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Van de voorzitter
Het is alweer december, de maand van de gedichtjes,
Van donkere dagen en bomen met lichtjes,
Een maand van terugblikken op de tijd die is geweest
Een maand waarin verdomd veel wordt gefeest!

Ja lieve leden, mijn lustrum is nu compleet
2007 is voorbij voor je het weet
Dit is nu mijn 5e afsluitende gedicht
Want 2008 is alweer in zicht

Helaas zijn er geen activiteiten in januari verreden
Maar in februari was er ABCD-diplomarijden voor leden,
En in maart mocht de rest ervoor gaan
Zodat er 31 ruiters met diploma op de foto staan

Tijdens de Samengestelde wedstrijd is er voor iedereen een kans
Om te winnen met dressuur, springen en de stoelendans,
De Eigen Paarden dag in april had een internationaal tintje,
Friezen, Fjorden en een nep-Arabier met een pintje

Over de natte voorjaarscross in mei valt veel te zeggen
Maar wie wist dat Pokey vragen kon voorzeggen?
Helaas, het kwam in de historie van RSV de Ziende nog niet voor
Maar op 30 juni ging de Open Dag niet door

Door het slechte weer afgelast besloot het bestuur
Maar natuurlijk was er voor de leden wel dressuur
Zelf in juli moesten de federatieruiters naar binnen
Voor het outdoor-Kringkampioenschap, kun je het verzinnen?

Het ponykamp was lachen en gedurfd
Er werd weinig geslapen en heel wat af gesmurft
In augustus ging het federatiefront door het vuur,
Op de Regiokampioenschappen en met een muziekkür

September ja het was even wacht, maar toen
Was daar toch de Open Dag met het thema cartoon
De cross was verplaatst naar eind oktober hiervoor
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Maar de ruiters gingen zelfs het weiland door

Tot slot in november, het feest van Sint en Pieten
Met veel muziek en dans was het echt genieten
En nu in december is het jaar bijna afgelopen
Laten we op een mooi 2008 gaan hopen

RSV de Ziende en Manege Pretfort wensen jou en je paardenbeest
Een geweldig oud en nieuw en een mooi kerstfeest
En laten we voor 2008 dan alvast maar aanvaarden,
Het wordt weer een superjaar met heel veel paarden!

Lot Paymans

Van de redaktie
Dit is al weer de zesde Pretpraat van 2007. Dat wil 
dus zeggen dat dit ook de laatste van dit jaar is.

In de eerste plaats willen we alle adverteerders 
bedanken voor het mogelijk maken van deze jaargang. Zonder hun bijdrage 
kon dit blad nooit verschijnen.
We hopen ook volgend jaar op u te mogen rekenen.

Het is ook dit jaar gelukkig weer gelukt om, uitgaande van de reakties, een 
leuk blad uit te brengen. Een blad dat voor iedereen leesbaar is en waar ook 
voor iedereen iets in staat.
Ook dit jaar was dit weer voor een heel groot deel te wijten aan de 
inspanningen van onze vaste schrijfster Esther van Maltha!!!
Ook dit jaar zorgde Esther weer voor de interviews, de prietpraatjes, de 
verhalen over paarden en nu ook de nieuwe rubriek “Vraag ‘t aan Flitsie”.
Kortom; Esther vult een heel groot deel van de Pretpraat en daar zijn we 
vreselijk blij mee.

Dit jaar heeft ook het jeugdbestuur een vaste pagina gekregen in Pretpraat.
Dit keer gaat die o.a. over de Sinterklaas viering .

In deze Pretpraat staat, traditioneel, ook weer een Kerstverhaal.
Al ruim 20 jaar wordt dit geschreven door mevrouw Burggraaff - Prins uit 
Bodegraven.
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Langzaamaan zijn er nog maar weinig mensen die haar kennen.
Al weer heel wat jaren geleden had zij een dochter (Anneke) op Pretfort rijden. 
Zij vond de sfeer op Pretfort altijd zo geweldig dat ze bijna altijd mee kwam 
naar de manege en in die tijd ook besloot om regelmatige bijdragen te leveren 
voor de Pretpraat.
Anneke woont inmiddels al helemaal niet meer in de omgeving, maar 
mevrouw Burggraaff blijft ons gelukkig nog steeds voorzien van haar 
Kerstverhalen; dit ondanks dat ze inmiddels al dik in de tachtig is.
We willen haar dan ook nu weer hartelijk bedanken voor haar bijdrage en haar 
nog vele gezonden jaren toewensen.

Wat brengt  ons?
Al weer enkele jaren 
worden bij Ruitersportvereniging “De Ziende” de ABC-diploma’s afgenomen. 
Sinds een paar jaar hoort daar ook het D-diploma bij.
In het grijze verleden was de vereniging lid van de Nederlandse Pony Club 
(NPC) en nam deze jaarlijks een examen bij ons af voor het landelijk erkende 
NPC B-diploma.
Gezien de steeds stijgende kosten en het feit dat het merendeel van de 
ruiters op Pretfort toch alleen op Pretfort aan de wedstrijden deel neemt, is 
toendertijd besloten om met eigen diploma’s te starten. Tot op heden zijn we 
nog steeds blij dat we dat besluit genomen hebben.

De resultaten van de examens worden gebruikt om een goede indeling te 
kunnen maken van de ringen tijdens de wedstrijden. Zoals bekend, kennen 
we daarom aparte ringen voor kinderen zonder diploma en kinderen met de 
verschillende diploma’s.
Er is momenteel nog één uitzondering en dat betreft de ringen met C- en 
D- diploma. De D-ring is namelijk zo klein dat we deze momenteel nog 
samenvoegen met de C-ring.
In 2008 hopen we hier verandering in te kunnen brengen, want we 
verwachten dat er in februari weer een aantal kinderen voor het D-diploma 
slagen.

Het afgelopen jaar is het aantal deelnemers in de Eigen Paarden ring, tot onze 
grote vreugde, heel erg toegenomen. Daarom willen we ook in deze ring een 
duidelijke afbakening proberen te verwezelijken. Momenteel wordt te weinig 
rekening gehouden met de grote verschillen tussen de deelnemers.
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Heel voorzichtig zijn we ook aan het kijken of we theorie-lessen van de grond 
kunnen krijgen. Dit wilde we al eerder, maar helaas is dat nog niet gelukt.
Het blijkt toch moeilijk om iemand met voldoende theoretische kennis te 
vinden die een uurtje per week beschikbaar heeft om die kennis aan de jeugd 
over te brengen.
Overigens kunnen de leden van onze vereniging hun INFO-MAP ook eens 
doorlezen. Daarin staat namelijk ook al heel wat nuttige informatie.
Als het goed is heeft ieder lid deze map. 
Zo niet, stuur dan even een mailtje naar:  pretpraat@deziende.nl   Dan zorgen 
we dat je er alsnog één krijgt.
Als je nog geen lid bent van “De Ziende”, reageer dan op de brief die we in 
januari naar alle ruiters van Pretfort sturen en geef je op als lid.
Je krijgt dan een bon waarmee je een map kunt ophalen in de kantine.
Aan het lidmaatschap zitten natuurlijk meer voordelen dan alleen die map.
Bij wedstrijden betaal je namelijk in (bijna) alle gevallen EUR 5,00 minder 
inschrijfgeld.
Het lidmaatschap kost slechts EUR 18,50 per jaar, dus bij 4 wedstrijden heb je 
al winst. Een tweede gezinslid is nog voordeliger uit; die betaalt namelijk maar 
EUR 9,25 en heeft dezelfde voordelen.
Tevens ontvang je als lid de Pretpraat thuis en hoef je hem niet in de kantine 
in te kijken.

