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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!

RSV De Ziende was einde vorige maand niet zo blij
De Sint reed stilletjes de manege voorbij
Helaas geen feest en geen spel
Maar we hopen met z’n allen: volgende jaar weer wel

Dit is voor dit jaar de laatste Pretpraat
Waarin wederom het succesverhaal van Inge staat
Zij was wel de verassing van het jaar
En is al hard op weg naar de klasse Zwaar

En het lijkt alweer zo lang geleden
Maar in januari is er succesvol diploma gereden
In februari kwamen de samengestelde wedstrijden
En in maart was het gewoon rustig paardrijden

Er klonk in april erg veel gelach
Dat was op de eigen paarden dag
In mei mochten de paarden in de wei los
En volgde een spannende voorjaarscross

In juni was er veel te doen
Inge werd L1 kringkampioen
De Open Dag was een groot feest
Het is zeker de leukste dag van het jaar geweest

In juli was dan echt de zomervakantie begonnen
Maar de pony’s konden niet rustig gaan liggen zonnen
Het ponykamp werd groots gevierd
En er werd ook wat af geklierd

Augustus leek de maand van rust
Door de warmte was iedereen uitgeblust

prettige
feestdagen



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 2 Jaargang 29, nummer 6 - december 2003 - pag. 3

Eind september was er allang weer les
Maar de najaarscross was zeker een succes

In oktober was het weer eens tijd
Er deden veel mensen mee aan de dressuurwedstrijd
In november zouden we de Sint begroeten
Maar we zullen zonder hem moeten

Zo, we zijn weer terug bij het begin
En duiken zo het kerstfeest in
Iedereen bedankt, en ook al klinkt dit wat raar:
Gelukkige kerstdagen en een prettig nieuwjaar!

Lot Paymans

Baktips!

Nee, dit is niet een culinaire tip of een 
recept voor een kerstkransje, maar in 

navolging op de wedstrijdtips (zie vorige 
pretpraat), komen hier wat tips voor in de 
bak. Ja de bak, daarmee wordt bedoeld 
de binnen of buitenbak waarin we gezellig 
met z’n allen paardrijden. Zoals jullie 
waarschijnlijk wel gezien hebben wordt de buitenbak helemaal opgeknapt. 
De laatste tijd rijden we daarom ook steeds met z’n allen in de binnenbak. 
Soms is het best lastig om in een drukke bak lekker paard te rijden. Zowel in 
de manegeles als die keer dat je een pony huurt of op je eigen paard een ritje 
maakt. Daarom volgen hier enkele baktips!

Verkeersregels:
Net zoals in het verkeer zijn er in een bak vaak regels waaraan je je moet 
houden. Dit is om irritaties en botsingen te voorkomen. De verkeersregels in 
de bak zijn eigenlijk vrij simpel en logisch:

- Niet stappen op de hoefslag als iemand anders komt aandraven of 
galopperen

- Niet plotseling stil gaan staan, kijk even om je heen voordat je gaat 
halthouden

- Altijd rechts houden; als je elkaar tegen komt moet je elkaar de 
linkerhand kunnen geven
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- Mensen die op de hoefslag rijden hebben in principe voorrang
- Probeer zoveel mogelijk op dezelfde hand te rijden
- Kondig aan wanneer je de bak binnenkomt en verlaat door ‘Deur vrij!’ 

te roepen

Hoe drukker het in de bak is, hoe makkelijker het is als je je aan deze regels 
houdt. Als je in je eentje rijdt, kan je best gaan halthouden wanneer je wilt, of 
gaan stappen op de hoefslag. Maar wanneer je met z’n tienen rijdt, is dit wel 
even anders en kan het zelfs gevaarlijk zijn.

Hoe houdt je het leuk en gezellig:
In de manegeles is het makkelijk je aan de regels te houden. Er is immers 
iemand die verteld wat je moet doen, wanneer je met z’n allen van hand gaat 
veranderen, wanneer je gaat stappen enzovoorts. Als je met je eigen paard 
rijdt, of een keertje een pony huurt, is dat anders. Nu moet je zelf opletten 
wat andere ruiters doen, waar je rijdt en waar je kan gaan stappen. Daarvoor 
volgen hieronder enkele tips!

- Kijk allereerst voordat je gaat rijden hoeveel mensen er al aan het 
rijden zijn. Soms werkt het om even te wachten tot het wat rustiger 
is, dan kan je zelf ook veel fijner paardrijden. Nadeel hiervan is dat het 
best lang kan duren voordat er iemand de bak uit gaat.

- Kijk tijdens het rijden goed waar je heen kan rijden en of je van tempo 
kan veranderen

- Blijf niet teveel naast elkaar stappen, je veroorzaakt zo opstoppingen 
en het kan ook gevaarlijk zijn om met paarden te dicht naast elkaar te 
lopen.

- Vraag of je ‘van hand kunt veranderen’, 
zodat iedereen tegelijk van hand 
verandert. Dit voorkomt botsingen en 
spookrijden. Spookrijden is in ieder geval 
uit den boze in een drukke bak

- Ga niet teveel en te lang stilstaan. Allereerst 
is het niet goed voor een bezweet paard en ten tweede kan je 
opstoppingen veroorzaken

- Vergeet niet dat je met een levend wezen bezig bent! Een paard/pony 
kan altijd schrikken van onverwachte dingen, of ineens uithalen naar 
soortgenoten. Geef daarom je paard nooit een tik met de zweep als 
je langs iemand anders rijdt. Stel je voor dat het andere paard ervan 
schrikt!

