
 

         

PRAAD 
 Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas                           Juni 2008 

Voorwoord 
Hallo leden, 
 
Het einde van het collegejaar is weer 
aangebroken en iedereen heeft het druk met 
tentamens. Hierbij voorzie ik jullie dan maar 
weer in het nodige SOG materiaal om in deze 
saaie dagen met de neus in de boeken wat 
afleiding te bieden. Ik kijk met veel plezier 
uit naar komende tijd met alle uitjes! 
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 Macroix in Rotterdam om een 
feestje te bouwen. Ook de high-tea was een 
leuke activiteit waarbij vele leden aanwezig 
zijn geweest.  Foto’s op 
www.cavenecadas.nl! 
 
High Tea 
Michelle van den Boom 
 
Wij: Marlies, Sandra, Jory en ik hadden 
afgesproken rond 10 uur om aan de High Tea 
te beginnen. Echter, na een Gala of 
Koninginnenacht en -dag met veel lopen, 
lopen en nog meer lopen, koste het even 
moeite om op te staan. (Of was het de drank? 
Volgens mij viel dat bij ons namelijk wel mee 
; )) 

 
We zouden voor deze donderdag al een paar 
hapjes gemaakt hebben: Marlies de monschou 
en Bobbie de merenques. Alles liep gesmeerd. 
We konden het zelfs rustig aan doen. Af en 
toe een theetje en dan weer aan de slag. 
Voor 10 personen een high tea maken was  
eigenlijk best makkelijk. Met ons drieen 
hadden we alle gerechten verdeeld. Marlies 
wat met de scones bezig, en natuurlijk: die 
moesten we even proeven, onder het motto: 
“voor de gasten”. 
 
We hadden voor ogen om 8 gerechten te 
maken; merenques, monchou, 3 soorten 
sandwiches, brownies, scones met clotterd 
cream en jam en quich. Op de dag zelf 
kwamen de baklava en de mini-appelflappen 
erbij. Zo hadden we 10 gerechten.  
 
Om 16:00 druppelde iedereen binnen en 
begonnen we aan de thee. Hiervan hadden we 
4 soorten: Chinesse groene thee, Rooibos, 
China pai mu tan, Sewpur second flush. Nog 
steeds heb ik geen idee wat dat betekend. 
Vervolgens werd Bach zijn prelude gespeeld 
en begon het gekakel.  
 
Terwijl we hapjes uitkozen en theeën 
uitprobeerde, zaten we gezellig in een 
kringetje bij te kletsen over een geslaagd SO. 
Het was heel gezellig, de gesprekken 
varrieërden van de koninginnenachten naar 
spirituele ervaringen. Na de thee gingen we 
over op de wijn en 2 films: Cube en een 
‘pang, pang, dood film’*. Rond 0:30 
vertrokken de laatste mensen en ik was blij 
dat bijna iedereen iets van de zoetigheden 
meenam, zodat ik minder in de verleiding zou 
komen. Monchou, merengues en thee gingen 
mee. De rest was zo goed als op.  
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* (vert: actiefilm) 
  
SO Marcroix 24 en 25 mei 2008 
Veerle de Cock 
 
Het was alweer een paar jaar geleden, maar 
24 en 25 mei jongstleden stond er weer een 
Steden Ontmoeting in Rotterdam op de 
planning. Aan mij de eer om hierover een 
verslagje te schrijven. Hierbij wil ik jullie 
alvast waarschuwen dat de SO alweer een 
week of drie geleden plaatsvond, en mensen 
die mij en mijn geheugen kennen, weten wat 
dat betekent….. 
 
Samen met Jeroen, Marius en Pieter vormde 
ik de Tilburgse afvaardiging. En kennelijk 
hield dat in dat we met vier kerels op stap 
waren…..Overigens moet ik nog wel noemen 
dat slechts Jeroen dapper genoeg was om de 
Cave ne Cadas-eer te verdedigen.  
 
Het thema van de SO was 'Proud to be fout, in 
goud'. Mijn mede-clubgenoten hadden erg hun 
best gedaan om er zo fout en goud mogelijk 
uit te zien. Behangen met gouden kettingen 
en armbanden en met foute hoeden op het 
hoofd moest het een mooi SO gaan worden. 
 
Daar dachten de weergoden in eerste 
instantie ook over. In een stralend zonnetje 
konden we het reisje naar Rotjeknor maken, 
alweer het uitstekend vertoeven was op het 
buitenterras. Dat de dressuurproeven ook 
buiten werden verreden kwam de sfeer en het 
uitzicht vanaf het terras ook zeker ten goede. 
 