Aanpassing tarieven
Net als voor iedereen, zijn ook voor Ria en Marcel de prijzen de laatste tijd 
behoorlijk gestegen.
Gas, licht, water, belastingen, huur, eten en drinken (zowel voor hen zelf als 
voor de paarden) zijn de afgelopen maanden met vele procenten gestegen.
Daarom worden op 1 januari 2008 vrijwel alle tarieven aangepast.

Het lesgeld voor de manege-ruiters gaat met 3 euro per kwartaal omhoog.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen voortaan € 98,-* per kwartaal.
Ben je ouder dan 12 jaar, dan betaal je voortaan € 110,-*.
* Bij betaling binnen 2 weken, mag je nog steeds € 2,- minder betalen.

De nieuwe huur- en stallingprijzen zijn:
Stalling pony € 205,-
Stalling paard € 250,-
Huur pony € 210,-
Huur paard € 275,-
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Verenigingskampioenen 2007
Het rekenwerk zit er weer op en de kampioenen over het wedstrijdjaar 2007 
zijn bekend.
Ook nu telden de drie best gereden wedstrijden weer mee voor de berekening.
Heb je dus in 2007 aan minder dan 3 (zaterdagse) wedstrijden meegedaan, of 
ben je geen lid van de vereniging, dan maakte je ook geen kans op de titel.
De bijbehorende bekers zullen ook nu weer worden uitgereikt op de open dag 
in 2008. Daar moeten jullie dus nog een half jaartje op wachten, maar de eer 
hebben jullie dan nu toch al.

De kampioenen zijn:

Eigen paarden Susanna Uelderink 68 pt.
Met a diploma Julia Vianen 77 pt.
Met b diploma Elise Borgstijn 63 pt.
Met c/d diploma Bonnie Domburg 73 pt.
Zonder a diploma Esmee Wulff 73 pt.

Iedereen heel hartelijk gefeliciteerd!!!

Het totale overzicht van alle behaalde punten ziet er als volgt uit:
In dit overzicht staan alleen de mensen die aan minimaal drie wedstrijden 
hebben meegedaan!!

categorie naam  punten
ep Susanna Uelderink  68
ep Louisa Klootwijk  67
ep Marielle Leliveld  61
ep Patricia Leliveld  58
ep Fiona Uelderink  45

met a Julia Vianen  77
met a Irene Weerheim  65
met a Marieke Oudenes  63
met a Naomi Tukker  52
met a Wieke Vis  50
met a Anne Niemel  45
met a Cheyenne van Koert  45
met a Elianne van Egmond  44
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met a Jacqueline Oostveen  44
met a Joyce Tukker  38
met a Melanie Sassen  32

met b Elise Borgstijn  63
met b Franca Brussee  63
met b Margaux Vos  58
met b Bo van Vliet  57
met b Marlies Bruggeman  57
met b Jeanine van Oudenallen  49
met b Sanne Buining  49
met b Tamara Pieterse  45
met b Silke Kamerbeek  31

met c/d Bonnie Domburg  73
met c/d Felicia Brouwer  63
met c/d Petra Schutter  63
met c/d Chantal Pieterse  60
met c/d Femke Severrien  55
met c/d Marit van Leeuwen  51
met c/d Eline Spoelder  50
met c/d Vivian de Kort  47
met c/d Esther van der Vlies  37
met c/d Syl Tijsterman  36
zonder a Esmee Wulff  73

zonder a Lotte Verheul  58
zonder a Fred Adema  56
zonder a Meagan Zijp  56
zonder a Denise Dortangs  52
zonder a Yara Langeveld  52
zonder a Beau Schonewille  51
zonder a Lee Kelters  51
zonder a Mike de Graaf  49
zonder a Michelle van Diemen  45
zonder a Emma Diederik  38
zonder a Mila van Rijswijk  36
   uit 3 wedstrijden
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Federatieflits!
Lieve leden en andere belangstellende!

De vergadering van maandag 5 november 
is goed verlopen. RV de Ziende, de 
federatievereniging, kan in ieder geval nog 
een jaar bestaan zonder dat de kosten voor 
de leden de pan uit rijzen.

Er is besloten op de Ponyclub op te heffen, wegens het gebrek aan 
ponyruiters. Ondanks toezeggingen van een aantal potentiële ponyleden, 
komen we niet aan de vereiste 15 leden om deze club te laten bestaan. Helaas 
zullen ponyruiters dus een andere vereniging moeten zoeken om te starten. 
We zullen voor jullie een passende oplossing zien te vinden.

Daarmee is op korte termijn de vereniging gered. We zullen echter in de 
ledenvergadering in het voorjaar 2008 bekijken of het zo verder kan gaan. We 
hebben dringend behoefte aan nieuwe leden! Wil je een keertje een KNHS-
wedstrijd meemaken, dan kun je natuurlijk een keer meegaan op wedstrijd 
met de federatieruiters, om een beetje sfeer te proeven.

Maar wil je echt een keertje zelf rijden? RV de Ziende organiseert in december 
bij voldoende belangstelling een Federatiewedstrijd voor alle mensen van 
Manege Pretfort. In deze wedstrijd wordt je beoordeelt door een echt KNHS 
jurylid en kun je testen of je misschien wel wedstrijd kunt gaan rijden voor RV 
de Ziende. Alle mensen met een pensionpaard of een huur/leasepaard kunnen 
hieraan meedoen. Dus, wil je weten wat het is om officiële wedstrijden te 
rijden? doe dan mee!
Meer informatie volgt via de website. (federatie gedeelte)

In maart wordt de ledenkwestie nogmaals bekeken, mocht het dan niet 
beter gaan, dan zullen we op zoek gaan naar alternatieven en wellicht een 
samenwerking met een vereniging in de buurt aangaan. In ieder geval gaan 
we er alles aan doen om paardrijden voor RV de Ziende mogelijk te blijven 
maken.

Goed, natuurlijk worden er nog steeds wedstrijden gereden, hier volgen de 
verslagen:
 Zondag 4 november Mijdrecht
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Het werd bijna een avondwedstrijd in Mijdrecht voor Lot & Ragne. Zij 
moesten als laatste starten in de M2 op de wedstrijd van de Maria Hoeve. 
Natuurlijk was supergroom Mick mee als steun en toeverlaat, en mochten zij 
ook nog voor het eerst alleen met de nieuwe auto van papa Frits. Het werd 
ook reuze gezellig en Ragne had er gelukkig ook erg veel zin in. Totdat ze de 
zware bodem van de binnenbak moesten betreden. De proef werd er een 
met hoogte en dieptepunten vanwege de loodzware hoeken en hoefslag en 
de keiharde middenstukken. Toch sleepte Lot Ragne er aardig doorheen en 
waren er hoogtepunten in de keertwendingen, galop-stap overgangen en de 
schouderbinnenwaarts. De jury gaf helaas geen winst, maar met een nette 
173 en 171 punten gingen zij toch tevreden naar huis.

