
Voorwoord

Hallo iedereen! Daar is ie weer.. de praad van 
deze maand! Tja Januari alweer voorbij.. het 
gaat toch wel snel zo allemaal. Is het nieuwe 
jaar alweer een maand oud. Een maand 
waarin  we het toch wel rustig hebben gehad.. 
geen SO’s of andere activiteiten. Daarom een 
SO van al ff geleden en het verslag van het 
lustrumfeest! 
Nu Januari afgelopen is en we weer helemaal 
zijn bijgekomen van het feesten en eten, is 
het weer tijd voor wat leuke activiteiten! 
Zoals de borrel op 2 januari in de stoffel en 
de springles de 6e. En niet te vergeten gaan 
we schaatsen de 15e februari. And last but not 
least het so op 11 en 12 februari in Enschede 
waar CNC weer goed vertegenwoordigd is!

Van onze buitenlandse leden:

Denise zit tot eind mei op stage in Bolivia! Hier 
een foto van haar in actie... Daar gaan we dan 
met onze SO hindernisjes....

Activiteiten
Nieuwjaarsborrel 9 januari

door: Nora Remeeus

De eerste les in het nieuwe jaar was goed 
bezocht. Her eerste nieuwe lid (Pieter) diende 
zich aan en de overige die-hards hadden weer 
veel zin om na een paar weken afkicken weer 
te beginnen aan de verslaving. Ook Li-Anne 
vergezelde ons weer. 

Anton besloot een paar van zijn eigen 
paarden in te zetten, waar niet iedereen even 
gelukkig mee was. Meike zag het wel zitten en 
doorstond de proef met glans. Er waren op wat 
bokjes en snelheidswisselingen na geen gekke 
dingen gebeurd. Al met al een goed begin! 

Na het harde werken werden we beloond met 
bubbeltjes en heerlijke warme hapjes. Er werd 
flink gekeuveld en gehapt. Vast onderwerp is 
het oprakelen van wist-je-datjes en gelijktijdig 
het opsporen ervan. Zelf kan ik me geen 
saillante details herinneren. Nee, dat kwam 
niet door de bubbels... 

De enige nare bijkomstigheid van de avond was 
dat ik een week een beurse kont had van het 
rijden. Het teken voor mij dat ik elke week 
moet rijden om dubbelgeslagen vetrolletjes 
geen kans meer te geven! 
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Lustrumfeest 

Door: Caroline Veen

Op 16 december 2005 vond het lustrumfeest 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van 
onze vereniging plaats. Li-Anne had het feest 
georganiseerd en alle huidige leden en zo veel 
mogelijk oud-leden uitgenodigd. De reactie 
was positief. Vooral de oud-leden vonden 
het erg leuk om elkaar weer eens te zien 
en zouden dan ook zeker komen. Het feest 
zou plaats vinden in ‘La Vida’  en wij zouden 
aansluiten bij een caribisch feest. De dag voor 
het feest had Li-Ane van ‘La Vida’ echter niets 
meer gehoord dus besloot ze zelf nog eens te 
bellen ter bevestiging. De eigenaar van ‘La 
Vida’ schrok nogal aangzeien hij vergeten was 
ons te vertellen dat het feest niet door kon 
gaan! Grote paniek dus bij de organisatie. Hoe 
zouden we een andere feestlocatie vinden 1 
dag van tevoren?! En hoe konden we op het 
laatste moment iedereen nog laten weten dat 
ze ergens anders naartoe moesten komen? 
Li-Anne ging de stad maar eens in om bij 
verschillende cafe’s te vragen of er nog plek 
was. Gelukkig was Café Stoffel op de korte 
heuvel bereid om ons het achterste gedeelte 
van de kroeg te geven en daar wat sta-
tafels neer te zetten. De drank zou ook iets 
goedkoper zijn dan normaal. Die avond heb ik 
iedereen die zou komen gemaild en gebeld om 
te laten weten dat de locatie veranderd was. 
Pff, stress weer voorbij!

