
 

         

PRAAD 
 Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas                           Juli 2008 

Voorwoord 
Hallo leden, 
 
Juli is de hooimaand en is voor ons als 
paardeliefhebbers dan natuurlijk ook een 
prachtige maand! Een lekker zonnetje, op 
vakantie en leuke dingen doen! Even rust naar 
alle tentamens. Het zal een rustige maand 
worden, al hebben we wel een zeer leuke 
activiteit gepland: het Enschede weekendje. 
Alvast een hele fijne vakantie iedereen! 
Voor suggesties mail aub naar 
info@cavenecadas.nl!  
 
Groetjes, 
Grace Bronmans 
PR Cave ne cadas 
 

Activiteiten 
Afgelopen maand was een redelijk rustig 
maandje. We hebben echter weer een SO 
erop zitten: een aantal leden van CnC zijn 
afgereisd naar Eindhoven en hebben hier een 
zeer mooi feestje gehad. Uit geheime 
bronnen blijkt dat er menigmaal geintegreerd 
is met andere verenigingen! Ook Brede 
Hippique was zeer geslaagd ondanks een paar 
buitjes en hierbij wil ik namens het bestuur 
iedereen die hieraan mee heeft geholpen 
bedanken!  Foto’s op www.cavenecadas.nl! 
 
 
 
Concours Hippique Breda 

 
22 juni zijn er enkele CNC’ers samen met 
voor de SO-insiders, Rianne en de man die er  
 
nog jong uitzag voor zijn leeftijd, afgereisd 
naar Breda. Daar op een flink stuk grasland  
waren we uitgenodigd te komen helpen bij 
het begeleiden van het publiek.  
 
Na een korte instructie waren we al snel op 
onze plekken aangewezen. Al hoewel onze 
basisfunctie eigenlijk klaar-over was, moesten 
we meer alert zijn op mensen die van het 
padje afgegaan waren. Maar samen met een 
lekker zonnetje en een zeer korte stortbui 
was t allemaal erg genieten. Wat is het toch 
mooi die mensen zo fanatiek en vol passie op 
een paard te zien zitten. Zowel bij de 
onderdelen cross, als dressuur en koetsje 
rijden was het gewoon genieten. Helaas wel 
wat valpartijen, maar ze zorgden wel voor 
spektakel. Degene die ik heb zien neergaan 
deden dat ook erg overtuigend.  
 
Aan het eind van de dag hebben we nog een 
lange hoedjespresentatie gezien (Boerka is in 
dames!) met daarna nog twee laatste 
hoogtepunten. Een demonstratie van hele 
grote Shetland pony’s en daarna een zeer 
fanatieke race met kleinere.  
 
Tenslotte via de Mac weer op naar huis. 
 

SO Concorde/ Les Chevaliers 
Een SO-weekend: weinig slaap, veel 
drank en feesten, zondags brak. Dat was 
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ook nu in Son bij Eindhoven, weer het 
(beproefde) recept. Georganiseerd door 
Concorde en Les Chevaliers met het 
thema Pretty in Pink. Aangezien ik geen 
roze kleding heb, dacht ik deze keer 
themaloos te gaan (och wat jammer 
nou). Maar Marius goed geslaagd en heb 
ik alsnog het hele weekend in het 
ontzettend roze rondgelopen. 

De CnC afvaardiging was in eerste 
instantie een beetje karig; alleen Marius 
en ik. En we deden niet eens mee... Dus 
wij ondersteunden en supporterden te 
compensatie “de rest” maar extra goed. 
In de avond werden we versterkt met 
Jory, Bas, Jeroen en Veerle. Die 
uiteindelijk wel allemaal diep in de nacht 
weer naar Tilburg zijn vertrokken. 

We sliepen in tenten op het 
manegeterrein en ik was bang dat ze 
niet waterdicht zouden zijn (je kon er 
doorheen kijken...). Snachts is het even 
wezen miezeren, maar het ging prima. 
Het was verder stiekem 
(onaangekondigd) heerlijk zonnig weer. 
Zondags was het zo warm, dat het in de 
binnenbakken meer een sauna was. 