Zondag 2 december Langeraar
Tijdens de Sinterklaaswedstrijden bij Manege de Vossenburch in Langeraar is 
het altijd erg gezellig. Dit ondervonden Ellen en Lucas in alweer hun vierde B-
wedstrijd. De proeven in de binnenbak gingen prima, ondanks dat het buiten 
erg stormde en regende. Gelukkig bleek de jury ook in Sinterklaasstemming, 
want in de eerste proef behaalden alle deelnemers winstpunten. Maar Ellen en 
Lucas gingen met hun 189 punten er ook nog met de eerste prijs vandoor, plus 
speculaas en een halster. De tweede proef was het ook raak, nogmaals een 
oranje lint en een winspunt (190 pt) en een mandarijntje erbij. Deze dag kon 
dus niet meer stuk en de klasse L komt nu zeker in zicht!

De standen zijn nu als volgt: 

Ellen & Lucas B + 7 
Chantal & Unic L1 + 2
Jo & Boy L2 + 2  
Lot & Ragne M2 + 9  
Ria & Northan Z2 + 2

Alle ruiters een heel sportief paardrijdjaar in 2008 toegewenst! 

Tot de volgende flits!
Lot

Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een Voorspoedig, Gezond en Sportief 

!!2008!!
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Kerstverhaal : Het interview
Bij de familie van Ostende rinkelt de telefoon.
In feite niets bijzonders, maar de telefoon wordt niet opgenomen, dus op een 
gegeven moment houdt dat rinkelen op.
Vera van Ostende komt aangefietst, zet haar fiets in de garage en gaat via de 
achterdeur naar binnen.  Ook dat is niets bijzonders dat een dochter uit school 
thuiskomt.
Mam, mam, roept Vera, ik ben thuis, waar 
bent u en dan rinkelt de telefoon wéér.
Vera neemt op en zegt: “U spreekt met 
Vera van Ostende”. Aan de andere kant de 
stem van Marjolein. “Hallo Vera, leuk je aan 
de telefoon te krijgen, is het gezellig op de 
nieuwe school?”
“Ach,” zegt Vera, “het is behoorlijk wennen. 
Het lesprogramma is totaal anders en 
ook dat wisselen van de leslokalen, daar moet ik erg aan wennen, maar de 
klas is leuk, gezellig lokaal, veel licht, ik denk dat ik mijn studie hier wel kan 
voltooien.” “Fijn,” zegt Marjolein, ik ben heel blij voor jou, want het kan soms 
best tegenvallen.”
Vera vraagt: “Bel je speciaal om mij dat te vragen, of heb je nog een andere 
reden?”
Dan zegt Marjolein: “ja Vera, ik heb nog een reden, maar dan zou ik graag je 
moeder willen spreken, is zij thuis?”
“Je krijgt een vreemd antwoord van mij, want ik kwam net binnen van school, 
riep naar boven dat ik er ben, maar mijn moeder gaf geen antwoord, dus ik 
weet niet of ze thuis is. Kun je wachten of moet mijn moeder je terugbellen. 
Ik loop dan even naar boven, want wanneer zij met iets bezig is, dan is ze zo 
geconcentreerd, dan hoort ze niets.” 
“Is goed” zegt Marjolein en dan gaat Vera naar boven.
Ondertussen denkt ze, wat zou Marjolein mijn moeder te vertellen hebben, het 
zal wel interessant zijn!
Nu, dat was het zeker, maar het was niet eenvoudig.
Vera roept nog even en dan hoort ze vanuit de studeerkamer “Ja Vera, ik ben 
hier, kom maar binnen. Meiske, ben je al uit school, ik heb niets van jouw 
roepen gehoord, sorry. Ik ben aan het schrijven en dan vergeet ik alles om mij 
heen en hoor ik ook niets.”
“Goed, goed, mam, maar er is iemand aan de telefoon en die vroeg speciaal 
naar jou, dus kom je naar beneden? Het leek nogal dringend, wanneer ik zo 
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haar stem hoorde, maar wel een gezellige stem!”
Mevrouw van Ostende moest even nadenken. Ze was net met een enquete 
formulier bezig. Kon ze onderbreken of........ 
“Ja Vera, ik ga met je mee, dan drinken we gelijk thee. Jij zet dat even en dan 
praat ik met Marjolein.”
Daar gingen ze dan de trap af, kwamen in de woonkamer en mevrouw van 
Ostende nam de telefoon op.
“Hallo Marjolein, je spreekt met de moeder van Vera”. 
aan de andere kant van de telefoon geen geluid. Er werd wat zachtjes 
gezongen en toen ineens: “O, o neem me niet kwalijk, maar ik ben Marjolein 
niet, ik ben Andries ten Have, docent geschiedenis aan het van der Merwe 
Lyceum. Jonge mensen vanuit allerlei plaatsen uit de regio zitten hier op 
school, maar ook van verschillende nationaliteiten, maar ze spreken ook 
gewoon Nederlands. Marjolein is mijn dochter”
“Waarom geen Marjolein, ach ze ontdekte toch ineens dat ze het een 
moeilijk onderwerp vond als “INTERVIEW” en vroeg of ik het van haar wilde 
overnemen, terwijl uw dochter u ging halen.”
“Tjonge, tjonge, dat klinkt goed mijnheer ten Haven. Bent u soms ...........” “ Ja 
die ben ik, maar zeg alstublieft Andries, want ik ben maar een heel gewoon 
onderwijzertje.”
“Mag ik met u een interview aangaan?”
“Ja, dat is goed. Kom je bij mij thuis. O.K. De dinsdagmorgen komt mij goed 
uit, rond 11.00 uur. Goed, tot ziens.”
De dinsdagmorgen breekt aan en mevrouw van Ostende zit klaar in haar 
gezellige woonkamer, wanneer zij Andries aan ziet komen.
Een jonge kerel, blozend gezicht, blijde uitstraling.
Ze loopt alvast naar de voordeur, de bel gaat en ze opent de deur.
“Hallo Andries, wat geweldig je nu eens van zo dichtbij te kunnen en mogen 
zien.”
“Kom verder, we hebben nog prachtig 
najaarsweer, de zon schijnt volop en daardoor 
is de kamer gezellig. Drink je thee of koffie, 
dan haal ik dat gelijk en kunnen we het 
“INTERVIEW” beginnen, want daar kwam je 
toch voor?”
Gezellig even koffiedrinken en daarna het 
GESPREK, want daar ging het meer op lijken!
Het zou gaan over Advent... Kerstmis.
Voorbereidingen zijn dan van groot belang, 
vooral tegenwoordig met zoveel verschillende 
nationaliteiten in je klas en woonomgeving.
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Docent geschiedenis, is het vak van Andries, maar 
hij is op veel scholen ook godsdienstleraar.
Vera’s moeder en Andries kennen elkaar van de 
opleiding “Stromingen binnen het Geestelijke 
leven”. Beiden gaan ze op in de verhalen rond 
Advent, “Verwachting”. Ze lezen samen uit Jesaja 
(oude testament) hoofdstuk 40, de verzen 1 – 11 
en het bijzondere verhaal uit hoofdstuk 9, de 
verzen 1 tot en met 5.
Van Advent naar Kerstmis. Het Licht dat al 
voorspeld werd in Jesaja, komt nu naar Bethlehem, Josef en Maria op zoek 
naar een plek, nergens plaats voor hen. Een stal wordt de geboorteplek van 
Gods Zoon.
Daar ligt Hij in een Kribbe, herders uit het veld zagen de Ster, gingen op zoek, 
vonden Hem liggende in doeken gewikkeld in de kribbe. Gezongen werd er 
door de Engelen: “Ere zij God, Vrede op Aarde.”
Andries is stil, Vera’s moeder is ook stil wanneer zij uitgesproken zijn.
“VREDE”, zegt Andries. “VREDE”, zegt ook mevrouw van Ostende.
Dan kijken ze elkaar even aan: Wanneer zal er echt vrede zijn of komen?
Samen spreken ze uit: “Respect moet er zijn, geen haat. Luisteren naar elkaar, 
elkaars beleving, elkaars geloof. Dan gaan inzien dat vrede mogelijk is. Maar je 
moet het ook willen”.
Beiden zijn het eens met elkaar. Zullen ze dat uitdragen op school, in ons 
leven?
Andries staat op “ik kwam voor het INTERVIEW, maar het werd een gesprek. 
Een zinvol gesprek en laten we besluiten dat een ieder, groot of klein, die dit 
nu leest,