Dus: Blijf opletten, dan blijft het leuk!
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Hallo allemaal (deel 2)
4e wedstrijd Nieuwe Wetering; L1
Deze keer reed Reza’s vader Wout ons naar de wedstrijd. Daphne, Kim, Stef en 
Vera waren meegegaan. Later kwamen Ben en Esther, en Ome Don, Bart en 
Donny ons ook nog aanmoedigen, Thea en Reza waren er ook bij en het was 
echt heel leuk met zo’n hele club. We waren weer goed op tijd aanwezig en 
hadden nog even de tijd om naar de anderen te kijken. Natuurlijk hadden we 
weer gigantisch veel lol! Reza’s ouders snapte niks van wat die mensen in die 
bak nu eigenlijk aan het doen waren, dus na een snelle uitleg snapte ze dan 
waar ik elke dag mee bezig ben. De meiden hadden vreselijk veel lol om een 
vrouwtje wat aan het rijden was, ze deed wel echt heel erg haar best! Maar 
de meiden hadden weer leuke opmerkingen over het wijken enzo en natuurlijk 
zei Vera dat zij ook wel kon gaan starten! Omdat de mevrouw niet zo heel erg 
stil zat moesten de meiden,  tot ergernis van de buren op het terras, vreselijk 
lachen en toen Reza met een opmerking kwam dat het een beetje weg had 
van een skippy bal, waren de rapen gaar. De spreekwoordelijke rapen dan hè! 
Dit was allemaal voordat ik nog maar een stap met Bolle had gezet! Het was 
de eerste keer L1 en ik vond het doodeng! Maar gelukkig heeft Bolle me ook 
deze keer er weer doorheen gesleept. Daphne las voor de eerste keer voor en 
zelfs zij was zenuwachtig! In de proef ging eigenlijk alles wel goed en alweer 
was ik heel erg blij! Toen we klaar waren met de proef liep ik tussen de bak en 
de heg door naar het terras, waar de rest van de club zat. Maar ineens stond 
daar een hele enge blauwe ton en Bolle schrok zich dood! Ze springt opzij 
boven op het houten hekje van de bak, door een losvliegende plank schrikt 
ze nog meer en neemt een onwijze sprong! En ik zat dus heel relaxed met 
mijn voeten uit de beugels en met losse teugels te kijken naar de mensen op 
het terras en ineens hang ik naast het zadel. Ik hoorde Thea nog een woord 
schreeuwen wat ik beter niet hier kan vermelden! Maar het enige wat ik dacht 
was; hoe dan ook maar ik ga er echt niet voor de allereerste keer afvallen net 
voor een terras. Dus met al mijn kracht (!) heb ik me weer opgehesen! En is 
het toch nog goed afgelopen. 
Bij de prijsuitreiking was ik 1e en 3e met 3 winstpunten.

5e wedstrijd Het Kringkampioenschap!L1
Op 21-6-2003 was het zover we moesten voor het eerst naar een 
kampioenschap. Het kringkampioenschap werd gehouden in Waddinxveen en 
Ria met Orphea en ik met Bolle deden daar aan mee. Eigenlijk zou Northan 
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ook mee gaan maar die had last van 
een hernia. Dus gingen Ria, Corry, Bolle 
Orphea en ik samen in “het karretje” op 
pad! Voor de geestelijke ondersteuning 
waren Sabine met haar vriend Marco, 
Stef en Daphne met ons meegegaan! 
Ik was best wel nerveus want ik vond 
dat het de hele week ervoor niet zo 
heel goed ging met rijden. Pas de 
vrijdag net voor de wedstrijd ging het 
weer goed dus ik verwachte er niet 
zoveel van. Het was ook nog eens de 
eerste keer op gras, maar gelukkig 
verliep het stiftendraaien best vlot! 
Een uur voordat ik het eerste proefje 
moest rijden,  gingen we opzadelen en rustig aan losrijden. Bolle moest eerst 
eventjes rondkijken, maar toen ze alles had gezien had ze ineens besloten dat 
ze heel erg haar best ging doen. Met het losrijden was ze al super braaf. Ze 
zeiden dat het uit zou lopen dus gingen we Ria en Orphea opzoeken om even 
te kletsen, 10 minuten stappen later werd ik naar het andere veld geroepen, 
waar de proeven werden gereden. Dit was ineens even schrikken want de 
tijd was ingelopen, bij Ria was de tijd juist uitgelopen. Papa Mama en Reza 
kwamen precies aanlopen toen ik van het ene naar het andere veld reed. 
Dit dat maakte me wel rustiger. Gelukkig kon ik daar nog eventjes losrijden. 
Maar op een gegeven moment moet je toch de ring in. Snel de beschermers 
af en de ring in. Op het moment dat wij de ring in rijden ziet Bolle ineens 
een auto (waar de jury inzit) in het land staan  dat was natuurlijk heel raar, 
want wat moet een auto nou in het land! Na een paar keer voorbij de auto 
gereden te hebben wist ze dat die auto haar niet aan zou vallen en kon ze er 
met een (ietwat on)gerust hart voorbij lopen. Ze deed echt super haar best 
en het ging echt heel erg goed. Ik wist niet wat ik meemaakte het ging echt 
heel goed. Naast ons was de springring. Een ander paard dat geen zin had om 
te springen hielp zijn baasje de balken in en de hele hindernis viel in elkaar. 
Gelukkig schrok Bolle maar een heel klein beetje. Met het afgroeten zag ik dat 
er een hele chagrijnige man in de auto zat maar ik was in ieder geval heel erg 
blij! Na het einde van mijn eerste proef moest Ria haar proefjes rijden. Orphea 
ging echt goed, ondanks dat ze ongeveer anderhalf moest losrijden omdat de 
ring uitliep. Toen de tweede proef die ging nog veel beter dan de eerste, het 
was echt een heel gaaf gevoel! Ze liep daar echt als een macho door de ring 
voor mijn gevoel! Met het afgroeten zei de jury(een vrouw die alles behalve 
chagrijnig was) ‘petje af hoor!’ Dus we waren weer super trots! Bolle was 
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klaar dus we gingen naar de vrachtwagen en hebben we de stiften er weer 
uitgedraaid en de vlechten eruit gehaald en Bolle werd lekker verwend. Het 
was wachten op de prijsuitreiking. Om de tijd te doden zaten we op de klep 
van het karretje naar de andere mensen te kijken die bezig waren met hun 
proef en ik was blij dat Vera er met haar sympathieke opmerkingen niet 
bij was, want Ria was al erg genoeg! Wat uurtjes later werd er vanuit de 
luidsprekers omgeroepen dat de prijsuitreiking voor de B L1 en de L2 begon. 
Wij daarheen en toen kwamen de zenuwen bij mij weer op. Als we nu maar 
doormochten naar Heerjansdam. Op de vrachtwagen stonden de scores 
dus Corry en ik daar snel heen. Iedereen die door mocht naar Heerjansdam 

