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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is 
het zover… tijd voor ons SO! Op dit moment is 
onze SO-commissie bezig met de laatste voor-
bereidingen om er een topevenement van te 
maken. In het weekend van 4 en 5 april zal 
manege ’t Zandeind oranje  kleuren om  
iedereen te laten zien dat wij van Holland 
houden. Met ruiters vanuit het hele land 
wordt er gestreden om de eerste plek in vijf 

categorieën. Maar natuurlijk wordt er ook 
goed gefeest. De kantine mag dan wel om 
02:00 uur dicht gaan, wij gaan gewoon door in 
de blokhut ;-) Ik heb er ontzettend veel zin in, 
samen maken we er ons feestje van! 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Onderlinge Wedstrijd 

Activiteiten 

door Bibi 

Op dinsdag 3 maart was het weer tijd voor de 
jaarlijkse onderlinge wedstrijd van CnC. Jory 
had voor wat lekkers gezorgd en het was 
meteen al een gezellige boel in de kantine, 
maar er moest wel nog gereden worden. 

Fleur mocht het spits 
afbijten op Mariska. 
Het was, zoals we ook 
niet anders gewend zijn 
van Mariska, een snelle 
proef. Grace was de    
concurrente van Fleur 
in de categorie La  
dressuur. Lex wilde 
even laten zien wat 
voor aparte moves hij in huis heeft, maar  
Grace wist hem goed onder controle te      
krijgen en een nette proef met hem te rijden. 
Daarna was het de beurt aan Rianne. Zij reed 
met Jacky een goede proef. Kathi reed haar 
proefje op Nepal en Hanna reed op Parma. 
Het was een spannende wedstrijd, want Kathi 
en Hanna waren allebei erg goed! Tot slot was 
het de beurt aan de categorie Ba dressuur. 
Jeroen heeft de eer van de mannen van Cave 
ne Cadas hooggehouden door mee te doen Op 
Loyd. Annelie reed een goede proef op       
Lorenz. De laatste starter van vanavond was 
Natasja met Queen, die vanuit haar werk snel 
op het paard gesprongen was. 



Ben je normaal gesproken al blij als je über-
haupt in staat bent om de prak van je bordje 
af te krijgen, deze keer ging bijna iedereen 
terug voor een nieuwe lading. 
 
Na het eten was het tijd voor de proeven.   
Kathi was ontzettend zenuwachtig, maar   
achteraf bleek dat helemaal niet nodig zijn. 
Het ging namelijk hartstikke goed! Jammer 
genoeg kan ik dat niet over mezelf zeggen, 
want  mijn paard besloot dat de vastgelegde 
proef te saai voor hem was en ging im-
proviseren. Eerst voelde hij zich te min voor 
de rechtergalop. Op zich nog geen wereld-
ramp, maar daarna begon mijn paard zijn   
eigen figuren ter plekke te verzinnen. Helaas 
kon de jury dat niet waarderen. Blijkbaar   
geven ze geen punten voor originaliteit bij 
dressuur. Dat had ik eerder moeten weten ;-) 

In het weekend van 14 en 15 maart zijn we 
met Cave ne Cadas naar de Stedenontmoeting 
van BLOK gegaan. We kwamen iets te laat 
daar, maar gelukkig hoefden Kathi en ik pas ‘s 
avonds te rijden waardoor we het rustig aan 
konden doen. Eerst maar eens een hapje 
eten. In tegenstelling tot de prut die je 
meestal krijgt voorgeschoteld op SO’s, was de 
pasta van de Blokkers werkelijk uit de kunst. 

Jory had foto’s gemaakt van alle starters, en 
ik heb de proefjes voorgelezen. Patrisia en 
Carola hadden het als jury erg gezellig, vooral 
de microfoon vonden zij een geweldige uit-
vinding! Nadat alle paarden weer op stal  
stonden was het tijd voor een biertje in de 
kantine, en natuurlijk de uitslag: de categorie 
Ba dressuur werd gewonnen door Jeroen, in 
de Bb dressuur ging de overwinning naar Kathi 
en de categorie La dressuur werd gewonnen 
door Grace. 

