
Voorwoord

Zie hier alweer de volgende Praad. Ik hoop 
dat je de vorige al uitgelezen hebt, want deze 
staat weer boordevol met nieuwe verhalen van 
onze activiteiten, SO’s enzovoort. Ik wens je in 
ieder geval veel leesplezier en tot de volgende 
maand!

Activiteiten
Verslag onderlinge wedstrijd 18 maart 2006
Door Julia Drissen

Nadat ik ruim een half jaar bijna niet heb 
gereden omdat ik door Australië heb gereisd 
ben ik enkele weken geleden weer begonnen 
met rijden. Na de eerste les vroeg Sandra of 
ik zin had om mee te rijden met de onderlinge 
wedstrijd, en dat had ik wel. 

De wedstrijd bleek een paar hele leuke 
onverwachte wendingen te hebben. Het begon 
ermee dat ik op Loyd moest rijden omdat 
Lex een blessure had. Al snel begonnen de 
eerst ruiters van de Bb, met als eerst Anita 
op Lorenzo. Daarna volgde Judith op Loyd, 

wat voor mij een goede gelegenheid was 
om de proef een beetje af te kijken van de 
clubkampioen van vorig jaar. 

Toen Sandra met Lesley de bak in ging, mocht 
ik Loyd overnemen van Judith. De laatste 
ruiter voor mij was Jeroen met Lorenzo, en 
ondertussen had ik al door dat Loyd een erg 
leuk paard was! Na Jeroen was ik aan de 
beurt en alles ging voor mijn gevoel erg goed, 
ondanks dat het erg lang geleden was dat 
ik een dressuurproef had gereden. Met een 
tevreden gevoel stapte ik de bak uit met Loyd. 
Na mij volgde Mijke op Lesley en Natasja op 
Lorenzo, daar kreeg ik echter maar weinig van 
mee omdat ik Loyd aan het afzadelen was.

Daarna begon Dagmar met een La proef op 
Mariska. Maar niets liep zoals wij het hadden 
gedacht. Terwijl Dagmar ongeveer halverwege 
de proef was merkte Veerle, die aan het 
voorlezen was, dat de rest van de proef kwijt 
was. Dit loste Veerle op door de proef van 
de jury over te schrijven, die wel de juiste 
proef hadden. Daarop volgde Caroline met 
een Lb proef op Queen. En terwijl de proef 
hier wel volledig was, ontstond er een beetje 
verwarring waardoor er ook even moest 
worden overlegt met de jury. 

Daarop volgde een probleemloze La proef van 
Jory op Mariska. En tot slot was Veerle aan 
de beurt voor een Lb proef op Queen. Daarna 
was het wachten op de uitslag. Sandra las 
de uitslag voor en uiteindelijk waren alleen 
Dagmar, Caroline en ik nog over. En ik bleek 
de nieuwe clubkampioen te zijn! Ik kreeg de 
clubmokaal uitgereikt van Judith en ik heb 
natuurlijk belooft dat ik volgend jaar terug 
kom vanuit Groningen om de mokaal aan de 
clubkampioen van 2007 zal uitreiken. 
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Uitslag onderlinge wedstrijd

1. Julia Drissen
2. Caroline van der Veen
3. Dagmar Faddegon
4. Natasja Jochems
5. Anita Arntsen
6. Judith Castelijns en Sandra v.d Beuken
7. Jeroen Wijs
8. Mijke Heuvel
9. Veerle de Cock

Kalender
Niet vergeten in je agenda te noteren: 

• 26 mei: In plaats van 28 april gaan we 
26 mei Salsadansen. Het feest is geheel 
in ons oude lustrumthema! Bling bling! 
Dus geef je op en maak die Hollandse 
Heupen lekker soepel

• 1 mei: Beginners Springles: Schrijf je 
snel in er zijn nog 3 plaatsen

• 4 mei: Maandborrel: vanaf 10 uur in 
Stoffel

• 13 en 14 mei: ons eigen SO.. Dus haal 
je western hoed van zolder en je 
cowboylaarzen uit het vet, want het 
thema is....Wild Wild West!!!!!

 Wist je dat…?

