
Voorwoord
Hallo iedereen! Hier is tie weer! De praad 
van de maand Februari! Een beetje later dan 
normaal, maar carnaval is aan ondergetekende 
niet geheel voorbij gegaan. In deze praad 
weer verslagen van onze activiteiten en het 
afgelopen SO. Natuurlijk ook weer een Kieke in 
Curaçao, waar carnaval ook niet onbekend is. 
Ook stelt zich een van onze nieuwe leden zich 
aan ons voor!Veel leesplezier weer en tot de 
volgende keer!

Activiteiten

Schaatsen

Door: Hendrik Wismans
Woensdag 15 februari was het dan zover. Een 
aantal durfhalzen van CNC gingen zich op glad 
ijs wagen. Een paard heeft vier voeten om op 
te staan, een mens maar twee. En dan ook 
nog maar twee dunne ijzertjes met schaatsen. 
Daarbuiten had het merendeel zich al lange 
tijd, lees 10 jaar of langer, zich niet meer op 
het ijs begeven. Dit alles beloofde niet veel 
goeds en aantal spectaculaire valpartijen.
Niets bleek minder waard, na een aantal 

oefenrondjes, kon ik al best wel wat vaart 
maken. Sterker nog, niemand van CNC is 
gevallen. Ook al waren er een aantal die 
er behoorlijk tussendoor jaagden. Na zo´n 
anderhalf uur was het toch echt genoeg. 
De meeste waren toe aan iets …. Kouds??? 
Nee geen bier maar slush puppy. Gelukkig 
besloot Pieter om maar gelijk met pitchers te 
beginnen, strak plan! De pitchers gingen maar 
door en Judith wist met nog wat restjes geld 
een pitcher te scoren. De discussie over het 
welk themafeest het nou zou worden bij het 
CNC SO kon worden voorgezet. Uiteindelijk 
werden we toch maar weggestuurd, dit ook 
omdat ze toch maar gingen sluiten.
Bij Judith en Caroline werd thuis nog even 
gezellig wat gedronken. Dit heeft voor mij 
niet al te lang geduurd omdat ik de volgende 
dag weer fris en fruitig om m´n stage mocht 
verschijnen. Het was al met al een leuke 
wintersportactiviteit, op naar de volgende! 
Acht april, skiën/snowboarden in Botrop 
Duitsland!

Kalender
Niet vergeten in je agenda te noteren: 

• 9 maart. Borrel! Onze maandelijkse 
borrel vind helaas niet meer plaats in de 
Feel maar is verhuisd naar de Stoffel! 
Deze kroeg had ons al een eerder te 
gast met het lustrumfeest en zullen ons 
nu ook weer verwelkomen op donderdag 
9 maart. vanaf 10 uur!

• 6 maart. Springles voor de Beginners.. 
die zit helaas alweer helemaal vol.. 
Je kan je wel weer opgeven voor de 
springles voor gevorden volgende 
maand.

• Deze maand zouden we eigenlijk weer 
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onze jaarlijkse onderlinge wedstrijd 
hebben. Maar door de ontwikkelingen 
op de manege gaat deze voorlopig 
even niet door. De nieuwe activiteit zal 
waarschijnlijk het wijnproeven worden. 
Dit zal rond het eind van de maand 
plaastvinden... nadere info volgt!

Wist je dat…?
• Veerle ontzettend goed kan line-dansen
• Ze hoopte dat dit niet op de gevoelige 

plaat is vastgelegd
• Ze bij deze pech heeft!
• Er carnavalsmaandag toch nog een paar 

bikkels zijn geweest die toch zijn gaan 
rijden

• Anton en Loes er vanaf deze maand niet 
meer de manege beheren

• We ze zullen missen en we ze willen 
bedanken voor de afgelopen jaren dat 
zij ons te gast hebben gehad op de 
manege!

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
Deze maand eindelijk wat aanvullingen!
Sabine   1x (so parafrid)
Pieter   1x (kranky Quick Star)

