
 

 1 

         

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas  Maart 2008 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Het is inmiddels alweer bijna april: ons 
SO zit er nu toch echt aan te komen! Ik 
heb er in ieder geval kei veel zin in! Ik 
verwacht dat dit een spetterend succes 
zal worden met onze grandioze stripact 
van Esmee, Pricilla, Tiffany, of een van 
de andere ‘hotte’ dames. We gaan weer 
knallen met z’n allen! Hiernaast wil ik 
jullie wederom vragen: zou iedereen 
eventjes zijn of haar geboortedatum 
willen mailen naar pr@cavenecadas.nl?  
 
Groetjes, 
Public Relations, TSR Cave ne Cadas 
Grace Bronmans 

 

Activiteiten 
Afgelopen maand is CnC op SO geweest 
in Enschede, wat weer een daverend 
succes was. Ook in maart gaan we weer 
vrolijk door: inmiddels heeft CnC ook 
een leuk weekend gehad bij BLOK in 
Amsterdam. Daarnaast hebben we weer 
veel paardrijdplezier gehad in de lessen 
en lekker bijgekletst op de maandelijkse 
borrels.  Foto’s op www.cavenecadas.nl! 
 

Hippocampus  
Sprookjesachtig (?) SO 
 
Marlies Lammers 
 
 

 
Voor diegenen die vlak na de carnaval 
nog lang niet waren uitgefeest was er 
het SO bij Hippocampus in Enschede. 
Jory, Bas en ik besloten het weekend 
goed te beginnen. Eerst gingen we de 
avond voor vertrek naar het 
afstudeerfeestje van Martine, om 
vervolgens nog tot laat in de nacht in de 
stad te vertoeven. Het gevolg hiervan 
was dat de ochtend daarna er bij Veerle 
en Michelle drie mensen in de auto zaten 
met hele kleine oogjes. 
 
Gelukkig duurde het nog even voordat 
we in Enschede aankwamen, en bij 
iedere kilometer die verstreek begon ik 
me al wat helderer te voelen. Dat was 
maar goed ook, want na de loting bleek 
dat ik als allereerste op het paard moest. 
Van te voren eerst nog even de 
wedstrijdkleding aantrekken. Nou ja, 
even... De broek bleek veel te klein te 
zijn, maar na een kwartier rekken en 
trekken heb ik hem toch aan weten te 
krijgen. Dat de broek tot net onder m’n 
knie kwam kon je gelukkig niet zien 
dankzij m’n rijlaarzen. En die knoop ging 
wonder boven wonder ook nog net dicht. 
Gevolg was wel dat ik niet meer kon 
ademen, maar ja, het leven draait nu 
eenmaal om keuzes ;-)  
 
De proef zelf ging voor mijn gevoel niet 
zo heel fantastisch, maar omdat 
iedereen in mijn poule gediskwalificeerd 
werd ging ik toch door naar de halve 
finale. Dat betekende natuurlijk wel dat 
ik de dag erna toch enigszins helder ten 
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tonele moest verschijnen, maar veel zin 
om daar toen al aan te denken had ik 
uiteraard niet. Zeker niet met nog een 
goed feestje in het verschiet. 
 
Het thema was Sprookjesbos, de ideale 
mogelijkheid om de carnaval nog eens 
dunnetjes over te doen. Omdat Michelle 
de carnaval had gemist, en ik er maar 
geen genoeg van kan krijgen, hadden we 
ons speciaal voor deze gelegenheid in 
een roodkapje- en een prinses-outfit 
gehesen. Hiermee oogden we op de 
universiteitscampus in Enschede veel 
bekijks, omdat we zo ongeveer de 
enigen waren die compleet in thema 
kwamen. Het feest zelf was zeer 
geslaagd, en na afloop zochten Veerle en 
ik al huppelend onze weg terug naar de 
slaapplaats. 
 
Zo levendig als ik de avond van te voren 
was, zo rot was ik de ochtend erna. Het 
bleek een hele klus te zijn geweest om 
mij wakker te krijgen. Uiteindelijk bood 
een glas water uitkomst, weliswaar 
onder luid protest (Veerle had het over 
een “oerkreet”). Jory moest namelijk nog 
springen, maar echt veel heb ik hier niet 
van meegekregen (sorry Jory). In plaats 
daarvan lag ik ergens lijkwit in een 
donkere hoek van de kantine. En moest 
ik ook nog de halve finale rijden... 
 
Toch had Cave ne Cadas het goed 
gedaan op dit SO, want bij de uitreiking 
mocht Jory de 3e prijs voor L springen in 
ontvangst nemen, en ik de 3e prijs van 
de Ba. Was er blijkbaar toch nog iemand 
nog brakker dan ik... 

 

Wist je dat…? 
- Grace opgewonden kan raken van 

stripsters? 
- Veerle voor 5 euro meer dan alleen 

slagroom aanbiedt? 
- Lesley inmiddels een bekend paard is? 
- Pieter op tienermeisjes valt? 
- Pieter met het lichtje van zijn 

mobiel op zoek gaat naar 
tienermeisjes? 

