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PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas  April 2008 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Afgelopen weekend hebben we met z’n 
van ons SO een daverend succes 
gemaakt! Verder hebben we leuke 
borrels gehad en veel lessen gevuld 
zonder dat er mensen gevallen zijn, 
bravo! Ik stel voor er komende lente en 
zomer een leuke tijd van te maken, met 
de zon in petto hebben we natuurlijk 
meer mogelijkheden voor leuke 
activiteiten met of zonder paard. Voor 
suggesties mail aub naar 
info@cavenecadas.nl!  
 
Groetjes, 
Grace Bronmans 

PR Cave ne cadas 

Activiteiten 
Afgelopen maand is CnC op SO geweest 
in Amsterdam, wat weer een daverend 
succes was. We hebben een pre-SO 
borrel gehad en een borrel bij stoffel 
waarna we zijn gaan stappen in de 
Philip. Dit was allemaal erg gezellig, en 
daarnaast hebben we de nieuwe vlam 
van Pieter ook kunnen leren kennen ;) 
Na dit drukke weekend vol feest en 
vertier zullen we eerst weer even bij 
moeten tanken, maar wees gerust: 
voorbereidingen voor een high-tea zijn 
alweer gaande!  Foto’s op 
www.cavenecadas.nl! 
 

SO BLOK Amsterdam 

 

Op 8 en 9 maart was het zover, mijn 
eerste SO! Ik moest ’s morgens  
vroeg nog helemaal vanuit Heerlen 
(zuid-Limburg) vertrekken. Een hele 
lange reis dus naar Amsterdam. Gelukkig 
was er even tijd voor een tussenstop in 
Tilburg. Vanaf Tilburg ben ik samen met 
Marlies en Bas naar Amsterdam gereden. 
Eindelijk aangekomen in Amsterdam heb 
ik mijn ogen uitgekeken. Een 
supermooie manege met een verwarmd 
balkon dat uitzicht heeft op de rijhal! 
Iets later dan ons arriveerden ook Pieter, 
Jory, Veerle en Inge in Amsterdam. Ik 
was het eerste lid van CnC dat moest 
rijden. Helaas heb ik de eer van CnC niet 
hoog kunnen houden in de La, wat een 
rotpaard was die Quibus! Gelukkig deden 
Marlies en Bas het daarna beter in de Ba. 
Zij wisten zich allebei te plaatsen voor de 
halve finale. Pieter had iets minder 
succes in de Ba, maar hij had ook al een 
hele tijd niet meer gereden. De 
allerlaatste starter van de hele avond 
was, last but not least, Inge. Zij wist zich 
in de categorie Bb te plaatsen voor de 
halve finale. Toen kon eindelijk het feest 
beginnen. Het thema was Ball du 
Masque. Daarom hadden we allemaal 
een masker opgezet. Het feestje in de 
Hollandsche manege was wel even 
gezellig, maar daarna wilden we toch wel 
het echte nachtleven van Amsterdam 
gaan verkennen! We kwamen uiteindelijk 
terecht in Bubbels. Een tent waar de 
minimale leeftijd 23 is, maar ik ben 
natuurlijk ook al 23 en geen 18…! Het 
was een gezellig feestje in Bubbels, af en 
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toe een paar lastige mannen maar die 
wisten we wel weg te pesten. Na een 
lekker frietje 2gegeten te hebben zijn we 
naar de slaapplek gegaan. Ik ben vrij 
snel in slaap gevallen, maar dat geldt 
volgens mij niet voor iedereen. Marlies 
heeft nog last gehad van lachbuien en 
Pieter wilde graag nog even op bezoek 
bij een leuk meisje dat hij die avond had 
leren kennen! De volgende ochtend 
konden we gelukkig een beetje uitslapen 
en van een lekker ontbijtje genieten. 
Toen was het heel lang wachten op het 
moment dat de eerste CnCer de halve 
finale mocht rijden. Marlies en Bas reden 
helaas niet goed genoeg voor een 
finaleplek. Tot slot moest Inge nog een 
halve finale rijden. Zij haalde helaas ook 
de finale niet. Toen kon het wachten op 
de uitslag beginnen. Om de tijd door te 
komen zijn we gaan kaarten. Nadat de 
prijsuitreiking geweest was, met een 3e 
plaats voor Marlies in de Ba en een 4e 
plaats voor Bas in dezelfde categorie, 
zijn we richting Tilburg vertrokken. 
Onderweg zijn we nog even wat gaan 
eten bij McDonalds. Toen ik thuis was 
heb ik een lekkere douche genomen en 
daarna ben ik als een BLOK in slaap 
gevallen. Ik denk dat dit voor de rest 
ook geldt, behalve voor Marlies want die 
had nog een bieravond met haar huis 
voor de boeg! 
 
Bibi van den Bergh 

Wist je dat…? 
- Grace niet bij Pieter in bed 
durfde?  
- Veerle zichzelf tijdens een feestje 
wel eens afvraagt waar haar kleren 
gebleven zijn? 
- Mensen letterlijk door de bak 
heen zweven wanneer ze springen op 
de paarden van Amber? 
- Een uurtje slaap genoeg is voor 
CnC-ers? 
- Grace de stripster (bleek 
achteraf) een complimentje gaf over 
haar geweldige outfit op haar weg 
naar de wc? 
- Veerle Fred graag naait? 
- Michelle (het) na drie kopstootjes 
opgeeft? 
- Inge en Veerle 's nachts de koude 
douche hebben gehanteerd? 