Na het zeer nette rondje van Jeroen en het 
prima eten dat door de Jockey club (spreek 
uit met aardappel in de keel) werd verzorgd 
was het uiteraard tijd voor het feestje. De 
foute en gouden outfits waren goed 
vertegenwoordigd, maar het was vooral de 
foute muziek die zorgde voor de juiste 
atmosfeer. Het noemen waard zijn overigens 
de gouden bunny's van Hippeia, vergezeld van 
een echte Hugh Heffner lookalike (lees: Ralf). 
 
Ook het goede weer bleek de volgende dag 
een flinke kater te hebben. De regen kwam 
met bakken uit de lucht. Dit was voornamelijk 
vervelend omdat er buiten moest worden 
losgereden voor het springen. In plaats van 
paarden waren het dan ook verzopen katten 
die het parcours moesten voltooien. Ook 
sommige ruiters bleken van slag door het 
weer en de alcohol, en hen moest de weg 
naar de volgende hindernis dan ook vanaf de 
kant toegeroepen worden.  

 
Na nog wat tumult met een paard met angst 
voor dubbelsprongen, was het tijd voor het 
middagprogramma. Gelukkig was het 
wederom droog, zodat niet het hele SO-
publiek doorweekt hoefde te worden. De 
dressuurfinales werden namelijk wederom 
buiten verreden. Jeroen had zich helaas niet 
weten te kwalificeren door de moordende 
concurrentie van de andere steden. Tijdens 
de finales werd ook een demonstratie 
paardenvoetbal gegeven, waarbij de 
toeschouwers het ook zelf mochten proberen. 
Niet iedereen bleek over EK kwaliteiten te 
beschikken, om het maar even zachtjes uit te 
drukken…. 
 
Na een bewogen en uiteraard weer 
vermoeiend weekendje konden we de 
terugreis naar Brabant weer ondernemen, en 
Pieter zal vast veilig hebben gereden, maar 
aangezien ik sliep kan ik er weinig over 
vermelden. 
 
 
 

Wist je dat…? 
- Veerle denkt dat je met 180 graden 

een rondje bent? 
- Pieter weer iemand zoekt om op te 

rijden? 
- Sommige mensen zich verbazen over 

de accu van Pieter? 
- Jory en Bas het gewoon leuk vinden 

om over andere mensen te praten? 
- Inge graag bijt? 
- Inge blauw wordt van een klein kusje? 
- Grace graag haar kont laat 

fotograferen? 
- Saskia graag achter anderen plakt? 

 
 
Wanneer je een leuke wist-je-dat weet, sms 
deze dan naar 0626601463 of mail naar 
pr@cavenecadas.nl 
 

 
Stedenontmoetingen 
Op 28 en 29 juni organiseren Les Chevaliers 
en Concorde samen het SO Coco Cheval: 
Pretty in Pink! Dit is op de manege van 
Concorde in Son, vlakbij Eindhoven.  
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Categorien: 
Dressuur Ba,Bb,La,Lb 
Springen B en L 

Supporter: 15 euro 
Start: 25 euro 
Extra start: 10 euro 

 

 

 

 
Uitgelicht! 
 
Heb je een leuke ervaring, verhaal of 
anekdote over jou met/of paarden? Mail naar 
pr@cavenecadas.nl  
 
 
Concours Hippique Eindhoven 
Verhalen van heel erg verzopen katjes... En 
bergen aan gewicht die verzet moeten 
worden in enkele minuten. Het leek een 
zware dag te worden op het Concours 
Hippique Eindhoven. Veerle en ik gingen 
helpen bij het springen. Na een heerlijk ritje 
in de zon naar Eindhoven en een goed bakkie 
koffie zijn wij in ons reclame-kloffie lekker op 
stoeltjes gaan zitten en daar bijna niet meer 
niet vanaf gekomen. Moet bekennen dat er 
soms nog wel even een balkje weer in de 

beugels gelegd moest worden hoor. Maar de 
jassen gingen uit, en er moest flink wat 
geantizonnebrand worden. Heerlijk weer dus. 
Toen: springronde afgelopen; stress. Als 
mieren krioelen we over het veld en in no 
time staan alle (loodzware) hindernissen weer 
op hun nieuwe plaats. De nieuwen er in en 
ouden het terrein weer af. De wedstijd kan 
weer door en wij kunnen weer relaxen. Eten 
was goed voor elkaar met Van Eeghem 
catering (Karpendonkse Hoeve) en na afloop 
ook nog eens pullen vullen (was bob........). 
Wat had ik weer een slechte dag uitgekozen. 
Ik krijg altijd springkriebels bij zoiets als dit, 
maar gezien mijn laatste springwedstrijd zal 
ik toch echt moeten beginnen met 
springlessen en niet wedstrijden. Of eerder 
gewoon maar eens wat vaker gewone lessen; 
eerst maar eens paardrijden ;) 
Nog even over CHE; jemig wat springen ze 
daar heftig hoog. En je zit er als werkslaafjes 
met je neus bovenop. Geen straf en ben er de 
volgende keer vast ook weer te vinden. Ik kijk 
al uit naar Breda Hippique! Wie gaat er mee? 
 