De feestavond zelf was een groot succes. Het 
begon rustig met voornamelijk wat huidige 
leden. In de loop van de avond stroomden 
de oud-leden binnen. Ze hadden elkaar al 
snel weer gevonden en iedereen was druk in 
gesprek. Ook oude en nieuwe leden konden 
het goed vinden. De sfeer zat er goed in. 
Het was wel grappig om te horen hoe het er 
vroeger aan toe ging met de vereniging. Het 
bleek dat er een tijd is geweest dat er zelfs 
drie lessen per lesavond waren! Iedereen 
ging op de fiets en rolde midden in de nacht 
bezopen weer terug naar Tilburg. Klonk wel 
erg gezellig vond ik! Misschien een idee om 
de auto’s eens een tijdje af te schaffen? In 
het voorjaar ofzo? Het kwam de vereniging 
volgens mij wel ten goede! Ook raar om te 
beseffen dat die oud-leden bij Cave ne Cadas 

zaten toen ik nog op de basisschool rondliep. 
Verbazingwekkend vond ik het om te horen 
dat veel oud-leden geen paard meer rijden. 
Dat had ik niet verwacht. Een aantal die nog 
wel rijden wilden echter graag weer eens met 
een  leuke paardrij-activiteit. Al met al een 
geslaagde afsluitig van het lustrumjaar! Op 
naar de volgende vijf jaar.

Kalender
Niet vergeten in je agenda te noteren: 

• 2 feb. 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 2 feb. 
vanaf 10 uur!

• 6 feb. Springles voor de gevorderden.. 
die zit helaas alweer helemaal vol.. 
Maar je mag gerust komen kijken naar 
dit springspektakel

• 15 feb. gaan we schaatsen met zijn 
allen! We verzamelen om 19:00 bij 
de AH op de korvelseweg waarna we 
vanaf half 8 tot half 10 de baan onveilig 
kunnen maken. Kosten: 3,70 entree en 
3,20 schaatshuur. Inschrijven via mail, 
forum of de map.

Wist je dat…?
• Pieter ons wil verleiden met een niets 

verhullend kiekje op het forum
• Hierdoor vast wel een paar hartjes 

sneller zijn gaan kloppen
• Dat hij het binnen een maand van 

newbie tot senior member heeft 
geschopt

• Nora na haar uurtje op sinatra een 
bloeduitstorting had omdat er een 
vetrolletje dubbel zat.

• Er bij Caro in de auto nog wel gekkere 
dingen besproken worden

• Caro een weekje in Curaçao is geweest 
en daar misschien ons kieke wel heeft 
gezien!

• We weer een stel nieuwe leden hebben. 
Namelijk; Michelle, Bobby, Hendrik en 
Pieter.



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

Stedenontmoetingen

Deze maand een stedenontmoeting van alweer 
een poosje geleden. 

So Concorde Eindhoven 
door Jeroen Wijs
Aan mij de eer jullie te vertellen hoe de 
stedenontmoeting in Eindhoven is verlopen. 
Manege Sonniushof was dat weekend voor de 
paardrijdende student the place 2 be. 

Zaterdag vertrokken verschillende auto’s 
vanuit Tilburg richting Eindhoven. Nouja na 
even doorgereden te hebben waren we mooi 
op tijd aangekomen. Geloot en daarna de 
introductie van de Hollandse (gefrituurde) 
keuken aan onze Zuid Amerikaanse 
teamgenoot. 

Mijke was de eerste van CnC die de bak in 
mocht. Helaas heb ik daar zelf niets van 
meegekregen, omdat deze aan ‘t voorbereiden 
was op zijn rondes. Maar volgens andere had 
ze ’t in ieder geval erg netjes gedaan! Helaas 
heb ik de prestaties van anderen niet kunnen 
benaderen, maar toch had ik er wel een lekker 
gevoel over. Alleen dat kleinigheidje… Niet in 
galop gaan dat kost toch best wel veel punten 
;-). Anita in de Bb-klasse deed ’t ook prima. 
Als een volleerd rijdster wist ze de halve finale 
te bereiken. En das knap, want “die is beter 
dan jou” werd toch wel erg vaak gezegd… 
Caroline had in de lastige Lb klasse de 3e plek 
veroverd. 

Daarna even omgekleed en doorgegaan naar 
onze slaapplek. Met mooie ballonnen aan de 
kant en hebben we de stapelbedden bereikt. 
Maar natuurlijk was het nog lang geen bedtijd 
en na eventjes een beetje relaxed te hebben 
kwam het feest goed op gang. Natuurlijk 
waren de 2 beruchte HOP’ers ook weer van de 

partij. Met Anton (die uit Tirol dan…) kwamen 
vele beentjes van de vloer. Ik had nog wat 
leuke persoonlijke belevenissen, maar daar zal 
ik jullie maar niet mee lastig vallen… Lekker 
laat gaan slapen om zo het ’s nachts wakker 
worden te vermijden. Ik heb lekker geslapen. 
De overige CnC dames die naast me lagen 
kwamen in de nacht een stukje dichterbij 
liggen. Nee geen spannende verhalen daar! 
De buurman aan de andere kant was wat te 
bekende orale geluiden aan het maken. 