Jeroen mag zich vanaf nu clubkampioen 2009 
van Cave ne Cadas noemen, gefeliciteerd! 
Jory had verwacht dat een van de dames club-
kampioen zou worden, aangezien Jeroen de 
enige man was die meedeed. Daarom had Jory 
een heel erg schattig prinsessenkroontje ge-
kocht als trofee voor de clubkampioen. Maar 
natuurlijk werd net Jeroen toch de club-
kampioen, en ik moet zeggen, het kroontje 
stond hem helemaal nog niet zo slecht! 

SO Blok 

door Marlies 



Ik had tijdens de proef al in de gaten dat ik 
niet door was, maar Kathi maakte wel een 
goede kans. Vol spanning wachtten we de uit-
slag af. Toen was daar eindelijk het ver-
lossende woord: Kathi was door! Spontaan 
maakte ze een vreugdedansje waarna het 
feest losbarstte. Zoveel vrolijkheid werkte 
aanstekelijk, en het duurde niet lang voordat 
de feestgangers in polonaise de kantine van 
de Hollandsche Manege doorgingen. 

Voor hapjes werd gezorgd, maar desondanks 
had Bjorn zo’n verschrikkelijke honger dat hij 
de hand van Jory op wilde eten. Omdat Jory 
haar hand toch wel erg op prijs stelt, gingen 
we richting het Leidse Plein, waar Bjorn zijn 
honger kon stillen bij een bekende fastfood-
keten. 

Traditiegetrouw gingen we daarna naar de 
Bubbles: een van de foutste kroegen van    
Amsterdam. Eenmaal daar hielden Bjorn en ik 
het vanwege de grote drukte al snel voor    
gezien, waarna het echte avontuur pas begon: 
de weg naar de scouting vinden. 

Na door ongeveer tien taxichauffeurs te zijn 
geweigerd omdat ze de straat niet kenden, 
was er eindelijk een taxichauffeur die het 
aandurfde om ons naar de scouting te      
brengen. In het begin ging het goed, maar 
daarna raakten zowel de chauffeur als wij het 
spoor bijster. Na een rondje of wat te hebben 
rondgereden werden we uiteindelijk ergens in 
de buurt van de scouting gedropt. Na een 
wandeling van ongeveer twintig minuten (lang 
leve mobieltjes met internet en Google Maps) 
waren we dan eindelijk daar. 
 
Na een korte nachtrust begonnen we de dag 
met een wandelingetje door het Vondelpark. 
Kathi hoefde ‘s middags pas te rijden, dus 
maakten we van de gelegenheid gebruik om in 
Amsterdam Oud-Zuid te lunchen. 

Eenmaal terug op de manege reed Kathi haar 
proef zo goed dat ze nog een keer mocht    
rijden. Wederom zag het er netjes uit en toen 
de winnaar van de Ba bekend werd gemaakt, 
was het dan ook Kathi’s naam die door de 
kantine schalde. Gefeliciteerd! 

Vermoeid stapten we in de auto waarna het 
weekend zoals gebruikelijk werd afgesloten 
bij de McDrek. Dat was weer een mooi SO! 



Filmavond 

door Marlies 

Donderdag 19 maart hadden we een gezellige 
filmavond bij Pieter. Tot mijn grote vreugde 
had iedereen wat te eten en drinken mee-
genomen. Toen al dat lekkers eenmaal voor 
mijn neus stond uitgestald, moest ik alles 
even proeven. Nou ja, proeven, aanvallen lijkt 
me een betere benaming ;-) 
 
Mede dankzij mijn luidkeelse promotie voor 
de film Crank werd besloten om deze als   
eerste te kijken. Gelukkig maar, want ik had 
behoorlijk last van een after-dinner dip en 
moest eerst even goed wakker worden. 

Geweldige film: goede actie, veel actie, rare 
actie, lompe actie, grappige actie, kortom: 
actie! Ideaal om je avond mee te beginnen. 

Na zoveel actie brak dan toch de tijd aan voor 
een romantisch drama. Tenslotte waren er 
meer vrouwen dan mannen aanwezig, en het 
voorstel om de Transporter 3 te gaan kijken 
werd dan ook resoluut genegeerd (door de 
vrouwen). Het werd uiteindelijk Slumdog    
Millionaire. In tegenstelling tot mijn ver-
wachting vond ik de film uitzonderlijk goed.  
Een mooie afsluiter van een geslaagde avond! 