Stedenontmoetingen

So Parafrid Enschede 
door Pieter de Bruijn

Op 11 en 12 Februari 2006 was er een SO 
in Enschede; mijn eerste. Het vinden van 
de Hippocampus bleek voor menigeen een 
wat heikel punt, maar eenieder is er via 
zandwegen en “bijna-campus-ervaringen” 
uiteindelijk toch wel gekomen.
De manege, De Horstlinde, ligt mooi achteraf 
en ze hebben er erg veel (mooie) paarden. De 
manege heeft twee binnenbakken. Dressuur 
werd gereden in een (erg kleine) binnenbak, 
waar ook de kantine op uitkijkt. Het springen 
(zondags) in een grote binnenbak.
Er was een flinke opkomst van zo’n 60 ruiters, 
waarvan een afvaardiging van 6 CnC’ers. 
Judith, Mijke en Sabine hebben zaterdagavond 
al in de voorrondes dressuur gereden, helaas 
ging alleen Sabine door.
Het feest zaterdagavond ging door tot na 
3en (wij dus ook) en het was pas na 5uur 
stil in de slaapzaal. We sliepen op matjes en 
luchtbedden in de sporthal op de campus, al 
is van slapen niet heel erg veel gekomen. Om 
7:30 ging het licht en muziek weer al aan, 8:30 
zaten we klaar voor het ontbijt (dat er nog 
niet was). Het eten en drinken was een beetje 
op gevangenisniveau. Een kop koffie of thee 
konden slechts na zware onderhandelingen 
worden verkregen.
Om 9:15 zat ik op mijn paard, brak, maar heb 
het overleefd. Jory heeft erg goed gesprongen, 
maar ging wegens een flip of the coin niet door 
naar de finale van La (en werd derde). Sabine 
heeft alles goed gereden en werd overtuigend 
eerste bij dressuur Lb.
Er waren een paar zandhappers, waaronder 
onze eigen Sabine. Het gevolg bleef gelukkig 
bij een pijnlijke knie. Ze stapte direct weer op 
en heeft erna ook nog een paar keer dressuur 
gereden. Er was ook een deelneemster die het 
voor elkaar kreeg bij de dressuur van het paard 
te knikkeren. Van de bijna ‘afvallers’, deed 
er eentje een kamikaze run op de publiek, 
waarbij nog bijna slachtoffers vielen. Dus al 
met al Top-entertainment. Go Twente!



SO-Kalender
11 en 12 maart: SO Blok
23 en 24 april: SO Marcroix
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!

De eerste die even naarstig aan de tand is 
gevoeld is Michelle Boom

Stel je even voor: Waar kom je vandaan, studie 
en hoe lang rijd je al paard enz.

Ach ja, in Tilburg is mijn leventje begonnen en 
ik ben gebleven. Ik studeer dan ook in Tilburg 
Bedrijfscommunicatie en digitale media 2de 
jaars. Iedereen raad ik deze studie aan. Dit 
is echt heel leuk en interessant. Paardrijden 
doe ik sinds mijn 7 of 8 en heb dit ongeveer 
2-3 jaar gedaan. Ik had toen de verzorgpony 
‘Wanda’ bij kennissen van de familie. Ja, ik 
weet het, de naam is erg erotisch. 

Favoriete paard van het Zandeind:
Lex

Leuke paardrijd anekdote:

Mijn nicht D. en ik, wij reden altijd paard bij 
kennissen. Deze hadden ook een heel groot 
paard: Jackomo. We waren, denk ik, 10jaar 
misschien een jaartje ouder of jonger. En dan 
was het paard helemaal groooot. Elk weekend 
waren we bij de paarden en de uitdaging was 
om te proberen de paarden mee te nemen 
naar het bos dat naast het terrein van onze 
kennissen lag. Vaak genoeg werden we tegen 
gehouden dat het niet verantwoord was, bla 
bla bla. Maar goed, als kinderen erg gedreven 
en nieuwsgierig zijn dan komt van het één het 
ander. Na veel pogingen om de bossen in te 
kunnen, hebben we het voor elkaar gekregen 
om stiekem de bossen in te gaan. We waren nu 
niet met z’n tweetjes maar met nog 1 persoon 

erbij. Ik weet echt niet meer hoe zij heet.
Met z’n drieën was het dit keer raak! In 
de bossen lekker een stukje draven en 
wat galopperen. Ik weet niet meer precies 
waarom we zijn gaan wisselen van paard maar 
waarschijnlijk wilde iemand op een ander 
paard. De uitkomst was dat mijn nicht bij mij 
achterop ging. Ik vind dat nog steeds geen 
probleem, we hebben vaker zonder zadel 
gereden. 
Een paar keer draven en galopperen. Geen 
probleem, we hadden plezier. Tot dat Jackomo 
er zin in kreeg. We kwamen in een rengalop 
en ik weet nog dat ik continu “TAK” riep. Die 
dingen komen dan hard aan. Mijn nicht D. en 
ik hadden lol, dit was hartstikke spannend. 
Tot het moment dat er een geul in de weg 
lag. Zoals een paard het gewend is, sprong 
ook hij er overeen. Wij waren onvoorbereid 
op een sprong en ik weet nog dat dit het 
meeste effect had op mijn nicht. Ze was 
even verschoven, en zat vervolgens niet meer 
lekker. Achterop zitten zonder zadel met een 
foute zit, is een ramp. Zelf had ik mijn voet 
niet meer goed in de beugel. Dit was geen 
ramp, alleen wat onhandig. Maar wat mijn 
nicht overkwam was minder leuk. Zij had geen 
grip meer en hield mij heel stevig vast!
 Ik moest Jackomo laten stoppen. Maar in een 
rengalop stopt een paard niet 1,2,3. Ik bleef 
proberen, en TAK roepen. Maar het had geen 
zin in. Ik weet nog dat ik tegen mijn nicht D. 
zei: “Het einde van de laan komt eraan, nog 
even volhouden!”. Dit was namelijk een T-
plitsing. Gelukkig heb ik hem kunnen stoppen 
door hem radicaal de bocht in te gooien naar 
links maar wel pas aan het einde van de laan. 
We zijn na dit avontuur terug gegaan. We 
hebben de paarden nog even verzorgd en 
verder niet meer over gesproken. 

