
 

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas  Zomereditie 2005 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Voor jullie neus hebben jullie momenteel de 
Praad zomereditie. Omdat CnC in de zomer 
enigszins stilligt, net zoals ook de activiteiten 
en de Stedenontmoetingen, krijgen jullie van 
juli en augustus helaas maar 1 Praad. Verder 
heeft mijn gebrek aan internet deze zomer 
daar ook een rol in gespeeld, mijn excuses 
daarvoor.  
Nog even wat nieuws van mijn kant, voor 
zover jullie het nog niet wisten: Ko is op 
‘semi-permanente vakantie’ naar Zeeland. 
Vandaar dat jullie in deze Praad ook geen blik 
in de wereld van Ko krijgen. Moeder 
Cinderella en dochter Eclips nemen het stokje 
van hem over. 
Veel plezier met het lezen van deze Praad! 
Veerle de Cock 
Voorzitter CnC 

Activiteiten 
Ardennenweekend: Door Veerle de Cock 
 
Wat ik me nog kan herinneren van ons 
weekendje Ardennen? Het is alweer een tijd 
geleden, maar alles was scheef, zo scheef... 
En verder was het gewoon een compleet 
weekend vol lol, activiteiten en vooral 
gezelligheid. 
Vrijdagavond vertrokken we. Het zal niemand 
verbazen als ik zeg dat we natuurlijk 
verdwaald zijn (die Belgen, hebben die soms 
iets tegen normale bewegwijzering?!). 
Eenmaal aangekomen zat iedereen al lekker 
aan de drank, samen met ons ‘gastgezin’ en 
hun complete familie geloof ik. En laat ik niet 
vergeten een complete kudde honden, 
waardoor het in het donker vrijwel 
onmogelijk was om er niet op te gaan staan. 
Na een korte nacht besloten we op zaterdag 
om eerst te gaan kanoën. Uhm, tja, laat ik 
het er op houden dat je erbij had moeten 
zijn, maar het was vermoeiend, nat, erg 
grappig, en vooral nog een keer nat (en nog 

een keer, en nog een keer). Foto’s volgen 
nog.... 
Daarna moest de halve groep zich heel hard 
haasten, want die gingen s’avonds een ritje 
maken. Nou ja, ritje wil ik het niet noemen. 
Zo’n 4 tot 5 uur op werkelijk de meest 
betrouwbare (maar niet de mooiste, eerlijk is 
eerlijk) paarden, bergop en bergaf. Het was 
een heel mooie rit, door gebieden waar onze 
begeleiding zelf ook nog nooit geweest was, 
en waardoor we af en toe vast kwamen te 
zitten, of via paadjes moesten die eigenlijk 
geen paden waren. In het donker legden we 
ons laatste stuk af, net naast een afgrond, en 
omringd door vuurvliegjes. Heel apart. 
Thuisgekomen rond een uur of 11 stond de 
BBQ al voor ons klaar.  
De volgende dag was het de beurt aan de 2e 
groep, die ook een geweldige rit hebben 
gemaakt, niet zijn verdwaald, en meer door 
‘open’ ruimtes gegaan zijn, waardoor ze ook 
een stuk harder konden gaan. De 1e groep is 
op zondag naar ‘La Roche’ gegaan om daar 
wat te winkelen en rond te snuffelen. Dat 
verliep niet helemaal vlekkeloos, aangezien 
de CnC-mobiel daar een lekke band kreeg. 
Gelukkig was er een handige man aanwezig 
(bedankt Jeroen!) die de reserveband erop 
kon leggen (helaas voor de emancipatie heb 
je daar gewoon een man voor nodig). 
 
 
Terug aangekomen bij het huisje hebben we 
daar nog avondeten gehad, en zijn toen terug 
richting de (godzijdank) platte wereld 
gereden. Uiteraard met nog een tussenstop 
bij de Mac. 
Al met al een geslaagd weekend! 
 