(de regiokampioenschappen) stond met 
geel gearceerd en ik stond daar niet bij. 
Toen keek ik helemaal onderaan en ook 
daar stond ik niet bij. Je weet wel wat 
zenuwen met je doen op zo’n moment 
dus ik was daar bijna aan het flippen dat 
ik niet op de lijst stond. Maar toen bleek 
dat de winnaars van elke categorie in 
het roze stonden! Ik wist echt niet wat 
me overkwam! Bij de meneer die zo 
vreselijk gezellig keek had ik 161 punten 
en bij de mevrouw had ik 183 punten! Wij 
hadden dus het hoogste gemiddelde van 
de dag gescoord! Ik stond echt helemaal 
te shaken! Ria en Orphea en Ria van 
Gullik met Pardon mochten ook naar 
Heerjansdam echt supertof allemaal. De 

winnaars van elke categorie moesten meerijden met de parade dus dat was 
weer snel naar het karretje, want ik had Bolle al helemaal uitgevlochten en 
natuurlijk moesten we het goede nieuws aan haar vertellen! Daphne was 
ondertussen al naar huis want die had een verjaardag en Stef, Sabine en 
Marco waren ook al naar huis. Ilona, een meisje uit Bodegraven heeft me toen 
even geholpen met de bandages om doen en met vlechten. Pas toen we de 
parade aan het rijden waren kwam ik erachter dat ik dus ook kringkampioen 
geworden was! (best vlot voor een blondje)! We werden opgesteld in een 
lange rij en jammer genoeg kon ik Ria en de rest niet zien, maar zij mij wel! 
Ik werd naar voren geroepen maar dat vond Bolle niet zo’n heel goed idee. 
Ria van Gullik heeft toen ff geholpen (Ria 2 van het Ria Ria verhaal van Lot 
in het gastenboek). Bolle kreeg toen een rood wit blauw lint om haar hals en 
ik kreeg een hele grote beker. Toen iedereen van de linten en de bekers was 
voorzien speelde ze het Wilhelmus! Ik werd helemaal een soort sentimenteel 
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en dacht dat ik droomde en Ria en Corry enzo kwamen niet meer bij van het 
lachen. Het is dus de bedoeling dat tijdens het Wilhelmus iedereen zijn of 
haar hand naar het hoofd brengt, maar dat hadden ze me even vergeten te 
vertellen. Dus iedereen zat daar keurig met zijn hand naar het hoofd groetend  
en ik zat Bolle te aaien, te kijken naar de beker en het lint om haar hals goed 
te doen en twijfelend of dat dit nu allemaal een droom was of dat het nou 
echt was. Komen we voor de 3e keer terug bij het karretje word ik gewoon 
heel hard uitgelachen! Die arme Orphea stond al heel de dag te wachten en 
eindelijk konden we naar huis!
Toen we thuis aankwamen kwamen de meiden ons tegemoet gerend. Dit 
vond ik al onwijs tof. Na het uitladen van Bolle liepen we al kletsend naar 
haar stal. De meiden hadden haar stal versierd met slingers en 
een heel groot papier gemaakt waarop stond: Inge & Bolle 
Kampioene! Toen ik dit zag kwamen de tranen. (echt een 
rotstreek van jullie!) Nee, ik vond dit echt supertof! Mijn 
dag kon niet meer stuk, ik heb er ongeveer 3 nachten 
niet van kunnen slapen, gewoon van ongeloof, ik had 
nooit verwacht dat we dit zouden bereiken!
Wat ik ook vreselijk leuk vond is dat er bij de open 
dag ook nog aandacht aan besteed is! Van de 
vereniging heb ik een witte sjabrak gekregen en ik 
mocht nog een ereronde maken!