Meer volgt in de volgende Praad… 
Wanneer je een leuke wist-je-dat weet, 

sms deze dan naar 0626601463 of mail 
naar pr@cavenecadas.nl 
 

Stedenontmoetingen 
 
Hippocampus  
Cave ne Cadas is hier vertegenwoordigd 
oor  

- Marlies Ba dressuur 
- Jory L springen 

Beide dames zijn 3e geworden in hun 
categorie.  

Blok 
Cave ne Cadas is hier vertegenwoordigd door: 
-Bibi       La dressuur 
-Inge  Bb dressuur 
-Pieter  Ba dressuur 
-Marlies  Ba dressuur 
-Bas   Ba dressuur 
Hierbij heeft Marlies zich wederom op de 3e 
plaats weten te brengen, op de hielen door 
Bas met de 4e plaats in dezelfde categorie! 

 
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 
Nadine de Jong zich voor: 
 
Stel je even voor: 

Hoe lang ben je lid van CnC, wat heb je 

allemaal gedaan?  

Ik ben al ongeveer een half jaar lid van 
Cnc, hiervoor heb ik nog nooit eerder 
paard gereden. Wel heb ik best veel 
andere sporten gedaan toen ik in Almere 
woonde en in Tilburg doe ik nu aan 
fitness. Ik ben verder eerstejaars 
international economics and finance. 
  
Favoriete paard van het Zandeind: 
Leslie, (van alle 4 de paarden waarop ik 
weleens gereden heb dan) 
  
Leuke anekdote: 
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Naast paarden vind ik zebra's ook echt 
heel mooi, dus jammer dat daar mensen 
daar niet op kunnen rijden. 
  
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Ik zou Cnc wel weer wat vaker willen 
zien, de laatste tijd is het er niet meer 
van gekomen, drukke tijden. 
  
Aan wie geef je het stokje door? 
Bibi. 

 

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 24 mrt   Pasen, geen les! 
• wo 26 mrt   12.30u - 14.45u, 

VoorlichtingsdagenVWO 
• do 27 mrt   11.30u - 13.45u, 

VoorlichtingsdagenVWO,  
• 27 - 30 mrt  IndoorBrabant 
• 12 +13 apr  SO CnC 
• 24+ 25 mei  SOMarcroix2008 

 
Over de dikgedrukte items meer info op 
www.cavenecadas.nl 

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
 

- 27 03 : Bobbie 
 

Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan 
je geboortedatum even door naar 
pr@cavenecadas.nl  
 

 
Paard van de Maand 
In deze eerste oplage met de rubriek 
paard van de maand, hebben we start 
gemaakt om onze paarden in het 
zonnetje te zetten. Deze maand is de eer 
aan Unité!  
 
Unité is een merrie van 6 jaar oud. 
Afstammeling van de welbekende 
concorde & animo. Ze is nu ongeveer 2 
jaar op de manege en is door kees 
gekocht als veulen bij een veulenveiling. 
Jaren heeft ze met het paard van Kristel 
(Wild Rose) op de wei bij kees thuis 
gestaan tot dat ze de leeftijd van 3,5 had 
en toen is Kristel haar gaan rijden. 
Toen ze merkte dat het toch wel een 
paard was met moeilijk karakter en 
onvoorspelbaar was is ze zich meer gaan 
focussen op Wild Rose.  
Later is Unité in de manegelessen 
terecht gekomen. Echter bleek ze niet 
het geschikte manegepaardje te zijn 
aangezien ze schrikachtig is, bang en 
nerveus. Niet vele mensen konden dus 
op haar rijden zonder dat er iets 
gebeurde. Vele mensen durfde op een 
geven moment ook niet meer. 
Unité is verder een heel aanhankelijk 
beestje die echt zoekt naar een vast 
baasje. 
Ze is altijd fanatiek en actief, maar wel 
snel op haar tenen getrapt, geïrriteerd, 
gestresst of nerveus. Maar ze kan 
geweldig lopen, zowel dressuur als 
springen! Als je dus aardig wat ervaring 
hebt en veel geduld kan je met dit 
beestje veel bereiken, want met veel 
geduld en vertrouwen gaat ze voor je 
door het vuur. 
Vele zullen Unité wel kennen als het 
gekke paard van stal, maar eigenlijk is 
het gewoon een paard dat graag wil 
werken alleen duidelijke richtlijnen nodig 
heeft. 
Op dit moment kan Unité de oefeningen 
uit de L2 en springt met gemak over 
1.40m (als ze rustig in haar hoofd blijft 
haha). Het is dus echt geen beginners 
paard maar wel super voor de wat 
gevorderde onder ons! 
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Namens het bestuur: 
Afgelopen maand was een beetje een 
rustig maandje, iedereen is zich aan het 
voorbereiden op ons SO waar druk voor 
vergaderd wordt. We hebben weer lekker 
gereden, carnaval gevierd en Pasen zit 
er al weer aan te komen. Namens het 
bestuur fijne Paasdagen toegewenst! 
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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