Zondagmiddag: Pownierace. We hadden 
geen idee waar we ons voor hadden 
aangemeld (ik had Marius ongevraagd 
ingeschreven). Dus wij zagen de bui al 
hangen. Of beter gezegd: wij zagen ons 
al als zandhappers liggen. Om pionnen 
heen zigzaggen, rondje om paal, tussen 
balken door. Dit alles zonder zadel, met 
attributen en uiteraard zo snel mogelijk. 
Wonder boven wonder zijn we blijven 
zitten, hangen, liggen, etc. en heel 
aangekomen. Waar ik onder de roze 
bandages en zelf lippenstift verreweg als 
laatste over de finish-streep ging. Maar 
wel erg leuk dus :) 

Nu veeel te lang wachten voor het 
volgende SO, dus maar snel met plannen 
van de zomeractiviteiten verder! 
 
Hier de foto's: 
http://www.cavenecadas.nl/foto/2008/co
cocheval/ 
 
 
 

Wist je dat…? 
 
- Jory tijdens so coco/cheval de hele avond 
aan haar telefoon geplakt zat, en dat dat niet 
vanwege één persoon was? 
- Jeroen Jory graag als ‘tip’ geeft voor 
objectieve roddels en verhalen? 
- Pieter volgens de voorspellingen 'niet alleen 
zou slapen'? 
- Veerle’s helderziend is? 
- Jeroen sjans had, maar nog niet zó 
wanhopig was? 
- Bas het begrip 'bob' niet begrijpt? 
- Marius niet eens meer ver genoeg kon tellen 
om zn eigen score bij te houden? 
- Veerle de slappe lach kreeg om de 
'brandslang' van Jeroen (hop)? 
- Veerle de volgende keer de mannen van CnC 
een kuisheidsgordel om gaat doen? 
- CnC op het laatste SO erg goed geintegreerd 
heeft? 
- Pieter vrij voor-spel-baar is? 
- Bas het niet erg nauw neemt met 
(verkeers)regels? 
- mannen van CnC moeite hebben met rijden 
zonder zadel? 
- Wist je dat Marius op zijn best is helemaal in 
het roze? 
- Hij namelijk op het pretty in pink SO in Ehv 
wel vier dames wist te versieren? 
- Ook Jeroen, die niet eens in het roze was, 
een (aantal) dame(s) aan de haak heeft weten 
te slaan (hij was er naderhand nogal 
mysterieus over) 
-Nadine een zweepje genieus vindt? 
 
Wanneer je een leuke wist-je-dat weet, sms 
deze dan naar 0626601463 of mail naar 
pr@cavenecadas.nl 
 
 

Oproepje! 
 
Ook dit jaar zal CnC actief zijn in de TIK-week 
om de vereniging te promoten. Op dinsdag 19 
en woensdag 20 augustus zullen we met een 
standje bij de TIK markt en Nachten van 
Pendragon aanwezig zijn. We zouden het 
gezellig vinden als we met zoveel mogelijk 
mensen onze vereniging kunnen promoten. 
Kun je een van deze dagen aanwezig zijn, 
laat het even aan iemand van het bestuur 
weten. Dinsdag: 12-16uur en woensdag 19-
22uur. Alvast bedankt! 
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Uitgelicht!  
Dronken paardrijder de cel in 

 
Een Poolse boer heeft een nachtje in de cel 
mogen brommen omdat hij dronken op een 
paard rondzwalpte. Voor de politie was het 
dan ook een koud kunstje om de zigzaggende 
Grzegorz Majewski (57) aan de kant te zetten. 
Een ademtest wees uit dat de drinkebroer zes 
keer boven de toegestane limiet zat, wat hem 
ook nog eens een boete van 440 euro 
opleverde. "Hij zei dat hij enkel wat frisse 
lucht wilde na een stevig avondje zuipen met 
vrienden. Wat hij er wel vergat bij te 
vertellen, was dat hij een serieus gevaar 
vormde voor andere weggebruikers", aldus 
een politiewoordvoerder.  
03/06/08 12u44 
 
 
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 Jeroen 
zich voor: 
 
Stel je even voor: 
Ik ben Hanna van Swol en 21 jaar jong. Sinds 
het afgelopen studiejaar woon ik op kamers in 
Tilburg, ik studeer hbo-pedagogiek aan 
Fontys. Mijn ouders wonen in Kampen en hier 
heb ik voordat ik op kamers ging altijd 

gewoond. In de weekenden ben ik vrijwel 
altijd nog in Kampen te vinden.  

