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Voorwoord

Hallo iedereen! Hier zijn we weer! Na een 
maandje of wat radiostilte zijn we er weer 
in volle glorie! Met deze maand natuurlijk 
de vaste onderdelen; de verslagen van de 
activiteiten, nieuws uit de paardenwereld 
en paardenpraat van Cin en Clips. Natuurlijk 
was er afgelopen oktober een wissel van 
het bestuur en een gedeelte van dit nieuwe 
bestuur zal zich in deze praad aan jullie 
voorstellen. Zodat jullie weten waar jullie 
terecht kunnen met jullie complimenten, 
goede ideeën of misschien wel klachten. 
Volgende maand volgen de andere leden. 
Tevens heeft de praad een nieuw ‘baasje’, 
dat ben ik Sandra v.d Beuken, tevens 
voorzitter van de activiteitencommissie. 
En ik kan jullie beloven dat er veel leuke 
activiteiten aan zitten te komen dit nieuwe 
jaar! Maar daarover lezen jullie meer in de 
activiteitenkalender …. 
Veel leesplezier! 

Activiteiten
Viertalrijden: Door Natasja Jochems

Daar gingen we dan… zondag morgen 25 
september. Met zijn vijfjes in de auto. Veel 
te vroeg natuurlijk om op zondag morgen uit 
je bed te komen. Sommige van ons hadden 
ook niet echt veel geslapen. Maar uiteindelijk 
zaten we met zijn alle in de cavenecadas-
mobiel op weg naar Nijmegen. Ze zeggen wel 
eens dat vrouwen niet kunnen navigeren, 
een ding hebben we geleerd zolang we 
maar niet met zijn alle navigeerde, laat 
navigatiesysteem Caroline werken en het 
komt goed, maar laat Dagmar, Natasja en 
Katharina buitenwegen anders kan Veerle 
het niet meer volgen. Al met al moesten we 
bijna een uur omrijden (waarom moeten ze 
altijd in het weekend aan de weg werken!), en 
nee dit was niet omdat we verkeerd gereden 
waren. We waren uiteindelijk 10 minuutjes te 
laat en onze supporters stonden ons al op te 
wachten. Ja ja, we hadden deze dag een privé 
fotograaf. Ik weet niet hoeveel foto’s de pa 
van Caroline heeft gemaakt maar, ik weet niet 
of hij het op één memorycard heeft gekregen. 

De loting zette ons op een leuk 4 tal die niet 
al te veel problemen gaf. De proef ging dan 
ook behoorlijk, je kon zien dat we niet veel 
geoefend hadden, maar we mochten niet 
klagen. Het mooiste moest echter nog komen 
de individuele proeven. Met zowel Katharina 
als Veerle ging het best aardig, jammer alleen 
dat sommige paarden zo zwaar lopen hè 
Veerle. Als een dweil droop Veerle van haar 

http://home.aim.avans.nl/s100144/phpBB2/index.php


paard af… “ik haat doorzitten”, was haar 
commentaar. Na de lunch, die dit jaar bestond 
uit subway broodjes, en waarvan zelf Veerle 
wat lustte was het tijd voor de springers. 

Dagmar en Caroline zouden gaan springen. 
Dagmar begon, en al bij het inspringen zagen 
we dat haar paard er niet zoveel zin in zou 
hebben, maar Dagmar, stoer als ze is reed hem 
netjes rond. Caroline  daarentegen had het 
ietsje moeilijker. Bij het inspringen door een 
ander meisje weigerde haar paard een aantal 
keer voor de hindernis. Uiteindelijk moest 
onze (inmiddels voormalige) voorzitter eraan 
te pas komen om die knol over de hindernis 
te krijgen. Bij het opstijgen wist Caroline 
wat voor een beest ze onder haar kont had, 
dus reed ze streng maar rechtvaardig de bak 
rond. En natuurlijk weigerde het beest nog 
een aantal keer, maar Caroline dapper als ze 
is zette door en reed haar paardje over alle 
hindernissen, een staande ovatie was het 
gevolg (daarbij moet je natuurlijk bedenken 
dat we allemaal al stonden). Het paard van 
Caroline was toen ingereden en de andere 
konden hem goed inrijden. Toch balen als je 
als eerst moet.

Uiteindelijk kwam de uitslag, we waren 4e 
geworden. Das netjes, daar waren we erg blij 
mee. In de viertallen waren we 3e geworden… 
aangezien we vorig jaar laatste waren, konden 
we heel tevreden zijn. We gingen moe maar 
voldaan terug naar huis. Onderweg natuurlijk 
weer navigeren maar het ging als vanzelf… 
kortom een geslaagde dag.

Kalender
Niet vergeten in je agenda te noteren: 

• 1 december: Borrel in FEEL! Met de bekenden 
Cave ne Cadas gezelligheid en een lekkere 
verassing. Kijk vast op hun site www.feel-
tilburg.nl

• 16 december: Lustrumfeest! In La Vida met 
lekkere Salsa-tunes (en mannen). Er zijn al veel 
aanmeldingen dus je kan het niet missen. Dit is 
ook je kans om oud-leden te ontmoeten!