Iedereen weer (semi)fris zijn bed uit, om 
weer terug te gaan naar de manege. Na ‘t 
ontbijt was de zenuwachtige Giselle aan 
de beurt te gaan springen. Ze deed dat erg 
goed. In de halve finale pakte ze helaas net 
een balkje mee, waardoor de finaleplek niet 
gehaald werd. Caroline was met L-springen 
de eerste ronde foutloos. In de finale had 
der tegenstander een snelle tijd neergezet, 
maar wel een balk er vanaf gegooid. Caroline 
deed het in haar ronde iets rustiger aan maar 
slaagde er ook niet in het paard onbestraft 
over de hindernissen te helpen. Vandaar een 
mooie tweede plek. Deze zou Veerle in haar 
klasse ook behalen. Veerle kwam bij haar 
directe concurrent in M een stukje tekort. 
Al zag een leek als ik geen duidelijk verschil 
tussen de verschillende ruiters. 

Al met al een leuk weekendje met de 
gebruikelijke hoogte- en dieptepunten. 
Volgende SO hoop ik jullie allen tegen te 
komen! 

SO-Kalender
11 en 12 februari: SO Hippocampus
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
 



Nieuws uit de paarden-wereld

PETIT MARS – Ruim twee maanden na de voor 
velen plotselinge dood van wereldkampioen 
Poëtin (Sandro Hit x Brentano II) heeft 
eigenaar Xavier Marie van Haras de Hus een 
verklaring uitgegeven. De topmerrie werd 
begin september eigendom van de Fransman 
Marie. Er waren toen al duidelijke tekenen 
van hoefbevangenheid in beide voorhoeven 
aanwezig. Met actieve therapie door Franse en 
Duitse dierenartsen is geprobeerd de situatie 
van Poëtin te verbeteren. Alle inspanningen 
waren vergeefs en er ontstond zelfs het begin 
van het kantelen van het hoefbeen. Daarop 
werd besloten de merrie uit haar lijden te 
verlossen en haar te laten inslapen.

Dit paard heeft een jaar of twee geleden nog 
2,5 miljoen opgebracht en zou de belofte zijn 
voor de afgelopen olympische spelen.

 

Jarigen!!!

De jarigen voor deze maand zijn: 

31 jan: Anita Arntsen
23 feb: Li-anne Noyhill
28 feb: Jory v.d Wassenberg

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!!

Daar waren we dan… naar negen uurtjes 
vliegen was het zover. We landden op het 
vliegveld van Curaçao. Dit keer geen sjieke 
slurf waarlangs je naar de aankomsthal gaat. 
Nee, gewoon een trap, en een zebra waarlangs 

je naar binnen kunt. Nadat het hele vliegtuig 
door de douane was gegaan (wat ook nog wat 
voeten in de aarde hield aangezien ze met 
computers met dos werken haha) kon ik mijn 
koffer ophalen. Deze zat nog steeds keurig in 
zijn plasticje, die ik er omheen had laten doen 
omdat het stresskieke in me bang was voor 
stiekeme drugs in mijn koffer...

Mijn huisbazin kwam samen met haar toyboy 
en mijn huisgenootje Hilde me ophalen van 
het vliegveld. En ik kwam al snel in aanraking 
met de Antilliaanse manier van rijden. Van 
gordels op de achterbank hebben ze nog nooit 
gehoord, maar ik zweer je ik had een moord 
gedaan voor een zo’n kunststof bandje. Lulu 
is wat dat betreft een echte Antilliaanse en 
ze scheurde met haar huurautootje door de 
bochten. Hard remmen, snel optrekken en 
piepende banden bij elke bocht die je neemt. 
Dat belooft wat, dacht ik nog, als ik straks zelf 
hier moet gaan rijden.

De volgende twee dagen ben ik vooral 
bezig geweest om mijn eigen scheurbakje 
te regelen. En op zondag was het zover. Ik 
kreeg mijn witte mazda automaat. Dat was 
nog een hele klus, ik had immers nog nooit 
met een automaat gereden dus oefening was 
geboden. Ik besloot om die dag lekker te gaan 
toeren, er was een heel groot cruiseschip dus 
dat wilde ik wel eens zien. Toen ik net aan 
het rijden was viel me iets op. Er mistte iets 
aan mijn autootje. Naar een paar kilometer 
snapte ik wat ik mistte, mijn kilometerteller 
deed het niet haha. Ik belde natuurlijk gelijk 
de verhuurder op, en ik kreeg het volgende 
antwoord: “meisje, hier op Curaçao maakt dat 



niet uit of hij het doet of niet, er zijn maar 
twee flitspalen op het eiland, en daar zit toch 
geen rolletje in dat is veel te duur”. Kortom, 
ik kan zelf bepalen hoe hard ik waar wil rijden. 
Inmiddels schrik ik niet meer maar in het 
begin heb ik nog wel wat getoeter ontvangen. 
Wegen van rechts hebben geen voorrang en op 
een rotonde heb je zelf geen voorrang. Heel 
verwarrend allemaal. 

