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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Het heeft even geduurd, maar hier is dan de 
allereerste Praad van het nieuwe collegejaar! 
Met veel genoegen neem ik van Grace de taak 
over om jullie maandelijks op de hoogte te 
houden van alles wat er binnen de vereniging 
gebeurd. Natuurlijk in een geheel nieuwe 
stijl, want na het pimpen van de website kan 
de Praad uiteraard niet achterblijven. 
 
Deze maand valt er weer veel te vertellen  
met het afscheid van ons oude bestuur, de 
ervaringen met ’Harrie de Hengst’, een uit-
gebreid verslag van het afgelopen VNSK, de 
uitreiking van de Zandhapper Trofee 2007-
2008, de introductie van drie van onze    
nieuwe leden en niet te vergeten onze ver-
trouwde vaste rubrieken. 
 
 
Veel plezier met lezen 
en tot ziens bij de les of 
borrel! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Marlies 
 
PR-functionaris 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Dankwoord Cavelarie II 

Het afgelopen jaar hebben de bestuursleden 
Marlies, Grace, Inge, Pieter, Bobbie en ik ons 
hard ingezet om Cave ne Cadas goed op de 
kaart te zetten. Ik zou alles wat we allemaal 
hebben gedaan kunnen noemen, maar we 
hebben zoveel gedaan, dit zou een aparte 
nieuwsbrief gaan bevatten. Daarom heb ik 
enkel wat Leuke Dingen opgesomd: 
 
Onderlinge wedstrijd, gourmet, PRAAD terug 
van weggeweest, Univers, website, 4de les op 
maandag 21:00, Temptation Weiland, hele 
gezellige borrels, onze kampioenen Marlies en 
Pieter en al onze andere leuke activiteiten! 
 
We hebben een enthousiast en goed jaar ach-
ter de rug. Dit had ik niet kunnen bereiken 
zonder samenwerking met een ieder in dit 
bestuur en deze vereniging. Al deze mensen 
verdienen een pluim, in ieder geval mijn 
dank. Aan de nieuwe bestuursleden wil ik 
zeggen: “Heel veel succes en blijf vooral   
lachen, want het is met name gezellig”. 
  
Ik hoop dat jullie net als ik 
genoten hebben. 
 
Tot ziens, 
 
jullie voorzitter 
 
Michelle van den Boom 



Zatermiddag, 13 september. Jory, Marlies en 
ik vertrekken vanuit Tilburg naar Hippie-jajee 
(Hippeia red.) in Utrecht. Na een 'kleine' om-
weg arriveren we, waarna Veerle de ruimte 
confisceert met 'geen-toegang'. We dumpen 
onze spullen, blazen de luchtbedden op en 
komen tijdens de opening binnen gelopen. 
Marlies moet 's middags rijden op een ont-
zettend vervelend paard. Michelle en ik zijn 
er van overtuigd dat het paard kapot is.     
Tijdens de rest van de dag leer ik dat paarden 
een achteruit stand hebben, Jeroen zijn   
droge humor niet thuis heeft gelaten en dat 
de slaapruimte veel te vol is om met zijn   
allen in te slapen. Een ander opvallend paard 
was het 'kaard'. Een paard dat op een koe 
leek. Of een koe dat op een paard leek. In 
ieder geval, je snapt wat ik bedoel. :-) 
 
Tegen de avond sterven we van de honger en 
zijn we blij dat er nog chips in de kantine te 
vinden is. Het avondeten volgt en plotseling 
begrijpen wij waarom er een advertentie van 
een pizza zaak in de wedstrijdfolder staat 
vermeld... 
 
Na het eten verheugen we ons op het op-
treden van Pieter en Els. Tot onze grote ver-
schrikking heeft Pieter een strakke groene 
maillot aan. Het is wel duidelijk wie er in de-
ze relatie de broek aan heeft. Of de maillot. 
Wacht... 

VNSK 
door Bjorn (vriend van Marlies) 

Activiteiten 

Afgelopen maand hebben we weer veel ge-
zellige dagen gehad. Zowel bij de stier op de 
TIK en op het VNSK hebben we veel gelachen! 

