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 PRAAD 
 Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas                    Augustus 2008 

Voorwoord 
Hallo leden, 
 
Dit is alweer de laatste Praad van dit 
bestuursjaar, en dat betekent dat aan mijn 
Praad-maak-kunsten ook een einde is 
gekomen. Maar wees niet getreurd: de Praad 
gaat niet weg, maar wordt overgenomen door 
Marlies! Dus voortaan zal zij ons dit enige 
echte te gekke maandblad leveren! 
Voor suggesties mail aub naar 
info@cavenecadas.nl!  
 
Groetjes, 
Grace Bronmans 
PR Cave ne Cadas 

Activiteiten 
Veel activiteiten waren het niet, maar 
iedereen die mee geweest is, zal beamen dat 
het Enschede weekend een top weekend was!   
Foto’s op www.cavenecadas.nl! 
 
Enschede weekend 
Op vrijdagochtend vertrokken wij naar het 
verre oosten om hier met een goudgeel 
drankje kennis te maken: de Grolsch 
Brouwerij te Enschede. Na een leuke 
rondleiding konden we onbeperkt drinken met 
versnaperingen, maar helaas moest Pieter 
zich enigszins inhouden omdat hij Bob was. 
Vervolgens zijn we afgereisd naar de bed-and-
breakfast van Fred en Bea, waar we door de  
 

 
onbeperkte gastvrijheid een grandioos verblijf 
hebben gehad. Vrijdag avond had niemand 
meer zin om te koken en zijn we gaan 
chinezen. Met een biertje en een wijntje 
erbij hebben we het gezellig gehad tot in de 
late uurtjes. 
 

 
 
Zaterdag moesten we helaas weer vroeg op, 
maar wel voor een superleuke springles. Na 
Grace en Inge opgehaald te hebben van de 
trein, zijn we naar de Manege gegaan. We 
werden ingedeeld op leuke paardjes en 
hebben genoten van een zeer leerzame 
springles. Vervolgens zijn we gaan douchen en 
even gaan winkelen in de Divoza. Hier heeft 
Marius nog rijlaarzen gekocht vanwege zijn 
‘geëpileerde benen na het rijden’. Hij wilde 
tot spijt van Jory geen strakke rijbroek 
kopen, omdat hij dit niet mannelijk genoeg 
vond. Toen we via de Mac weer terugkwamen 
bij Fred en Bea, hebben we heerlijke zoete 
en hartige pannenkoeken op open vuur 
gebakken. We hebben zeer genoten en zijn 
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meteen blijven hangen om het vuur met een  
lekker drankje erbij en onder het vermaak 
van ‘Mohammed the suicide terrorist’.  
 

 
 
Vervolgens zijn we in een heerlijk foute kroeg 
in Enschede gaan stappen, met de heerlijke 
luxe van taxivervoer. De volgende ochtend 
ontzettende brakheid! In de middag zijn we 
wederom naar de manege gegaan voor een 
relaxte buitenrit, hoewel deze niet voor 
iedereen relaxt uitpakte… Grace’ paard 
Urvine had namelijk een ‘ik-zal-je-eraf-
krijgen-instelling’, waardoor ze even voor 
haar leven vreesde. Gelukkig bleef ze zitten, 
ergens op de rug, en kwam alles goed. 
Uiteindelijk zijn we via de Mac tevreden 
teruggekeerd richting Tilburg. 
 
Grace en Pieter 

Wist je dat…? 
 
-Michelle vindt dat Pieter een Huge beest is? 
-Els zich afvraagt of de ballen van Pieter wel 
zijn ingedaald? 
-Pieter zijn knie open haalt tijdens actieve 
bezigheden? 
-Jory een zwak voor ‘broertjes van’ heeft? 
-Grace spring- en vliegles heeft gehad? 
-Inge heel goed is in verlicht zitten? 
-Nadine een nieuwe passie heeft? 
-Jory Marius strakke broeken wil aansmeren? 
 
 
Wanneer je een leuke wist-je-datje hebt, 
mail naar pr@cavenecadas.nl 

 
Uitgelicht! 
 

Duitser neemt paard mee op toilet 

 
 

Een Duitser wilde zijn paard niet achterlaten 

en nam zijn viervoeter mee op toilet. Het 

beest hield er lelijk huis. 

 

Een getuige zag hoe een ruiter in Kaufbüren 

van zijn paard sprong en het dier wilde 

meenemen in het openbare toiletgebouw. De 

politie doet een poging om de ruiter te 

identificeren. De schade aan het gebouw 

bedraagt zo'n duizend euro. "Het paard kon 

absoluut niet in het toilet", besluit 

politiewoordvoerder Oliver Klinke. (vsv)  
05/08/08 15u18 

 
Heb je een leuke ervaring, verhaal of 
anekdote over jou met/of paarden? Mail naar 
pr@cavenecadas.nl  

 

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 stelt Sira zich 
voor: 

Stel je even voor: 
Ik ben Sira, 22 jaar en momenteel werkzaam 
bij onderzoeksbureau Dufec.  