Tik-markt 
Dinsdag 16 augustus zal de jaarlijkse TIK-
markt weer plaatsvinden. Uiteraard is er ook 
weer een stand gereserveerd voor Cave ne 
Cadas. Natasja heeft voor de gelegenheid een 
mooie presentatie in elkaar gezet over Cave 
ne Cadas! Komt allen! 
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Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  
 
24 september 2005: Amsterdam Polo Trophy 
2005. Een uitgelezen kans om eens een echte 
polowedstrijd te gaan bekijken! Kaarten zijn 
gratis te krijgen door je adres door te mailen 
naar apt@polo.nl. Als je zin hebt om mee te 
gaan, laat het dan even weten aan Veerle, of 
door ons te mailen op 
tsrcavenecadas@hotmail.com, dan kunnen we 
vervoer regelen. 
 

Wist je dat…? 
• Jan Maarten de tekst van ‘Knocking 

on heavens door’ uit zn hoofd kent? 
• De discotheek naast de manege in 

Vries vol met boeren zat (en een paar 
mensen van het SO natuurlijk)? 

• Trampolinespringen erg leuk is? 
• Natasja daar erg goed in is? 
• Natasja en Veerle iets minder goed 

zijn in een kano? 
• Jeroen dacht dat ie wel terug in zn 

kano kwam zonder dat Natasja dat 
ding vasthield? 

• En dat ie dat dus mis had? 
• Natasja en Veerle een keer of 4 zijn 

gezonken/omgeslagen? 
• Bas 1x, Jeroen 2x? 
• Natasja mist een slipper, Veerle een 

zonnebril? 
• Veerle heeft nog een hele week het 

gevoel gehad dat alles scheef was? 
• Marleen de barman versierde in 

Utrecht? 
• Dat iets te maken had met ijsklontjes? 
• Marion en Veerle nog bijna een uur(!) 

hebben staan kletsen op straat? 
 
 

 

Zandhappers 
 
Bijgehouden wordt: iedereen die op de 
manege of tijdens een SO de grond van 
dichtbij heeft bekeken, tijdens het 
bestuursjaar 2004 – 2005. Gemeten dus vanaf 
oktober 2004.  
Fleur  2x Pearl 
Debby  1x Lesley 
Judith  1x Lesley 

Sandra  1x Lex 
Oscar  1x Loyd 

Stedenontmoetingen 
SO Parafrid: Door Anita Arntsen (in het 
Nederlands!!) 
Afgelopen 18 en 19 Juni heeft Cave ne Cadas 
met 4 mensen deelgenomen aan de SO van 
Parafrid te Vries. De stedenontmoeting werd 
in samenwerking met nationaal springruiter 
Jan Dolfing georganiseerd op zijn 
paardensportcentrum te Vries. Wij vertrokken 
uit Tilburg zaterdag morgen. Het was erg 
warm en de reis duurde erg lang, maar na 
bijna 2,5 uur kwamen wij aan in Vries. Het 
was en hele leuke lokatie met een dakterras 
waar wij heel veel in de zon hebben gezeten. 
Om 16.00 uur ging de dressuur van start. Het 
was bijna te warm om te rijden maar wij 
hebben ons best gedaan. In de Ba reed ik als 
eerste voor CnC. Ik reed op de traagste paard 
dat ik ooit hebt gereden, het was niet te 
doen.  
 
 
Daarna was het Roos die voor CnC in de Ba 
reed. Later die avond was het eerst Caroline 
die in de La moest start en en daarna Veerle 
in de Lb. De halve finales Ba en Bb waren ook 
op zaterdagavond in plaats van op  zondag. 
Onverwachts plaatste ik mij voor de halve 
finale en moest nog en keer de bak in, maar 
deze keer op een heel leuk paard, Mr. Blue. 
Na de dressuur was het tijd voor het feest, dit 
was in de kantine op de manege met als 
thema ’combat’. Op het feest kregen wij de 
uitslagen en Caroline was door naar de halve 
finale La en ik was door naar de finale Ba. Na 
deze uitslagen was het tijd om te feesten. 
Het feest was heel leuk en het hoogtepunt 
was de “open stage” competitie waar CnC 
(met hulp van Marjon en Jan Maarten) 
‘Knocking on heavens door’ acapella heeft 
gezongen.  
Om een uur of half drie gingen wij 
uiteindelijk slapen behalve Veerle de nog 
even door heeft gefeest.  
De wekker ging om half acht, veel te vroeg!! 
Na het ontbijt moest ik meteen de bak in om 
de finale Ba te rijden. En daarna moest 
Caroline de halve finale La rijden. En kort 
daarna ook de finale van de La. Daarna was 
het tijd om effe van de zon te genieten op de 
dakteras. Na de lunch werd het tijd voor 
Caroline en Veerle om het parcours te 
verkennen voor het springen. Het parcours 
stond behoorlijk op maat en Veerle begon een 
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beetje zenuwen te krijgen voor het M 
springen. Eerst moest Caroline de bak in, 
maar helaas had zij op de eerste hindernis 
een balk en haar tegenstander was foutloos 
dus Caroline ging helaas niet door. Het was 
bijna tijd voor Veerle om te springen, we 
hebben het losrijden bekijken en het paard 
waar Veerle op moest rijden was heel erg 
snel. 
 
