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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Het mooie weer is helaas weer voorbij en de 
koude, donkere dagen zijn begonnen. Nu valt 
het nog best mee met de kou, wij Neder-
landers zijn wel wat gewend. Dit in tegen-
stelling tot de twee Indonesiërs die bij mij in 
het studentenhuis wonen. Zij vinden het   
buiten nu al zo koud dat ze amper nog het 
huis uit durven te komen. Simpele dingen, 
zoals boodschappen doen, worden complete 
drama’s. Voor je het weet zit je opgesloten 
in je eigen huis. 
 
Het is maar goed dat we ons bij Cave ne    
Cadas niet laten tegenhouden door een 
beetje kou. We doen er zelfs nog eens een 
schepje bovenop door in november een     
buitenrit te plannen. Mijn advies is in ieder 
geval: pak je goed in, sjaal en handschoenen 
erbij en rijden maar! 
 
Veel leesplezier en 
tot ziens bij de les of 
borrel! 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
 
PR-functionaris 
T.S.R. Cave ne Cadas 

In Vino Veritas 

Het nieuwe bestuur zit officieel in het zadel. 
Onder de welklinkende naam In Vino Veritas 
(in wijn zit waarheid) zullen we ons volledig 
inzetten om er een leuk, sportief en vooral 
gezellig jaar van te maken! 

Voorzitter: Jory 

Hallo! 
  
Marlies heeft mij     
gevraagd een klein 
stukje te schrijven om 
mezelf voor te stellen. 
Bij   deze dus!  
 
Ik ben Jory en zal dit 
collegejaar de rol van 
voorzitter op me      
nemen.  
 
Ik heb er veel zin in en hoop er samen met de 
rest van het bestuur weer een mooi jaar van 
te maken! 
 
Naast het paardrijden studeer ik Fiscaal recht 
aan de UvT, werk ik twee dagen in de week 
bij Deloitte en ben ik regelmatig in de stad te 
vinden, om te lekker te shoppen of te stap-
pen. Voor vragen, leuke ideeën, of gewoon 
gezelligheid ben ik ben te bereiken via voor-
zitter@cavenecadas.nl. 



Ik ben Nadine, 19 jaar en ik kom uit Almere. 
Op dit moment woon ik al een jaar in Tilburg 
en ik studeer bedrijfscommunicatie & digitale 
media op de Uvt. Ik ben mentor bij Esn dit 
semester en ben daar ook veel mee bezig. 
 
Vorig jaar ben ik begonnen 
met paardrijden bij Cave ne 
Cadas en ik vond vooral de 
buitenritten heel leuk. Heel 
toepasselijk dat ik nu dus de 
activiteiten regel waar    
buitenritten onder vallen. 
Natuurlijk komen er ook   
gezellige niet paardrij-
gerelateerde activiteiten. 
 
Iedereen is bij mij welkom met ideeën. Ik 
hoop (en denk) dat het een leuk jaar wordt 
bij Cave ne Cadas met veel nieuwe leden!  

AC-functionaris: Nadine 

Secretaris: Bibi 

Ik ben Bibi, 19 jaar en sinds 
vorig jaar lid van  Cave ne 
Cadas. Ik studeer Bedrijfs-
economie aan de UvT.     
Komend jaar zal ik de      
secretaris van Cave ne    
Cadas zijn. Ik zal jullie dus 
gaan lastig vallen met heel 
veel mailtjes! 
 
Ik rijd zelf paard sinds mijn 7e, heb met mijn 
laatste paardje MII dressuur gereden. Helaas 
heb ik dit paard vlak voordat ik ging studeren 
moeten laten inslapen. 
 
Al vrij snel nadat ik in Tilburg ben gaan stu-
deren ontdekte ik Cave ne Cadas. Nu kon ik 
weer lekker gaan paardrijden en ook nog eens 
nieuwe mensen leren kennen en gezellige 
dingen gaan doen. Ik hoop dat jullie dit jaar 
veel komen paardrijden en dat we met z’n 
allen van de borrels en de andere activiteiten 
een groot feest kunnen gaan maken!  

Penningmeester: Grace 

Beste CnC-leden! 
  
Ik zal me even voorstellen 
als nieuwe Penningmeester: 
ik ben Grace, derdejaars 
UvT studente International 
Business en zeer actief in 
het studentenleven! 
 
