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Juli en augustus 2009 

Voorwoord 

Beste leden, 
 
De rustige zomermaanden zijn begonnen. Nou 
ja, rustig… Als het aan Cave ne Cadas ligt 
wordt het allesbehalve dat! Van 28 t/m 30  
augustus gaan we er een weekeindje tussen-
uit. Lekker genieten van een mooie omgeving, 
bijkletsen met leuke mensen, het maken van 
een buitenrit, en misschien wel een feestje ;-)  
 
Kortom: GEZELLIGHEID! 

Maar er is meer: de Nachten van Pendragon 
komen eraan, Breda Hippique, de TUC en het 
VNSK. Vervelen is geen optie ;-) 
 
Voor nu wens ik je in ieder geval veel lees-
plezier met de nieuwe Praad! 
 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Presentatie van Bonita 

door Pieter 

Bonita is een 3-jarige merrie die Veerle en ik 
verzorgen. Het is de dochter van Memese (die 
kreupel werd tijdens ons wedstrijdweekend in 
april). We waren net begonnen om haar zadel-
mak te krijgen, tot het idee van Patrick (de 
eigenaar) kwam om haar te gaan presenteren 
op een paardenkeuring. Dit moet je doen om  

in het stamboek opgenomen te worden (van in 
dit geval de NRPS). Wij hebben de afgelopen 
paar maanden flink getraind. Tot zowel paard 
als mens het longeren en rondjesrennen beu 
was. 
 
Aangezien ik geen flauw benul had wat er ging 
gebeuren (en ik blijkbaar de aangewezen per-
soon was naast het paard te gaan rennen), 
zijn wij op YouTube filmpjes wezen kijken van 
andere presentaties. Zag er makkelijk en soe-
peltjes uit. Jammer dat dat bijna alleen door 
professionals wordt gedaan… 



De grote dag aangebroken: om 4 uur ‘s nachts 
opstaan. We moesten voor 8 uur in Vrouwen-
polder (Zeeland) zijn, met presentatie-klaar 
paard. 200 andere paarden en Bonita schiet 
flink in de stress. Na ongeveer een uur komt 
ze tot rust en kan ik het eerste onderdeel 
doen. Stilstaan voor de jury (ging maar een 
beetje) en over een verharde ondergrond een 
stuk heen en weer lopen en draven. Ging 
goed, dus voor mij kon het al niet meer stuk. 

Een paar uur later (flink stoeien om een      
gestressed paard in de trailer te krijgen) 
mochten we op het gras ons kunstje iets    
groter en langer opnieuw doen. Wonder boven 
wonder schrok ze maar een paar keer, een 
beetje. Na een lang beraad van de jury heeft 
ze uiteindelijk de 2e premie gekregen 
(gewoon goedgekeurd). Al met al een flinke 
belevenis, maar wel "once in a lifetime" ;)" 
 
groetjes, Pieter  

Op 26 en 27 september zijn de kampioen-
schappen: het VNSK Helden van Vroeger. 
 
Kathi en Hanna hebben zich beiden ge-
kwalificeerd voor de Ba en zullen hun uiterste 
best gaan doen om die felbegeerde 1e prijs in 
de wacht te slepen. 
 
Daarnaast organiseert de VNS een lustrum-
wedstrijd waarbij iedereen mee kan doen. 
 
Kosten: 
Eten & slapen: € 18,50 
VNSK-Start: € 10,00 
Lustrum-Start: € 8,00 
  
• Wil je Kathi en Hanna supporten? 
• Wil je graag een wedstrijdje rijden?  
• En heb je zin in een goed feestje? 
 
Kom dan naar het VNSK! 
 
Meld je aan via so@cavenecadas.nl. 

Stedenontmoetingen 



Breda Hippique 

Van 2 tot 6 september is er in Breda een groot 
paardenevenement: Breda Hippique.  Er zijn 
maar liefst vijf verschillende wedstrijd-
onderdelen: derby, dressuur, eventing, sprin-
gen en vierspan. Het is ieder jaar weer een 
hele happening met zo’n 40.000 bezoekers. 
 