Nog steeds gaat het heel goed met de wedstrijden. Het gaat allemaal heel 
snel. Inmiddels heb ik 10 wedstrijden gereden en ben ik L2 met 8 winstpunten! 
Vaak denk ik als ik ’s nachts in bed lig dat het allemaal een droom is. Er zal 
vast een punt komen dat het allemaal niet meer zo makkelijk gaat en dat de 
winstpunten niet binnenstromen, maar tot die tijd geniet ik van elke wedstrijd 
en elke winstpunt! (ook al is het wel even wennen als het er maar 1 is!)

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken, om de mensen te bedanken 
die mij helpen. Daphne en Anne Mieke voor het voorlezen, de meiden voor de 
geluksknijper, de geestelijke ondersteuning en vooral de gezelligheid! Ook Ria, 
Marieke, Carla, Wout en Pap voor het vervoer naar de wedstrijden en Jo voor 
het lenen van haar trailer! En natuurlijk Ria voor het lesgeven. Want zonder 
hulp zou ik nog geen wedstrijd gereden hebben!

Inge
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Federatie Flits!

Na de zomervakantie zijn er ongelofelijk veel 
wedstrijden gereden door de federatieruiters. 

Een groot gedeelte daarvan hebben jullie kunnen 
lezen in het verhaal van Inge. Hieronder volgen de 
uitslagen van de overige wedstrijden:

Zondag 21 september Koudekerk a/d Rijn
Ria reed met Orphea voor het eerst in de M1. Helaas was Orphea het er niet 
helemaal mee eens en begon zij te steigeren tijdens de proef. Dat vond de jury 
natuurlijk niet zo mooi en dus geen punten voor Orphea. Met Northan wist 
Ria tussen de witte hekjes beter te scoren, met 156 en 158 punten en twee 
tweede prijzen haalde zij twee winstpunten.
Inge startte voor het eerst L2. Nieuwe klasse, nieuwe kansen, dat dacht Bolle 
vast ook! Maar liefst 3 winstpunten en twee eerste prijzen! De concurrentie is 
gewaarschuwd. Ik mocht ook nog meedoen, op deze snikhete dag. En Ragne 
had er zin in! Met twee tweede prijzen en 161 en 166 punten heb ik mijn 
laatste winstpunten in de klasse B gehaald!

Zondag 12 oktober Rijpwetering
Ria reed met Northan in de M2 met als resultaat 159 en 163 punten en twee 
eerste prijzen! Maar nog leuker: weer twee winstpunten erbij. Het begint te 
lopen bij Ria en Northan. Met Orphea ging het toch wat beter dan de vorige 
keer, met 151 en 152 punten is een aardige score. Ria vond vooral de tweede 
proef wel meer waard.
Inge ging weer goed met Bolle voor de tweede keer in de L2: 153 en 156 
punten en twee tweede prijzen! Weer een puntje erbij!
Ik startte zelf voor de eerste keer in de L1 en het ging helemaal niet zo slecht. 
Met 148 en 151 punten was ik best tevreden. En Ragne trouwens ook!

Zondag 26 oktober Nieuwe Wetering
Het lijkt wel alsof we in Nieuw Wetering altijd goed 
scoren. Net zoals op deze zondag. Ria haalde wéér 
twee winstpunten in de M2 (nog maar 2 voor de Z!), 
met twee keer 156 punten. Op Orphea reed ze aan 
het eind van de dag 146 en 154 punten in de M1. 
Vooral de laatste proef zag er mooi uit. Helaas nog 
geen punt.
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In de L kwamen Inge en ik de boel onveilig maken. Vooral Bolle stal de show. 
De jury beloonde de L2 proeven met 176 en 174 punten! Een gigantische score! 
Uiteraard twee eerste prijzen voor Inge, en maar liefst vier winstpunten dus! 
In de L1 ging Ragne wat moeizaam van start, maar uiteindelijk bleek de eerste 
proef een winstpunt, 159 punten. De tweede proef was veel overtuigender 
en met 169 punten vond de jury dat ook. Een eerste en een tweede prijs voor 
Ragne, maar nog leuker: de eerste winstpunten in de L1! Het waren er gelijk 
drie!

Zondag 9 november Rijpwetering
Ik startte vandaag helemaal in mijn eentje. Maar Ragne ging goed! We werden 
een keer tweede en een keer eerste, met 158 en 159 punten. Weer twee 
winstpunten erbij in de L1!

Zondag 16 november Capelle a/d IJssel selectie
Spannende dag, want dit was niet zo maar een wedstrijd, maar 
een selectiewedstrijd voor de Regionale 
Kampioenschappen. Hierbij gaat het erom op welke 
plaats je eindigd. Helaas kon Orphea er niet bij zijn, ze 
heeft een peesblessure. Ria kon al haar aandacht op 
Northan richten en werd tweede in de M2 met 154 
punten.
Inge reed een gespannen proef, maar de jury vond 
Bolle goed genoeg lopen; ze werd eerste met 160 
punten. Ik had zelf alle moeite met Ragne die deze dag 
ontzettend enthousiast was. Het werd een grappig 
proefje en ik werd derde met 151 punten. Maar wat 
interessanter is, de stand voor de selectie: Ria staat 
tweede, Inge staat ook tweede en ik sta achtste na 
deze eerste selectiewedstrijd. De volgende is in Schoonhoven op 20 december.

Zondag 30 november Boskoop
Ik stond op de wachtlijst voor deze wedstrijd en werd de zaterdagavond 
ervoor om kwart over acht gebeld of ik nog wilde starten. Nou ja, waarom 
eigenlijk niet? En het had succes. Ik werd twee keer tweede met 168 en 169 
punten: dat betekende weer drie winstpunten erbij!!