Wat zou je nog altijd es willen doen?

Paragliding, ik zou het heerlijk vinden om te 
vliegen/ zweven over hellingen van bergen. 
Dat lijkt mij absoluut het toppunt van genot. 
(op seks na dan hè)

Aan wie geef je het stokje door?

Over wie zou ik wat meer willen weten. Mijke, 
vertel jij wat over jezelf de volgende keer?



Nieuws uit de paarden-wereld
ROOSENDAAL (KNHS) - Nadat Anky van 
Grunsven in de eerste wedstrijd op zaterdag, 
meetellende voor het indiviuele klassement 
van de KNHS-Indoorkampioenschappen klasse 
Zware Tour, Grand Prix, haar meerdere had 
moeten erkennen in Laurens van Lieren met 
Hexagons Ollright, sloeg zij in het tweede 
onderdeel op zondag, Zware Tour, Kür op 
muziek Grand Prix, genadeloos toe.

Jarigen!!!

De jarigen voor deze maand zijn: 

6 maart: Mirte van der Meeren
12 maart: Giselle Lopez
14 maart: Roos Konings
17 maart: Sabine de Roos

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

Kieke in Curaçao

Iedere maand verschijnt 
er iedere maand in de 
Praad een stukje van 
Natasja Jochems over haar 
avonturen in Curaçao. Zij 
loopt hier stage!!

Deze maand was weer heel bijzonder. 
Caribisch carnaval was in aantocht. Het begon 
al begin februari, met het paardenkarnaval. 
Ik ben echt helemaal verliefd geworden. Het 
paardenkarnaval is een optocht van Paso Fino 
paarden. Dit is een ras uit deze windstreken, 
maar heel bijzonder. Het is een ras dat 
meerdere gangen heeft. Naast de draf, galop 
en stap heeft het ook een soort tolt, maar ook 
die is weer opgedeeld in drie tempi, dus dat 
was heel bijzonder om te zien. Bovendien zijn 
het echt prachtige paardjes, niet heel groot, 
maar met de elegantie van een andalousier en 
lippizaner, kortom echt iets voor ons kieke, die 

wel van een showtje houdt haha
Maar dat was niet alles, ook de ander parades 
waren in aantocht. Alle parades bestaan 
uit groepen mensen die heel mooi verkleed 
gaan en dan met een groep een thema of 
zo uitstralen, een beetje een combi tussen 
Nederland en rio zal ik maar zeggen. Echt 
simpelweg super. 

Dit kieke is, in tegenstelling tot ons andere 
kieke, wel wat culinair avontuurlijker haha… 
we hebben namelijk iets heel bijzonders 
gegeten; Leguanensoep. Willson, een neef 
van lulu (onze huisbazin) had er twee voor 
ons gevangen met een katapult… willson 
zei hierover: “je pakt gewoon een steen en 
schiet die tegen hun kop aan, dan raken ze 
bewusteloos en dan bind je hun pootjes op 
hun rug…. Simpel als wat”. Wij vonden het 
al knap zat dat hij er een kon vangen… maar 
ja, wat heb je aan levende leguanen hè… niet 
zoveel. Dus ging willson ze slachten… in het 
vrouwtje bleken ook nog best veel eieren te 
zitten, dus we hadden geluk. Het is eigenlijk 
gewoon een soort kippensoep alleen zit er aan 
een kip meer vlees. De eieren zijn heel droog 
maar met wat zout en wat mayo zijn ze wel 
heel lekker. Ik weet zeker dat ons ander kieke 
het ook wel zou lusten… al hoewel, lust zij wel 
kippensoep?
Ook hebben we nog een paar leuke feesten 
gehad, de laatste was 1 maart, een flirt bash 
party, georganiseerd door ons huis, gegeven 
in een café hier… het was echt super gezellig, 
en super grappig. Iedereen stuurde elkaar 
mailtjes via het grote scherm… we hebben ons 
echt een breuk gelachen…. En zo gaat ieder 
feest tot in de kleine uurtjes door.
Maar over 5 weken is het al weer voorbij, dan 
ga ik naar huis, terug naar Zundert, naar mijn 



nieuwe huisje… ik ben echt heel benieuwd, en 
ook daar heb ik veel zin in. Dus dit is alweer 
mijn evenaarlaatste kieke in Curaçao…. Voor 
nu ayo dushi’s, tot de volgende keer….

Namens het bestuur:

Beste Leden,

Februari is dan de kortste maand van het jaar, 
maar er is genoeg gebeurd om weer een hele 
praad te vullen!Wederom hoop ik dat jullie 
genoten hebben van de nieuwe praad van deze 
maand! En ik wil bij deze ook weer iedereen 
bedanken die eraan heeft begedragen dat deze 
praad tot stand is gekomen! 
Ik zie jullie snel weer op de manege, maandborrel 
of andere activiteiten!

Namens het bestuur,

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




