
 

         

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas   Mei 2005 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Er staan weer een aantal stedenontmoetingen 
op het programma, waaronder natuurlijk de 
onze! Na een heel mooi rijtje van SO’s waar 
CnC in grote getale haar gezicht liet zien, en 
eigenlijk ook altijd goed presteerde (gehoord 
bij SO Hippeia: Het zullen die van CnC 
natuurlijk weer niet zijn…), zullen wij nu voor 
’t eerst sinds tijden niet aanwezig zijn. Het 
SO van Solleysel ligt nogal dicht bij het onze, 
en mede daarom zijn we daar niet bij. Om 
daarna natuurlijk met verdubbeld 
enthousiasme aanwezig te zijn bij SO CnC en 
Parafrid! 
Veerle de Cock 
Voorzitter CnC 

Activiteiten 
Onderlinge wedstrijd: Door Marjolein Wannet 
 
Op 12 april vond de (jaarlijkse?) onderlinge 
wedstrijd plaats. Een stuk of 15 Cave Ne 
Cadas ruiters gingen de onderlinge strijd aan 
om kans te maken op de welbegeerde titel 
van clubkampioen.  
 
Om zeven uur werd er verzameld bij de 
vertrouwde Albert Hein aan de Korvelse weg. 
De zenuwen zaten er al flink in. Waar was 
Oscar? Oscar had gebeld dat hij met de bus 
zou komen. De bussen naar het kleine Riel 
gaan echter niet vaker dan één keer per uur 
en Oscar moest om acht uur al starten. 
Zou dat wel goed komen? Li-Anne die al een 
paar weken bezig was geweest met de 
organisatie hoopte dat alles planning-
technisch nog wel in orde zou komen.  
 
Na een fietstocht door het o zo mooie 
zuidelijke Tilburg arriveerde iedereen keurig 
op tijd om half acht op manege Zandeind. 
Daar kwam ook een triomfantelijke Oscar 
binnen gestapt: Met de bus gaat het toch wat  

 
 
sneller dan met de fiets. Aan Oscar was het 
de eer om als eerste zijn paard te bestijgen 
en bewees daarmee dat hij klaar is om zijn 
rijkunsten in Ecuador te gaan toepassen. Na 
Oscar volgden Sandra, Marjolijn en Natasja in 
de BA.  
 
Inmiddels waren ook de BB ruiters begonnen 
met losrijden. Uitgerekend tijdens deze 
belangrijke avond had een vogeltje besloten 
om zich in een hoek van de bak te nestelen en 
luidruchtig op te fladderen bij elk paard dat 
voorbij kwam. Dit viel niet bij alle paarden in 
goede aarde waardoor het losrijden soms wat 
pittig verliep. Een opvallende verschijning 
was Spot van Dagmar die niet alleen door zijn 
stippen, maar ook door zijn stemgeluid de 
aandacht wist te trekken.  
 
Ringmeester Jeroen hield ondertussen alles 
(paarden, ruiters én supporters) soepeltjes 
onder controle. Debby zou zeker trots zijn 
geweest, ware het niet dat zij de wedstrijd 
noodgedwongen moest missen omdat ze met 
hoofdpijn op bed lag.  
 
Nadat iedereen haar/zijn kunsten had laten 
zien was het dan eindelijk tijd voor de uitslag 
en Judith werd verkozen tot culbkampioen 
van Cave Ne Cadas. Judith, gefeliciteerd!   
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Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  

• 12 mei(!): Borrel 2x Bellen 
• 6-9 mei: CH Eindhoven, 

Karpendonckse Plas. 
 

Wist je dat…? 
• Katharina onze Nederlandse 

dressuurproefjes nu verstaat? 
• Marjolein alle teksten van alle 

nummers die gedraaid werden in 
Utrecht kent? 

• Veerle kennelijk ‘die rooie met die 
dikke tieten’ is volgens HOP? 

• Diegene die dit zei (Mark) toch echt 
wel dikkere tieten heeft? 

• HOP onze bierglazen te klein vond 
vorig jaar? 

• Zij dan pech hebben, want we hebben 
er nog een heleboel over van vorig 
jaar? 

