouden! En zeg nou zelf, je wilt je 
hartendief het toch niet aandoen dat hij of zij ziek zou worden van het 
harde werken? Natuurlijk niet! Wij willen kinderen graag blij maken, maar 
we willen ook goed voor de pony’s zorgen! Daarom komt het wel eens 
voor dat je een keertje op een andere pony rijden moet als dat je gehoopt 
had. ’t Is niet anders, lieve schatten! Maar we doen wel ons best om 
zoveel mogelijk rekening met jullie voorkeur te houden hoor!

• Waarom mag je eigenlijk niet spelen, rennen en gillen in de 
stal? Dat is toch juist gezellig voor de pony’s en de paarden?

Nee, nee kinders! Gezelligheid kent geen tijd, maar paarden zijn 
zogenaamde “vluchtdieren” en kunnen erg schrikken en zichzelf bezeren 
door onverwachte geluiden of onverhoedse bewegingen! En dat kunnen 
we natuurlijk niet hebben! Jullie mogen gerust spelen, maar NIET in 
de stallen, stalgangen en ZEKER niet bij de rijbak! Oh, oh…wat een 
ongelukken kunnen er dan gebeuren zeg!
Er is er echt maar ééntje die lawaai mag maken bij de paarden, en dat 
ben IK! Maar ik heb natuurlijk ook de verantwoordelijkheid over het hele 
zooitje, dus dat is heeel wat anders!

• Waarom is de poetsplaats toch altijd zo’n zooitje? Er hangt 
toch een briefje aan de muur met daarop het verzoek om de 
poetsplaats netjes achter te laten en de mest en haren en 
ander vuil op te ruimen na gebruik?

Tja kinderen, dat is mij ook een raadsel! Niet alleen hangt er een briefje 
met het vriendelijke verzoek om je troep netjes op te ruimen na gebruik 
van de poetsplaats…Ook staat er gereedschap om de mest en haren op 
te vegen, en een bak die je gemakkelijk even naar de mesthoop kunt 
dragen wanneer hij vol is. Misschien moet ik alle poetsplaats gebruikers 
die hun boeltje niet opruimen eens in hun benen bijten als ze weglopen? 
Hmmmm, daar houd ik zelf niet zo van! Misschien als we het nog 
eens vriendelijk vragen, dat iedereen dan begrijpt hoe frustrerend de 
troep is voor ons harde werkers! Als iedereen even meehelpt door zijn 
eigen rommel op te ruimen, zou ik het een stuk minder druk hebben 
en ook af en toe even uit kunnen rusten…Het is ook wel een hele 
verantwoordelijkheid hoor, zo’n bedrijf runnen. Gelukkig lossen Marcel en 
Ria mij zo af en toe even af, anders was ik allang overspannen!

Zoooo, lieve lezers! Dat was hem alweer voor deze keer! Vergeet niet jullie 
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vragen door te geven voor de volgende Pretpraat. Ik heb het dan wel 
berendruk, maar voor jullie schatten maak ik natuurlijk ALTIJD tijd!

Tot de volgende Pretpraat!
Kusjes,

         Flitsie xxx    

Prietpraatjes
Wist U dat…

- Vanaf 5 oktober er kei- en keihard gewerkt wordt aan het opknappen 
van de binnenbak?

- Wij reuze trots zijn op Marcel en co. omdat ze zo’n prachtige bak aan 
het maken zijn?

- Er de afgelopen jaren toch wel heel wat aanpassingen, verbeteringen 
en nieuwe projecten zijn gedaan op onze manege?

- De opgeknapte binnenbak een heel andere aanblik geeft, zowel vanaf 
het erf als vanaf de weg?

- Wij toch echt wel een manege “van stand” beginnen te worden, zo 
langzamerhand?

- Dit hopelijk niet zal betekenen dat de prijzen van de stalling en 
paardenlease ook “opgeknapt” zullen worden???

- Wij een hele leuke nieuwe manegepony hebben?
- Zij Dorien heet en een schimmeltje is?
- Ze erg goed en vooral erg HOOG kan springen?
- Niet alle kinderen hierop berekend zijn, wanneer ze een sprongetje 

wagen?
- De cross deze keer wederom een daverend succes was?
- Humpey alweer het snelheidsrecord heeft verbroken, door het 

springwei-parcours in de belachelijke tijd van 46 seconden te doen?
- Trix een zweefvliegcursus heeft gehad op Kaatje?
- Jeroen alleen aan de puzzelrit kon meedoen, omdat de arme jongen 

de dagen ervoor een beetje koliekerig was?
- Hij daar toch wel blij mee was, omdat hij zijn geweldig stoere blauwe 