“Een heel fijne Adventstijd toe te wensen,

alsmede een heel Gelukkige Kerstviering”

Ik sluit mij aan bij de wensen van Andries en Vera’s 
moeder, voeg er alleen nog aan toe:
Een gezond, blij en gelukkig 200�.

Tineke Burggraaff - Prins
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Een onderonsje 
met….
Een bekend gezicht 
op Pretfort

Deze keer:
Marieke!

Hallo, vertel eens: hoe heet je voluit en waar en wanneer ben je 
geboren?
Ik heet Marieke Paymans. Ik ben vernoemd naar mijn oma, die Rika heette. 
Ik ben geboren op 4 december 1978 in Nieuwkoop, aan het Zuideinde, op 
nummertje 3a.
Je woont nog steeds in Nieuwkoop toch? In een errug mooi huis 
geloof ik?
Jazeker, maar daar woon ik niet alleen hoor! Ik woon er met mijn vader Frits, 
mijn zusje Anne Lotte (beter bekend als Lot natuurlijk) en mijn vriend Joost. 
Wij wonen op de zolder, maar meestal zijn we allemaal beneden. We houden 
van gezelligheid. Het huis is pas nieuw gebouwd, daarvoor woonden we in 
een huis aan de plas. Daar moest echter teveel aan worden opgeknapt en 
mijn vader vond het te groot. Niet zozeer op dat moment, maar wanneer 
wij alle drie uit huis zouden gaan, zou het voor hem zelf echt te groot zijn en 
natuurlijk teveel onderhoud.
Mijn andere zusje Ellen woont op zichzelf samen met Jasper, haar vriend. Zij 
wonen ook in Nieuwkoop.
Hoe lang hebben jij en Joost al verkering?
We zijn nu 6 jaar bij elkaar en hopelijk komen daar nog heel wat jaartjes bij!!
Je rijdt volgens mij al zowat je hele leven paard, of niet dan?
Inderdaad, mijn tante Thea fokte New Forrest pony’s, voordat ik kon lopen 
zat ik er al op! Dat was in Eelde, in Drenthe. Toen ik drie was maakten we al 
ritjes door het bos. Mijn tante ging dan mee, ernaast op de fiets. Ik herinner 
me nog dat ik altijd een rode overall aan had, met klompjes of rubber laarsjes 
eronder. Ik moest altijd een bivakmuts onder mijn cap, anders was íe veels 
te groot! Ik (en later ook mijn zusjes) ging er het liefst elk weekend en elke 
vakantie logeren. Toen ik wat ouder werd, mocht ik mee naar keuringen. Voor 
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de bestgaande rijpony en zo.
Toen ik 5 jaar was, kwam ik voor het eerst op Pretfort. Ik kwam met een 
buurmeisje mee. Op mijn zesde ben ik begonnen met het rijden in de 
manegelessen.
Van wie heb je door de jaren heen allemaal les gehad op Pretfort?
Poeh, even denken hoor! Dat zullen Femke, Marleen, Meneer van Schaik en Ria 
zijn.
Wanneer heb je je eerst eigen paardje gekregen?
Toen ik 12 jaar was mocht ik een pony huren, Vanessa heette ze. Eerst deed 
ik dat alleen, na een poosje ging mijn zusje El ook mee doen. Niet altijd de 
gemakkelijkste hoor, onze Vanessa. Maar ik heb ontzettend veel op haar 
geleerd en ik heb vooral ook heel veel plezier van haar gehad. We hebben 
samen heel wat wedstrijden gereden en zijn Levade kampioen geworden in 
1995! Ze was een voskleurige NRPS merrie van 1.47 hoog, met 3 hoge witte 
benen en een brede bles op haar hoofdje. Ze was een hele chique verschijning, 
ze kon vooral ontzettend mooi strekken in de draf. Ik heb in mijn kamer nog 
steeds een “Vanessa-hoekje”, met haar zadeltje en andere spulletjes en zo. We 
zijn uiteindelijk Z2 bij de paarden geworden, toen moesten we ook vliegende 
galopwissels gaan doen.
Ze wilde op wedstrijddagen trouwens altijd het liefst bij mijn vader onder de 
parasol staan, uit de zon, hahaha!
Waarom ben je met haar gestopt?
Ze werd oud, ik werd groot en we kwamen eigenlijk niet meer verder op 
wedstrijdniveau. Het was trouwens lang niet altijd een lieve pony hoor! Ze 
was op stal erg moeilijk, ging bij voorbeeld altijd plat tegen de stalmuur staan 
en deed onwijs chaggo. Ik moest haar altijd omkopen met een snoepje. Maar 
ik bewaar mooie herinneringen aan haar en heb erg van haar genoten!
En toen…?
…Toen hebben we ons eigen paard Siko gekregen. Een donkerbruine Letse 
ruin met een stokmaat van 1.71. Een ontzettend lief en braaf paard waar we 
erg veel plezier van hadden. We konden er alleen absoluut niet mee starten, 
omdat hij erg veel last had van pees- en hoefblessures. Hij had last van extra 
hoefkraakbeen. Ook had hij last van zijn rug. Al met al hebben we heel vaak en 
heel lang langs de weg moeten stappen, vanwege al zijn blessures.
Uiteindelijk hebben we besloten hem te verkopen als recreatiepaard, 
want voor een aantal buitenritten per week was hij wel heel geschikt. Het 
vrouwtje waar hij aan verkocht is, heeft hem alleen na 3 maanden alweer 
doorverkocht…Maar nu staat hij bij een ander baasje in Soest, pal aan het bos. 
Hij heeft het er heerlijk volgens mij.
Lot heeft ook nog op hem gereden. Die reed daarna nog een poosje op Ria’s 
paard Pascal. Ik heb nog een poos op Igor, het toenmalige paard van Carla 
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gereden.
En toen…?
…Kochten we Replay! Een jong springpaard, voskleurig, 
GROOT (1.73) en heeeel lief. Toen hij kwam had hij nog erg 
slappe spieren maar de vooruitzichten waren goed. Tot hij na 
3 maanden in het weiland over de kop sloeg en een wervel 
in zijn nek beschadigde. Ineens zat hij helemaal vast en ging 
het helemaal niet meer. Het gevolg: een hele rits dokters! 
De diagnose: Ataxie, wat in houdt dat je paard niet meer 
in het ritme kan lopen, dat niet alle passen even groot zijn. 
Replay heeft er in elk geval een spastisch achterbeen van, een 
wervel in de nek drukt namelijk tegen een zenuw aan en die is 
daardoor beschadigd. Hoewel Replay nog wel kan verbeteren, 
komt dat nooit meer helemaal goed.
Noodgedwongen zijn we heel lang op de weg gaan rijden met 
hem, wat nu één van mijn grootste hobby’s is trouwens! En van Replay ook, 
hahaha! Hij is dol op buitenritten!
Ga je hem ook verkopen? Ik bedoel, je kunt er niet mee starten. Net 
als met Siko, toch?
Klopt, ik heb er wel over nagedacht maar ik kan het niet over mijn hart 
verkrijgen hem weg te doen. Wie zou er zo goed voor kunnen zorgen als ik? 
Misschien komt hij dan wel ergens waar ze toch weer gaan proberen hem 
klaar te maken voor de dressuur…Zo kun je niet meer op hem rijden, het 
vergt meer dan dat. Mijn rijmethode is eigenlijk een combinatie van Frans 
hogeschool rijden, Natural Horsemanship en gewoon dressuur. Voor paarden 
met ataxie is eigenlijk geen rijstijl ontwikkeld, dat heb ik zelf gedaan onder 
begeleiding van Marijke. Ik zou er een boek over kunnen schrijven!
 Ik doe Replay dus niet weg! Wel neem ik zo nu en dan les op hem van Marijke 
Hegemans. Zij is (dieren)fysiotherapeute en dankzij haar leeft Replay eigenlijk 
nog. Meestal worden paarden met ataxie direct afgemaakt. Marijke heeft 
me echter zo begeleid dat ik op onze eigen manier toch steeds een stukje 
verder kom met Replay. Zijn beperkingen worden eigenlijk steeds weer een 
stukje verlegd. Kijk, starten zit er natuurlijk niet in, maar ik doe heel veel 
oefeningetjes op en naast hem waardoor hij sterker wordt en beter leert 
bewegen. Ook longeer ik veel, met dubbele lijnen, waardoor hij ook beter 
wordt. Springen doe ik ook wel eens, daar wordt hij echt helemaal blij van! 
Het is een zorgenkindje, maar wel een hele speciale waar ik erg aan gehecht 
ben. Hij is letterlijk en figuurlijk mijn grote vriend! Al denkt hij volgens mij zelf 
dat íe shetlander is…hahaha!
Okee, nu even over wat anders! Je werkt als “Juf” in het 
