
PRAAD 
Nieuwsbrief T.S.R. Cave ne Cadas November—December 2008 

Voorwoord 

Beste leden, 
 
Deze maand is de Praad een dubbelnummer 
voor November—December. Wegens drukte op 
het werk en de studie zat ik even wat krap in 
de tijd. Inmiddels is de scriptie zo goed als af 
en heb ik nu tijd genoeg om jullie van al het 
CnC nieuws op de hoogte te houden. Zo    
kunnen jullie lezen hoe gezellig het was bij 
de cocktailworkshop en hoe we de eer van 
Cave ne Cadas hoog hebben gehouden bij de 
bier-estafette en de SO van HORS. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
 
PR-functionaris 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Activiteiten 

Cocktailworkshop 

Op woensdag 5 november begon in de na-
middag de cocktailworkshop in Havana. Met 
negen mensen van CnC deden we mee, het 
was een geslaagde avond. 

door Nadine 

De workshop was boven bij de bar en werd 
gegeven door een zekere jongeman. Helaas 
weet ik zijn naam niet (hij heeft zich nooit 
voorgesteld), maar het is zeker een noemens-
waardige persoon. Ik heb namelijk nog nooit 
zo’n humorloze gast ontmoet: cocktails ma-
ken was een hele serieuze zaak voor hem. Hij 
heeft ons tot in de details uitgelegd hoe je 
een hoeveelheid drank kan meten met een 
maatbeker, de beker heeft hij vervolgens 
rond laten gaan en hij gaf echt óveral serieus 
antwoord op…! Misschien had een cocktail 
hem goedgedaan... 



Inmiddels bestond ons team uit drie mensen 
en hadden we er nog twee nodig. Ik twijfelde 
geen moment en schakelde Bjorn en Bastiaan 
(een vriend van Bjorn) in. Eerst aarzelden ze 
nog of ze het wel konden maken om de 
paardrijdverenging te vertegenwoordigen, 
maar het vooruitzicht van veel bier drinken in 
een korte tijd, trok hen uiteindelijk toch over 
de streep. Ons team was compleet en samen 
gingen we de strijd aan tegen Merlijn 
(voetbal), Melmac (korfbal) en Studenten-
wintersport. De eerste ronde was daverend 
spannend: op het nippertje wisten we Merlijn 
te verslaan. Dit tot groot ongenoegen van de 
stoere voetballers die het maar niet konden 
verkroppen te zijn verslagen door de paard-
rijvereniging. Helaas bleef het bij dit succes, 
ondanks onze volledige inzet. In tegenstelling 
tot andere teams hadden wij geen reserves 
tot onze beschikking of teamleden die eerst 
in de jury hadden gezeten en ons een valse 
start hadden bezorgd. Hoe opmerkelijk was 
het dat het team met het ex-jurylid uit-
eindelijk de bierestafette won! Desondanks 
was onze doelstelling behaald: we hadden  
immers één team verslagen! En het feit dat 
dit team Merlijn was maakte de overwinning 
alleen maar beter. Volgend jaar gaan we 
twee rondes winnen! 

Na de grote afgang van vorig jaar waarbij we 
als aller- aller- allerlaatste zijn geëindigd 
moest het dit jaar anders. Dit jaar zouden we 
namelijk winnen, al was het maar één ronde! 
Met zorg stelde ik een team van bierdrinkers 
samen. Dit kostte de nodige moeite, want 
binnen Cave ne Cadas zijn er, behalve Jeroen 
en ik, niet al te veel mensen die bier drinken. 
Gelukkig was Nadine bereid om de eer van 
Cave ne Cadas te verdedigen, ondanks het 
feit dat ze bier helemaal niet lekker vindt. 

Natuurlijk is dit een factor geweest waardoor 
we een beetje melig werden, maar de cock-
tails hadden ook hun aandeel. We begonnen 
met de “key west cooler”, die bij iedereen 
geloof ik wel in de smaak viel. Alleen Bibi had 
iets zuiniger met de drank kunnen doen, want 
die van haar was een beetje te sterk. Pieter 
had per ongeluk een lekkere, oranje variatie 
gemaakt, maar heeft hem achteraf toch nog 
gefikst. De tweede cocktail was de Caipirin-
ha, een Mojito met limoen i.p.v. munt. 
 
