
 

         

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas   Februari 2005 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Voor jullie ligt alweer de tweede Praad van 
ons lustrumjaar 2005. Januari was een 
vreemde maand, vol met tentamens voor 
sommigen, en vakantie voor de meer 
gelukkigen onder ons. En natuurlijk was daar 
de lustrumles gevolgd door de 
nieuwjaarsborrel, die beiden goed in de 
smaak vielen (vooral de oliebollen)! In 
februari gaat het gewone leven weer z’n 
gang, vol met colleges, en het eerste SO van 
dit jaar zal plaatsvinden in Enschede. Dit SO 
zal gevolgd worden door vele anderen, waar 
we als Cave ne Cadas uiteraard weer 
veelvuldig ons gezicht gaan laten zien. Met als 
hoogtepunt ons eigen SO in mei, compleet in 
het teken van ons lustrum! Maar nu eerst 
februari, veel paardrijplezier toegewenst! 
 
Veerle de Cock 
Voorzitter CnC 

Activiteiten 
De activiteitencommissie is ook weer 
bijgekomen van de afgelopen feestdagen, en 
is weer druk bezig om de leukste activiteiten 
voor jullie te organiseren. Zij hebben dit jaar 
een extra zware taak, omdat we ook ons 
lustrum vieren. Ons lustrumjaar werd daarom 
goed ingeluid met een speciale lustrumles in 
combinatie met een nieuwjaarsborrel. 

 
 

Lustrumles/Nieuwjaarsborrel: door Sandra 
van de Beuken 
 
Op maandag 10 januari vond de eerste les van 
het nieuwe jaar plaats. Het nieuwe jaar 
waarin Cave ne Cadas zijn Lustrum viert. Ter 
ere van dit lustrum werd een speciale les 
georganiseerd. Iedereen mocht verkleed 
komen rijden, met als thema; Silver! Glitter & 

Glamour.  Daarna zou het nieuwe jaar gepast 
ingeluid worden met ‘champagne’ en 
oliebollen.  
In de eerste les was iedereen verkleed 
volgens het thema. En dit varieerde van een 
zilverkleurig truitje tot mensen die zich 
compleet omgetoverd hadden tot een ‘Glam-
Queen’. Zoals Veerle die haar complete 
garderobe, van tien jaar geleden, uit de kast 
had getrokken. Ook Ko moest eraan geloven, 
het begon bij een zilver gespoten dekje, maar 
op het eind van de les zaten ruiter en paard 
van top tot teen onder de glittertjes. Natasja 
stal toch wel de show, ze had een 
zilverkleurige rastapruik op haar cap 
geknutseld en een goudkleurige broek 
aangehesen. Ze was de absolute ‘Glam-
Queen’ en heeft daarom ook terecht 
gewonnen, zoals Anton had besloten. Haar 
moeite werd beloond met een nieuw paar rij-
sokken.  
De eerste les was toch wel een spektakel. Het 
paard van Dagmar had het voor elkaar 
gekregen om de witte hekjes tussen de twee 
bakken om te gooien. Na een welgemikte duw 
van Moonlight, gingen ze allemaal tegen de 
vlakte! Daar kon Domino-day jaloers op zijn. 
Na deze luidruchtige onderbreking kon Ilse 
toch beginnen met de achttal-proef. Met 8 
paarden, die je toch niet echt heel goed 
kent, vlak achter elkaar rijden valt niet mee, 
maar het resultaat was toch echt prima. Met 
sabine en Santos aan het hoofd, en Veerle 
met Ko als de staart, ging het achttal door de 
bak. Alle paarden liepen braaf achter elkaar, 
alleen de Nieuwe (ja, zo heette hij echt) van 
Roos zag het niet helemaal zitten, zodat Roos 
uiteindelijk toch maar er voor koos om als 
laatste gaan rijden. Verder werden geen grote 
fouten gemaakt, ging alles netjes, en was het 
al met al een leuke proef om te rijden en te 
zien. 
De tweede les was wat rustiger van aard. Ook 
hier hadden de  meeste mensen zich wel aan 
het thema gehouden. Maar er werd een 
gewone les gereden, zonder rare 
onderbrekingen.  
Na het afzadelen kon dan eindelijk de 
nieuwjaarsborrel van start gaan! De flessen 

 1



 

‘champagne’ werden ontkurkt en de 
oliebollen voor de dag getoverd. De 
oliebollen, die maandagmiddag door Sandra 
en Li-anne waren gebakken, vielen goed in de 
smaak.  En ook de mousserende wijn (lees; 
champagne) ging er goed in. Na een toast op 
het nieuwe jaar hebben we nog gezellig met 
zijn allen staan borrelen tot een uur of 
twaalf.  
De activiteitencommissie kan terugkijken op 
een geslaagde nieuwjaarsborrel! Alle 
oliebollen waren op en de flessen 
‘champagne’ leeg. Dit was de eerste activiteit 
in het lustrumjaar en er zullen er nog velen 
volgen! Waarvan we hopen dat ze net zo 
geslaagd zullen zijn als deze borrel.  
 
