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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Vanaf deze editie wordt de Praad op een 
nieuw en handzamer formaat uitgebracht. Zo 
wordt het voor jullie nog gemakkelijker om 
van alle weetjes van de vereniging op de 
hoogte te blijven. 
 
De afgelopen weken hebben we samen veel 
leuke dingen gedaan zoals de kroegentocht, 
de SO van Hippocampus, de schaatsen en 

bierproeven avond en de pre-carnavals borrel.  
 
Met zoveel gezelligheid worden er natuurlijk 
de nodige vreemde opmerkingen gemaakt 
waardoor er weer veel te lachen valt met de 
wist-je-datjes. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Kroegentocht 

Activiteiten 



SO Hippocampus 
door Grace 

Afgelopen maand was het weer tijd voor het 
beroemde en beruchte SO in Enschede! Met 
elf man sterk waren we van de partij, wat 
meteen al zorgde voor een gezellige sfeer. Ik 
zelf zou dit weekend voor het eerst B springen 
starten, Tessa en Hanna vertegenwoordigden 
de Ba en Marlies de Bb. Het weekend begon 
met enigszins slecht weer, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Met een lekkere boerenhap 
begon de avond met wat dressuurproefjes, 
waar onze Tessa, Marlies en Hanna schitter-
den. 

Niet veel later brak het feestje los. Het thema 
was 'Woodstock 2009'. Met onze flitsende out-
fits kwam de sfeer al snel en bleef zeer lang. 
De laatste CnC'ers kwamen tegen de ochtend 
aangewaggeld in de blokhut en al met al was 
het een zeer onstuimige avond geweest ;) zie 
foto's ter illustratie! 

In de middag zijn we verder gaan uitbrakken 
tijdens de proefjes van Marlies en Hanna, die 
door waren naar de volgende ronde dressuur. 
Uiteindelijk eindigden Hanna, ik en Marlies 
respectievelijk 2e, 3e en 4e! Een mooi week-
end voor CnC dus weer! En natuurlijk eindig-
den we wederom in de Mac ;)… Op naar het 
volgende SO in Amsterdam! 

De volgende ochtend kwam echter hard aan, 
zeker omdat ik zelf (en dus de rest ook) vroeg 
op moest vanwege het springen. Eer dat ik 
mocht, hadden we al meerdere mensen er af 
zien kukelen, wat mijn zelfvertrouwen noch 
mijn brakke toestand verbeterde. Met yog-
hurtbenen ben ik uiteindelijk vol moed toch 
op het paard gestapt en wonder boven wonder 
twee ronden foutloos (en stijlloos) het       
parcours rond gekomen. 



Schaatsen & Bierproeven 
door Marlies 

Dinsdag 10 februari was het weer tijd voor 
een avondje schaatsen met daarna de nodige 
ontspanning in Café Kandinsky. Ondanks de 
regen waren Andreas, Bjorn, Jeroen, Sylvia 
(Hop) en ik zo dapper om op de fiets naar 
Stappegoor te gaan. Dit in tegenstelling tot 
Pieter en Veerle die heerlijk droog met de  
auto arriveerden (ik wil ook een auto!). 
 
Eenmaal op de schaatsbaan kwam ik er achter 
dat schaatsen net als fietsen is: als je het 
eenmaal kunt verleer je het niet meer.    
Daarom was ik ook nogal verbaasd toen ik zag 
dat het Andreas behoorlijk veel moeite kostte 
om vooruit te komen. Toen pas werd duidelijk 
dat hij voor het eerst in zijn leven op    
schaatsen stond! 
 
Speciaal voor Andreas hadden we een geel 
hulprekje gehaald zodat hij kon leren schaat-
sen. Pieter besliste echter al snel dat Andreas 
dat rekje helemaal niet nodig had. Het duurde 

niet lang voordat we in de gaten hadden 
waarom Pieter dat vond. Hij wilde gewoon 
zelf met het gele rekje over de ijsbaan sje-
zen. Alleen het remmen ging niet altijd even 
goed... 

Na een uurtje heel sportief te zijn geweest 
werd het tijd voor een biertje in Café     
Kandinsky om de avond op een ontspannen 
manier af te sluiten! 

Op 14 en 15 maart organiseert Blok een      
koninklijk SO. 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en M. 
  
Kosten 
Supporter: € 17,50 
Deelnemer: € 27,50 
  
Kathi en Marlies vertegenwoordigen Cave ne 
Cadas in de Ba en Bb.  Pieter, Veerle, Jory en 
Bjorn zorgen voor geestelijke bijstand waar 
nodig ;-) Dat wordt weer een topweekend! 

Stedenontmoetingen Onze winnaars 

Op SO Hippocampus hebben Hanna en Grace 
de eer van Cave ne Cadas hoog gehouden met 
hun mooie prestaties. Hanna is tweede ge-
worden in de Ba dressuur en Grace derde met 
B-springen. Van harte gefeliciteerd! 