TIK en Nachten van Pendragon 

We waren van plan met Wii en paardrijspel 
CnC te gaan promoten tijdens de nachten van 
Pendragon. Het liep net iets anders. Aan-
gezien Pieter het spelletje op de Wii maar 
niet onder de knie kon krijgen... had hij een 
mooi excuus toen hij 's ochtends een paniek-
telefoontje kreeg van Pendragon (sportraad). 
Er was per ongeluk alsnog een stier geleverd! 
En nee we hoefden er niets voor betalen, 
maar de vraag of we hem wel konden be-
dienen. Het hele grapje scheelde overigens 
500 euries! 

door Pieter 

We hebben onze briljante Wii talenten dus 
helaas niet kunnen vertonen, want de stier 
kreeg voorrang. In totaal hebben we op de 
TIK en NvP zo'n 30 serieus geïnteresseerden 
kennis laten maken met onze 'Harrie de 
hengst', waarvan de eersten inmiddels vol-
waardig lid zijn. In totaal hebben we meer 
dan 100 mensen op elke avond op de stier ge-
had. Dat was mede dankzij de goede locatie 
en het droge weer. 
 
Voor sommigen was het een onaangename 
verrassing dat de stier niet meer het makke 
lammetje van vorig jaar was, maar een      
serieus heftig beest. Hij was weer de echte 
oude, die iedereen er zonder pardon af 
kreeg. Met de nodige blauwe lichaamsdelen 
tot gevolg. Evengoed leuk om te doen, en we 
hebben weer een jaar om te herstellen voor-
dat het weer TIKweek is. 



Wist je dat...? 

• Veerle vindt dat Pieter zijn paal beschikbaar 
moet stellen? 

• De stier van de nachten van Pendragon 
bekend stond als de ballenkraker? 

• Marius en Veerle er om die reden zichtbaar 
veel plezier in hadden om de stier te be-
dienen als er een kerel op zat? 

• De vriend van Marlies er mede daarom niet 
van haar op mocht? 

• Grace er minder problemen mee had dat 
haar vriendje wel op de stier ging? 

• Marius graag aan de tepels van Veerle zit 
door er blauwe stipjes op te plakken? 

• Diezelfde Marius de dag erna uitgebreid aan 
het zoenen was met Nadine? 

• Marius en Nadine nu een setje zijn? 
• Jory valt op minder-harige mannen? 

In de kantine klinkt schatergelach, dat tot 
aan de andere kant van Utrecht te horen is. 
Ondanks dit alles heeft Pieter de tijd van zijn 
leven. Hij zal de geschiedenisboeken in gaan 
als Nostradamus, de 'man' met zijn strakke, 
groene broek. Stond hem goed! (?) 
 
Nadat we optredens hadden gezien van de 
kerstman, de smurfen en de SOP's ( Sletten 
Op Paarden ), werd het tijd voor een spet-
terend feest in de kantine. Jeroen nam zijn 
geweer mee en we hielden ons aan de 
dresscode 'Stars en Stripes'. 
 
Al snel kwamen we er achter dat het bier niet 
te zuipen was, en de wijn eigenlijk ook niet. 
Het feestje was, net als het bier, een beetje 
lauw. Gelukkig regelde Marie-Louise van 
Hipac een slaapplek in het centrum van 
Utrecht. Dit betekende dat we met de CnC 
garde (op Pieter na, want die mocht niet) 
ontsnapten van de lauwe drank en sfeer, 
waarna we in hartje Utrecht de kroeg in do-
ken. 
 
In de kroeg was het gezellig en het bier 
smaakte ons goed. We maakten er een goede 
nacht van en tegen een uur of 4 lagen we in 
ons warme luchtbedje. 
 
De volgende morgen moet iedereen er op tijd 
uit, want Marlies moet een wedstrijd rijden. 
Onderweg naar de manege rijd ik mee met 
Veerle. We rijden een weg op, ik waarschuw 
haar dat ze moet stoppen (Hooo!) en we rij-
den bijna tegen een andere auto op. Gelukkig 
was Veerle's reactievermogen in de morgen 
optimaal en ontweken we de auto. 
 
Aangekomen op de manage hebben we een    
smakelijk ontbijt. Marlies rijdt vervolgens 
haar dressuur op een paard waar de derde 
versnelling niet van werkt. Later op de dag is 
de uitreiking van de prijzen. Marlies wordt 2e 
(iemand anders had blijkbaar een paard dat 
achteruit ging, in plaats van vooruit) en Pie-
ter en Els worden 1e (ze hebben duidelijk ge-
wonnen vanwege hun strakke kledingstijl). De 
afsluiting volgt en vermoeid stapt iedereen 
de auto in. 
 
Het was voor mij, als niet-ruiter en paarden-
leek een leuk en vooral vermakelijk weekend 
wat ik echt niet hadden willen missen. 

Zandhapper Trofee 

Afgelopen bestuursjaar 
was Sira zowel een keer 
van Loyd als van Lorenz 
afgevallen. Om de pijn 
enigszins te verzachten 
heeft ze onze enige 
echte Zandhapper   
Trofee gewonnen. Van 
harte gefeliciteerd! 