dekentje eindelijk weer eens op mocht?
- We een aantal nieuwe privé en leasepaarden op de manege hebben?
- Dit Tooske, Jet, Breeze, Rabin en “Flip” zijn?
- Flip eigenlijk helemaal geen Flip heet, maar haar echte naam gewoon 
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nog niet bekend is bij eigenaar Susanna?
- Er binnenkort ook weer een Zeeuws trekpaard op de manege te 

bewonderen zal zijn?
- Dit het nieuwe paard van Dhr. Le Pole is?
- Wij hem nog kennen van de tijd dat hij met Gitta op onze manege te 

vinden was?
- Wij dus alweer uit zien 

naar de tochtjes met 
de kar, met het nieuwe 
paard?

- Wij een roddel van 
jewelste hebben voor in 
deze Prietpraatjes?

- Het een geheime 
romance betreft, die al 
een jaar gaande is en 
waar niemand iets van 
wist en mocht weten?

- Vivian de Kort en Bart 
Vreugdenhil nu dus officieel een Pretfort-stel zijn?

- Wij GEEEEEN idee hebben hoe dit nieuws nu toch uit kon lekken????

Paardenpraat
Deze keer stelt 

*Northan* 
zich aan jullie voor!

Oh jee, oh jee, oh jee…Nu moet ik er toch 
echt aan geloven! Ik heb het al heel vaak 
uitgesteld en het voor me uit geschoven, 
maar nu moet ik er dan toch aan 
geloven…Ik moet een stukje in de Pretpraat 
schrijven!!!! Het zweet breekt me uit van 
ellende, dit is echt zoooo niets voor mij! 
Maar vooruit, een heeeel kort stukje dan! 
Omdat jullie zo verschrikkelijk blijven 
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aandringen!
Ik ben dus Northan en ik woon alweer een heleboel jaartjes bij jullie op 
Pretfort. Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland geloof ik, maar dat zegt me 
eigenlijk niet zoveel, daar weet ik ook niets meer van. Wel herinner ik me nog 
heel goed de tijd in Bodegraven…Oh hemeltje lief!
Die lieve Ria heeft me namelijk jaren geleden gered uit de handen van een 
plurk die bedacht had dat ik een springpaard moest worden..Oh, als ik er nog 
aan denk…Het ZWEET breekt me alweer uit…!
Tegenwoordig ben ik heel wat meer mans als toen natuurlijk, maar alleen al 
het geluid van vallende balken doet me nog steeds sidderen en
verkrampen…Verschrikkelijk! Wat een nachtmerrie was dat! Ik wil er gewoon 
niet meer aan denken eigenlijk!

Oh jongens, wat een bink ben ik nu, vergeleken met vroeger! Graaaaatmager 
was ik, want van de spanning kon ik ook zowat niet eten! En RENNEN dat 
ik de hele dag deed! Van angst ja, inderdaad. Vind je het gek, als ze van mij 
verwachten dat ik over balken heen ga jumpen! Hallo zeg, ik durf er al niet 
eens naar te kijken! Laat staan dat ik erop af ga stieren! Doei, ik ren liever de 
andere kant op!!! Maakt me niet uit waarheen, als het maar een andere kant 
op is…Ik ben er een echte “zenuwenpees” van geworden, volgens mijn baasje.
Hmmmm, ik ga jullie een geheimpje verklappen…Soms, héél soms, doe ik het 
schrikken wel eens een héél klein beetje overdrijven! Niet te erg hoor, hooguit 
een heel klein pietsje verstijven, weet je wel. En een beetje kijkerig doen of zo, 
net of er iets aan de hand is. Jammer dat Ria er nu niet meer zo vaak in trapt 
tijdens de oefeningen die we doen. Vroeger stelde ze me nog wel eens gerust, 
maar tegenwoordig kent ze me te goed en moet ik “gewoon doorlopen” als er 
niets aan de hand is. Hoewel, niets aan de hand??? Wie bepaalt dat eigenlijk? 
Het komt wel eens voor dat ze ’s nachts heel stilletjes de tuinstoelen op het 
terras een stukkie hebben opgeschoven…Maar een paar centimeter…maar 
toch…Da’s echt niet grappig hoor, want ik zie dat dus heus wel en dan kan 
IK me dus niet meer concentreren hé! Of ze leggen eenden in een slootje die 
er een dag eerder helemaal nog niet waren. Of ze leggen, expres om mij te 
jennen, een plastic bekertje op de grond. Want dat zie ik natuurlijk weer hé, 

Lever je Prietpaatjes in via onze site:
www.pretpraat.nl
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zo’n klein l*llig bekertje! En dan kan ik me dus niet meer concentreren hé! 
Flauw hoor jongens, heeeel flauw! Ik ben nou eenmaal heel erg op de details, 
dus ik zie dat heus allemaal wel! Jaha!