Ik ben vaak te zien op Plato, 
alsmede op andere feestjes, 
bijvoorbeeld van CnC of in 
de stad. Ik ben lid van Dis-
puut Nontemba van Plato, 
en ben daarvan dit jaar ook 
penning.  

PR-functionaris: Marlies 

Ik wens iedereen veel paardrijplezier en hoop 
jullie veel te zien op maandag- of donderdag-
avond bij de lessen en op de borrels, die ie-
dere laatste donderdag van de maand zullen 
plaatsvinden bij café Stoffel. Tot dan!  
  
Groetjes, 
  
Jory 

Doorgaans rijd ik zo’n 3 à 4 keer per week 
paard in Riel, niet bij de manege, maar bij 
iemand thuis als soort van verzorgpaard. Zijn 
naam is Larramy en ik spring ook met hem. 
Soms probeer ik een keer een lesje mee te 
pakken op de manege, of gewoon te komen 
voor de gezelligheid. 
 
Mijn plan voor dit jaar is om netjes de boek-
houding van CnC bij te houden en zoveel   
mogelijk leuke feestjes en activiteiten mee 
te pakken. Dit begon al goed met het feestje 
van Nadine waar ik uiteindelijk ook nog ben 
blijven slapen :P! 
 
Ik wens jullie allemaal een leuk en actief 
paardrij-jaar toe en hoop dat we er met z’n 
allen wat gezelligs van kunnen maken! 
  
Groetjes Grace, 
Penning 2008-2009  

Hallo allemaal! 
 
Jullie kennen me natuurlijk al van de Praad, 
maar hierbij zal ik me officieel voorstellen. Ik 
ben Marlies, 26 jaar en bijna afgestudeerd 
Communicatie Designer. Dit jaar zal ik de 
nieuwsbrief en website van CnC verzorgen.  



Zaterdag 11 oktober jongstleden heb ik de 
lange weg naar het wilde Noorden onder-
nomen. Aldaar vond de jaarlijkse SO van    
Parafrid plaats, zoals altijd bij de inmiddels 
welbekende Jan Dolfing in Vries. Parafrid 
heeft de traditie altijd mooi weer te hebben. 
Aangezien zij hun SO normaal gesproken ook 
in juli organiseren, is dat niet zo vreemd. Dit 
jaar moesten zij echter uitwijken naar de 
herfstmaand oktober, maar geheel in traditie 
was de temperatuur gewoon dik boven de 20 
graden! Dik twee uur in de auto werd dan ook 
beloond met een heerlijk middag op het dak-
terras van de manege.  
  
Jeroen moest op zaterdag ook meteen aan de 
bak in de Ba dressuur. Ik ben niet zo van de 
namen, dus heb al geen idee meer hoe het 
paard heette waar Jeroen op heeft gereden. 
Wel was duidelijk dat het een behoorlijk stuk 
eigenwijs was. Op de hoefslag lopen vond 
meneer niet zo'n plan, en meneer paard  
presteerde het zelfs om bij iedere ruiter op 
de volte in de linkergalop rechtsaf te 
slaan....Ondanks dat Jeroen gewaarschuwd 
was, werd ook hij bij de neus genomen.    
Verder vond ik persoonlijk dat Jeroen een 
heel net rondje had gereden, en het had ver-
diend om door te gaan. Dit was helaas niet 
het geval.  

Daarna was het tijd voor eten. Dat was helaas 
niet helemaal aan mij besteed. Overigens 
vraag ik me sowieso af wie het had bedacht 
om 60 man die de nacht op 1 slaapzaal door 
zullen gaan brengen wraps met bruine bonen 
voor te zetten... zal wel een noordelijk     
gevoel voor humor zijn of zo. Gelukkig waren 
Joost en Fleur (Hoppers) zo lief om friet van 
de Mac voor me mee te nemen, anders had 
die avond wel eens een herhaling kunnen 
worden van SO Parafrid van vorig jaar. Mocht 
je je dat niet meer kunnen herinneren, mooi 
zo, ik ook niet namelijk... 

Activiteiten 

Van mijn 10e tot ongeveer 12e jaar paard ge-
reden en zit nu weer sinds bijna drie jaar ge-
regeld in het zadel. Mijn vader heeft twee 
paarden; of eigenlijk een paardje en een 
paard. Een 6 jaar oud shetlandertje (Chicka) 
en een 8(?) jaar oud flink groot trekpaard 
(Nina). Daar rijd ik wel af en toe op als ik in 
Enschede ben, maar het is wel heel anders 
rijden. 
 
