
 

         

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas   April 2005 

Voorwoord 
Hallo leden, 
De lente komt eraan! De eerste zonnestralen 
hebben we al weer gezien, de paardjes 
hebben de lente in hun bol. En natuurlijk 
begint ook het verharen weer, de vliegen en 
dazen zullen weer komen en deze maand 
beginnen de eerste buitenconcoursen weer. 
Tijd ook weer om vakantieplannen te maken. 
Met Cave ne Cadas hebben we ons eerste 
weekendje sinds mijn lidmaatschap nu 
gepland, en ik heb erg veel zin in ons 
weekendje Ardennen.  
Ik wens iedereen een fijne lente toe! 
 
 
Veerle de Cock 
Voorzitter CnC 
 

Activiteiten 
 
In maart zijn er verder geen activiteiten 
georganiseerd. Wel zijn me met een hele 
afvaardiging naar het verenigingenfeest van 
Pendragon geweest. Voorafgaand gingen we 
naar het huisfeest van Sandra, waar de sfeer 
en de drank er al goed in kwam. Daarna door 
naar het feest, dat dit jaar in The Blitz 
gehouden werd. Judoka Dennis van der Geest 
zou komen draaien, maar die bleek op het 
laatste moment afgezegd te hebben. Als 
vervanging was er een latin act. Verder werd 
bij binnenkomst iedereen die dat wilde op de 
foto gezet, waarmee je bij de bar twee 
whiskey-mixjes voor de prijs van één kon 
krijgen. De fotodames vielen vooral op 
doordat zij ook reclame voor ons maakten! Ze 
waren namelijk in paardrijkledij gestoken 
door sponsor Johnny Walker. Niet helemaal 
zoals wij het zouden dragen (opengeknipte 
rubberen rijlaarzen omdat ze anders niet 
pastten haha) maar bij navraag bleek ook dat 
ze inderdaad niet konden rijden. 
 

 
 
Verder viel vooral de ontzettend harde 
muziek op, waardoor de ‘die hards’ besloten  
de avond in Brandpunt af te sluiten. 
Waarschijnlijk op dat moment niet 
realiserende dat sommigen van ons nog steeds 
in CnC-polo’s liepen…Och, de dames Sabine, 
Michelle en Veerle hebben ook daar weer 
reclame lopen maken.  
Al met al een zeer geslaagde avond, al was 
dat niet helemaal te wijten aan het 
Pendragon–feest. 
 

 
 
 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  

• 4 april: ALV 19:30u op de manege 
• 7 april: Borrel 2x Bellen (incl 

bezoekers van zusterverenigingen) 
• 12 april: onderlinge wedstrijd 

 
 

Wist je dat…? 
• CnC leden Almere onveilig hebben 

gemaakt? 
• En Brandpunt 2x? 
• Cnc sowieso goed op gang was met de 

borrel? 
• En Sandra’s huisfeest? 
• Sabine met een taart op haar hoofd in 

Brandpunt heeft gelopen? 
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Zandhappers 
 
Bijgehouden wordt: iedereen die op de 
manege of tijdens een SO de grond van 
dichtbij heeft bekeken, tijdens het 
bestuursjaar 2004 – 2005. Gemeten dus vanaf 
oktober 2004.  
Fleur  2x Pearl 
Sandra  1x Lex 
Oscar  1x Loyd 
Priscilla  1x Fons 

Stedenontmoetingen 
 
In maart is er geen stedenontmoeting 
geweest, en de SO van Marcroix gaat niet 
meer door. Wel is inmiddels de uitnodiging 
van Hippeia binnen!  
In het weekend van 23 en 24 april 2005 
organiseert U.S.R. Hippeia weer een 
stedenontmoeting in Utrecht!  Het thema van 
dit SO is 'Pirates of the Caribbean', dus dat 
belooft wat!  
  
De equipes zullen samengesteld worden in de 
volgende klassen: 

• Ba dressuur 
• Bb dressuur 
• La of Lb dressuur 
• B springen 
• L springen 

Het weekend zal beginnen tussen 15.00 en 
16.00 uur op zaterdag en zal zondag laat in de 
middag weer afgelopen zijn. De kosten voor 
het deelnemen als ruiter en/of supporter zijn 
als volgt (avondeten, ontbijt en lunch zijn 
natuurlijk inbegrepen in verblijf): 

• start, verblijf en feest: 20 euro 
• supporter (verblijf en feest): 12,50 

euro 
• tweede start: 10 euro 

Als je zin hebt in een gezellig en sportief 
weekend kun je je opgeven via de mail, het 
forum of in het lesboek op maandagavond! De 
inschrijvingen moeten uiterlijk 11 april binnen 
zijn, dus wacht niet te lang met opgeven als 
je mee wilt doen! 