basisonderwijs. Hoe ben je daar zo terecht gekomen? Welke 
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opleidingen heb je gedaan?
Ik ben, na de middelbare school (Havo) eerst naar de Hotelschool in 
Amsterdam gegaan. Een leuke opleiding, maar ik had geen zin in een carrière 
in de horeca. Na de Hotelschool heb ik even fulltime in het taxibedrijf van Van 
Der Laan gewerkt. Daar heb ik mijn vriend Joost trouwens leren kennen. Soms 
reed ik taxi, vaak ook werkte ik op de administratie. Ik heb daar in totaal 5,5 
jaar gewerkt, de laatste jaren parttime. Ondertussen ben ik begonnen aan 
de lerarenopleiding Spaans. Ik ben daar het 2e jaar mee gestopt, ik redde het 
niet. Uiteindelijk ben ik toen naar de PABO gegaan 
en die heb ik versneld gedaan, i.p.v. in 4 jaar deed 
ik hem in 3 jaar. Nu werk ik op een zogenaamde 
“zwarte” school in Amsterdam Slotervaart. Het is 
de Rupareschool, hij ligt in een achterstandsbuurt 
en het is echt super leuk daar! Een echte uitdaging, 
aangezien deze school bij de onderwijsinspectie als 
zeer laag/slecht te boek staat. Het is een uitdaging 
om de school van die lijst af te krijgen en om het 
niveau te verbeteren! 
In welke groep geef je les?
Ik ben aangenomen als extra leerkracht in groep 
4. Ik houd me voornamelijk bezig met Remedial 
Teaching, dus heel individueel. Soms, wanneer een 
collega ziek is of op vakantie gaat, sta ik wel eens 
gewoon voor de klas, maar mijn functie is toch 
veel meer individueel en ondersteunend gericht. 
Ik denk dat ik gemiddeld ongeveer 1x per week voor de klas sta. Veel van mijn 
collega’s hebben burnout-achtige klachten. Ik werk in een team van ongeveer 
40 mensen. Er zijn destijds 25 nieuwe leerkrachten aangenomen om het 
niveau op te krikken en om de opgebrande leerkrachten te ondersteunen.
Ik heb het erg naar mijn zin op mijn werkplek, ik heb dan ook ontzettend leuke 
collega’s en leerlingen!
Wat zijn, behalve het paardrijden, je hobby’s?
Ik ga graag mee als chauffeur, groom, coach en voorlezer wanneer mijn zusjes 
op wedstrijd gaan met hun paarden. Dat is echt super leuk om te doen. Verder 
houd ik erg van lezen (ik ben dol op Harry Potter), goede Nederlandse films 
(Alles is liefde bijvoorbeeld) en uit eten gaan. Koken vind ik ook leuk om te 
doen, dat heb ik overgehouden aan de Hotelschool natuurlijk! Verder ben ik dol 
op mensen en gezelligheid. Zet mij maar voor de open haard met een wijntje 
er bij, om goede gesprekken te voeren! Heerlijk!
Wat zijn je beste eigenschappen?
Eh…da’s een moeilijke! Hmmm, ik ben eigenlijk meestal wel heel vrolijk en sta 
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graag altijd voor mensen klaar. Dat is ook wel een valkuil, want ik kom nog 
wel eens in de problemen omdat ik erg slecht “Nee” kan zeggen.
Verder ben ik meestal wel gezellig en vooral behulpzaam dus.
Wat zijn je minder goede eigenschappen, behalve dus het slecht 
“Nee” kunnen zeggen?
Ik kan soms ineens erg uit mijn slof schieten. Dan ben ik moe of erg druk en 
dan word ik ineens een moment heel chaggo. Maar dat duurt eigenlijk nooit 
lang, hooguit 5 minuutjes of zo. Dan ben ik het kwijt en dan is het ook over.
Wat doe je zoal op Pretfort, behalve je paardje doen? Heb je een 
bepaalde taak of functie?
Nee, ik heb geen verplichtingen, behalve mijn paard natuurlijk. Vroeger hielp ik 
in het weekend vaak uitmesten, op zaterdag was ik vaak van 7.30u tot 17.30u 
op de manege. Dan draaide ik ook bardiensten en zo. Nu help ik eigenlijk zo 
min mogelijk. Ik heb gewoon te weinig tijd en teveel andere leuke dingen te 
doen. Ik maak wel graag een uitzondering voor het jureren van de allerkleinste 
kinderen en de beginners. Dat vind ik echt te leuk om niet meer te doen! Het is 
heel schattig en je kunt ze nog zoveel goeie tips geven! Ik jureer het liefst met 
de Pretfort journalist samen, wij zijn een goed team, Esther (“Bloos, bloos…” 
Red.)!
Wat is er voor jou zo speciaal en zo leuk aan Pretfort? Je bent er al 
zooo lang!
Pretfort is een uniek plekje. De paarden hebben het hier fijn, ze staan lekker de 
hele zomer in het land en dat is heel belangrijk! Er is ook absoluut geen kouwe 
kak, dat past hier ook totaal niet. Ik denk dat ik samen met Ca Speet de enige 
ben die hier al zo lang rondloopt. Van de oude groep klanten bedoel ik dan. Als 
je ergens al 22 jaar bent, raak je natuurlijk ook gewoon echt gehecht. Er is hier 
erg veel veranderd, in zowel positieve als in negatieve zin. De wedstrijden van 
vroeger bezochten we bij voorbeeld altijd met een hele grote groep. Dat was 
zooo gezellig! Paarden mee en de hele dag vermaakten we ons dan. Dat is nu 
niet meer, ten slotte rijden er nu veel minder mensen wedstrijden als vroeger. 
Jammer hoor, want die sfeer was echt top en dat mis ik wel eens! Ik heb er 
echt de leukste herinneringen aan. Natuurlijk is er ook veel positief veranderd. 
Er wordt druk opgeknapt op het erf en dat is goed. Het is ook veel netter en 
opgeruimder als vroeger. Dat doen Ria en Marcel, samen met de vrijwilligers, 
echt hartstikke goed!
Wat zijn dingen die je graag anders zou zien? Wat zou je, als je kon, 
graag aan Pretfort willen veranderen?
Tja…Wat ik jammer vind, is dat er met de jaren steeds weer mensen komen 
die in het begin als een gek gaan lopen helpen en klussen. Heel erg lief, maar 
uiteindelijk graven ze zich zo in, dat ze de boel bijna willen gaan overnemen. 
Dan denk ik: “Ja hoor, daar gaan we  weer!” want het bedrijf is gewoon van 
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Ria en Marcel en je kunt de boel niet gaan overnemen! Dat werkt gewoon 
niet zo. Ria en Marcel zijn blij met helpers, maar mensen hebben zo de neiging 
om dan door te slaan en de boel te willen gaan regelen. En dat kunnen ze zelf 
wel, dat recht heb je gewoon niet. En dan gaat het mis, en gaan mensen wel 
eens boos en gepikeerd weg. Tja, daar kunnen ze zich vaak dan toch slecht 
bij neerleggen, dat ze dan geen dingen erdoor gedrukt krijgen of dat ze geen 
beslissingsbevoegdheid krijgen. Mensen storten zich er enthousiast in, stappen 
er uit en dan stort de boel even in elkaar. Soms voor mijn geval zakt alles 
dan even in, soms verder terug als eerst. Maar uiteindelijk moeten mensen 
gewoon niet zo overdrijven.
Misschien is dat één van de redenen dat ik zelf niet zoveel doe. Ik geniet van 
alles, maar ik behoud ook een zekere distantie. Dat werkt voor mij gewoon 
het beste!
Wat zou ik verder willen veranderen? Hmmm, als ik de mogelijkheid 
had…Heb je even? Een nieuwe binnenbak met nieuwe stallen, een longeerbak, 
een losgooi-paddock, nieuwe bestrating bij de stallen en op het erf, een 
SCHONE poetsplaats (dus dat mensen hun troep ook achter hun billen gaan 
opruimen)…Maar daar ben ik vast niet de enige in! Ach, overal is altijd wel iets 
te verbeteren! Maar het is gewoon wel mijn plekkie hoor! Ik heb hier zoveel 
leuke herinneringen!!
Mijn aller-leukste herinnering heb ik denk mij aan de eigen paardendag en 
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Open Dag van 2006. Ik was toen samen met jou (Esther dus, red.) als Bob en 
Annie de Rooij verkleed. Een enorm spektakel, met Replay en Humpey! Het 
is ook een leuke combinatie die twee. Replay is toch al zo gek op pony’s! Hoe 
kleiner hoe beter! Vandaar dat ik denk dat hij er eigenlijk graag zelf eentje zou 
willen zijn…Hahaha! Een paard met de droom om pony te worden…Heel apart!