Ten slotte volgen hier nog even de standen:
Ria - Nothan M2+8 wp (nog maar 2 voor de Z!!)
Ria - Oprhea M1+0 wp



Pretpraat is een uitgave van R.S.V. “De Ziende” - pag. 10 Jaargang 29, nummer 6 - december 2003 - pag. 11

Inge - Bolle L2+9 wp (nog maar 1 voor de M!!)
Lot - Ragne L1+8 wp (nog maar 2 voor de L2!!)

De volgende wedstrijden zijn allemaal selectiewedstrijden. De data zijn:
20 december Schoonhoven
10/11 januari Bodegraven
24 januari Schoonhoven

Volgend jaar komen er een hoop nieuwe federatieruiters bij, die allemaal gaan 
starten in de klasse B. Dat zijn in ieder geval de volgende combinaties: Vera 
Vossenberg met Maybe, Jolanda Nagel met Boy, Celeste Tukker met Donja 
en Carla v/d Weijden met Igor. Veel succes alvast en vergeet je niet snel in te 
schrijven voor een wedstrijd!

Tot de volgende flits! Tot volgend jaar!
Groetjes
Lot J

Kerstverhaal
Ook dit jaar mochten we weer een prachtig Kerstverhaal ontvangen van 
mevrouw Burggraaff.
Al heel veel jaren voorziet ze ons van, meestal zelf geschreven, 
kerstverhaaltjes, speciaal voor deze Pretpraat.
De oudere ruiters zullen haar nog wel kennen uit de 
tijd dat ze veel meer artikelen voor Pretpraat schreef. 
Dat deed ze toen onder de naam Elsa.
Mevrouw Burggraaff, heel hartelijk bedankt.

Kerstlicht...KERSTSFEER

De zomervakantie is voorbij, scholen zijn weer begonnen en de tijd van 
huiswerk maken wordt weer heel gewoon.

Ook heel veel moeders zijn blij dat er weer wat regelmaat komt in het 
huis, alhoewel toch de grote vakantie iets aparts heeft. Je leert van elkaar, 
je bemerkt ineens dat de kinderen echt groter worden en dan niet alleen 
omdat ineens die jurk weer te kort is of dat men die trui niet meer dragen 
wil, want die is ineens kinderachtig, nee, men gaat ook anders reageren op 

de 
Ster
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gebeurtenissen in andere landen, opmerkingen 
over andere gewoontes.
SEPTEMBER:
Omdat er vakantiespreiding was, gingen er 
dus in september kinderen voor het eerst naar 
school of naar een andere klas, het najaar was 
dus in ‘t zicht, gevolgd door OKTOBER met 
de herfstvakantie en dan ineens hoort men: 
“Mam, wanneer komt Sint Nicolaas en waar 
vieren we dit jaar Kerstfeest?”
Zomaar vliegt een jaar voorbij, voor de één een 
fijn jaar, voor de ander een verdrietig jaar.

Vader en moeder Verstrate hebben een gezellig gezin, 3 kinderen, 2 jongens en 
een meisje. Robert, eric en Ivonne. Zij wonen in een leuk huis even buiten het 
winkelcentrum. Iedere morgen gaan de kinderen op de fiets naar school en 
vader, omdat hij in de grote stad zijn werk heeft, neemt de auto.
Ook bij deze familie was het een steeds terugkerende vraag: “waar vieren 
we het Kerstfeest?” Kerstfeest, een feest met een boodschap, maar werd die 
boodschap nog wel verstaan of kon men er eigenlijk niet zo veel meer mee. 
Nog steeds in vele landen oorlog, overstromingen of weer ergens anders 
aardbevingen, dat waren dan wel natuurrampen, maar toch...
Moeder Verstrate had het er maar moeilijk mee, want wat kon zij er aan doen 
of tegen doen, niets toch, of zou ze er wel iets aan kunnen doen.
Haar overpeinzingen werden plotseling gestoord door de telefoon, daarna had 
ze wel even wat anders aan haar hoofd.
Wanneer ‘s middags de kinderen uit school thuiskomen is er weer veel te 
vertellen en moeder luistert aandachtig, zij is echt wel trots op haar drietal.
Ivonne heeft ineens een map gepakt en legt deze op tafel en zegt: “Mama, dit 
vond ik in de klas bij de prullemand en mocht ik mee naar huis nemen.”
De jongens worden natuurlijk ook nieuwsgierig 
en dan worden er een aantal reclamefolders op 
tafel gelegd.
“Dat is toch niets bijzonders”, zegt moeder, 
“ik krijg ook regelmatig die folders in de 
brievenbus”.
“Ja, dat weet ik mama, maar er staan nu wat 
opmerkingen in en daar wilde ik u iets over 
vragen”.
Moeder is verrast en zegt dan ook, “steek maar 
van wal, ik luister”.
De boekenwinkel in de Stevinstraat, u weet 
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die winkel wel te vinden,  die schrijft een prijsvraag uit, “Welke jongen en/of 
meisje wil eens iets vertellen over Kerstlicht, Kerstsfeer en de “STER”.
Zij kijken elkaar allemaal eens aan en Ivonne zegt, vindt u dat goed, mogen wij 
daaraan meedoen? Denken jullie dat te kunnen? Ja hoor, is het antwoord, ik 
geloof wel dat wij dat kunnen.
Hoeveel tijd mogen jullie daaraan besteden, o, een week.  Na hun gezellige 
thee-halfuurtje gaan ze naar hun kamers om huiswerk te maken en moeder 
ruimt de theekopjes op en gaat vast een begin maken voor het avondeten. 
Zij denkt nog even na over wat haar dochter zojuist heeft gezegd. Kerstlicht, 
Kerstsfeer en de “STER”.
Boven zijn ook de kinderen hierover aan het praten. Ze vinden het een hele 
uitdaging dat hun zus dat aandurft. Ze willen er graag aan meedoen.
Robert en Eric vragen aan Ivonne hoe ze het zullen opschrijven. Apart, ieder 
voor zichzelf een onderdeeltje, of gewoon met z’n drieën in de vorm van een 
vraaggesprek. Dat laatste lijkt Ivonne een goed idee en ze beginnen er dan 
maar meteen aan. Ze hebben niet veel huiswerk voor de volgende dag, dus 
het komt goed uit.
Kertslicht, wat versta je onder Kerstlicht. Heeft dat iets met Kerstmis te 
maken. 