Ik ben hier natuurlijk niet alleen maar om 
leuk auto te rijden, maar ook om stage te 
lopen. Een ding weet ik wel… antilianen zijn 
liever lui dan moe. Maar gelukkig ook een 
stuk hoffelijker dan Nederlanders. Je wordt 
nu niet door leerlingen uitgemaakt voor 
‘maar een stagiaire’ maar voor ‘mevrouw’. 
Dat is wel even andere koek. Ik kreeg van 
mijn stagebegeleider als eerste de opdracht 
om een jongen te gaan begeleiden bij het 
‘geitenproject’. Hij gaat een polyester geit 
schilderen en die uiteindelijk presenteren, 
en laten veilen. 15 kunstenaars en 9 andere 
scholen doen dat ook. 14 februari wordt hij 
geveild… ik ben benieuwd. Mekkie is in ieder 
geval echt prachtig geworden.

Het eiland is echt prachtig. Zeker nu we 
in de regentijd zitten (af en toe een flinke 
plensbui) is alles mooi groen, en zie je veel 
beesten. Ezels lopen los op straat maar ook 
leguanen kom je overal tegen. Pelikanen 
staan ineens aan je strandbed, of een kanarie 
vliegt over. Ook de vissen zijn hier prachtig, 
zeeschildpadden, roggen enz. Maar vooral heel 
veel honden. Ik heb er al 1 op mijn motorkap 
gehad… moet ie maar uitkijken, hij heeft het 
wel overleefd maar ik was er niet echt blij 
mee. Iedere keer als ik onder de palmbomen 
lig denk ik aan het geluk dat ik heb om hier 
te zijn. En toch mist ons kieke Nederland 
een beetje. Je mist nieuwe leden bij cave ne 
cadas. Het nieuws hou je niet meer helemaal 
bij. En natuurlijk mijn paardjes en andere 
beestjes moet je missen. Als je wakker wordt 
op zondag ochtend denk je… eventjes een 
lekker ritje, maar dat zit er niet in. Maar 
gelukkig is daar het forum en internet. Zodat 
ik nog een beetje op de hoogte kan blijven.

Maar dit eiland brengt wel mooie andere 
mogelijkheden met zich mee. Zondag 29 
januari ga ik met dolfijnen zwemmen, dat is 

weer eens wat anders als paardrijden haha. 
Dit lijkt me echt fantastisch. En natuurlijk 
snorkelen boven het rif. Het eten is hier echt 
super. Voor weinig geld krijg je lekker veel. In 
de supermarkt kost een biefstukje 2 gulden, 
omgerekend dus 1 euro!!! En de mensen zijn 
heel vriendelijk en gastvrij. Mijn huisgenoten 
zijn ook echt schatten, en laten me van alles 
zien. Iedere dag voel ik me gelukkiger. Ik 
hoop dat dat zo blijft. Als jullie echt alles 
willen volgen kijk dan naar mijn site www.
natasjajochems.nl of voeg me toe bij msn 
natazzja@hotmail.com

Oja weet je dat ze hier iets hebben wat ze 
in Nederland ook zouden moeten hebben. 
Dit is echt iets voor de student… een drive in 
pin. Een pin automaat waar je met je auto 
in kan rijden, kan pinnen en weer weg. Heel 
handig als je nog snel moet pinnen voor het 
SO… zeker voor luie studentjes zoals ik. Tot de 
volgende keer Adio…

Namens het bestuur:

Beste Leden,

Ik hoop dat jullie weer een hoop leesplezier van 
deze praad hebben gehad. Ik bedank in ieder 
geval iedereen die eraan een steentje heeft 
bijgedragen en hoop dat ik voor de volgende 
weer wat mensen kan vinden die een stukje 
willen schrijven! 
Ik wens iedereen veel succes op het so en hoop 
dat we weer vele prijzen in de wacht gaan slepen.  
En zo niet, dan toch een gezellig weekend te 
hebben. 
Daarnaast hoop ik jullie op de borrel bij de 
springles of bij de schaatsactiviteit weer te zien! 
Zodat we met zijn allen een gezellige maand 
hebben, die weer een spraakmakende praad 
opleverd

Namens het bestuur,

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