Pieter 
 

Naakte amazones in volle galop  

 
 
Een zwerm naakte schoonheden deed 
gisteren, 20 mei 2008, nogal wat stof 
opwaaien in het Londense Hyde Park. De 
amazones maakten promotie voor de release 
van de dvd van de Britse romantische 
komedie 'Lady Godiva'. In één vloeiende 
beweging zamelden de dames geld in voor 
kankerbestrijding. 
 
Godiva was een Angelsaksische adellijke dame 
die volgens een legende naakt door de straten 
van Coventry reed. Zij zou dit gedaan hebben 
om haar man, graaf Leofric, ertoe te bewegen 
de zware belastingen te verlichten die hij 
oplegde aan de inwoners.  
 
Voor nadere blik op dit artikel kijken op: 
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http://www.hln.be/hln/nl/959/Bizar/article/
detail/282461/2008/05/20/Naakte-amazones-
in-volle-galop-door-Hyde-Park.dhtml  

 
 
 

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:Hoe lang ben je lid van CnC, 
wat heb je allemaal gedaan?  
Ik ben Jeroen, ruim 2 jaar lid van CnC, ennuh 
ik heb vooral paard gereden daarbij… 
Daarnaast natuurlijk meegeholpen met 
organisatie van ons SO en was  aanspreekpunt 
voor externe SO’s. Nu ben ik “gewoon” actief 
lid. 
 
Favoriete paard van het Zandeind: 
Jannick vind ik erg gaaf om op te rijden, maar 
Fons is een goede tweede. 
 
Leuke anekdote: 
Tijdens een van onze externe SO’s hadden 
enkele ruiters het geniale idee een lekkere 
buitenrit als bonus te doen. Midden in de 
zomer had dat toch een behoorlijk 
sneeuwbal-effect, want uiteindelijk zijn we 
met meer dan 30 ruiters & paarden op stap 
gegaan. Tuurlijk een heksenketel aan de 
start, maar nadat de groep opgesplitst was 
een heerlijk stuk voluit geknald door de 
weilanden en bossen. Wel iets langer dan de 

meesten hadden gewild denk ik, vanwege dat 
stopgeroep van achteruit de groep… 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Nog meer nieuwe leden zou ik zeggen. Een 
mooie uitdaging voor de komende tijd! 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Hanna 

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 

• 26-05-2008 Sira 
Lorenz 

• 26-05-2008 Bobbie 
Queen 

• 26-05-2008 Martine 
Lesley 
 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  
 
ma 2 juni ALV 
do 5 juni  Borrel 
14/15 juni StrandWeekend & SO Solleysel 
18 t/m 22 juni CHIO Rotterdam 
19 t/m 22 juni  BredaHippique 
28/29 juni  SO Concorde/Les Chevaliers 
do 3 juli  Borrel 
27/28 sept MierloWeekend 
 

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
 
04-06-1982  Marlies 
11-06-1981  Michelle 
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Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
pr@cavenecadas.nl  

 

Namens het bestuur: 
  

 Het is weer lekker zonnig en er komen leuke 
activiteiten aan. Tevens kan iedereen 
solliciteren voor een bestuursfunctie! Dus 
schroom niet en vraag om informatie, wie 
weet maak jij volgend jaar deze Praad wel! 
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! 

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

 

 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur TSR Cave ne Cadas 
 
Michelle van den Boom 
Pieter de Bruijn 
Bobbie Opstal 
Inge Zwoferink 
Grace Bronmans 
Eefje van Pelt 
 
 

 

 
Deze trouwe vos is goed voorwaarts en 
weet iedereen voor zich te winnen. Fons is 
een grapjas:Hij is een beetje wiebelig en 
snel. Tilt zijn benen nogal hoog op. Maar als 
je hem flink doorrijdt (en tegelijkertijd 
natuurlijk wel een beetje tegenhouden voor, 
anders wordt het racen), worden zijn passen 
ruimer en zit hij veel lekkerder; hij kan het 
allemaal wel! Hij is geschikt voor beginnende 
ruiters die de basis wel onder de knie hebben, 
maar ook heel leuk voor gevorderden, omdat 
je ook lekker met m aan de gang kunt. Met 
Fons heb je nooit een saaie les! Hij vindt 
een SO altijd erg spannend, en wordt daar 
heelenthousiast van. 
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