 
Publieksbegeleiding 
Ook dit jaar zijn Veerle en Pieter verant-
woordelijk voor de publieksbegeleiding. Bij 
eventing is er de cross-country met een par-
cours van 5 km, dat op een aantal plaatsen 
het publiekspad kruist. Zij zorgen ervoor dat 
het publiek niet op het parcours loopt op het 
moment dat er een paard aankomt.  

 
Extra hulp 
Op zaterdag 5 september en vooral op zondag 
6 september bij eventing, kunnen Veerle en 
Pieter extra hulp gebruiken. Eten, drinken en 
vervoer wordt verzorgd. 
 
 
Meehelpen? 
Wil je weten hoe het er achter de schermen 
van zo’n evenement aan toe gaat? Dan is dit 
je kans om dat te ontdekken! Stuur een mail-
tje naar pieter@cavenecadas.nl. 
 
 
Meer informatie 
Wil je eerst wat meer te weten komen over 
Breda Hippique? Neem dan een kijkje op hun 
website: www.bredahippique.nl. 

Wist je dat…? 

• Line dancing voor Jeroen hetzelfde is als 
voorspel? 

 
• Hij vervolgens midden in de Philip een paar 
pasjes liet zien? 

 
• Jory niet aan goedkope porno doet? 
 
• Pieter Jory’s kauwgom voor wil kauwen? 
 
• Jory het minder doet? 

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

• CnC een mannenavond had? 
 
• en dat Jory dat alleen maar leuk vindt? 
 
• Jory een trio wil maar niet met 2 mannen 
maar ook niet met 2 vrouwen? 

 
• Jory het met 8 mannen tegelijk deed in haar 
middelbare school tijd? 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

 
22-08-1982 Jeroen  
 
Van harte gefeliciteerd! 

 
 
ma 17 aug: GEEN LES! 
 
di 18 aug:  TIK-markt en  
   Nachten van Pendragon part 1 
 
wo 19 aug: Nachten van Pendragon part 2 
 
ma 24 aug: GEEN LES! 
 
do 27 aug:  CnC borrel @ Stoffel 
 
28 - 30 aug: CnC Weekend 
 
ma 31 aug: Algemene LedenVergadering 
 
5 & 6 sept: Breda Hippique 
 
do 3 sept:  Tilburg University Cantus 
 
26 & 27 sept: VNSK Parafrid  

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 
 
• 18 mei 2009: 
 Anna  



Namens het bestuur 

Met deze Praad zijn mijn Praad-maak-kunsten 
ten einde gekomen. Het is voor ons als be-
stuur een druk jaar geweest, waarbij onze 
verplichtingen niet alleen bij CnC lagen. 
 
Jory werd door haar fysiotherapeut verboden 
om nog te gaan paardrijden. Bibi lag vanwege 
haar ongeluk een behoorlijke tijd uit de run-
ning. Grace was dit jaar penning van maar 
liefst twee besturen. Pieter heeft zich vooral 
met één CnC lid in het bijzonder bezig ge-
houden. Nadine had haar taken bij de ESN. En 
ikzelf heb het afgelopen jaar mijn scriptie af-
gerond en ging daarna fulltime werken. 
 
Op sommige momenten werden onze drukke 
levens helaas pijnlijk zichtbaar, of liever ge-
zegd: onzichtbaar. 
 
Gelukkig waren er ook veel mooie momenten 
het afgelopen jaar. De cocktailworkshop, bier-
estafette, kroegentocht, schaatsen en bier-
proeven, onderlinge wedstrijd, ons eigen SO 

Jory 
Bibi 
Grace 

en onze maandelijkse borrel zorgden altijd 
voor veel gezelligheid. En hoewel alle leden 
hiervoor waren uitgenodigd, was het toch 
vooral de ‘oude garde’ die op deze momenten 
bij elkaar samen kwam. 
 
Voor het volgende bestuur ligt hier de uitda-
ging om deze kloof tussen de oude en nieuwe 
garde te overbruggen en hen samen te sme-
den tot één hechte groep paardrijliefhebbers. 
 
Beste leden, bedankt voor de mooie her-
inneringen. En aan het nieuwe bestuur: heel 
veel succes het komend jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
In Vino Veritas 
Bestuur 2008-2009 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Nadine 
Marlies 
Pieter 