• 23 december: Kerstdiner! Wederom in FEEL! 
Onze up-coming stamkroeg! Waar tevens zeer 
betaalbare cuisine te nuttigen is.

Wist je dat…?
• Mirte best zat kan zijn, en Veerle daarvan foto's 

heeft, en dat die in de volgende Praad zullen 
komen.

• Veerle 'covergirl' was in Eindhoven.
• Jeroen scoorde op zijn eerste SO. Maar dat geen 

winstpunten opleverde.
• Marjolijn op het paard van Sinterklaas heeft 

gereden.
• Jory als Sinterklaaskado beter een kaart van 

Tilburg kan krijgen of navigatiesysteem….
 

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
Stedenontmoeting Hipac: Door Sabine de Roos

Op 15 & 16 oktober was de SO van Hipac. 
Het was niet zomaar een stedenontmoeting, 
het was tevens een reünie voor een groepje 
leden wat tegenwoordig elders in het land 
bivakkeert.
De stedenontmoeting van de 
studentenrijvereniging uit Wageningen werd 
net als een aantal jaren geleden gehouden 
bij Stal Mansour te Arnhem. Een leuke 
manege midden op de Veluwe. Een grappig 
detail: De vele filmposters van ‘Het paard 
van Sinterklaas’ wezen op het feit dat deze 
manege regelmatig paarden voor bekende 
films leveren. 
Het aantal deelnemers viel wat tegen. Zo 
waren er maar 2 paarden in de Ba en streden 
de L-ruiters in één klasse tegen elkaar. Omdat 
we met 5 ruiters van CnC in deze klasse reden 
kun je wel raden dat we allemaal tegen elkaar 
moesten…
Na dag 1 waren Roos, Dagmar en Sabine 
door naar de dressuurfinales. Voorafgaand 
aan het feest werd er nog een clinic over 
Natural Horsemanship (www.equiplay.nl) 
gegeven. Tijdens het feest werd er door CnC 
voornamelijk aan de bar gehangen. En behalve 
Veerle (wie anders?) ging iedereen van ons 
rond 2 uur een poging tot slapen doen.
De volgende ochtend werd na de halve finale 
beslist dat Sabine en Dagmar samen de L-
finale dressuur rijden op grappig bont paard. 
Voor Dagmar was het de allereerste wedstrijd 
in de La en ze ging ook gelijk met de eerste 
prijs (een Bit-abonnement) naar huis! Roos en 
Sabine werden netjes 2e.

http://www.equiplay.nl


Dat de paarden een beetje moe werden 
van het vele werk was pech voor Dagmar. 
Zij klapte door een weigering tijdens het 
inspringen aan de andere kant van de hindernis 
hard in het zand…..Gelukkig stapte ze weer 
op en behaalde hierdoor de 3e prijs in het 
B-springen. Ook voor mijzelf was er een 
3e prijs in het L-springen. Door de goede 
prestaties wonnen we uiteindelijk ook nog de 
equipesprijs! Dit was een grappig touwhalster.
Al met al een gezellig weekend en zeker voor 
herhaling vatbaar!

SO-Kalender
11 en 12 februari: SO Hippocampus
11 en 12 maart: SO Blok
23 en 24 april: SO Marcroix
3 en 4 juni: SO Hippeia (lustrum)
 

CnC nader bekeken
Elke maand stelt een lid zich aan jullie voor.
Een nieuw iemand, of misschien iemand die we al lang 
kennen. Deze maand: De  nieuwe bestuursleden.

De Voorzitter: Caroline van der Veen
Beste leden, 

Mijn naam is Caroline van der Veen. Sinds mijn zesde 
jaar rijd ik paard. Ik heb een eigen pony en later een 
eigen paard gehad, waarmee ik ook fanatiek wedstrijden 
reed. 
De eerste twee jaar dat ik in Tilburg studeerde heb 
niet of nauwelijks paard gereden. Ik miste het echter 
wel. Drie jaar geleden ben ik bij Cave ne Cadas terecht 
gekomen via mijn huisgenootje Judith. Ik was eerst wat 
terughoudend en kwam echt alleen om paard te rijden. 
Na een tijdje leerde ik echter meer mensen kennen en 
nam ik ook deel aan activiteiten en wedstrijden. De 
logische stap daarna was een plekje in het bestuur vorig 
jaar. Dat is goed bevallen en daarom ga ik er nog een 
jaartje mee door. Ik ben het komende jaar voorzitter 
van Cave ne Cadas. Mijn taken als voorzitter zijn heel 
wisselend. Voor jullie als leden is het belangrijk om te 
weten dat ik altijd beschikbaar ben voor vragen over de 
vereniging of over de gang van zaken tijdens de lessen 
of activiteiten. Daarnaast ga ik bijvoorbeeld over de 
stedenontmoetingen. De deelname aan de So’s wordt 
door mij gecoördineerd. Als je daar dus vragen over hebt 
of als je je wilt opgeven, dan kun je bij mij terecht. 