• Jeroen Veerle de ideale vrouw vindt? 
• Jeroen aan Marlies vroeg of ze heeft leren 
pijpen? 
 
Heb je nog een leuk wist-je-datje? Mail naar 
pr@cavenecadas.nl. 



Iedereen die op de manege of tijdens een SO 
de grond van dichtbij bekijkt, maakt kans op 
de Zandhapper Trofee. De kanshebbers voor 
2008-2009 zijn: 
 
• 16 sept 2008: Samantha van QuickStar 

Stedenontmoetingen 

Op 11 en 12 oktober organiseert Parafrid hun 
SO Het Wilde Noorden. 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en M 
Springen: B en L 
 
Kosten 
Supporter: € 18,- 
Start: € 8,- 
 
Heb je zin om mee te gaan? Meldt je aan via 
so@cavenecadas.nl. 

Een Praad die iedere maand vol staat met  
alleen mijn verhalen gaat snel vervelen. 
Daarom heb ik jullie hulp nodig! Dus heb je 
nog leuke, grappige, lieve, spannende, enge 
of smeuïge verhalen over de vereniging: stuur 
ze op naar pr@cavenecadas.nl! 

Oproepje! 

Onze jarigen 

23-09-1990 Debbie  
02-10-1978 Marius  
04-10-1982 Erik  
 
Van harte gefeliciteerd! 

Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 
 
za 27 sept Amsterdam Polo Trophy 
za 27 sept OnderlingeWedstrijd 't Zandeind 
ma 6 okt Algemene LedenVergadering 
8-12 okt MilitaryBoekelo 
11-12 okt SO Parafrid 

CnC nader bekeken 

Nieuwe leden special 
Dit jaar zijn er nu al ontzettend veel nieuwe 
leden bijgekomen. Welkom allemaal! Drie van 
hen zijn het slachtoffer geworden van een 
blikseminterview. 

Hoe heet je? 

Rianne 
Andreas 
Debbie 
 
Wat studeer je? 

Journalistiek 
Rechten 
1e jaars HBO Rechten 
 
Hobby’s? 

Met stip op één: paardrijden natuurlijk, haha! 
Verder: winkelen, uitgaan en soms kan ik 
mijn werk bij Theaters Tilburg ook waar-
deren. Ik lees literaire thrillers en chicklit,  



maar geen Bouquet reeks! 
Stijldansen: standaard en Latin, ik speel orgel 
en piano, ik lees 19e eeuwse literatuur, voor-
namelijk detectives en avontuur. 
Paardrijden en skeeleren. 
 
Beschrijf jezelf in vijf woorden: 

Impulsief, spontaan, heel heel nieuwsgierig. 
Betrouwbaar, heel perfectionistisch, altijd grap-
pig. 
Aardig, melig, perfectionistisch en dierenvriend. 
 
Zonder wat ga je de deur niet uit? 

Lippenbalsem, mobiel en portemonnee. 
M’n bril. 
Kleren en sleutels. 
 
Welke muziek staat er op jouw mp3-speler? 

Trance, dance, house, zowat alles uit de top 
40. 
Op dit moment: Guus Meeuwis en Reinhard 
Mey. 
Van metal tot R&B. 
 
Favo tv programma? 

Ik kijk zelden tv. Films wel, maar ik heb niet 
echt favoriete films. 
Mac Gyver. 
Judging Amy en Grey’s Anatomy. 
 
Wat lust je absoluut niet? 

Ik lust alles. Sommige dingen vind ik wel min-
der lekker. Alleen mosselen durf ik niet te 
eten. 
Vleeskroket. 
Ik lust alles. 
 
Wat wil je binnenkort aanschaffen? 

Nieuwe kleren. 
Nieuwe bladmuziek. 
Sportkaart en nieuwe schoenen. 
 
Waar kun je het meest van genieten? 

Met een beetje lekker weer ergens in m’n 
eentje lopen om na te denken. Of m’n lieve-
lingsnummer keihard aanzetten op de radio 
en meezingen. 
Mijn vriendin pesten of ergeren :-p 
Paardrijden, vooral als je buiten rijdt. 

Namens het bestuur 

Hierbij is er definitief een einde gekomen aan 
het bestuursjaar van de Cavelarie II. We be-
danken iedereen voor hun inzet van het af-
gelopen jaar en denken met veel plezier te-
rug aan de gezellige momenten die we samen 
hebben beleefd. Tot slot wensen we het aan-
stormende nieuwe bestuur veel succes en 
vooral veel plezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur 2007-2008 
T.S.R. Cave ne Cadas  
 
Michelle van den Boom 
Pieter de Bruijn 
Bobbie Opstal 
Inge Zwoferink 
Grace Bronmans 
Eefje van Pelt 