Groeten van Caroline van der Veen 

SO-Kalender 
23-24 april:  SO Hippeia 
14-15 mei:  SO Solleysel 
28-29 mei:  SO Cave ne Cadas 
18-19 juni:  SO Parafrid 
  

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: Mirte van de 
Meeren. 
Stel je even voor: Hallo allemaal. Ik ben Mirte 
(die andere dus..) geboren te Arnhem al weer 
21 jaar geleden. Ik heb jaren in Breda 
gewoond en woon sinds 2,5 jaar in Tilburg 
waar ik Nederlands Recht studeer aan de UvT. 
Mijn studie vind ik erg leuk. Naast 
mijn studie ben ik student-assistent bij het 
Juridisch Mentoraat. Samen met twee 
andere sassen organiseer ik o.a. de 
juristenfeesten in de drie zusjes en het 
introductiekamp van onze faculteit. 
Hoe lang rij je paard?: Op mijn 8e ben ik 
begonnen met rijden bij een vriendinnetje in 
de wei.. Tot mijn 14e heb ik les gehad en 
toen ben ik gestopt.. De mensen op die 
manege waren niet aardig en ik deed het toch 
voor mijn lol! Daarna heb ik af en toe nog 
gereden bij mijn oom en op het strand enz. 
Sinds ongeveer een jaar rijd ik nu bij CnC. 
Helaas niet zo vaak omdat ik het te druk 
heb..  
Favoriete paard van het Zandeind? Mijn 
favoriete paard (uhh pony) 
is toch wel Lexje, de ondeugd. Zo’n soort 
pony is toch wel mijn ideaal. Lekker 
racen en niet zo braaf! 
Aan wie geef je het stokje door? 
Ik wil het stokje doorgeven aan Lenneke, mijn 
huisgenootje! 
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Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
Dagmar Faddegon  16 april 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
tsrcavenecadas@hotmail.com
 

Nieuws uit de paarden-
wereld 

- Anky is Back! Van Grunsven en Keltec 
Salinero wonnen zaterdagmiddag met 
een enorme score van 83,60% de 
wereldbekerkwalificatiewedstrijd in 
Den Bosch. Hiermee won de uit het 
Brabantse Erp afkomstige Van 
Grunsven alles wat er te winnen viel 
op haar "thuiswedstrijd" Indoor 
Brabant, want de Grand Prix Special 
stond ook al op haar naam. 

- Meredith Michaels-Beerbaum heeft 
zondag bij Indoor Brabant de 
wereldbekerkwalificatie gewonnen 

- De leden van het Talententeam 2005 
van het Rabobank Talentenplan zijn 
weer bekend. Stemmen kan via 
http://www.knhs.nl/vote-
overview.asp?PCatID=3000. 

- Jan Tops stopt met de springsport op 
het hoogste niveau. 

- Vanaf 1 april 2005 moeten 
wedstrijdruiters in de klasse B t/m M2 
dressuur verplicht met een 
veiligheidscap of veiligheidshelm 
rijden. Die verplichting geldt niet 
alleen tijdens de wedstrijd zelf, maar 
ook voor het losrijden. 

 
 

Bericht van de 
Penningmeester 
Namens onze penningmeester willen wij 
iedereen die nog niet betaald heeft er 
nogmaals op attenderen zijn of haar 
contributie te betalen, zodat je mee kan doen 
met onze lessen en activiteiten. Dus voor 
iedereen die het nog niet wist; € 20,- op TSR 
Cave ne Cadas, 162460775.  
En de mensen die zich opgegeven hebben 
voor het weekendje Ardennen dienen voor 15 
mei € 75,- over te maken op hetzelfde 
rekeningnummer. 
Alvast bedankt! 

Uit de wereld van Ko 
 
Ha! 
Ik ben weer in mijn element hoor! De zon 
schijnt weer, ik begin er weer een beetje 
zwart in plaats van vies grijs/bruin uit te zien 
en ik ben tenminste al van één zo’n 
vervelende deken verlost. Helaas zit er ook 
een minder leuke kant aan. Mijn baasje heeft 
het in haar hoofd gehaald dat ze per sé wil 
dat ik allemaal enge dingen doe. Zo moet ik 
bijna elke dag zo’n eng bosje door. En naast 
dat bos hoor ik allemaal van die gruwelijke 
lawaaidingen voorbijvliegen over de weg, 
nou, dan zie ik maar één oplossing, en dat is 
zo snel mogelijk terug naar m’n veilige stal. 
Helaas denkt ’t baasje daar anders 
over…maar ik ga nog mijn uiterste best doen 
om haar te overtuigen. 
Verder is mij ter ore gekomen (en ik heb 
flinke oren) dat mijn collega’s zich de laatste 
tijd flink aan het misdragen zijn! Een jonge 
collega wist op ‘mijn’ manege Heikant niet 
meer wat ie moest doen, zodat z’n baasje 
Ben Schröder zijn nek brak. Nog geen twee 
weken later struikelde de welbekende 
Eurocommerce Berlin, zodat Wim, de 
tweelingbroer van Ben, zijn scheenbeen brak. 
Pff, blijf dan ook zitten…En Cindy nam een 
keer een triple bar te vroeg (foutje moet 
kunnen, zelfs wij springpaarden zijn niet 
perfect), en haar baasje Piet Raymakers viel 
en brak twee ribben. Ondanks dat sprong hij 
daarna nog een rubriek! 
Conclusie: of wij paarden, of jullie ruiters 
zijn in een behoorlijke pech – bui! 
Tot de volgende keer! 
 