Wist je dat…? 

• Marlies en Nadine extreem langzaam fietsen? 
• Jory flyers goedkeurt zonder deze ooit      
gezien te hebben? 

• Marlies vol verbazing uitriep dat hij nog 
steeds dik is ondanks dat ze er zo hard in 
kneep? 

• een huisgenoot van Bibi dacht dat Cave ne 
Cadas een vrouwendispuut is? 

• diezelfde huisgenoot zich afvroeg wat die 
kerel (Pieter red.) daar dan bij doet? 

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

• Bas vindt dat vrouwen hard zijn? 
• Pieter dat ook van zichzelf vindt? 
• Bibi wel eens bier in Jory’s gezicht spuugt? 
• Pieter de noten van Joris lekker vindt? 
• wanneer Veerle Pieter kneedt Pieter zacht 
wordt? 

• Pieter een beetje klept? 
• Jeroen ’s avonds heet is? 
• Pieter vindt dat Lisa wel lekker rijdt en    
Marius zich dat heel goed kan voorstellen? 

• Jeroen en Bjorn tijdens het SO van Hippo-
campus dachten dat alle vrouwen van CnC 
worst wilden? 

• dat Bjorn en Jeroen daar gelijk in hadden?  

• Pieter last heeft van kleptomane neigingen 
wanneer het om Bibi's kauwgom gaat? 

• Jory nat is in haar decolleté? 
• Jory van Grace op haar doosje moet letten? 
• Bibi’s doosje kapot is? 
• Jory niet kan naaien? 
• Grace wel kan naaien? 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

21-02-1988 Grace 
28-02-1986 Jory 
 
Alsnog van harte gefeliciteerd! 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail hem even 
naar pr@cavenecadas.nl. 

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 
 
• 19 jan 2009: 
 Hanna van QuickStar 
 
• 19 jan 2009: 
 Sira van Queen 
 
• 26 jan 2009: 
 Kathi van Nepal 

Zandhapper Trofee 

di 3 maart 
Onderlinge wedstrijd 
 
14 & 15 maart 
SO Blok 
 
do 19 maart 
Filmavond @ Pieter 
 
?? maart 
Activiteit: Westernrit 19 & 20 maart 

Indoor Brabant 
 
do 26 maart 
Borrel @ Stoffel 
 
di 31 maart 
Pre SO cocktailparty 
 
4 & 5 april 
SO Cave ne Cadas 



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 viel de eer aan 
Natasja. 
 
Stel je even voor: 
Ik ben Natasja Bosman en sinds een jaar ben 
ik student af en werk ik fulltime in Rotterdam 
als HR consultant. Het werkende leven bevalt 
me redelijk goed alleen mis ik wel de vrijheid 
om je eigen tijd in te delen. Gewoon overdag 
sporten en boodschappen doen wanneer het 
niet druk is zit er niet meer in helaas. 
 
Hoe lang ben je lid van CnC? 
Sinds oktober vorig jaar. 
 
Wat heb je allemaal gedaan? 
Eigenlijk heb ik aan nog geen enkele activiteit 
deelgenomen omdat ik tot nu steeds verhin-
derd ben geweest. Wel hoop ik mee te doen 
aan de onderlinge wedstrijd op 3 maart en het 
schaatsen en bierproeven lijkt me erg  leuk. 

Favoriete paard van het Zandeind: 
Een echte voorkeur heb ik niet maar Ik rijd 
meestal op Mariska. Voor de afwisseling vind 
ik het ook erg leuk om op een iets slomer 
paardje te rijden want bij Mariska heb ik 
meestal wel spierpijn van het inhouden nader-
hand.  
 
Leuke anekdote: 
Ik kon Mariska, zoals wel vaker, niet echt hou-
den toen we in galop gingen waarop Carola zei 
dat ik haar maar eens gewoon een paar rond-
jes moest laten gaan…. Zo gezegd, zo ge-
daan… Helaas werd ze er niet rustiger van 
maar juist steeds sneller waardoor het erg 
moeilijk was om haar tot stilstand te krijgen. 
 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Geen suggesties. 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Kathi. 

Namens het bestuur 

Nadat we tijdens de carnaval flink hebben 
kunnen feesten wordt het nu weer tijd voor 
de dagelijkse gang van zaken. Met natuurlijk 
weer een heleboel activiteiten van Cave ne 
Cadas. Zo hebben we binnenkort onze onder-
linge wedstrijd en komt het SO van Blok er al 
snel aan. En niet te vergeten ons eigen SO 
waarvoor de voorbereidingen in volle gang 
zijn. Vele handen maken licht werk, en alle 
hulp is van harte welkom! Als je graag mee 
wil helpen, stuur een mailtje naar              
info@cavenecadas.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
In Vino Veritas 
Bestuur 2008-2009 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Jory 
Bibi 
Grace 

Nadine 
Marlies 
Pieter 