Tegenwoordig zijn Ria en ik een beetje in de Z2 aan ’t dressuren…Wel geinig 
hoor. Tja, die oefeningen (zoals appuïeren, keertwendingen, vliegende 
galopwissels…) daar draai ik mijn hoef niet meer voor om. Maar JA, als ze dan 
zo’n klein belletje laten rinkelen voor mijn proefje, terwijl ik NET vierkant bij 
de X sta te groeten, ja….dan weet ik het dus niet meer, nee! En dan verstijf ik 
dus, ja! En dan kan ik dus niet meer voor of achteruit, nee! Heeeel leuk hoor 
jongens, reuze grappig. En dat de jury dan ineens hun hokje uit komt, die grap 
slaat ook altijd zo lekker aan, ja! En dan geen winstpunt geven hé, terwijl 
ik me nog door zo’n proefje heen worstel en hooguit een heel ietsiepietsie 
stijfjes ga lopen en mijn nek een heel klein beetje vastzet. Nou, zulke vreselijk 
vliegende galopwissels krijg je toch echt  alleen als je mij een beetje op de kast 
gaat zitten jagen…’t Is dat ik niet van springen houd, anders zat ik letterlijk op 
de kast!

Ik zit me geloof ik een klein beetje teveel op te winden, dus laten we het over 
iets meer ontspannen dingen hebben…Het weiland bij voorbeeld, heerlijk! Ik 
mag daar lekker ronddartelen met mijn vriend en goede buur Lucas. De hele 
dag een beetje sjansen met die lekkere Fjordenmeiden aan de andere kant 
van het draadje! Da’s pas leven, da’s pas genieten! Soms is Lucas even weg (hij 
moet ook wel eens aan het werk, uiteraard) en dan vermaak ik me best met 
de dames aan de overkant. Eén keer ben ik het touwtje over gestapt, dat leek 
me een stuk gezelliger, maar dat vond Ria niet zo’n succes geloof ik. Stond ik 
net lekker te knuffelen met Sanne, komt zij weer mopperen dat ik aan mijn 
eigen kant moet blijven! Zet daar dan niet van die flauwe prikkertjes met zo’n 
zielig draadje neer! Een hindernis doet het veel beter, dan durf ik niet eens 
meer naar de andere kant te kijken, hahahaha!

Ach, over het algemeen genomen ben ik gewoon uiterst tevreden met mijn 
leven! Beetje loungen op stal, beetje chillen in de wei…En ik ben 4 handen op 
1 buik met Ria, zij is mijn alles! Na het werken maakt ze altijd van die lekkere 
slobber voor me en als er niemand kijkt, zit ze heerlijk met me te teuten en 
te knuffelen, hmmmm! Doet ze dat niet en loopt ze mijn stal voorbij, dan 
smeer ik dus gewoon mijn slobberneus aan haar jas af. En als ik mijn hoofd 
buitenboord steek, dan kom je er echt niet zomaar langs hoor! Daar is mijn 
nek veel te lang en mijn hoofd veels te groot voor! Geloof dat maar! HA!
Ik ben op zich best een sjiek paradepaardje geworden in de dressuur, maar 
zonder Ria stond ik al niet meer op mijn (best mooie en stevige) benen. 
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Dan lag ik, met mijn stokmaatje 1.70m, dus echt allang met mijn gespierde 
donkerbruine lijf onder de groene zoden! Want als je zo iemand als haar 
niet tegenkomt als je zo getraumatiseerd bent als deze jongen, dan ben je 
dus gewoon helemaal nergens meer, zo is dat. En ze heeft best wat met me 
moeten tobben, zo alles bij elkaar. Zat ik net een beetje lekker in mijn vel na 
dat springtrauma, kom ik met een complete hernia van de veewagen af na 
een les…Hoe 
ik het gedaan 
heb weet ik 
niet, ik kon niet 
meer voor of 
achteruit en 
mijn hele nek 
en rug zaten in 
de kreukels…
Tjonge! Dat 
heeft toen heel 
wat rust, liefde, 
medicijnen 
en massages 
gekost voor 
ik weer 
normaal kon 
functioneren. 
En dan heb 
ik ook nog eens een poosje niks kunnen doen omdat mijn hoefbeen lekker 
eigenwijs een beetje had zitten kantelen…Maar ja, dat was mijn keuze ook 
niet natuurlijk. Ik wil ook het liefst lekker rijden, af en toe een wedstrijdje doen 
(alleen zonder rinkelende belletjes graag) en lekker in de wei rond hobbelen…
Wie niet, ten slotte?