Uit de oude doos 
  

NSC Haaksbergen, Door Sabine de Roos 
De NSC Haaksbergen is een verplichte wedstrijd voor  
buitenlandruiters en dus was ik dit jaar van de partij. 
Voor het eerst konden 'binnenlandruiters' ook mee 
doen aan dit NSC dat jaarlijks gehouden wordt bij 
manege de Brammelhoeve. De binnenlandruiters 
konden starten in de voorrondes welke op La niveau  
gereden werden. Buitenlandruiters moesten gelijk in de 
1e ronde starten op Lb niveau.  
De wedstrijd begon op zaterdag, maar op vrijdagavond 
was de vergadering van de SNS...een 3 uur durende 
erg saaie vergadering...(en dat hebben ze ieder half 
jaar..)  
  
Helaas was er verder niemand van CNC 
aanwezig...maar ben reeds een beetje geadopteerd 
door parafrid waar mijn zus Marleen ook lid van is.  
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Ik moest als 2e starten op dat grote paard. Maar ze 
hadden me al gewaarschuwd: Je moet het hem zelf 
laten uitzoeken....als hij eenmaal het parcours kent....  

Mijn zus en ik startten samen in het equipe 'Sister Act' 
wat wij wel een toepasselijke naam vonden. We waren 
alleen niet de enige zussen, want er waren nog twee 
teams van zusjes en nog een team van broertjes..(erg 
orgineel dus)  

en dat heb ik geweten...er was geen houden meer 
aan!!! en toen nam hij dus een balkje mee...  
    
Hopelijk gaan er volgend jaar vanuit Tilburg wat meer 
mensen mee...of om te starten of als supporter!  

Bij het loten voor de 1e ronde hadden we erg veel 
pech. Doordat ik een lootje trok dat in de verkeerde 
bak beland was moest ik nog een lootje trekken en je 
raad het al...ik lootte het zelfde paard als mijn zus!  

Op naar de volgende wedstrijden --> SO Eindhoven en 
Groningen!!! 
   

Dit paard genaamd 'Jurito" stond op papier 
omschreven als voorheen Z-dressuur. Klonk 
veelbelovend dus. Maar schijn bedriegt. De ribbetjes 
waren te tellen en ook alle knopjes (die er dus op 
hoorden te zitten) zaten niet op dit stijve paard.  Zoals 
achterwaarts, wijken e.d. alle onderdelen die in een   
Lb proef gevraagd worden.  
Met 2 puntjes verschil won mijn zus uiteindelijk. De 
nummer 3 op ons paard (ook een buitenlandruiter) 
hadden we met 10 punten verschil ruim verslagen. 
Helaas voor mij en ons team lag ik er dus al uit bij  

Namens het bestuur: 
 
Hier alweer het einde van alweer de vierde 
Praad. Het bestuur wil iedereen er nog op 
wijzen dat als je een leuk verhaal hebt, 
interessante weetjes of als je een verslag wilt 
schrijven, we dit altijd erg op prijs stellen. 
Laat dit even via de mail weten. Verder zal 
de eerste maandag van de maand een ALV 
gehouden worden over het Huishoudelijke 
Reglement, we hopen dat daar zoveel 
mogelijk leden bij aanwezig zullen zijn. 

de dressuur. Mijn zus schopte het nog tot de halve 
finale en werd in totaal 3e.  
  
Na een BBQ hadden we een feest in de kantine van de 
manege. Het thema was 'Pool" (tja..hoe ze daar in mei 
bijkomen???) dus wij uitgedost met warme 
mutsen....het was verder wel een leuk feestje.  
Slapen konden we gelukkig op bedden...  
  
Bij het springen bleek de helft van de paarden niet te 
kunnen/willen springen. Hierdoor werden er veel 
paarden teruggetrokken uit de wedstrijd. Nadeel was 
dat het aantal reservepaarden opraakte en een  

 
Met vriendelijke groet, 

aantal paarden 2 rondes moesten springen. Weliswaar 
over een verkort parcours maar dus wel met 6 
ruiters!!!  

Bestuur TSR Cave ne Cadas 
 
Veerle de Cock   
Debby Beerens Dus ik lootte natuurlijk weer een paard dat bij mij al 

zijn 5e rondje sprong. Ik had 2 balkjes en dacht dat ik 
eruit zou liggen.  

Michelle Kofman 
Caroline van der Veen 
Li-Anne Noyhill  Maar pech voor het meisje dat door was...zij 

verdraaide haar rug vlak na de loting...   
Geluk voor mij! ik mocht nog een rondje springen! 
Maar door het gebrek aan paarden werd het paard van 
de manege-eigenaar van stal getrokken. Een geoefend 
springpaard van 1.80!!!  
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