Men vindt van niet, het is een bijkomend iets, 
lampjes die je in een etalage ziet branden. Meer 
versiering, natuurlijk wel  leuk en sommige 
etalages zijn heel  mooi, maar nee, wanneer je 
niets weet, dan herken je daar geen Kerstmis in.
Kerstsfeer, wat versta je daaronder? Dat wordt iets 
moeilijker, want het is met heel veel kaarsen en 
mooie kerststukjes erbij, heel sfeervol. Het geeft 
een warm gevoel, een gezellige aanblik, maar 
weer, als het dat alleen maar is, dan zegt het niets 
over Kerstfeest.
De “STER”, wat versta je daaronder. Nu zouden 
ze alle drie tegelijk wel willen praten. Want ja, de 
Ster, die de herders in de velden van Efrata zagen, 

die moesten ze volgen. De Ster wees hun de plaats waar de Heiland geboren 
was. In een stal, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Dat was het 
grote geheim, maar er zijn nog zoveel mensen die dat niet willen of kunnen 
geloven. Toch is er ieder jaar weer dat grote feest.
Ivonne, Robert en Eric zouden willen, hopen, dat dit jaar heel veel mensen, 
groten en kleinen, die Heiland willen volgen en in Hem gaan geloven.
Met z’n drieën brachten zij hun werkstuk bij de boekhandel. Ze zouden met 
enkele dagen de uitslag horen. Spanning ten huize Verstrate, zeker toen de 
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telefoon ging na die genoemde datum. Ze kregen een moie prijs en ze waren 
heel erg blij.

Ik wens u allemaal heel fijne Kerstdagen toe en een gezellige Jaarwisseling.

Hartelijke groet,
Mevrouw Burggraaff-Prins.

Onderonsje met...
De rubriek waarin dit keer een
harde werker zich voorstelt

Zijn naam: Mano
Wat is je naam.
Mano (Red. Ik weet alleen niet hoe hij van zijn 
achternaam heet!)

Wat is je beroep of op welke school zit je .
Ik ben stalmedewerker op manege Pretfort! Ook werk ik een paar uur per week 
op boerderij Valkendam. Waar ik 1 keer per dag de koeien melk. 

1  Wanneer zat je voor de eerste keer op een pony en waar was dat?
Ik zat voor de eerste keer op een pony toen ik ongeveer 12 jaar oud was. 
Nu ben ik 28 jaar dus dat is al een aardig tijdje geleden! Het was in Delft, 
maar ik weet niet meer precies hoe de pony heet, ik dacht Ratje. 
2 Sinds wanneer werk je bij manege Pretfort?
Dit wordt het derde seizoen dat ik hier werk. Wanneer de paarden en 
pony’s hier zomers het land ingaan stop ik hier met de werkzaamheden en 
zodra de zomer weer is afgelopen begin ik weer. 
3 Heb je nog andere hobby’s of doe je nog aan andere sporten?
Ik hou heel erg van lekker eten en heel veel van muziek en dansen! Ook 
vind ik het erg leuk om gezellige dingen te doen met mijn vriendin waar ik 
een paar maanden geleden mee verloofd ben.  (wanneer zal de trouwerij 
zijn????)
4 Wat is je favoriete pony/paard momenteel?
Eigenlijk vind ik alle paarden heel erg lief, maar  als ik er echt twee op moet 
noemen zijn Mickey en Sylvano mijn lievelingspaarden hier op Pretfort.
5 Wat is jouw lievelingsdier?
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Paarden zijn mijn lievelingsdieren. Ik werk erg graag met ze. 
6 Welk paard heeft de schoonste box?
Secret, Passoa, Humpey, Happy, Kimmie houden hun boxen het schoonste.
7 Welk paard heeft de vieste box?.
(na lang nadenken kwam er 1 goed antwoord:) DE REST!
8 Ben je wel eens gebeten of getrapt?
Ja een keer gebeten door Fernando, maar nu is hij weer lief hoor! Dat 
kwam omdat hij een beetje chagrijnig werd doordat hij kreupel was. 
(Ik heb liever een hapje van hem dan hij van mij!! Grapje hoor!!)
9 Wat is het leukste aan manege Pretfort?
Er zijn hier veel leuke en lieve mensen. Maar af en toe pesten ze me wel 
eens, maar dat moet kunnen. Het mesten vind ik  ook erg leuk. Niet door 
het mesten zelf maar door de omgang met de paarden en het knuffelen. 
Ze voelen het ook en ze vinden me ook lief want op die ene keer door 
Fernando na, doen ze me nooit iets en zijn ze bijna altijd lief tegen mij. 
zelfs Chardin!
(ondertussen doet Mano even een imitatie van Chardin na!)
10 wanneer je dit niet zou doen wat voor werk zou je dan willen doen?
Timmerman! Ik ben erg handig!
11 Wat is je leukste ervaring op Pretfort?
Dat ik de eerste keer op Mickey mocht rijden. Ik vond het erg spannend 
maar heel erg leuk. Wat ik ook heel leuk vind is dat ik ineens mee mocht 
eten met Ria en Marcel. (en de rest!)
12 Wat is je lievelingseten op Pretfort?
Ria en Marcel kopen altijd speciaal tongeworst voor mij! Dat eet ik vaak 
tussen de middag!
En op donderdagmiddag bak ik altijd snacks! 
En daarna ga ik even lekker uitbuiken!
13 Wat is je toekomst droom?
Stalmanager op manege pretfort!!!!!!!!!!!
Hiermee bedoel ik dat ik hier fulltime 
kan gaan werken. (en misschien gaat dit 
binnenkort wel gebeuren…!)
14 Wat vind je het minst leuk op manege 
Pretfort?
VEGEN!
15 Wie helpen jou altijd het beste met deze 
rotklus?
Ria en Elly.
16 Wat is je favoriete film?
Harry Potter en The Lord of the Rings.
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17 Favoriete muziek?
Reggae en crazy hits 
18 Wat is je favoriete tv programma?
Ik kijk maar heel weinig naar de tv en dus heb 
ik niet echt een favoriet, maar als ik kijk, kijk ik 
meestal wel naar gtst.
19 Wat is je favoriete radiozender?
Skyradio
20 Wat is je beste eigenschap?
Ik ben altijd vrolijk en nooit chagrijnig!
21 Wat is je slechtste eigenschap?
Ik heb bijna geen slechte eigenschappen, 
want ik ben bijna altijd vrolijk! (Ria knikt 
instemmend!)
22 Nog een vraagje Mano. We zien jou bijna altijd werken met een 
walkman op, waarom en wat voor muziek luister je dan?
Ik heb dan Sky radio aanstaan, dat is voor buiten wanneer ik de radio niet 
kan horen! 