Voor alle vragen over 
CnC, vooral de wed-
strijdweekenden, kun je 
altijd bij mij terecht! Ik 
hoop dat jullie dit jaar 
veel plezier hebben en 
tot ziens op een les,   
activiteit of wedstrijd-
weekend (SO).  

Anderhalf jaar geleden maakte ik voor eerst 
kennis met CnC. Bas had me verteld over een 
paardrijvereniging en of ik niet eens een keer 
wilde komen kijken. De eerste keer bleef het 
bij kijken, maar ik was zo enthousiast dat ik 
de week daarop gelijk wilde meerijden. 
 
Na bijna tien jaar niet in het zadel te hebben 
gezeten, was het in het begin zeker even 
wennen (spierpijn!) maar wel ontzettend 
leuk! 

 
Ik had niet alleen kennis 
gemaakt met het studen-
tenpaardrijden, maar ook 
met een club gezellige 
mensen die samen van alles 
meemaken! Gelukkig maar, 
want anders valt er niet 
veel te schrijven in de 
Praad ;-) Kom maar op met 
die wist-je-datjes! 
 
Groetjes Marlies 

SO-functionaris: Pieter 

Afgelopen maand is het redelijk rustig ge-
weest. Behalve dan voor Veerle en Jeroen, 
die de naam van Cave ne Cadas hoog hebben 
gehouden op het SO van Parafrid. 

SO Parafrid 
door Veerle 



Wist je dat...? 

• Pieter graag sm wil? 
• Bibi haar tong zo af en toe spierpijn heeft? 
• Bjorn vindt dat Marlies beter mee kan wer-
ken want dat doet minder pijn? 

• Pieter overal een beetje laat mee is, zoals 
afstuderen? 

• Pieter Jory wel eens zou willen likken? 
• oudere mensen, zoals Pieter, wel eens in 
zichzelf mompelen? 

• Jory liever streaked dan flashed? 
• Jory Pieter niet wil zien strippen omdat ze 
niet van oude vellen houdt? 

• Jory van lange en dikke roze... spekjes 
houdt? 

• Bibi de combinatie van lang, dik en roze   
ultiem vindt? 

• Michelle stoute reclame maakt? 
• Marlies Bjorn tot dingen dwingt? 
• 1 avond gezelligheid tien wist-je-datjes op-
levert? 

Heb je nog een leuk wist-je-datje? Mail naar 
pr@cavenecadas.nl. 

Zoals altijd werd het feest in de kantine    
opgeleukt met een culturele toevoeging. Dit 
jaar was dat karaoke. Jeroen heeft ook zijn 
zangkunsten nog vertoond, vergezeld met een 
aantal dames, maar voor meer details daar-
over verwijs ik jullie door. Op een hoop     
genante foto's na (waarvan het ergste nog is 
dat deze in het bezit van Joost zijn) verliep 
het feest verder prima. De sfeer was    ouder-
wets top. Helaas konden we niet meer ouder-
wets kruipend naar het discotheekje 200m 
verderop, aangezien de History inmiddels 
failliet bleek. Volgens Reamon (Hop) was dat 
te wijten aan het feit dat we nu een paar 
maanden later in het jaar waren gekomen, en 
onze omzet in juli konden ze duidelijk niet 
missen.  
  
Zondag begon brak, al hadden andere mensen 
daar wat meer last van dan ik deze keer. Dan 
doel ik bijvoorbeeld op een zeker persoon die 
zich tijdens het ontbijt verontschuldigde, om 
vervolgens zijn maaginhoud op het toilet te 
laten belanden. Iets wat een andere deel-
neemster die nacht al had gedaan, maar dan 
midden in de slaapzaal (ik lag gelukkig in de 
andere). 
Zondag was zoals altijd de dag waarop het 
springen verreden werd. Vraag me niet   
waarom, want ik heb al 3 jaar niet meer echt 
gesprongen, maar ik had me opgegeven... Op 
Brammetje (tje... zeg maar formaat Tank) 
mocht ik het parcours afleggen, na Djuke 
(Hop). Die al hijgend van ‘m af kwam, want 
hij sprong alles maar was wel sterk. Ok,     
thnx... Hoe moest dat springen ook alweer??  
 