Paardenpraat
Deze keer stelt 

*Replay*
zich aan jullie voor!

Hallo allemaal, eindelijk mijn beurt 
zeg! Ik weet niet waarom, maar ik 
maandenlang moeten wachten tot ik mijn verhaal eens mocht doen! Maar 
goed, ik zal er niet over zeuren. Ik zeur sowieso nooit, dat ligt niet in mijn 
aard. Ik vraag hooguit om een knuffel of een wortel, maar meestal ben ik 
gewoon heel tevreden met wat ik heb. Want wij hebben het goed hoor, op 
manege Pretfort! Echt wel!

Nou, wie ben ik? Ik ben dus Replay S., en weet je: nu ik erover nadenk weet ik 
ineens waar die S. voor staat! Voor SHETLANDER, natuuurlijk! In mijn paspoort 
staat dan wel dat ik een KWPN-er ben en daar wil ik ook best voor doorgaan 
hoor. Als mensen daar blijer van worden, dan laten we dat gewoon staan. 
Maar eigenlijk ben ik dus gewoon een shetlander, in hart en nieren! Ik ben 
dan wel een beetje groot uitgevallen, maar als je mini-shetlanders hebt…
kunnen er ook best maxi-shetlanders zijn! Ja toch! En zo niet, dan toch! Ik ben 
gewoon de enige maxi-shetlander in de wijde omgeving. Zo moet je dat zien. 
Trouwens: zo groot ben ik eigenlijk helemaal niet hoor. Mijn benen zijn hooguit 
een beetje lang. Best handig, want zo kunnen mijn shetlandvriendjes ten 
minste gewoon onder me door lopen als ik in de weg sta! 

Mijn grootste wens is altijd geweest om bij het circus te gaan. Ik heb daar 
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gewoon aanleg voor, ik ben gek op kunstjes! Dat kost een hoop tijd, oefening 
en doorzettingsvermogen…Maar een doorzetter ben ik! Zeker weten! Soms 
gaat het één en ander een heel klein beetje mis…Dat heb je, in een circus. Ik 
was eens in het weiland aan het oefenen met een hele moeilijke serie: De 
flic-flac, radslag en salto met dubbele schroef. Kom ik me daar toch op mijn 
hoofd terecht zeg! Niet normaal meer, mijn hele nek klapte om. Ik heb er nog 
steeds last van, maar een echte artiest gaat DOOOOR hé, altijd maar DOOOR! 
Ik heb een fysiotherapeute in dienst genomen, want mijn nek zak zo vast dat 
ik zowat niet meer kon lopen. Da’s ook geen pas, in het circus! Plus dat mijn 
baassie Marieke toch wel heel graag nog eens op me wilde zitten en rondjes 
wilde rijden, dus…Een stevige massage zo nu en dan is onontbeerlijk voor een 
artiest als ik. En ik BEN een artiest hoor, dat wil je niet weten! Geloof je me 
niet???? HA! Ik ben toevallig wel het enige paard op de hele manege die zo kan 
rennen dat allebei zijn achterbenen voorbij zijn hoofd komen! Zo, als DAT geen 
kunst is, dan weet ik het ook niet meer!