Hoe lang ben je lid van CnC? 
Ik denk dat ik nu een les of 16 heb gehad... 
Lang lid ben ik dus niet. Dit is overigens ook 
de eerste keer in mijn leven dat ik echt 
paardrijlessen volg. Ik heb altijd al willen 
paardrijden. Het leek me heerlijk om 
buitenritten te maken en de natuur op te 
zoeken op de rug van een paard. Dus nu ik 
tijd en geld had ben ik begonnen.   
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Wat heb je allemaal gedaan?  
Binnen CnC alleen nog maar lessen gevolgd. Ik 
werk 40-uur per week, dus heel veel vrije tijd 
heb ik niet meer. Dat is zeker even wennen 
na je studententijd.  

Favoriete paard van het Zandeind: 
Heb nog geen echte klik met één van de 
paarden.. Ik rij graag op rustige paarden, 
Loyd, Lorenz of Lesley, dat omdat ik nog niet 
zo gevorderd ben. 

Leuke anekdote: 
Mijn eerste buitenrit in Nijmegen. Met een 
groep een buitenrit maken van zo'n twee uur. 
Heerlijk door het bos, stukje draven 
galopperen, je kent het wel. Voor mij mijn 
eerste buitenrit, dus geef me maar een rustig 
paard. Het had erg geregend en daardoor 
lagen er nogal veel plassen, waar mijn 
paard ook mooi overheen sprong tijdens het 
draven... Gelukkig landde ik weer in mijn 
zadel en konden we de rit voortzetten. 
Daarna gekozen om de groep te verlaten om 
door het veld te galopperen, waarom is me 
nog steeds een raadsel. Gelukkig kreeg ik 
alles onder controle, viel ik er niet af en 
konden we verder gaan. Een mooie eerste 
keer voor een buitenrit dus!   

Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
  

Aan wie geef je het stokje door? 
Anneloes, ook net begonnen... 

 

Zandhappers 
Bijgehouden wordt: iedereen die op de 
manege of tijdens een SO de grond van 
dichtbij heeft bekeken, tijdens het 
bestuursjaar 2007-2008.  
 

• 10-09-2007 Roel (2e les...)  
Loyd 

• 18-10-2007 Mira 2x (!!) 
Unité 

• Eervolle vermelding: Inge brak haar 
pink tijdens les op Quickstar.  

• 17-12-2007 Aldo 2x (!!)  
Quick-star 

• 21-01-2008 Annelie  
Loyd 

• 11-03-2008 Sira  
Loyd 

• 26-05-2008 Sira 
Lorenz 

• 26-05-2008 Bobbie 
Queen 

• 26-05-2008 Martine 
Lesley 

 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  
 
ma 18 aug  Les 
18-22 aug  TIKweek 
19-20 aug  NachtenVanPendragon 
ma 25 aug  Les 
wo 27 aug  sportavond WelcomeWeek 
12-14 sept  HorseEvent 
13/14 sept  VNSK Hippeia 
20/21 sept  MierloWeekend 
 

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
 
22-08-1982  Jeroen 

 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
pr@cavenecadas.nl  
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Paard van de Maand 
Elke maand wordt er een paard in het 
zonnetje gezet. Deze maand is de eer aan 
Parma!  
 

 
 
 
Tot spijt van menig CnC lid loopt hij niet 
altijd meer mee in onze lessen, maar nog 
steeds een favoriet van velen. Hij heeft de 
vaart er inzitten, kan goed springen en mooi 
lopen, maar dit kan alleen de gevorderde 
ruiter eruit krijgen. Het is het eigen paard 
van Kees, de eigenaar van de Manege.  
Afgelopen SO heeft hij zichzelf waargemaakt 
met zijn briljante sprongen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens het bestuur: 
 
Het eind van ons bestuursjaar willen we 
beginnen met iedereen te bedanken voor alle 
leuke activiteiten en lessen waar iedereen 
druk bij aanwezig is geweest. Verder vonden 
we het een super gezellig bestuursjaar en 
hopen we dat het komende bestuur er net zo 
veel lol aan gaat beleven als wij hebben 
gehad. Iedereen nog een fijne vakantie en 
vergeet niet te stemmen tijdens de alv op het 
nieuwe bestuur! Reacties, ideeën, tips en 
verslagen zien we graag tegemoet op 
pr@cavenecadas.nl. Verder willen we 
iedereen nog even er op wijzen dat ze het 
forum en de mail goed in de gaten houden! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur TSR Cave ne Cadas 
 
Michelle van den Boom 
Pieter de Bruijn 
Bobbie Opstal 
Inge Zwoferink 
Grace Bronmans 
Eefje van Pelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