 
 Veerle mocht er als eerste op, en zij was 
foutloos maar helaas voor Veerle was Marjon 
sneller en mocht zij naar de finale. Veerle 
vond het niet zo erg, het parcours stond 
redelijk hoog en het finalepaard was niet 
super. Na het springen was het wachten op de 
prijsuitreiking, na lang wachten in een hele 
warme kantine konden wij de prijzen 
ontvangen. Ik was eerste in de Ba (moet nu 
naar de Bb), Caroline was eerste in de La en 
Veerle was vierde in het M springen. Wij 
hebben (natuurlijk) ook de open podium prijs 
gewonnen voor onze act. 
Het was een geslaagd en gezellige weekend 
met mooi weer en mooie resultaten. Tot de 
volgende SO! 
 

SO Viertallen Nijmegen 
 
Op zondag 25 september is er in Nijmegen bij 
Jolly Jumper weer de viertallencompetitie! 
Aan het einde van de dag wordt vastgesteld 
welke studentenpaardrijvereniging kampioen 
is. 
 Het is de bedoeling dat vier ruiters (en 
mogelijk 1 reserveruiter) zich inschrijven als 
viertal voor Cave ne Cadas. Zij nemen zelf 
een commandant mee. Het viertal rijdt 
gezamenlijk een proef, waarna twee van de 
vier ruiters nog individueel in de dressuur 
deelnemen (B, L, of M) en twee van de vier 
ruiters nog individueel zullen springen (B of 
L).  
Het thema van die dag is Pink Sunday, dus 
haal je roze pakje maar van zolder! 
De kosten voor 1 viertal zijn 50 euro voor de 
starts. Voor de lunch betaal je 5 euro. Dit 
laatste geldt uiteraard ook voor de 
supporters.  
Laat even weten of je mee wil doen. Opgeven 
kan via de mail 
(tsrcavenecadas@hotmail.com) of bij 
Caroline. De starts moeten uiterlijk 11 
september bij Jolly Jumper binnen zijn! 
  
Groeten, 

Caroline van der Veen 
 

SNSK Maastricht 
1 en 2 oktober zal op de manege in Cadier en 
Keer wederom het SNSK georganiseerd 
worden door Les Chevaliers. De definitieve 
standen zijn nog niet bekend, maar zodra wij 
hier iets van horen laten we het jullie weten. 
Hoogstwaarschijnlijk zullen wel weer 1 of 
meer cnc-leden mogen laten zien dat ze tot 
de beste van Nederland behoren! De rest 
wordt natuurlijk van harte uitgenodigd om ze 
aan te komen moedigen, en daarna de stad 
onveilig te gaan maken. Dus zet het in je 
agenda! 

SO-Kalender 
25 september:  SO Viertallen Nijmegen 
1 en 2 oktober:  SNSK Maastricht 
 
 
 
 
 

Onze jarigen 
Wij feliciteren: 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
tsrcavenecadas@hotmail.com
 
 

Winnares nader bekeken 
Deze zomer een interview met de winnares 
van de M-springrubriek op SO Parafrid 2005, 
Marion Timmers! 
 