Op 25 en 26 april organiseert Marcroix hun SO 
Jungle Jockeys. 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La en Lb. 
Springen: L 
  
Kosten 
Supporter: € 15,- 
Deelnemer: € 25,- 

Stedenontmoetingen 

Heb je ook zin om mee te gaan? Aanmelden 
kan tot en met 10 april. Meldt je aan via 
so@cavenecadas.nl. 

Onze winnaars 

Jeroen gaf tijdens de Onderlinge Wedstrijd de 
dames van Cave ne Cadas het nakijken en mag 
zich voortaan Clubkampioen 2009 noemen. Je 
snapt natuurlijk wel dat hij zijn kroontje dag  
en nacht moet gaan dragen ;-) 
 
Op SO BLOK heeft Kathi, ondanks de zenuwen, 
een hele mooie prestatie neergezet. Ze heeft 
de eer van Cave ne Cadas hoog gehouden door 
eerste te worden in de Ba. 
 
Jeroen en Kathi: van harte gefeliciteerd! 



Wist je dat…? 

• Pieter denkt dat Veerle iets tussen haar    
benen heeft (en het is niet Sylvia). 

• Jory met een kroontje nergens op komt? 
• Bibi ontzettend dorst krijgt van noten? 
• Pieter met drie mensen moest duwen om 
hem eruit te krijgen? 

• Kathi vindt dat ze heel goedkoop is? 
• Marlies van te voren aankondigt dat ze iets 
heel fouts gaat doen? 

• Bjorn er samen met Sabine vandoor ging in 
Amsterdam? 

• als Pieter een vrouw zou zijn hij de hele dag 
met zichzelf zou spelen? 

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

• Bjorn in Amsterdam een knuffelservice     
begon? 

• Marlies haar bier niet in haar glas kan      
houden? 

• Marlies een krullenfobie heeft? 
• Bas met een acht is afgestudeerd? 
• Kathi in Amsterdam er twee heeft gehad in 
veertig minuten? 

• Kathi een nieuwe muziek machine heeft? 
• Kathi haar buurman haar zo mee naar huis 
mag nemen? 

• dit het vierde wist-je-datje van Kathi op een 
rij is? 

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 september 2008: 
 Samantha van QuickStar 
 
• 16 oktober 2008: 
 Lesley van Lesley 
 
• 1 december 2008: 
 Annelie van Jacky 
 
• 19 januari 2009: 
 Hanna van QuickStar 
 
• 19 januari 2009: 
 Sira van Queen 
 
• 26 januari 2009: 
 Kathi van Nepal 

Zandhapper Trofee • 23 maart 2009: 
 Bibi van Swiebertje 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

17-03-1981 Bas 
27-03-1982 Bobbie 
05-04-1988 Rianne 
 
Van harte gefeliciteerd! 

4 & 5 april 
SO Cave ne Cadas: Ik hou van Holland 
 
10 april 
Inschrijfdeadline SO Marcroix 
 
?? april 
buitenrit 
 
25 & 26 april 
SO Marcroix: Jungle Jockeys 

Staat je verjaardag er niet bij? Mail hem even 
naar pr@cavenecadas.nl. 

Beterschap 

We wensen Bibi veel sterkte en    
beterschap. We hopen dat je er snel 
weer bovenop komt! 

Namens het bestuur 

Het was een drukke maand waarbij we veel 
leuke dingen hebben gedaan, zoals de Onder-
linge Wedstrijd, het SO van BLOK en de film-
avond bij Pieter. En met ons eigen SO in het 
vooruitzicht gaat het nog veel drukker      
worden! Iedereen die graag mee wil helpen 
kan zich daar nog altijd voor aanmelden via 
info@cavenecadas.nl. Heb je overdag geen 
tijd om te helpen, maar wil je toch even    
komen kijken? Kom dan ‘s avonds naar het 
feest, we beginnen om 23:00 en gaan door tot 
in de late uurtjes! 

Met vriendelijke groet, 
 

In Vino Veritas 
Bestuur 2008-2009 

 
T.S.R. Cave ne Cadas 

 
Jory, Bibi, 

Grace, Nadine, 
Marlies en Pieter 