Hoe lang ben je lid van CnC? 
Op 12 november 2007 heb ik voor het eest bij 
CnC gereden en ben hierna lid geworden van 
CnC. Dus ik ben nog geen jaar lid van CnC 

Wat heb je allemaal gedaan?  
Dit is een hele open vraag… Ik kan hem op 
verschillende manieren beantwoorden 
bijvoorbeeld zou ik jullie kunnen vertellen 
wat ik vandaag allemaal heb ik gedaan of bij 
CnC of mijn hele levensverhaal hier neer 
kunnen zetten. Maar ik zal het erbij houden 
wat ik op het gebied van paarden heb gedaan. 
Toen ik nog jong en klein was ben ik al 
begonnen met paardrijden, in Kampen heb ik 
jarenlang bij een manege gereden. Ik heb als 
kind ook nog 1 jaar aan voltige gedaan op de 
manege.  Nu zal ik hiervan niks meer bakken, 
ik zal niet meer eens op het paard kunnen 
springen.  

Ik heb diverse verzorgpony's gehad op de 
kinderboerderij, hier kom ik sinds ik kan 
lopen. Toen 3 jaar was ging ik hier al alleen 
heen. Voor mij is dit ook een soort van 
tweede thuis.  In de weekenden verzorg ik 
daar nog steeds een haflinger merrie Wessley. 
Met haar rijd ik veel buiten en men ik af en 
toe.  

Nu rijd ik bijna elke maandag avond in de les 
van CnC mee, dat was wel even flink wennen. 
Het was jaren geleden dat ik figuren gereden 
had. En buiten in een goede galop 
aanspringen doe ik ook niet dus dat was wel 
even nadenken over de juiste hulpen. Wessley 
rijd ik voornamelijk op stem en op de manege 
moest ik weer veel meer met mijn benen 
doen.  

Favoriete paard van het Zandeind: 
Ehm ik heb niet echt een lievelingspaard op 
de manege. Met de paarden van het Zandeind 
heb ik niet echt een band, ik ben niet aan een 
bepaald paard gehecht. Elk paard heeft zijn 
voors en tegens. Parma vind ik een mooi 
paard om te zien, Harry is een echte knuffel 
op stal, Jacky vind ik zelf heel lekker zitten, 
Queen is fijn om te rijden omdat je de hulpen 
maar heel licht moet geven en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. 

Leuke anekdote: 
Volgens mij heb ik die niet echt, ik vind het 
wel grappig dat anderen een bepaald beeld 
van mij hebben. Zo zei Michelle laatst in het 
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 kader van het zeilweekend dat ik wel knopen 
kon leggen want ik had bij de scouting 
gezeten. Nou nee ik ben nooit een padvinder 
geweest en zal het ook niet snel worden.  

20-07-89  Bibi 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
pr@cavenecadas.nl  Wat zou je anders willen zien bij CnC? 

Ik kan niet echt iets bedenken wat ik zou 
veranderen bij CnC 

 

 
Namens het bestuur: Aan wie geef je het stokje door? 

Het stokje geef ik door aan: Sira   
De vakantie zit er weer aan te komen, wat 
betekend dat  het wat rustiger gaat worden. 
Maar wees niet getreurd: we gaan binnenkort 
weer gezellige dingen doen zoals zeilen, 
weekendje Enschede en wie weet wat de 
zomer nog meer in petto heeft.. Namens het 
bestuur alvast een hele fijne vakantie 
toegewenst! 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! 

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.  

Met vriendelijke groet, • 17-12-2007 Aldo 2x (!!)  
Quick-star Bestuur TSR Cave ne Cadas 

 
• 21-01-2008 Annelie  

Loyd 
Michelle van den Boom 
Pieter de Bruijn 

• 11-03-2008 Sira  
Loyd 

Bobbie Opstal 
Inge Zwoferink 

• 26-05-2008 Sira 
Lorenz 

Grace Bronmans 
Eefje van Pelt 

• 26-05-2008 Bobbie 
Queen 

 
 

• 26-05-2008 Martine 
Lesley 
 

 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren: 
 
zo 27 juli   vertrek Inge 
ma 28 juli - 10 aug Manege dicht! 
do 7 aug   Borrel 
ma 11 aug  TIKvergadering 20:00               
   Les 
ma 18 aug   Les 
18-22 aug   TIKweek 
ma 25 aug   Les 
20/21 sept   MierloWeekend 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onze jarigen  

Wij feliciteren alvast: 
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