Na de cocktails zijn we met zeven mensen 
blijven eten. Het eten was lekker zoals je 
verwacht bij de Havana, maar voor Pieter 
was het tijdens het eten misschien wat    
minder leuk. Ik heb niet bijgehouden hoeveel  
opmerkingen hij naar zijn hoofd heeft gehad, 
maar hij was wel de hele avond het zwarte 
schaap, arme jongen! 
 
Op de website staan wat foto’s, ze zijn niet 
zo heel mooi, want we hadden niet echt een 
fotocamera. 

Bierestafette 
door Marlies 

SO HORS 
door Jory 

Zaterdagochtend half 12 staat het vertrek 
naar Amsterdam op de planning. Spannend als 
SO's altijd zijn (en vanwege een heel ver-
velend werk-ritme) sta ik om half 9 naast 
mijn bed. Alle tijd dus nog om mijn spullen in 
te pakken, uitgebreid te ontbijten, lekker 
lang te douchen, en ervoor te zorgen dat ook 
de rest op tijd wakker is en bij mij voor de 
deur staat. En wonderbaarlijk genoeg is me 
dat gelukt! Om klokslag half 12 zaten we in 
de auto op weg naar Grace en Michelle. Na 
ook Grace en de wedstrijdkleding in de auto 
te hebben gepropt vertrokken we netjes op 
tijd richting Amsterdam. 
 
Zo goed als in 1x  vonden we de blokhut op 
het aangewezen tijdstip. Als we later zouden 
komen zouden we niet meer binnen kunnen... 
Maar Veerle heeft dan ook goed doorgereden 
op de snelweg en ook Marius' TomTom heeft 
een nuttige bijdrage geleverd. 



In de blokhut hebben we alvast de bedden 
klaargelegd voor de nog komende korte 
nacht. Nadine vroeg zich dan ook af waarom 
we überhaupt bedden mee hadden genomen, 
als we toch zo weinig zouden slapen?! Volgens 
mij was ze er achteraf toch wel blij mee... Ik 
in ieder geval wel! 
 
Samen met Fleur en Raymond (HOP) vertrok-
ken we vervolgens naar het tramstation om 
onze weg naar de manege te vervolgen. Daar 
aangekomen hebben we ons ingeschreven en 
mochten Grace en Veerle direct loten. Deb-
bie had al geloot, want zij was al eerder met 
haar familie naar Amsterdam gekomen. Vol-
gens mij hadden Debbie (Bb) en Veerle (M) 
best prima paardjes. Ze reden beide een net 
proefje, maar waren helaas niet door bleek 
later. Het paardje van Grace (Bb) was wat 
chagrijnig en had duidelijk niet zo'n zin om 
hard te werken. Gelukkig pakte Grace hem 
supergoed aan en veroverde daarmee een 
plek in de halve finale. En wat wás ze blij dat 
ze nog een keer mocht de volgende dag ;) Wij 
waren overigens nog blijer.. Vooral toen de 
volgende dag eenmaal was aangebroken, 
maar daarover later meer. 
 
Eerst feest. Met een thema 'Red light in Am-
sterdam' kan het al niet meer misgaan zou je 
zeggen! Toch was het een redelijk mak feest-
je en was iedereen blij toen we rond half 1 
de stad in gingen. In een van de foutste kroe-
gen van Amsterdam (de Bubbles red.) hebben 
we ons tot in de late uurtjes prima kunnen 
vermaken, ondanks dat de muziek en de man-
nen fouter en fouter werden naarmate de 
avond vorderde. Ach.. In vino veritas, toch? 
 
Om een uurtje of 5/6 (ik weet het niet 
meer?), zijn we lekker onder de wol gekropen 

om er voor half 10 niet meer onderuit te    
komen. Redelijk geslapen, want wat was het 
koud daar!!!! 
 