Wat ik het liefste doe de hele dag, behalve mijn kunstjes? SPELEN! Ik heb een 
paar goede vrienden die ook wel van een beetje dollen houden. Dat zijn Oscar, 
Bliksem en Leon. Inderdaad ja, alle drie ook shetlander, soort blijft toch soort 
zoeken hé! Soms is het een wat oneerlijke strijd, want met die korte beentjes 
kunnen ze precies bij eh…hmmmm…nou ja, hoe zal ik me uitdrukken? Eh…bij 
bepaalde intieme lichaamsdelen, zeg maar. En ze hebben, net als ik, ook 
heeeele scherpe tandjes! Zal ook wel rasgebonden zijn. Ik heb zelf ook hele 
scherpe tandjes, namelijk. Daar sta ik niet altijd bij stil, maar soms in mijn 
eentje op stal speel ik ook wel eens met de waterleiding. Daar komt dan wel 
eens een héél, hééél klein gaatje in, zeg maar. Beetje jammer dat het hier 
dan net een subtropisch zwembad mét golfslag wordt…En dat Marcel uit zijn 
stekker gaat. Tja, die voelt zich dan weer verantwoordelijk om de boel weer 
op te ruimen en de gaatjes dicht te plakken…Ik heb van Marieke eens een 
houten boomtak gekregen om in te bijten, en dat werkt hoor! Mijn tandjes 
zijn nu veeel scherper als eerst! Geen moeite meer met de waterleiding en die 
skippybal die hier hing had ik ook zó lek! Knap hé?

Behalve spelen houd ik ook erg van mandarijntjes, worteltjes en appeltjes 
eten. En van poetsen, héérlijk. Die massages, dat ben ik nu een beetje zat. 
Daar verveel ik me nu zo langzamerhand een beetje bij. Met al dat spelen en 
die kunstjes wordt mijn lijf heus ook wel wat losser hoor! En je voelt je toch 
een beetje een kneus wanneer ze midden op de poetsplaats, waar iedereen 
het kan zien, je gaan staan te masseren!

Marieke doet wel een heleboel leuke dingen met me, een beter baasje kan 
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ik me niet wensen! Zo rijden we graag op de weg samen en het allerleukst 
vind ik het als ik bijna nog onbeleerde, jonge en nerveuze paardjes en hun 
ruiters mag begeleiden op de weg…Ik ben er inmiddels zo ervaren in, dat ik die 
uitdaging graag aan ga. Ik gedraag me dan ook voorbeeldig op de weg…Stel 
je voor dat ik er niet meer op uit mag! Daar moet ik toch niet aan denken zeg! 
Wat ook leuk is (maar wel vermoeiend) is gelongeerd worden. Het lastigste 
is het wanneer Marieke aan allebei mijn kanten een longeerlijn doet…Tjonge, 
wat moet ik daarvan zweten. Maar ik doe het graag hoor! Weet je wat wel 
een beetje jammer is, is dat ik tijdens het longeren en rijden van die hele 
kleine stapjes moet gaan nemen. Ik ben en blijf een maxi-shetlander en kleine 
stapjes zitten er nog niet zo goed in…Trouwens, met grote stappen ben je 
nog eerder klaar ook! Ja toch? Hmmm, laat mij maar lekker galopperen en 
een sprongetje wagen! Dat maakt me zooo gelukkig! Bijna net zo gelukkig als 
van eten, hmmmm! Ik krijg trouwens wel belachelijk veel te eten joh! Geen 
wonder dat ik zo groot ben geworden. Doen ze 
gewoon expres, om mij een KWPN-er te laten 
lijken!!! Nou, ik zit er niet mee! Ik weet zelf wel 
beter!!!

Gossie, ik houd jullie al veel te lang aan de 
praat zie ik! En ik moet nodig weer even met de 
waterleiding aan de slag!
Bedankt dat jullie naar me wilden luisteren en 
wie weet…Tot ziens, bij een optreden of zo!

Liefs en een knuffel van

Replayxxx

Prietpraatjes
Wist U dat….

- er weer een nieuwe manegepony is toegevoegd aan de kudde?
- het een merrie is en zij Ellie is genoemd?
- Ria er tegenwoordig een gewoonte van maakt om alle nieuwe dieren 

naar vrijwilligers en klanten te vernoemen?
- we al een Dorien, een Valda en nu dan ook een El hebben?
- zelfs de kippen en de haan zijn vernoemd naar bekenden?
- de haan namelijk omgedoopt is tot Marcel en zijn drie vrouwen Esther, 
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Sonja en Gerda heten?
- er ook een kip was die naar Ria was vernoemd?
- die helaas onlangs plotseling is overleden?
- ze erg slecht door de rui heen kwam en ook een enorme klont poep 

aan haar kippenbilletjes had zitten?
- Ria haar naamgenoot plechtig heeft begraven op de mesthoop?
- zij en Valda 1 minuut stilte in acht hebben genomen na deze 

begrafenis?
- Belle en Hera samen naar de dierenkliniek in Utrecht zijn geweest?
- zij allebij een grondig onderzoek hebben gehad, dat UUUUUUUREN 

duurde?
- Belle nu twee weken stalrust voorgeschreven heeft gekregen en Hera 

de komende weken alleen mag wandelen en stappen?
- wij benieuwd zijn of Belle ook braaf zal blijven stappen als ze na twee 

weken de stal weer uit mag?
- Bandiet, Oleander, Brise en Secret ook kreupel waren?
- het dus echt weer een ziekenboeg was op onze manege?
- wij hopen dat het nieuwe jaar in gaat zonder nieuwe patiënten?
- wij iedereen een heeeeeeeeeeeeeeeeeeel gezellig uiteinde en een 

goed begin toewensen? HAPPY 2008!!!!

Hallo lieve lezers, het is alweer tijd voor mijn tweede probleemrubriek van 
dit jaar…en het jaar is alweer bijna om! Wat gaat de tijd toch hard zeg, voor 
je het weet zitten we alweer middenin de feestdagen en zo! Wat zullen we 
weer smullen van al het lekkers en wat zal het weer gezellig zijn onder de 
kerstboom! Ach, verder gaat voor ons het harde werken natuurlijk gewoon 
door…’t Is niet anders. Je hebt luxe paarden en werkpaarden, zullen we maar 
zeggen!
Oké, over werken gesproken, ik heb me weer eens over jullie vragen gebogen 
en zal er twee beantwoorden in deze Pretpraat! Natuurlijk mag je ook altijd 
even persoonlijk naar mij of anders Ria toe komen om iets te vragen. Als 
we tijd hebben, natuurlijk! Anders moeten we gewoon maar eventjes een 
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afspraak maken!

Waarom moeten we door de weeks om 22.00 uur weg zijn en in het 
weekend en op feestdagen zelfs al om 20.00 uur? Dat is toch veel te 
vroeg?!?
Nee, nee lieverds! Voor ons is dat al bijna bedtijd hoor! Vergeet niet dat we ’s 
ochtends om 6.30 uur al beginnen met voeren en dat we ook aan onze rust 
toe moeten komen…
Weet je, ons werk is natuurlijk niet 5 dagen in de week, van negen tot vijf! Wij 
werken 7 dagen per week, bijna 24 uur per dag! Want rustig slapen doe je ook 
niet hoor, met al die verantwoordelijkheid! Er zal maar iets gebeuren met een 
paardje ‘s nachts! Ik moet er niet aan denken!
Om ook onze rust een heel klein beetje te garanderen, willen we graag om 
22.00u ons laatste controlerondje lopen. We controleren dan de lichten (of ze 
overal uit zijn) en kijken even of alle paardjes rustig gaan slapen. Daarna gaan 
we naar bed.
Omdat we toch al weinig privé hebben, willen we in het weekend graag rust 
vanaf 20.00u. Ria heeft al eens getwijfeld of ze niet te streng was, maar ik 
ben altijd onverbiddelijk geweest! Tijd is tijd, en dan moet het ook klaar zijn! 
Allemaal naar huis toe, naar jullie eigen stalletjes! Hup, hup!