Dit is het einde van het interview Mano moest helaas voor ons weer aan het 
werk…!

Vragen aan de 
dierenarts
70. Waarom gaat een paard luchtzuigen?
Sommige paarden zetten hun tanden vast op 
een hard voorwerp en maken vervolgens een 
soort snurkend geluid waarbij ze lucht inslikken. 
Dat gedrag wordt kribbebijten genoemd. Andere 

paarden hebben geen hard voorwerp nodig en slikken de lucht in zonder 
zich ergens aan vast te bijten. Dat zijn de luchtzuigers. Ten gevolge van het 
kribbebijten en luchtzuigen kunnen problemen met het maagdarmstelsel, 
o.a. koliek, optreden. Daarnaast slijten door het kribbebijten de tanden 
onregelmatig af hetgeen problemen met de voedselopname kan geven. 
Het kribbebijten en het luchtzuigen maken deel uit van de zogenaamde 
stalondeugden. Een andere, nogal eens voorkomende stalondeugd is het 
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“weven”. Het paard zwaait het hoofd heen en weer waarbij het gewicht 
voortdurend van het ene voorbeen op het andere wordt verplaatst. Het 
is mogelijk dat het paard ten gevolge van dat weven kreupel wordt. 
Stalondeugden ontstaan voor een belangrijk deel door verveling. Daarnaast 
leren de paarden het op stal snel van elkaar. Het is daarom belangrijk paarden 
met stalondeugden bij de andere paarden weg te halen. Paarden met een 
stalondeugd hebben veel beweging nodig waardoor ze moe worden en veel 
hooi waardoor ze de hele dag iets te doen hebben. Voor kribbebijters en 
luchtzuigers is een operatie mogelijk. Deze heeft echter niet in alle gevallen 
resultaat. 

71. Kan een paard goed ruiken?
Waarschijnlijk is het reukvermogen het best ontwikkelde zintuig van het 
paard. Nog beter dan het gehoor. Er wordt zelfs beweerd dat paarden “angst” 
bij de mens kunnen ruiken. Op veel plaatsen wordt melding gemaakt van 
het feit dat paarden op de angst van de mens reageren, maar in hoeverre 
dat alleen door de “angstgeur” komt, is nog 
onvoldoende onderzocht. Juist vanwege de 
scherpe reuk en het goede gehoor zullen paarden 
eerder en sneller bepaalde dingen waarnemen dan 
de mens. De dieren kunnen dan ook plotseling 
schrikken, zonder aanwijsbare oorzaak voor 
de verzorger of de berijder. Daar moeten we altijd 
rekening mee houden. Zo kan de lucht van een 
verder gelegen slachthuis de dieren danig van streek 
maken. Het reukvermogen speelt ook een grote rol 
als het paard onderscheid maakt tussen eetbare en niet-eetbare dingen. In de 
paardenhouderij wordt van de scherpe reuk van het paard dankbaar gebruik 
gemaakt. Voorwerpen of mensen waar paarden angstig voor zijn laten we de 
dieren uitgebreid besnuffelen waarna een beloning volgt. Het dier zal, als het 
weet hoe iets ruikt, in het vervolg het voorwerp of de persoon herkennen en 
niet meer angstig zijn.