 
 

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 
(Volgens mij moet een paardennaam maar 
niet met een ‘L’ beginnen, gezien dit lijstje 
zijn dat gevaarlijke paarden!) 

 

Stedenontmoetingen 
SO Hippeia te Utrecht: Door Dagmar Faddegon 

 
Zondagmiddag, uurtje of vier. Ik heb zojuist 
de halve finale dressuur gereden. Hierin werd 
ik uitgeschakeld. Omdat ik in aanmerking kom 
voor een derde plaats in de dressuur én in het 
springen, moet ik wachten op de 
prijsuitreiking die om half zes is. Uit verveling 
besluit ik naar het dichtstbijzijnde 

tankstation te rijden om even mijn 
bandenspanning te checken. Ik heb drie 
banden gehad als mijn telefoon gaat; Veerle. 
Je moet NU terugkomen naar de manege want 
je moet finale rijden. Wat moet ik? Finale? Ik 
lag er toch uit? Nee, dat leg ik straks wel uit. 
NU komen! Dus met drie opgepompte banden 
cross ik terug naar de manege om daar nog 
net het laatste rondje uit het proefje van 
mijn tegenstander te zien. Door een fout van 
de jury hadden twee uitgeschakelde mensen 
te horen gekregen dat ze de finale mochten 
rijden.  
Als ik zelf aan kom in de ring besef ik me 
ineens dat Veerle diezelfde middag op dit 
paard reed. Ik krijg nog net te horen dat het 
paard niet kan wijken en dat hij ‘tegen de 
hand’ is. Een aantal keer kom ik daardoor 
agressief tot stilstand. Ik ben er overhaast 
opgestapt, het paard is overhaast, én ik moet 
een proef rijden die ik nog niet eerder 
gereden heb. Voordat ik het door heb is de 
proef dan ook weer voorbij.  
 
Slechte paarden, verschrikkelijk slechte 
paarden en een heerlijk zonnetje. Die 
vormden de rode draad tijdens de SO van 
Hippeia op Manege ’t Hoogt in Utrecht. En 
een organisatie die te wensen over liet. 
Tijden en paarden bleven tot vlak voor de rit 
onbekend en programmaboekjes arriveerden 
halverwege het weekend. Vermoeide paarden 
liepen in alle rubrieken, wat het ook voor de 
ruiters vervelend maakte te rijden. “Hopelijk 
ben ik niet door naar een volgende ronde”, is 
een vaak gehoorde uitspraak dit weekend.  
 
Springen is (zoals altijd) het meest 
spectaculaire onderdeel van de SO. In de L-
finale is het is de beurt aan het paard van 
manege-eigenaar Bert om te laten zien wat 
hij in huis heeft. Veel, dat blijkt wel als we 
de Hippeiaers mogen geloven. Maar, als ook 
blijkt dat er afgelopen drie jaar alleen 
recreatief op gereden is, kun je je afvragen of 
het terecht is dat het parcours op 1.10 meter 
staat. Onze eigen Veerle is dan ook niet zo 
blij als ze als eerste op dit paard loot. Een 
spectaculaire ‘in-sprong’ maakt haar zenuwen 
compleet; ze moet over een enorme muur. 
Het paard landt er met een harde knal 
middenin en galoppeert vervolgens verder, 
maar wel met zijn been dwars door een van 
de blokken, die er pas tientallen meters 
verderop vanaf glijdt. Onzeker begint Veerle 
vervolgens aan haar ritje. Hindernis 1, 2 
(nogmaals de vervelende muur), 3 en 4. 
Probleemloos. Maar dan komt de beruchte 
dubbelsprong. Óf: in-uitje. Want wat voor 
sprong is het? Paarden en ruiters kwamen er 
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vandaag niet uit. Hindernis 5 bestaat namelijk 
uit twee sprongen, met vijf meter ertussen. 
Niet echt een gelukkige afstand als je weet 
dat er vier meter nodig is bij een in-uit, en 
zeven meter voor een dubbel. We houden dan 
ook ons adem in als Veerle op 5 
afstuurt……..weigering. Maar dapper als ze is 
rijdt ze hem er nog een keer op aan. 5A lukt, 
maar van 5B stuurt Veerle hem zelf vandaan. 
Het paard is niet te houden, springt bijna een 
meter boven de sprong uit en de hindernissen 
staan op onmogelijke afstand… niet gek dus 
dat ze afhaakt. Haar medefinalist klettert er 
uiteindelijk vanaf op de beruchte hindernis. Is 
onze CnC-voorzitster nu de winnaar? De jury 
beslist van niet en haalt zelf een nieuw 
paard. Een manegepaard dat al in de B én in 
de L liep. Het parcours wordt flink verlaagd 
en beide finalisten brengen het tot een goed 
einde.  
 