1) Wie ben je, wat doe je, en wat is je 
‘paardenhistorie’? 
Ik ben Marion Timmers, geboren 11-09-1981. 
Ik ben lid van Hippeia & HOP. Ik studeer (nog, 
bijna klaar) ontwikkelingspsychologie aan de 
UU. Ik ben op m'n 5e begonnen met 
paardrijden op een manege in Oud-
Beijerland. Van m'n 8e tot m'n 10e 
dressuurwedstrijden gereden op 
manegepony's en op m'n 10e kreeg ik een 
eigen pony, een 3-jarige new forest pony: 
Moonlight. Die heb ik tot mijn 16e gehad, 
doorgereden tot in het ZZ-dressuur en het B-
springen met ....18? verliespunten, het was 
duidelijk waar onze kwaliteiten lagen! Toen 
was ik inmiddels 1.72 m en hij nog steeds 
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1.43 m. Dus pony verkocht en 2 paardjes 
bijrijden van meiden vd manege. In 1999 
diploma behaald van het vwo en uitgeloot 
voor  diergeneeskunde. Toen een tijdje naar 
Amerika geweest om met paarden te werken 
& les te geven. Daarna nog 3 keer uitgeloot 
voor diergeneeskunde, helaas het zat er voor 
mij niet in om echt in de paarden te werken. 
Ik ben in 2003 lid geworden van 
U.S.R. Hippeia en ben toen ook weer 
bijrijpaardjes gaan zoeken. Ik rijd nu een 10-
jarige merrie in het M2-dressuur, ik rijd haar 
zo’n 2x in de week. 
 
 
2) Wat hoop je ooit nog eens te bereiken in 
de paarden? 
Ik hoop ooit eens een proefje Prix St George 
te mogen rijden, dan is het echt proffesioneel 
niveau, maar ik weet niet of dat ooit gaat 
lukken. Ik weet nml ook nog niet of ik ooit 
een eigen paard zal gaan kopen, het is 
financieel vrij zwaar en het kost veel tijd. Ik 
weet niet of ik in het ritme "werken, eten, 
paard, slapen, werken, eten, paard, 
slapen......enz." pas. 
3) Je hebt al 2x bij ons gereden, welk paard 
beviel het beste en welk paard absoluut niet? 
O'Brien vond ik bij het springen vorig jaar 
heel fijn en ik was dit jaar helemaal blij het 
Ko'tje in de dressuur. Wat een suikerklontje 
allemaal niet voor je kan doen ; ). En het 
slechtst beviel me denk ik toch Santos? die 
grote vos van Anton? Daar had ik echt geen 
klik mee, ik dacht links, hij deed rechts, één 
grote communicatiestoornis! 
4) We zijn in Utrecht gaan eten en stappen 
met de ‘paardenmensen’ Dagmar, Sabine, 
Marleen, Marleen, Bas, Veerle, Marion en nog 
wat aanhang, hoe vond je het? 
Zeer geslaagd! Nou is stappen in Utrecht 
natuurlijk altijd leuk ; ) en dat moeten zeker 
meer mensen komen doen! En stappen met de 
'paardenmensen' is ook altijd geslaagd, dus 
wat dat betreft kon het ook gewoon niet mis 
gaan. 
5) Welk SO waar je geweest bent vond je echt 
het leukste en waarom? 
Ik denk het 1e jaar Parafrid voor mij, dat is 
dus juni 2003 geweest. Ten eerste omdat ik 
de manege toen heel mooi vond, en gezellig, 
prima locatie voor een S.O., omdat ik tijdens 
mijn finaleproefje in een scheur lag om het 
verkeerd rijden, terwijl ik net daarvoor bij 
Marleen had gezien dat zij precies daar ook 
verkeerd reed en wat miscommunicaties en 
bokjes in de proef had verwerkt (ok ik geef 
toe, mijn proefje met Ko vorig jaar bij jullie 
was nog veel hilarischer en heeft mijn 
lachspieren uitzonderlijk goed getraind). En 

omdat ik toen eigenlijk voor het eerst een 
beetje over mijn springhoogteangst heen ben 
gekomen in mijn parcourtje met Rex. Ik vond 
echt dat het parcours veeeelllllll te hoog 
stond (het stond natuurlijk gewoon maar op 
max 1.10 m), maar het was een heel relaxed 
fijn paard en hij huppelde er natuurlijk met 
gemak overheen. 
6) En last but not least, kom je volgend jaar 
weer naar SO CnC? 
Ik denk het wel, maar ik weet niet of ik dan 
ook meerijd, omdat ik dan al bijna een jaar 
geen student meer ben. 
 