Groetjes Caroline van der Veen.

De secretaris: Jory v.d Wassenberg

Hoi!  
Ik ben Jory van de Wassenberg. Pas sinds een half 
jaartje ben ik lid van Cave ne Cadas, maar ik ben 
toch maar in het bestuur gegaan. Het leek me een 
leuke en leerzame ervaring en bovendien leer ik als 
secretaris de leden snel kennen. Mijn voornaamste 
taken als secretaris zijn het vol krijgen van de lessen op 
maandagavond en het regelen van vervoer ernaartoe. 
Verder vervul ik nog een aantal algemene taken die bij 
een secretaris horen. Paardrijden op zich doe ik al veel 
langer, ik zat als kleine peuter al op opa’s grote paard 
en vanaf mijn achtste rijd ik ook bij een manege. Voor 
ik in Tilburg ging studeren reed ik een aantal dagen in 
de week op een verzorgpaardje, maar die is ongeveer 
tegelijk met mij verhuisd. Nu rijd ik dus bij Cave ne 
Cadas en in het weekend op een paardje thuis.  
En het bevalt me allebei prima! Hoewel ik ooit toch wel 
mijn eigen paard wil hebben. Buiten het paardrijden 
houd ik van uitgaan, sporten, winkelen, lekker eten, 
vakantie en dansen.  
Groetjes!

Nieuws uit de paarden-wereld
- De Nederlandse eventingtop is op de goede weg. 

Deze conclusie kan getrokken worden uit de 
prestaties van de Nederlandse eventingruiters 
in Boekelo vorige maand. Vijf van de zes 
deelnemers kwamen daar foutloos door de 
cross-country op driesterrenniveau.

-  Springruiter Gerco Schroder is zondag op 
de derde plaats geeindigd in de Grote Prijs 
van Brussel. Met het paard Monaco was de 
Nederlander bijna vier seconden minder snel 
dan de Braziliaan Rodrigo Pessoa op Baloubet 
de Rouet: 39,29 tegen 35,53 seconden. De 
Australische Edwina Alexander werd met 
Pialotta tweede in 37,98 seconden. Slechts drie 
ruiters bleven in de barrage foutloos. Leopold 
van Asten eindigde met Think Twice op de zesde 
plaats in 41,41 seconden met acht springfouten.

Paardenpraat door Cin en Clips

Clips: Leuk, vrijdag gaan we weer 
oefenspringen! Ik heb er nu al zin in, lekker 
over die hindernissen vliegen.
Cin: Ja joh, maar dat stelt toch niks voor, 
zulke lage sprongetjes.
Clips: Hoezo, ik vind het al heel wat hoor?
Cin: Jaja, dan kun jij van dit paard nog wat 
leren; Huaso spring in 1949 het voorlopige 
record van 2,47m! Daar moet jij nog heel wat 



voor oefenen.

Clips: Hmm, ja maar ik ben ook niet zo groot 
als dat paard hé.
Cin: Klopt, maar je bent ook weer niet zo 
klein als het kleinste paardje ooit: Volgens het 
Guinness Book of Records is dat Black Beauty, 
een zwarte merrie van 47 cm, geboren in 1997.
In 1969 werd er melding gemaakt van Midnight, 
een shetlander van 36 cm.
Clips: Haha, ik ben wel groter ja. En wat is 
dan het grootste paard?
Cin: Firpon, een Percheron ruin, leefde van 
1959 tot 1972, en was 2,16m. Dat haal jij 
gelukkig niet.
Clips: Neuh, maar ik ben nog maar vijf, ik kan 
nog een beetje groeien.
Cin: Als je je best doet kun je nog wel een 
ander record breken. Die van het oudste 
paard namelijk. Volgens het GboR is Old Billy 
het paard wat het oudste is geworden. Billy 
is geboren in 1760, en maar liefst 62 jaar 
geworden.

Clips: Nou ja, ik moet eerst nog zes worden, 
en laten we eerst nou maar eens gaan springen 
vrijdag…

Namens het bestuur:

Beste Leden,

Hierbij is alweer een einde gekomen aan de eerste 
Praad van dit nieuwe bestuursjaar en de laatste 
Praad van het lustrumjaar! Hopelijk hebben jullie 
ervan genoten. Het afgelopen jaar was een mooi 
jaar met veel leuke activiteiten. Het lustrumjaar is 
zeker gevierd en zal nog eens spetterend afgesloten 
worden op 16 december. Hopelijk kunnen we dan 
als (nieuw en oud) bestuur veel leden en oud-leden 
verwelkomen. 
Het komende jaar gaan wij als nieuwe bestuur vol 
goede moed in. We gaan er weer een goed paardrij-
jaar van maken met veel activiteiten en gezelligheid. 
Als jullie als leden  nog ideen hebben zijn die altijd 
welkomen natuurlijk!

Namens het bestuur: een goed jaar gewenst!

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