Tijdens de prijsuitreiking hebben we niet te 
klagen. Veerle krijgt de tweede prijs voor 
haar springkunsten mee naar huis en in de Lb-
dressuur wordt ze vierde. Ik win de eerste 
prijs in de B-dressuur, en de derde prijs van 
het B-springen. Marjolijn (“Die had makkelijk 
een niveautje hoger kunnen starten”, volgens 
CnC’ers) en Katharina (“Cave ne Cadas komt 
wéér met een fantastische ruiter waar wij 
nooit tegenop kunnen”, aldus Centaur) gaan 
verbazingwekkend met lege handen naar huis. 
Hopelijk hebben zij meer geluk op het 
volgende SO, weer eentje in Utrecht!  

 

 

SO-Kalender 
14-15 mei:  SO Solleysel 
28-29 mei:  SO Cave ne Cadas 
18-19 juni:  SO Parafrid 
  

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
Erwin Kempkes   7 mei 
Debby Beerens   27 mei 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
tsrcavenecadas@hotmail.com
 

 
 

 

Nieuws uit de paarden-
wereld 
 

- Bonfire, wie kent ‘m niet, krijgt een 
levensgroot standbeeld in Erp. 

- De Ierse springruiter Cian O'Connor 
moet zijn olympische gouden medaille 
van Athene 2004 inleveren vanwege 
doping. 

- Bij de Wereldbekerfinale dressuur in 
Las Vegas op 20 t/m 24 april zijn voor 
Nederland gestart: Edward Gal, Anky 
van Grunsven en Sven Rothenberger. 

- Anky van Grunsven heeft de 
Wereldbeker gewonnen! Zij is daar 
ook meteen getrouwd met haar Sjef! 
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Bericht van de 
Penningmeester 
Namens onze penningmeester willen wij 
iedereen die mee gaat naar de Ardennen en 
die nog niet betaald heeft er nogmaals op 
attenderen €75,- over te maken  op TSR Cave 
ne Cadas, 162460775. Graag voor 10 mei 
aanstaande. 
Alvast bedankt! 
 

Uit de wereld van Ko 
 
Hey mensen, 
Er is weer heel wat veranderd op stal. Mijn 
oude maatje Cinderella is namelijk weer 
terug! Dat wordt lachen. De meisjes bij ons 
op stal zijn nu al ruzie aan het maken wie er 
wanneer op haar mag rijden. Pff, ik ben blij 
dat ik maar één baasje heb die per sé op m’n 
rug wil. Dat is al erg genoeg. 
Maar daar hebben ze tegenwoordig iets op 
gevonden: In Texas hebben ze het voor elkaar 
gekregen om een paard te klonen. Ze hadden 
er wel 400 pogingen voor nodig, maar het is 
tenminste gelukt. Dat is wel een idee voor 
mij, dan kan mijn kloon al het werk doen, kan 
ik lekker blijven staan. 
En verder gaan ze eindelijk al die mensen wat 
beleefdheidsnormen leren voor als ze paarden 
ontmoeten: De Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportfederatie (KNHS) begint in mei 
met de campagne 'Weet wat je doet als je 
een paard ontmoet'. Hahaha, ik hoop dat ze 
de mensen gaan leren dat ze een paard altijd 
een wortel moeten geven bij de eerste 
ontmoeting! Wie dit allemaal wil leren moet 
even kijken op www.weetwatjedoet.nl.  
Tot de volgende keer! 
 