•Veerle heel sensueel kan dansen
•Caroline bier ook best uit een wijnglas kan
 drinken
•Er nog oude bekenden van Janneke 
 Fraterman waren ( was er eigenlijk maar
 een)
•Deze bekende hét gesprek van het 
 weekend was..
•We met zijn allen bij Janneke zijn blijven
 slapen
•Ze ons daardoor ‘s morgens kwijt waren 
(ook omdat we te laat waren)

Zandhappers

Bijgehouden wordt: iedereen die op 
de manege of tijdens een SO de grond 
van dichtbij heeft bekeken, tijdens het 
bestuursjaar 2005 – 2006. 
Dagmar  1x

Sabine   1x (so parafrid)
Pieter   1x (kranky Quick Star)
Mijke   3x (Quick Star)
Veerle   2x (Quick Star)

Stedenontmoetingen

Verslag SO Marcroix 23 en 24 Maart
Door Sandra v.d Beuken

Na zaterdag vroegtijdig van school vertrokken 
zijn, vertrokken we om half een vanuit Tilburg 
naar Rotterdam. Precies vijftig minuten later 
kwamen we aan op de Rotterdamsche Manége. 
Daar kregen we eerst uitleg over de nieuwe 
proeven die we vanaf september gaan rijden. 
Nadat de proeven grondig doorgelicht waren 
door alle aanwezigen konden we eindelijk 
gaan inschrijven. Het eerste paard waar ik op 
moest was Mirthe. Op zich een leuk paard om 
te zien.. maar helaas niet vooruit te branden. 
Hard werken dus. Judith en Janneke hadden 
wat meer geluk met hun paarden en reden ze 
een behoorlijke proef. Dagmar had een wat 
minder prettig paardje, maar reed ook een 
aardige proef. Caroline moest als laatste van 
onze club en zij reed ook een nette proef, ook 
al sputterde het paard een beetje tegen. 
Daarna was het tijd voor het feest... na ons 
bij de auto (in hartje Rotterdam) omgekleed 
te hebben stortten we ons in het feestgedruis.

 
Het feest was in de soïeciteit van de manege 
(oftewel kantine). Hoewel er geen thema was 
voor het hele SO hadden ze wel karaoke. Na 
wat moeite kwam het feest lekker los en de 
meesten lieten zich toch wel verleiden om een 
liedje te zingen. We hebben zelfs een mooi 
duet tussen onze Caroline en een Hop-per 
mogen aanhoren.



Zondag begonnen we met het springen. 
Caroline was vrij snel aan de beurt en reed 
een foutloze rit. Zo ook haar opponenten en 
helaas verloor ze op stijlpunten. Dus helaas 
geen springfinale deze keer. Wat de dressuur 
waren alleen Caroline en ikzelf (verassing ja..) 
door. Ik reed in de halve finale op echt een 
super paard! Die met weinig moeite zo aan 
de teugel liep. Ik reed een voor mezelf echt 
geweldige proef, maar was helaas niet door 
naar de volgende ronde. 
Caroline had wat minder geluk met haar 
paard. Dit paard was namelijk het vierde 
reservepaard, en het was ook wel duidelijk 
waarom. Want hij was behalve heel sterk 
ook enorm schrikachtig. Bovendien was hij  
nog maar één keer eerder in de buitenbak 
geweest. Dat was dus geen succes en Caroline 
stopte dan ook halverwege de proef. Na wat 
overtuiging heeft ze de proef wel afgemaakt in 
draf, maar dat mocht niet meer helpen. 
Na de dressuurfinales was er nog een 
demonstratie van paardenvoetbal 
en deze werd opgevolgd door de 
prijsuitreiking. Het resultaat van het 
weekend, ik was vierde en Caroline derde. 

Al met al hebben we een leuk en goed 
georganiseerd SO gehad en ik zal volgende 
keer ook zeker weer mijn best doen om weer 
mee te gaan!

SO-Kalender

13 en 14 mei : SO CNC
3 en 4 juni: SO Hippeia (lustrum)
1 en 2 juli: SO Parafrid
 

CNC nader bekeken

Na even weggeweest te zijn, is de rubriek cnc 
nader bekeken weer terug!