De volgende ochtend hebben we eerst een 
prachtige toeristische route door Amsterdam 
gedaan, aangezien er toch nog veel tijd was 
voordat de ALV van de VNS zou beginnen. 
Conclusie: Oók in Amsterdam zijn de meeste 
AH's op zondag gewoon gesloten. Dankzij   
Marius' TomTom (dat ding verdient een     
medaille) vonden we er toch nog eentje, 
waar we en lekker ontbijtje en een taart voor 
de door de VNS uit te roepen beste vereniging 
van het jaar hebben gekocht. 
 
Na opnieuw een toeristische route, maar dan 
door de parkeergarage, kwamen we net op 
tijd aan op de  manege voor de vergadering 
en daarna de halve finales. Grace reed      
alweer een nette proef op een iets leuker 
paard en was door naar de finales! Helaas 
vonden die finales pas om half 5 plaats en 
moesten we dus in niet geheel fitte staat nog 
heel erg lang wachten... Maar natuurlijk    
waren we heel blij voor Grace ;-) 
 
Ook in de finale wist Grace een leuke proef 
neer te zetten op weer een leuk paardje. 
Maar de prijsuitreiking hebben we gemist, 
omdat we meteen na de proef naar huis zijn 
gereden. Grace moest namelijk ook nog   
werken tot half 1... (Respect!). In de auto op 
de terugweg hoorden we dat ze uiteindelijk 
op de tweede plek was beland. Gefeliciteerd 
nog! De beker staat inmiddels bij Veerle op je 
te wachten. 
 
Om er maar even een traditionele afsluiter 
tegenaan te gooien: Al met al was het weer 
een gezellig SO. Op naar SO Hippocampus in 
Enschede! 

Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 
 
di 23 dec Borrel @ Stoffel 
di 13 jan Onderlinge Wedstrijd 
za 17 jan Inge terug! 
wo 21 jan Welcome Week  
?? ?? jan buitenrit 
vr 23 jan deadline opgeven SO Hippocampus 



Wist je dat...? 

• Pieter zegt dat hij vorig jaar een vrouw was? 
• Bibi niet klaar komt met Harry? 
• Pieter Bibi's kontje wel lekker vindt? 
• Marius stomdronken wordt van 2 cocktails? 
• de cocktailmeneer zo droog was dat zelfs 

Veerle's assortiment aan stomme op-
merkingen tekort schoot? 

• volgens Jory Luxemburg aan Nederland 
grenst? 

• Veerle op de borrel van Concorde honderd 
Duitse mannen zag? 

• Pieter niet op kan tegen honderd Duitse 
mannen? 

• Jory vindt dat Pieter het beter af kan met 
Jory EN Veerle? 

• Jory bij de borrel van Concorde met 2 wijn-
tjes meer op zelfs met een aap zou zoenen? 

• sommige CnC bestuursleden de aandacht 
van de ober probeerden te trekken met   
behulp van hun boezem? 

• niet alle CnC bestuursleden hier even suc-
cesvol in waren? 

• Jory denkt dat je met een muis foto’s kan 
maken? 

• Marius heeft geprobeerd Nadine te ver-
giftigen met zijn kookkunsten? 

• Pieter vindt dat je eerst de nodige voor-
bereidingen moet treffen voordat je met je 
vriend naar de sauna gaat? 

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

Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La en Lb. 
Springen: B en L. 
 
Kosten 
Supporter: € 17,50 
Deelnemer: € 27,50 
 
Zoals we van Hippocampus zijn gewend gaat 
het weer een ontzettend leuk weekend wor-
den! Op dit moment hebben Grace, Veerle, 
Pieter, Marlies, Bjorn, Jory, Marius en Bibi 
zich al aangemeld om mee te gaan.  
 
Heb je ook zin om mee te gaan? Aanmelden 
kan tot en met 23 januari. Meldt je aan via 
so@cavenecadas.nl. 

Stedenontmoetingen 

In de maand januari zijn er helaas geen SO’s, 
maar gelukkig wordt dit ruimschoots gecom-
penseerd door het SO van Hippocampus. In 
het weekend van 7 en 8 februari organiseren 
zij namelijk hun SO Woodstock 2009 — 2 Days 
Of Peace, Music And Horses!  