Bij het inspringen vond Bram het leuk om op 
hol te slaan, waarna ik alleen maar een op 
hoop van zegen kon doen. In het parcours ge-
droeg Bram zich echter redelijk, zodat ik 
braaf m’n parcoursje rondkwam. Bram was 
alleen wel een echte nonstopable diesel, dus 
halverwege lag m’n tempo nogal te hoog, wat 
me toch echt een balk teveel kostte voor de 
volgende ronde. Wat ik helemaal niet erg 
vond ;). 
  
Het springen was wel weer ouderwets     
spannend en de sfeer was weer prima. Een 
hongaarse springruiter die 1,40m sprong     
tegen een kaderlid eventing maakte het     
niveau erg hoog. Geheel onverwacht ging 
toch Lotte van de Solley met de hoofdprijs 
naar huis.  

Die reis naar huis was dan wel weer een 
beetje een domper. Wat niemand had ver-
wacht gebeurde toch. Net goed weg uit Vries 
reden we een fikse file in, vanwege een onge-
val. Inclusief file en stop bij de Mac (met JJ 
en Hipac die we daar tegenkwamen) deden 
we dik 4 uur over de terugreis naar het Zui-
den. Gelukkig was ik maandag vrij om bij te 
komen van dit heftige, maar weer erg leuke 
weekendje! 



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

Stedenontmoetingen 

Op van 15 en 16 november organiseert HORS 
hun SO Redlight in Amsterdam. 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en M 
 
Kosten 
Supporter: € 15,- 
Start: € 10,- 
 
Heb je zin om mee te gaan? Aanmelden kan 
tot en met 31 oktober. Meldt je aan via 
so@cavenecadas.nl. 

Inge’s update 

Halverwege september kreeg ik een mailtje 
van Marlies of ik een soort van bestuursaf-
scheidswoordje wil schrijven in de Praad van 
september. Nou zoals jullie kunnen zien is 
het geen september meer, maar goed: beter 
laat dan nooit! Laten we het er maar op hou-
den dat het leven hier in Zweden een stuk 
sneller gaat dan gepland, de tijd vliegt voor-
bij en ik vergeet dan ook erg veel dingetjes 
om te doen. ;) 
 
Maar terug naar afgelopen bestuursjaar. Als 
ik terugkijk op ons bestuursjaar kom ik maar 
tot 1 conclusie: wat een geweldige ervaring! 
Ik heb echt een topjaar gehad. We hebben 
veel dingen gedaan als bestuur zijnde, maar 
eigenlijk werd alles altijd gekenmerkt door 
gezelligheid. We hebben veel leuke dingen 
gedaan, ook buiten het paardrijden om. Ik 
heb veel nieuwe mensen leren kennen door 
mijn bestuursjaar. Ik durf ook wel te zeggen 
dat we als rijvereniging een vrij hechte groep 
van vrienden zijn geworden. Al met al een 
geweldig jaar en ik wou echt dat ik het nog 
een jaar had kunnen doen. Maar Zweden is 
ook leuk, al mis ik het paardrijden wel heel 
erg. 
 
Verder heb ik het erg naar mijn zin gehad om 
de voorzitter te zijn van de SO commissie. Ik 
hoop dat ik dit jaar weer actief kan zijn bij 
het organiseren van het SO! Zodra ik weer te-
rug ben in Nederland zal ik zeker weer actief 
worden binnen de vereniging. Het is een ge-
weldige ervaring met allemaal leuke mensen! 
Zeker een aanrader! En als afsluiter (wat ik 
natuurlijk niet mag vergeten): Michelle, Bob-
bie, Pieter en natuurlijk de rest van de vere-
niging bedankt voor een geweldig jaar. Ik mis 
jullie toch wel een beetje en natuurlijk zijn 
jullie allemaal welkom om een weekendje 
langs te komen in Zweden! Tot snel!!!  

Zandhapper Trofee 



22-10-1984 Louise 
11-11-19xx Ilse 
15-11-1981 Sandra 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail hem even 
naar pr@cavenecadas.nl. 

Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 
 
wo 5 nov Cocktailworkshop 
15-16 nov  SO HORS 
?? nov Buitenrit in Eersel 
do 27 nov Borrel @ Stoffel 

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 belde ik 
Lesley op om te vragen of ze aan deze rubriek 
mee wilde doen. Dat vond ze een prima idee, 
alleen dacht mijn telefoon daar heel anders 
over. Op mijn lekkere, warme kamer had ik 
amper bereik waardoor ik het gesprek nood-
gedwongen buiten in de kou moest voortzet-
ten. Mijn huisgenoten keken dan ook vreemd 
op toen ze mij in de tuin zagen bellen. Vooral 
omdat ik was gewapend met een kladblok en 
de papiercontainer als bureau gebruikte... 
 
Stel je even voor: 
Ik ben Lesley, heb eerst op het HBO gezeten 
en ben daarna aan een premaster bij de UvT 
begonnen. Nu ben ik bezig met de Master   
Bedrijfscommunicatie & Digitale Media. Ik 
heb net m’n eerste tentamen gehad en ga 
volgend jaar in februari aan m’n scriptie    
beginnen. Verder vind ik leuk wat eigenlijk 
iedereen leuk vindt, zoals uitgaan, met vrien-
dinnen afspreken of iets drinken in de stad. 
 
Hoe lang ben je lid van CnC? 
Ik ben een paar weken geleden lid geworden. 
Toen ik een sportkaart had gehaald was ik 
aan het twijfelen of ik zou duiken of paardrij- 

den. Uiteindelijk heb ik voor paardrijden ge-
kozen omdat het me een leuke uitdaging 
leek. Ik denk dat ik nu zo’n vijf à zes weken 
bezig ben, en wil voorlopig nog wel even 
doorgaan. 
 
Wat heb je allemaal gedaan? 
Bij Cave ne Cadas nog niet veel anders dan 
een drankje drinken na het rijden.   

Favoriete paard van het Zandeind: 
Ik vind Loyd wel leuk. Hij is super ondeugend, 
hij zit steeds overal aan te knabbelen. Ik heb 
vorige week een goeie les op hem gehad. Hij 
deed precies wat ik wilde, Jacky trouwens 
ook. Bij de laatste lessen merk ik dat ìk aan 
het sturen ben. Nu luisteren ze naar mij, in 
plaats van Patrisia. Wat ik leuk vind is dat als 
je goed bezig bent ze echt naar je luisteren. 
Je krijgt gelijk feedback, da’s wel mooi om te 
zien. 
 
Leuke anekdote: 
Toen ik net van Lesley af was gevallen was ik 
heel zielig aan het doen en zei ik dat ik alles 
gebroken had. Zegt Patrisia vervolgens met 
een hele strenge stem: “Doe niet zo gek! 
Hup, opstaan, er is niks aan de hand. Gewoon 
terug op dat beest!” Daar maken Tessa en ik 
nog steeds grapjes over. 
 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Het is heel koud in de bak, maar ik denk niet 
dat CnC daar iets aan kan veranderen. Het 
was wel een keer dat de beginners in een les 
reden waarbij er ook mensen meereden die 
geen beginners waren, dat was wel jammer. 
Verder heb ik even geen verbeterpunten. Wat 
ik wel heel fijn vind is dat iedereen elkaar 
helpt. In het begin zat ik met een hoofdstel 
in m’n handen met allemaal bandjes en ik 
had echt zoiets van HELP! Fijn dat mensen 

Onze jarigen 



me daarmee kwamen helpen. Wat ik heel lief 
vond was dat Michelle me nog even had ge-
beld om te vragen hoe het met me ging nadat 
ik was gevallen. 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Tessa van Beijnhem 

Namens het bestuur 

Dit jaar zijn we van plan om er stevig tegen 
aan te gaan. Losse eindjes worden vast-
geknoopt en we verbeteren waar mogelijk. 
Momenteel zijn we druk bezig om de website 
aan te passen. Hierdoor kunnen sommige   
pagina’s het nog niet goed doen. Of lijkt het 
net alsof we op paarden met een snor rijden  
(grapje van de programmeur). Hier wordt in 
ieder geval hard aan gewerkt zodat we zo 
snel   mogelijk een volledig functionerende 
website hebben! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur 2008-2009 
T.S.R. Cave ne Cadas  
 
Jory 
Bibi 
Grace 
Nadine 
Marlies 
Pieter 