Degene die deze maand zijn ziel en zaligheid 
mag blootgeven is Jory v.d Wassenberg

Stel je even voor: Waar kom je vandaan, studie 
en hoe lang rijd je al paard enz.
Hoi! Ik ben Jory van de Wassenberg. Ik 
ben geboren in Boxtel en heb daar ook 
18 jaar gewoond, maar nu woon ik in een 
studentenflatje in Tilburg-west. Ik ben 
inmiddels 20 jaar oud en een groot deel van 
die 20 jaar heb ik doorgebracht op de rug van 
paarden. Op mijn achtste begon ik met rijden 
op een manege, maar vanaf dat ik kon lopen 
ging ik al met opa mee met de huifkar  en ging 
ik met mijn nichtje naar de new-forest pony’s 
waar zij altijd op reed. Toen ik wat ouder was 
en een beetje had  leren rijden mocht ik ook 
regelmatig op één van de pony’s daar rijden, 
Tarzan, een stoer Shetlanderhengstje. En 
later reed ik ook af en toe op Rob, een New-
forest pony hengst en Ciska, een new-forest 
pony merrie. Daarna heb ik nog een aantal 
verzorgpony’s en paarden gehad, terwijl ik op 
zaterdag altijd nog trouw in de manegelessen 
reed. Dat doe ik nu niet meer, ik rijd nu alleen 
nog op maandagavond in onze eigen les en in 
het weekend rijd ik thuis op Tommy, omdat 
zijn eigenaresse er in het weekend niet is. 
Buiten het paardrijden studeer ik fiscaal recht 
aan de UvT, ik zit nu in het tweede jaar. Verder 
ga ik graag uit, vind ik het leuk om te dansen, 
ben ik dol op zonvakanties, maar ook zeker 
op wintersport, houd ik van lekker eten (liefst 
Grieks of Italiaans), ben ik vaak bij Stijn te 
vinden (mijn vriendje), houd ik van shoppen, 
bel ik veel te veel, en slaap ik graag uit. 
En nu denk ik dat ik wel genoeg over mezelf 
heb verteld! Groetjes!  

Favoriete paard van het Zandeind:

Dat is Lex denk ik… Hoewel ik na de onderlinge 
wedstrijd Mariska ook erg leuk vind! 

Leuke paardrijd anekdote:

Nou… Toen ik een jaar of 9 was mocht ik met 



mijn nichtje mee naar de New-forest pony’s. 
Daar aangekomen mocht ik op Tarzan rijden. 
We waren in de bossen gaan rijden, mijn 
nichtje op de fiets en ik op Tarzan. Dat was 
allemaal goed gegaan en erg leuk natuurlijk. 
Maar toen we terugkwamen ging het mis. 
De eigenaar van de pony’s had altijd voor 
de zekerheid een touwtje gespannen tussen 
de weg en zijn terrein en Tarzan kon daar 
natuurlijk mooi onderdoor. Mijn nichtje had er 
even niet aan gedacht dat dat touw daar hing, 
dus ze zei toen we  bijna bij de stal waren 
aangekomen tegen mij dat ik het laatste 
stukje Tarzan wel even alleen naar zijn plekje 
mocht sturen. Zo gezegd zo gedaan, daar ging 
ik, recht op het touw af… Tarzan kon er mooi 
onderdoor, maar sja, ik bleef aan het touw 
hangen… Toen mijn nichtje eraan kwam hing ik 
nog aan het touw, en stond Tarzan braaf toe te 
kijken!  

Wat zou je nog altijd es willen doen?

Wat zou je nog altijd es willen doen (hoeft niet 
paardrijdgerelateerd te zijn)
Jeetje, ik wil nog zoveel! Maar ik wil sowieso 
nog naar Zuid-Afrika, Azië, Australië en Nieuw-
Zeeland, Marokko en Zuid-Amerika. Oh en 
het lijkt me ook geweldig om een reis door 
heel Europa te maken. Zuid-Afrika gaat zeer 
waarschijnlijk met kerst gebeuren!
En ik wil later ook een zeker ooit  een eigen 
paard! 

Aan wie geef je het stokje door?
Ik geef het stokje door aan Julia!

Jarigen!!!

De jarigen voor deze maand zijn: 

16 april Dagmar Faddegon

Van harte gefeliciteerd!!!
Staat jouw verjaardag er niet bij? Stuur dan 
een mailtje!

Namens het bestuur:

Beste Leden,

Dit was ie weer voor deze maand. Zoals je ziet 

staat het item Kieke in Curaçao niet meer in de 
Praad. En dat is natuurlijk omdat Natasja weer 
bij ons terug is! We hopen haar weer regelmatig 
te zien op de lesavonden en met de activiteiten!
Verder zijn we nog volop bezig met de 
voorbereidingen van ons eigen SO en de 
inschrijvingen hiervan beginnen nu echt binnen 
te stromen, dat beloofd dus veel goeds! Volgende 
maand uitgebreid verslag van ons eigen SO!
 
Namens het bestuur,

Sandra van den Beuken
Caroline van der Veen
Jory van de Wassenberg
Judith Castelijns