72. Waarom bijten paarden elkaar in de schoft als ze in
de wei staan?
Paarden zijn groepsdieren. Binnen een groep is weer sprake van een aantal 
ondergroepen die uit zo’n 3 tot 10 paarden bestaan. Meestal gaat het daarbij 
om 1 hengst met zijn merries. Bij de herkenning van de verschillende leden 
van de groep spelen signalen met lichaamsgeuren en het elkaar aanraken een 
belangrijke rol. Als de dieren elkaar goed liggen, ontstaat er een wederzijdse 
sympathie. Deze sympathie uiten de paarden door wederzijds poetsgedrag. 
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Dit zogenaamde “sociale poetsen” komt bij veel dieren voor. De paarden staan 
daarbij recht tegenover elkaar en raspen daarbij met hun tanden of lippen de 
hals of de schoft van de ander. Natuurlijk zullen ze elkaar daarbij een beetje 
schoon maken, maar de belangrijkste funktie van dit gedrag is toch een 
sociale. In een aantal gevallen zal de band met de mens ook zo goed zijn dat 
het paard, vooral als we de hals of de schoft borstelen, ook de verzorger wil 
“poetsen”. Dat lijkt in eerste instantie op bijten, maar het dier zal alleen de 
hand van de verzorger raspen. Er is dus geen reden het dier straf te geven, 
maar eerder een reden om blij te zijn dat er zo’n goede band met het paard is 
opgebouwd. 

73. Moet een paard ingeënt worden?
Een paard moet zeker minimaal 1 keer per jaar ingeënt worden. Het gaat 
daarbij om een gecombineerde inenting tegen tetanus en influenza of 
paardegriep. Vooral tetanus is een ziekte die bij niet ingeënte dieren meestal 
tot een dodelijke afloop kan leiden. De paarden worden met de bacteriën 
besmet via straatvuil of siootwater dat via kleine wondjes in het lichaam 
binnendringt. Het zijn niet zozeer de bacteriën die de schade veroorzaken 
als wel de giftige stoffen die zij uitscheiden. Voordat het paard dat met 
de bacterie besmet is uiteindelijk sterft, legt het vaak een hele lijdensweg 
af. Aan de paardegriep zullen de paarden niet zozeer sterven. Er kunnen 
echter veranderingen in het slijmvlies van de voorste luchtwegen optreden 
waardoor het paard lange tijd niet te benijden is. Het uithoudingsvermogen 
is dan namelijk sterk verminderd en door de paarden te gaan benijden wordt 
de ziekte alleen maar verergerd. Bij voorkeur wordt de gecombineerde 
inenting tegen influenza en tetanus in het voorjaar gegeven. Dus voordat de 
wedstrijden beginnen. Fokmerries worden bij voorkeur in het najaar ingeënt 
en een maand voor het veulenen. Zijn er in een bepaalde omgeving veel 
paarden met paardegriep, dan is het beter uit voorzorg de dieren binnen het 
jaar te laten herenten. Het lijkt er namelijk op dat de vaccinatie korter dan een 
jaar werkt.

Een e-mail naar de vereniging
is nu nog makkelijker.

Mail  gewoon naar: 
“naam bestuurder”@deziende.nl
Voor het hele bestuur: bestuur@deziende.nl

en: jeugdbestuur@deziende.nl
Voor Pretpraat kunt u mailen naar: pretpraat@deziende.nl
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01-12 Gaby Pijper
04-12 Marieke Paymans
06-12 Tamara Pietersen
09-12 Marja Mourik
 Lyanne Bardelmeijer
12-12 Sylvia Tijsterman
 Jessica Rietveld
13-12 Margo Hardus
12-12 Dick van Hensbergen

??-01 Anouk Verhaar
02-01 Roelie vd Linden
04-01 Simone Regtvoort
06-01 Valda Smits
 Marit van Leeuwen
09-01 Lisette Koster
10-01 Marjolein Jochemsen
 Sarah Jacobsen
12-01 Ricardo Wessels
14-01 Patricia Muilwijk
 Maxime vd Ploeg
15-01 Marcella Winkel
19-01 Stephanie Leliveld
 Anne Roos Peterse
21-01 Chantal Pietersen
23-01 Anne-Lotte Paymans
24-01 Annemieke Weerheim
25-01 Danique Woudstra
 Anne Bosman
26-01 Elise Remmerswaal
 Bo Burgmeyer
27-01 Corrie Smittenaar
28-01 Chantal Bijl
29-01 Anneke Epskamp
31-01 Wieke Wille

03-02 Martine Wittebol
 Lars Burghard
05-02 Linda de Groot
08-02 Cindy Goedhart
10-02 Sonja Koster
 Denise Marsman

Kim Weymans
 Lisanne vd Noordt
 Felicia Brouwer
11-02 Stefanie de Vries
13-02 Janita van Zeijl
14-02 Anne van Kempen
22-02 Esther vd Vlies
25-02 Anna Vis

02-03 Cor Weber
 Daphne vd Hoogte
05-03 Franca Brussee
13-03 Irene Weerheim
15-03 Saskia Veenman
16-03 Michelle Kleijn
17-03 Femke Severrien
20-03 Margit Flinterman
 Lucia Luijben
25-03 Meneer van Schaik
 Jasmine van Schaik
26-03 Femke Kramer
27-03 Linda Otto

Wij feliciteren de jarigen
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Wij wensen u Prettige 
Feestdagen en een heel 

gezond en sportief 
2004.

De manege is

voor lessen gesloten

van 24 december

tot

2 januari