- Grace erg spannende jarretels/panty's 
had? 
- de vriend van Grace een luchtbed 
leende en opblies, maar die niet nodig 
had? 
- de gevonden spacecake zelfgebakken 
brownies van Rian bleken? 
- Parma het meest favoriete paard van 't 
Zandeind is onder de deelnemers, na zijn 
prachtige halve finale springen? 
- Pieter veelvuldig in actie te 
bewonderen was in de versiering? 
 
Wanneer je een leuke wist-je-dat weet, 
sms deze dan naar 0626601463 of mail 
naar pr@cavenecadas.nl 
 

Stedenontmoetingen 
 

So Cave ne Cadas 
Afgelopen weekend hebben we met z’n 
allen hard gewerkt, gefeest en genoten 
en van ons SO een daverend succes 
gemaakt! De stripact geen verliep 
soepel, of ‘gesmeerd’ zoals Michelle het 
noemde. Ook het rijden en de rest van 
het feest waren erg geslaagd en ik vind 
dat we gerust mogen zeggen dat we 
trots mogen zijn. Hierbij wil ik ook even 
iedereen van de SO commissie en 
andere mensen die mee hebben 
geholpen bedanken, en bovenal Inge die 
haar taak als voorzitter geweldig 
volbracht heeft!  

 
Uitgelicht! 
Heb je een leuke ervaring, verhaal of 
anekdote over jou met 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 Bibi van den Bergh zich 
voor: 
 
Hoe lang ben je lid van CnC, wat heb je 

allemaal gedaan?  

Ik ben lid sinds oktober. Ik heb 
natuurlijk al best vaak gereden op 
maandag en donderdag. Ook ben ik een 
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keer mee gaan schaatsen en aansluitend 
mee naar Kandinsky geweest. Een paar 
weken geleden ben ik naar het SO van 
BLOK geweest in Amsterdam. 
 

Favoriete paard van het Zandeind: 

Romance. Zijn stelling en buiging is af en 
toe niet echt soepel maar hij kan wel een 
beetje travers en appuyeren, dat is toch 
wel leuk om af en toe nog eens te doen. 
 

Leuke anekdote: 

Ik had vroeger een pony, genaamd 
Surprise. Een heel lief beestje maar af 
en toe ook een beetje ondeugend! In het 
zomerseizoen moest ik op wedstrijd mijn 
proef soms in een weiland rijden. Tijdens 
het halsstrekken in stap ging hij een 
keer midden in de ring stilstaan om gras 
te eten. Dus ik maar stampen met mijn 
benen maar die pony voelde mijn 
beentjes nauwelijks en bleef lekker gras 
eten recht voor de jury! 

 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 

Er is best veel vraag naar springlessen, 
jammer dat die niet gegeven worden. 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Ik heb geen idee wie dit nog niet heeft 
ingevuld…. 

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.  

• 17-12-2007 Aldo 2x (!!)  
Quick-star 

• 21-01-2008 Annelie  
Loyd 

• 11-03-2008 Sira  
Loyd 
 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  
 

ma 14 april   Les 
do 17 april   Les 
24 en 25 mei   SOMarcroix2008 

 

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
 
16-04-1985 Dagmar 
23-04-1985 Lars 
27-04-1985 Inge 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan 
je geboortedatum even door naar 
pr@cavenecadas.nl  
 

 
Paard van de Maand 
Elke maand wordt er een paard in het 
zonnetje gezet. Deze maand is de eer 
aan Lex!  
 

 
Lex is een E-pony, maar hij is groot 
genoeg om toch in te zetten met het SO. 
Lex is een beetje eigenwijs en soms wat 
vlug. En meestal probeert hij zijn ruiters 
eerst uit door overal net alsof van te 
schrikken. Ook hij kan goed springen, 
maar het is een hele kunst om hem ook 
over de hindernis te krijgen ;-) Daarvoor 
moet hij echt vertrouwen in je hebben, 
anders doet ie het niet! Dressuur is ook 
prima te doen met hem, hij kan mooi 
lopen. Voor beginners geldt hetzelfde als 
bij Fons, hij is geschikt voor degenen die 
de basisbeginselen al wel onder de knie 
hebben. 
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Namens het bestuur: 
 
Na het geweldige SO kijken we weer een 
leuke tijd tegemoet met veel zon en 
meer lessen. Meldt je vooral aan, er is 
plaats genoeg nu er vier mogelijkheden 
zijn om te lessen! Binnenkort zullen 
nieuwe en leuke activiteiten weer 
plaatsvinden. We kijken er naar uit! 
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! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur TSR Cave ne Cadas 
 
Michelle van den Boom 
Pieter de Bruijn 
Bobbie Opstal 
Inge Zwoferink 
Grace Bronmans 
Eefje van Pelt 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