 

Uit de oude doos 
SO Solleysel te Utrecht: Door Dagmar 
Faddegon  

  
Raymakers zoent 'wel oke' en toekomstig 
springtalent Van Der Lei 'bakt er niks van'  
CnC leert veel op stedenontmoeting 'De 
Solleysel' Utrecht  
 
Cave ne Cadas gaat zaterdag 12 april naar 
haar tweede stedenontmoeting van 2003. 
Deze is in Utrecht, op de diergeneeskunde-
campus. CnC boekt succes: Veerle scoort 
maar liefst de zoon van Piet Raymakers, 
Sabine behaalt de eerste plaats in de dressuur 
en Roos zoent voor het eerst met haar 
tongpiercing.  
 

 
 
Terwijl ik aan mijn verslagje begin gaat 
Janneke uit haar dak op de remix van Grease. 
Naast mij zit Li-anne uit te rusten van 
Paradise By The Dashboard Lights. We krijgen 
verwaande blikken toegeworpen van twee 
meisjes die frustrerend zitten te roken. Ze 
hadden het (zoals velen) gemunt op Joep 
Raymakers (ja de zoon van), maar Veerle was 
hen voor. 
Naast Veerle is het ook Parafrider Marleen, de 
zus van Sabine, gelukt een springtalent voor 
zich te winnen; Sjaak van der Lei. Als ik ze op 
de damestoilet betrap vertelt Marleen me dat 
Sjaak echt voor geen meter zoent. “Het is 
leuk om later, als hij beroemd is, aan 
iedereen te vertellen dat ik daar nog eens 
mee gezoend heb”, zegt ze trots. Janneke is 
ook geïnfecteerd met het 
versiereenspringtalent-virus en besluit zich 
maar op de derde springruiter te werpen. 
Yuki Hari, een geen woord Nederlandse 
sprekende Japanner, moet eraan geloven. 
“Hoe komt je paard aan de wondjes op z'n 
achterhand?”, is Jannekes openingszin.  
 
Vanmiddag reden Roos, Sabine, Veerle, 
Janneke en ik allemaal een dressuurproefje. 
Tussen de proefjes door kregen we 
(supporters Evi, Anita en Li-anne inmiddels 
aangesloten) een rondleiding door de 
paardenklinieken van de diegeneeskunde-
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campus. De stallen, operatiekamers en de 
recovery-boxen mochten we even van dichtbij 
bekijken. En interessante paarden kruisten 
onze weg. Het opvallendste was een 
lilliputter onder de paarden; een Fries die in 
de lengte net zo groot was als een Welshpony. 
Het hoofd en de hoeven waren wel volgroeid. 
Een maf gezicht.   
Na deze rondleiding werd verder gereden. Er 
kwam lekker eten en daarna begon een 
spectaculaire demonstratie. De drie 
springtalenten, Joep Raymakers op Van 
Schijndel's Lipstick, Sjaak van der Lei op Van 
Schijndel's Charlin Lee en Yuki Hari op een 
onbekende rakker, lieten onder leiding van 
Johan Klein Zieverink zien wat er zoal 
belangrijk is bij het springen. Aansluitend was 
een puissance. Voor degenen die dit niet 
kennen: Tijdens een puissance worden de 
hindernissen steeds hoger waar de 
combinaties foutloos overheen moeten 
proberen te springen tot er een combinatie 
overblijft. Sjaak van der Lei was de grote 
winnaar van dit spektakel.  
Na deze demonstratie kregen we te horen wie 
er door zijn: Sabine en ik. Veerle helaas niet, 
maar die mag morgen nog een poging wagen 
bij het springen. Voor Janneke en Roos zit het 
rijden dit weekend erop. Toch is er nog een 
pluspuntje voor Roos: Maarten van de 
Amsterdamse vereniging HORS (voor Erwin, 
Evi en mij bekend van de vorige SO) is 
aangekomen en blijft om te supporteren. Tijd 
voor een feestje dus!  
 