Nieuws uit de paarden-
wereld 
 
Er is natuurlijk weer heel veel gebeurd deze 
zomer, maar ik zal hethier maar even 
beperken tot de belangrijkste gebeurtenissen: 
de geweldige prestaties van de Nederlanders 
op de EK’s Dressuur en Springen. 
Allereerst was daar het EK springen van 22 tot 
en met 24 juli in het enorme afkickcentrum 
San Patrignano. Het landenteam begon goed 
door een bronzen medaille te halen, waarna 
Jeroen Dubbeldam bewees dit staaltje ook 
individueel te kunnen door ook voor zichzelf 
brons te behalen. 
Het EK dressuur vond plaats op de in aller 
haast gewijzigde locatie in Hagen, 28 tot en 
met 31 juli. Nederland maakte kans op 
teamgoud, wat een unicum zou zijn om te 
winnen van de duitsers. Helaas was Duitsland 
toch weer de beste, maar Nederland zette 
een topprestatie neer door met zilver naar 
huis te gaan. Anky won, hoe kan het ook 
anders, het individuele goud. 

Paardenpraat door Cin en 
Clips 
 
 
Clips: Arme Salinero.. 
Cin: Hoezo dan? Hij is net de beste van 
Europa geworden! 
Clips: Ja, maar in het blad St.George staat 
dat Anky zich bedient van unfaire 
trainingsmethoden zoals electrische sporen, 
het trainen in schoenen en touwen, het geven 
van tranquilizers en het langdurig vastbinden 
van paarden in een gedwongen houding in de 
stal. Dat is toch zielig! 
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Cin: Ja maar Anky heeft een kort geding 
aangespannen tegen dat blad, en die ook 
gewonnen. 

 

Namens het bestuur: Clips: Dus het is niet waar? 
Cin: Het is in ieder geval niet bewezen, zoals 
dit blad suggereerde. Maar de discussie over 
de zogenaamde Anky-methode is weer 
losgebarsten. Om Anky er even verder niet bij 
te betrekken gaat het eigenlijk vooral over 
het LDR (Laag, diep, rond) rijden en Rollkur 
(met opgerolde nek, eigenlijk de Duitse, 
negatieve benaming voor LDR). Er 
zijn/worden onderzoeken gedaan naar de 
effecten hiervan voor de paarden, maar dit 
blijft lastig. De duitse onderzoeker Weiler 
concludeert zelfs dat al het dressuurrijden 
zoals we dat tegenwoordig zien (veelal achter 
de loodlijn helaas) slecht is voor het paard, 
met name de aanhechting van de nek aan het 
hoofd.  

Mededeling: 
Ons bestuursjaar zit er weer bijna op. 
Binnenkort zullen jullie de datum doorkrijgen 
voor de wissel-ALV, deze zal waarschijnlijk in 
oktober plaatsvinden. We zijn nog op zoek 
naar nieuwe bestuursleden, dus iedereen die 
zin heeft in een bestuursfunctie, die zn jaar 
interessant wil maken, en mogelijk wat 
bestuursbeurzen wil verdienen mag zich 
melden via ons emailadres of bij Veerle! 
 
 
 
 
Groetjes 

Clips: En waarom nu zo ineens?  
Cin: Dit speelt nu al langer natuurlijk, maar 
recentelijk zijn op een website foto’s 
geplaatst van het losrijden op het NK dressuur 
in Nijmegen, waarop te zien is dat de paarden 
allemaal in extreme LDR of Rollkur worden 
losgereden. Ze lopen achter de loodlijn, met 
hun kin op de borst. Dat dit negatieve 
reacties oproept is niet zo gek. Deze site is 
helaas inmiddels uit de lucht gehaald, 
vanwege dreigen met juridische stappen. 

Michelle Kofman 
 
Debby Beerens 
Michelle Kofman 
Li-Anne Noyhill  
Caroline van der Veen 
 
 
 
 

Clips: Dus toch arme Salinero?  
Cin: Geen idee, de discussie is nog lang niet 
over, ende kans is groot dat ze het er nooit 
over eens worden. 

 
 
 

Clips: Toch word ik later dan maar geen 
GrandPrix paard... 
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