Het lijkt me leuk om op zaterdag ook eens achter de bar te staan. Bij 
wie moet ik me opgeven voor het “barteam”?
Hartstikke leuk zeg! Enne, altijd fijn om extra vrijwilligers te hebben! Ik draai 
zelf ook altijd actief bardiensten, maar ben dan eigenlijk altijd erg druk in de 
keuken. Lijkt het je leuk om ons barteam te versterken, geef je dan even op 
bij Anneke en anders bij Ria. Ik kan de verantwoordelijkheid er niet bij hebben 
om zelf een lijstje bij te houden, maar ik stuur jullie graag door naar de twee 
bovenstaande dames! Ook met wedstrijden en met de Open Dag kunnen 
we altijd wel hulp gebruiken. Al is het maar voor een uurtje! Dus…meld het 
eventjes, dan komt het vast wel goed!

Lieverds, ik wens jullie heeeeeeeele fijne feestdagen toe met veel lekkere 
hapjes en een hoop gezelligheid!
Tot de volgende Pretpraat, in het nieuwe jaar!
Kusjes,

Flitsie xxx    
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Door het jeugdbestuur:

Sinterklaasfeest (door Femke)

Op 24 november was de sint weer bij ons op de manege. En het was een dolle 
boel! De sint heeft ook nog een brief naar de manege gestuurd:

Lieve kinderen van manege Pretfort,

Zoals jullie weten ben ik weer met mijn pieten op Pretfort geweest. 
En wat was het weer gezellig. Jullie hebben hartstikke mooi 
voor me gezongen en gedanst. Maar wat was het toch slecht weer!
 Ik waaide bijna van de daken. Maar gelukkig bleef Americo mijn trouwe 
paard nog op vier benen staan. En vonden jullie je cadeautjes nog leuk? 
Ik kom volgend jaar graag weer! Dus tot volgend jaar.
                                                                                                                                  
Groeten van Sinterklaas en zijn Pieten.
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Kleuren van paarden (door Felicia)

Schimmel
Is een paard helemaal grijs-wit, dan is het een schimmel. Schimmels 
worden altijd donker geboren. We verdelen ze in veranderlijke schimmels 
en onveranderlijke schimmels. Veranderlijke schimmels worden na een tijd 
helemaal wit. Een onveranderlijke schimmel houdt de kleur zijn hele leven.
Er zijn blauw- en roodschimmels, bruinschimmels, muskaatschimmels en 
moorkoppen (schimmels met een zwart hoofd)
Wit: Witte paarden hebben witte of gebroken witte haren op een roze huid. 
De ogen moeten donker zijn. Hebben deze dieren blauwe ogen of glasogen 
dan worden ze ook wel cremmello’s genoemd.
Vos: Vossen zijn van licht goudbruin tot donker roodbruin gekleurd. Meestal 
hebben de manen de zelfde kleur als het lijf, aftekeningen(is bijvoorbeeld een 
bles of een half wit been) zijn mogelijk.
Bruin: Deze kleur kan van licht- tot donkerbruin zijn, het gaat erom dat het 
hele paardenlijf 1 kleur heeft. De staart en manen moeten zwart zijn.
Albino: Een albino is een paard met een aangeboren pigment gebrek, 
waardoor de haren en de huid wit is en de ogen rood blijven. Albino’s zijn 
lichtschuw en zien het best in schemerlicht
Isabel: Isabel is een geelachtige kleur die voorkomt op een lichte of een 
donkere onderhuid. De donkere soort word goudisabel genoemd; de lichtere 
paarden staan bekent als de witte Isabellen.  Een witte isabel heeft lichte 
manen en staart. Zelfs de hoeven zijn vaak licht gekleurd.
Valken / Valse Isabellen: De geelachtige kleur van deze paarden is heel licht. 
De staart en manen zijn zwart en ook de haren op de benen zijn donkerder van 
kleur.
Palomino: Palomino staat voor goudbruine vacht met witte manen en staart.
Appelschimmel: Een appelschimmel is een veranderlijke schimmel, die op 
den duur ook zijn donkere haren en appeltjes verliest.
Stekelharig: Bij een stekelharig paard is de vacht donker. Er lopen witte 
haren doorheen, die het geheel daardoor lichter kleuren. Het verschil tussen 
een stekelharige en een schimmel is dat bij de stekelharige de donkere haren 
in de meerderheid zijn en bij de schimmel de witte haren.
Vliegenschimmel: Een schimmel met kleine donkere vlekjes noemt men een 
vliegen-, spreeuw- of tijgerschimmel. Zijn deze vlekjes groter dan worden deze 
schimmels wel tijgerschimmels genoemd.
Sabino: Een Sabino is een soort kleur waarbij het wit aan het hoofd en aan de 
benen wat uitbundig verder gaat. Het gaat tot aan het lijf toe. Zo lang het wit 
aan de benen vast zit (geen grote eilanden), dan spreken we van Sabino, niet 
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van platenbont. 
Zwart: Egaal zwarte paarden zijn vrij zeldzaam. Of een paard echt zwart is 
kun je vaak zien aan de haren rond de neus.
·koolzwart. Een paard zonder glans, noemen we een koolzwarte 
·Gitzwart. Dit paard heeft een metaal glans 

Belangrijke mededeling!!
Op de manege wordt nooit moeilijk gedaan over het afzeggen van lessen, 
maar regelmatig krijgen we toch de indruk dat daar enigszins misbruik van 
wordt gemaakt.
We willen u er daarom nog eens op wijzen dat het afzeggen van lessen 
toch echt minimaal 24 uur voor de les moet plaatsvinden. Dan kunnen wij 
namelijk nog mensen benaderen die lessen willen inhalen.

DUS: Bij verhindering dient tenminste 24 uur tevoren bericht te worden 
gegeven. Indien dit niet geschiedt, blijft het lesgeld verschuldigd of mag de 
les niet worden ingehaald.
Lessen dienen in het zelfde kwartaal te worden ingehaald als waarin ze zijn 
overgeslagen.
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December
� Marieke Paymans
6 Tamara Pietersen
6 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

Januari
� Lotte Oostveen
6 Marit van Leeuwen
6 Valda Smits
� Claudia de Graaf
� Lisette Koster
�2 Ricardo Wessels
�� Maxime van der Ploeg
�� Anne Roos Peterse
2� Chantal Pietersen
23 Anne-Lot Paymans
2� Annemieke Weerheim
27 Corrie Smittenaar
2� Michelle van Diemen
2� Anneke Epskamp

Februari
� Matthew de Hilster
7 Julia Vianen
� Sarah Sluijk
�0 Felicia Brouwer
�0 Sonja Koster
�0 Denise Marsman
�0 Lisanne van der Noordt
�2 Jacqueline Oostveen
�� Eva Kranenburg
22 Esther van der Vlies
2� Anna Vis
27 Sophie van Koert

Maart
2 Daphne van der Hoogte
� Franca Brussee
� Rosanne van Schaik
�3 Irene Weerheim
�� Saskia Veenman
�� Marjanne  Keizer - van Berkel
�7 Femke Severrien
�� Beau Schonewille
20 Margit Flinterman
2� C. van Schaik
2� Jasmine van Schaik
27 Bas Kranenburg

Wij feliciteren de jarigen
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De manege is 
voor lesssen gesloten

van 24 december t/m 1 januari
------------------------------------------

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een 
heel Voorspoedig, Gezond en Sportief 

2008!!
----------------------------------

Kijk voor de aktuele agenda op
www.pretpraat.nl