Zeg, ik geloof dat dit een iets langer verhaaltje is geworden dan de planning 
was…Toch wel leuk, zo’n stukkie doen voor de Pretpraat. Was ik dáár nou zo 
zenuwachtig voor???? Hahahahahah…Eh…Oh jee….Hoorde ik daar nou iets 
ritselen achter me…? 

Knuffels,

Northan xxx 
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*RUITERPASPOORT*1
Naam: Ester van Doorne
Roepnaam: Ester
Bijnamen: Es, Essie, Malle Eppie
Leeftijd: 22 jaar
Sterrenbeeld: Kreeft

Functie op Pretfort: 
Gezellige kletskous, zorgzame vriendin, 
Grote Zus van Iris, huurder van Pasca,
Gelegenheidsfotograaf en erelid van de beruchte  
“Zonnebril-Gang”!
Levensmotto: 
Je leeft maar één keer,  dus… genieten! 
Maarreh…wel VOORZICHTIG hoor!)
MSN: Estervandoorne@live.nl

*RUITERPASPOORT*2
Naam: Mirjam Esther van Maltha
Roepnaam: Esther
Bijnamen: Ez, Ezziepezzie, Koffiepotje, 
 Ma Flodder, Ma Tokkie,   
 Humpie
Leeftijd: 3� jaar
Sterrenbeeld: Leeuw

Functie op Pretfort: Pretpraat-vuller, 
vrijwilliger en uitmesthulpje, 
no.� aanstekerdief, eigenaar van Humpey/
Oscar/Bliksem. Huurder van Belle
Levensmotto: Kooooffie, kooooffie, lekker 
bakkie kooooffie!!!
MSN: TheRealHumpey@yahoo.com
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*RUITERPASPOORT*3
Naam: Janneke Inge Theodora  
 Bakker
Roepnaam: Inge
Bijnamen: Ingie, Ingbing, 
 Zusje-van-Pim,
 Meisje-van Choices,  
 Pinkel, Kleine
Leeftijd: 23 jaar
Sterrenbeeld: Kreeft

Functie op Pretfort: Lachebek, helft van het duo Kim/Inge,
 eigenaar van Chardin, lastpak, feestnummer.
Levensmotto: Hoe “bagger” het leven ook is, probeer toch altijd te  
 blijven GENIETEN!
MSN: Liefstebakker@hotmail.com

*RUITERPASPOORT*4
Naam: Marit van Leeuwen
Roepnaam: Marit
Bijnaam: Mouse
Leeftijd: �� jaar
Sterrenbeeld: Steenbok

Functie op Pretfort: 
Manegepuber, regelmatig huurder van Kindly 
en Borah,  Bedrijfsdalton, �/3 deel van het trio
Marit/Vivian/Femke
Levensmotto: 
Een dag niet naar Pretfort is een
dag niet geleefd!!!
MSN: 
Marit_borah_@hotmail.com



Jaargang 33, nummer 5 - november 2007 - pag. 23

November
� Sabine van der Zon
2 Senta Kleijweg
3 Mandy van Egmond
� Kelly Hagénus
5 Ad Koster
7 Fietje de Rooij
�0 Carla van der Weyden
�2 Denise Dortangs
�3 Janneke van der Vis-Schouten
�� Eline Spoelder
�5 Mariëlle Leliveld
�5 Cheyenne van Koert
�7 Bo van Vliet
25 Annemieke van Rosendaal

December
� Marieke Paymans
� Tamara Pietersen
� Marte Hoogerwerf
� Lyanne Bardelmeijer
� Marja Mourik
�0 Laka Oostveen
�2 Jessica Rietveld
�2 Sylvia Tijsterman
�2 Romy van Egmond
�2 Fabiënne Boekel
�3 Silke Kamerbeek
�� Freddy Adema

Wij feliciteren de jarigen

Sta je niet in de verjaardagskalender en 
ben je jarig in deze periode, dan heb je 
waarschijnlijk je geboortedatum nooit 
ingevuld op het formulier. Maak dit alsnog 
in orde door een mailtje te sturen naar 
pretpraat@deziende.nl
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24 nov.  Sinterklaasfeest

Voor informatie:
Zie het inschrijfformulier in de kantine!!

26 november uiterste datum om kopij in te
leveren voor de Pretpraat van december

Kijk voor de aktuele agenda op
www.pretpraat.nl