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 
 
• 1 dec 2008: 
 Annelie van Jacky 

Onderlinge Wedstrijd 

Op 13 januari 2009 
zal de eerste CnC-
activiteit van het 
nieuwe jaar plaats 
gaan vinden op de 
manege in Riel! 
 
Daar zullen we 
gaan strijden om 
de titel Ver-
enigingskampioen 
2008-2009. 
 
De volgende klasse's zullen verreden worden: 
Ba (beginners, zonder galop) 
Bb (midden) 
La (gevorderd) 
Lb (vergevorderd) 
M (bij voldoende animo) 
 
De kosten zijn € 8,50 per persoon. Inschrijven 
is mogelijk tot dinsdag 6 januari 2009. 
 
Wij hopen op veel inschrijvingen en natuurlijk 
een supergezellige avond! 

Onze winnaar: Grace 

Op SO HORS heeft Grace de eer van Cave ne 
Cadas hoog ge-houden met haar mooie pres-
tatie in de Bb dressuur. Zij is namelijk 2e ge-
worden! Van harte gefeliciteerd! 

Zandhapper Trofee 

28-11-1980 Pieter 
04-12-1987 Mirna 
11-12-1982 Veerle 
21-12-19xx Mijke 
29-12-19xx Caroline 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail hem even 
naar pr@cavenecadas.nl. 

Onze jarigen 

CnC nader bekeken 

Elke maand stelt een lid zich aan jullie voor. 
Een nieuw iemand, of misschien iemand die 
we al lang kennen. Deze keer vroeg ik aan 
Tessa of ze aan deze rubriek mee wilde doen. 
 
Stel je even voor: 
Ik ben Tessa, 25 jaar, woon in Tilburg en ben 
tweedejaars studente bedrijfscommunicatie 
en digitale media op de UvT. Het is een pre-
master, dus vanaf februari ga ik beginnen 
met afstuderen en mijn afstudeerscriptie.  
Behalve paardrijden ben ik gek op  dansen, 
shoppen en uitgaan. 
 
Hoe lang ben je lid van CnC? 
Ik ben nu sinds een paar weken lid van CnC. 
Ik wilde al lang weer een keer paardrijden, 
toen hoorde ik van Lesley dat je ook kunt 
paardrijden met je sportkaart. Vroeger heb ik 
ook een aantal jaar gereden, maar dan bij 
een ponyclub. Dit was voor mij alweer acht 
jaar geleden.  Ik ben samen met Lesley      
begonnen met  paardrijden en was meteen 
weer enthousiast, behalve de spierpijn na de 
eerste les die was iets minder. 
 
Wat heb je allemaal gedaan? 
Ik heb verder helaas nog geen activiteiten     
gedaan via CnC. Ik zou wel graag willen gaan 
buitenrijden, want dat vind ik echt super leuk 
om te doen. 
 
Favoriete paard van het Zandeind: 
Heb nog niet op heel veel paarden gereden, 
alleen op Lesley en Queen. Die vond ik allebei 
wel leuk om op te rijden. Lesley is heel 
groot, dus dat is wel even wennen. Queen 
vind ik een mooi paard en ook heel lief. 



Leuke anekdote: 
Ik was vergeten dat je met paardrijden toch 
best veel spieren gebruikt en kon na mijn 
eerste les anderhalve week niet goed lopen 
door de spierpijn. 
 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Ik zou wel graag willen dat er ook eerder op 
de avond lessen waren. Verder heb ik het tot 
nu toe nog geen verbeterpunten. Iedereen is 
heel aardig en als je hulp nodig hebt is er al-
tijd wel iemand om je te helpen. 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Natasja Bosman 

Namens het bestuur 

Hierbij is er een einde gekomen aan de    
laatste Praad van 2008. Maar niet getreurd, in 
2009 komen er weer genoeg nieuwe Praads 
aan. Maar eerst lekker genieten van een wel-
verdiende kerstvakantie ;-) Het bestuur van 
Cave ne Cadas wenst iedereen dan ook hele 
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur 2008-2009 
T.S.R. Cave ne Cadas  
 
Jory 
Bibi 
Grace 
Nadine 
Marlies 
Pieter 