De slaaplocaties veranderen op het laatste 
moment, na het feest worden we achter in 
een bestelbusje gepropt en naar een 
boerderij gebracht. Deze reis is niet echt een 
succes, want we liggen achterin op de grond 
tussen de bagage. Het scheelt dat we een slok 
op hebben en we proberen er het beste van 
te maken. Totdat we het nummer 'Het is stil 
aan de overkant' inzetten, want dat kan onze 
bestuurster niet echt waarderen. Na een 
flinke trap op de rem besluiten we ons maar 
iets rustiger te gedragen.  
De slaaplocatie is een vreselijk koude 
varkensstal. Onze matjes leggen we tussen de 
drinkbakken en op mestroosters. Na het 
opblazen van onze luchtbedjes, het uitpakken 
van de slaapzakken en een flinke slappe lach 
besluiten we toch maar een poging te doen 
tot slapen. Ik word een paar keer wakker en 
denk dat ik ergens op de Noordpool lig. Roos 
ligt naast me, en tot haar ergernis roep ik dan 
ook tien keer dat ik het zó koud heb. Wat ik 
niet snap is dat ze nog terug praat ook, 
iedereen ligt verder te slapen. Als de eerste 
wekkers om zeven uur gaan begrijp ik het: 

Maarten ligt naast Roos op haar luchtbed, hij 
heeft haar de hele nacht wakker gehouden. 
Het eerste dat ze me vertelt is dat zoenen 
met een tongpiercing niet echt een succes is.  
 
Na een goed ontbijt en het verkennen van het 
springparcours is het Sabine’s beurt om als 
allereerste het parcours te rijden. Helaas 
heeft ze een weigering op hindernis drie, de 
meest rottige van de tien. Daarna is het de 
beurt aan Veerle. Haar paard heeft er weinig 
zin in, hij gooit er een balk af. Daarmee zit 
het springen er voor de CnC'ers op.  
In de tussentijd neem ik samen met Roos en 
Li-anne een kijkje bij het mennen, een van de 
spelletjes die gedaan kan worden tijdens de 
wedstrijden. Li-anne en ik krijgen een cursus 
mennen in een notendop, die we daarna in 
praktijk brengen. Op een paardenrug zitten 
kunnen we allemaal wel, maar een paard van 
een afstand besturen is een heel ander 
verhaal, merken we.   
Tijdens de lunch trekken Sabine en ik lootjes 
voor de halve finale dressuur. Ik krijg Nanda, 
een 'groen' paardje. Ze heeft nog nooit een 
wedstrijd gelopen en is ook nog nooit in haar 
eentje in de bak geweest. Gelukkig hoef ik er 
pas als tweede op, dus ze heeft alles al een 
keer gezien. Verkeerde galop, verkeerde 
been, en veel andere slordigheidfoutjes maak 
ik. Dat pakt ook niet in mijn voordeel uit, het 
houdt voor mij op in de halve finale.  
Gelukkig gaat het bij Sabine beter. Ze rijdt 
een supernette proef. Gelukkig voor CnC (en 
Sabine natuurlijk) zit er iemand van ons in de 
finale. De finale wordt gereden op prachtige 
ingehuurde Friezen. Geweldig om te zien. Ik 
zit stiekem toch wel te balen dat ik niet op 
zo'n mooi beestje mag rijden.  
Nadat alle dressuurproeven gereden zijn is 
het dan eindelijk zo ver: de prijsuitreiking. 
Sabine gaat er terecht vandoor met de eerste 
prijs in de Lb.  
 
Hierna is het tijd om onze spullen bij elkaar 
te zoeken en weer richting Tilburg te 
vertrekken. Voldaan vallen we lekker in slaap 
op de achterbank. 
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Li-Anne Noyhill  Namens het bestuur: Caroline van der Veen 
  

Het zit er weer op voor de Praad van deze 
maand. Wat een maandje…. nieuwe 
zandhappers en natuurlijk onze 
clubkampioene Judith!! Voor de aankomende 
maand staat ons SO op de agenda, de SO-
commissie doet hard haar best om hier een 
goed en speciaal SO van te maken. Dus kom 
helpen en rijden om dit tot een groot succes 
te maken. Hopelijk tot dan!!!!  

  
 Debby Beerens 
  
 Veerle de Cock 
 Michelle Kofman 
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