Groetjes van Sandra, 
namens de activiteitencommissie 

Wist je dat…? 
• Marcel’s haar het meeste glitterde 

van allemaal 
• Ilse het verschil tussen Dagmar en Iris 

niet kon zien 
• Foto’s maken in een binnenbak toch 

écht niet meevalt 
• Li-Annes schuim niet meer omhoog 

kakt 
• De string die Oscar als 

sinterklaascadeau had meegenomen 
(wie herinnert ‘m zich niet!) een 
gratis cadeautje was voor wie bij de 
PABO bestelt 

• Caroline vindt dat CnC heterogene 
mannen nodig heeft 

• Een activiteitencommissie-lid de 
barman van 2xBellen schattig vindt 
(hint: het is in ieder geval niet Oscar) 

• Het IQ van Marcel 80 is 
• Michelle niet weet wat een meter is 
• Michelle het telefoonnummer van 

Marcel uit haar hoofd kent 
 

 
 

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 

Stedenontmoetingen 
HIPPOCAMPUS 
De eerstvolgende stedenontmoeting (SO) is in 
het weekend van 12 en 13 februari bij 
zustervereniging Hippocampus in Enschede op 
manege de Horstlinde. Opgeven kan niet 
meer, maar iedereen is nog altijd welkom om 
als supporter mee te gaan. De kosten voor 
eten en slapen zijn 16 euro. 
 
De SO begint op zaterdag tussen 16.30 en 
17.30 uur en is zondags in de namiddag weer 
afgelopen. Zaterdagavond is er een feest in 
de boortoren op de campus van de UT. De 
overnachtingen vinden plaats in de 
summercampus-huisjes van de UT. 
 
Meer informatie over Hippocampus en de 
stedenontmoeting is te vinden op: 
www.hippo.utwente.nl
 

SO Cave ne Cadas 

 
De SO van Cave ne Cadas zal dit jaar in het 
weekend van 28 en 29 mei plaats vinden. 
Deze datum is definitief goedgekeurd door de 
SnS, dus de organisatie van de SO kan 
beginnen. Houd je agenda dus vrij in dat 
weekend om deel te nemen, te supporteren 
of te helpen! 
Vorig jaar was de SO een groot succes, zowel 
volgens Cave ne Cadas als volgens de andere 
deelnemers. De organisatie was goed, het 
weer werkte optimaal mee, het eten was erg 
lekker, de slaapplaatsen comfortabel en het 
feest gezellig! Vanwege het succes van vorig 
jaar verwachten we dan ook dit jaar weer 
grote belangstelling van de andere 
verenigingen om deel te nemen.  
Net als vorig jaar zullen dit jaar de rubrieken 
Ba-, Bb-, La- en Lb-dressuur verreden worden. 
De springrubriek zal hoogstwaarschijnlijk L-
springen worden. Er zal geslapen worden in 
de blokhut op het terrein van de manege, 
waar het feest ook zal plaatsvinden.  
Een aantal mensen heeft zich al aangemeld 
om te komen helpen in het weekend van 28 & 
29 mei of om in de SO-commissie zitting te 
nemen. Er zijn echter nog niet genoeg 
vrijwiligers, dus elk aanbod is welkom! Lijkt 
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het je leuk om te helpen tijdens het 
weekend, bijvoorbeeld met het klaarzetten 
van eten en drinken, uitstappen van paarden 
of poetsen en vlechten van de paarden, laat 
het dan via het forum, de mail of tijdens de 
les weten! Voor de SO-commissie hebben we 
nog ongeveer twee enthousiaste mensen 
nodig. Het gaat hierbij om het meedenken en 
mee-organiseren van het weekend. Lijkt dit 
je iets, meld je dan ook via de mail of het 
forum of tijdens de les! 
 
Caroline van der Veen 
So vertegenwoordiger CnC 

SO-Kalender 
12-13 feb: SO Hippocampus 
2-3 april:  SO Marcroix 
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:  
Stel je even voor: Hoi ik ben Marjolijn, 
geboren en opgegroeid in Arnhem en woon 
alweer 4 jaar in Tilburg waar ik mijn studie 
rechten probeer af te maken. Dat is een 
beetje saai, vandaar dat ik een andere studie 
volg in Nijmegen, ontwikkelingsstudies. 
Hoe lang ben je lid van CnC, wat heb je 
allemaal gedaan?: vandaag 1 dag 
Favoriete paard van het Zandeind: dat is dan 
of Lesley of Quick-Star, want dat zijn de 
enige twee die ik ken. Eh......nou ja, quick 
star dan maar. 
Wat zou je anders willen zien bij CnC?: om 
nou na 1 dag al met allerlei aanmerkingen te 
komen...:) 
Aan wie geef je het stokje door?: 
Mirte…(sorry Mirte K.)  
 

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
Li-Anne Noyhill  23 februari 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
tsrcavenecadas@hotmail.com
 

 

Nieuws uit de paarden-
wereld 

• De Indoorkampioenschappen gaan in 
maart weer van start. 

• Sjef Janssen is de nieuwe bondscoach 
dressuur. 

• 2-5 feb Hengstenkeuring KWPN 
Brabanthallen Den Bosch 

• 17-20 mrt Indoor Brabant 
 

Bericht van de 
Penningmeester 
Beste leden, 
Als penningmeester van Cave ne Cadas heb ik 
onder andere de taak om ervoor te zorgen dat 
de contributie op tijd wordt geïnd. Daarom 
wil ik jullie even herinneren aan het mailtje 
dat ik op vrijdag 21 januari heb rondgestuurd, 
met daarin het verzoek of jullie de 
contributie binnen 21 dagen zouden kunnen 
overmaken op Rabobank rekening 162460775 
ter attentie van T.S.R. Cave ne Cadas. De 
contributie is vanaf dit jaar 20 Euro per 
persoon en jullie hebben tot en met 11 
februari de tijd om dit bedrag over te maken. 
Ik hoop dat iedereen dit op tijd doet, want 
dan hoef ik jullie er na 11 februari niet over 
lastig te vallen.  
Iedereen alvast heel erg bedankt!  
 
Michelle Kofman 
Penningmeester CnC 

Uit de oude doos 
SO Solleysel te Utrecht: Door Dagmar 
Faddegon 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  

• 12 en 13 februari: SO Hippocampus, 
Enschede 

• 24 februari: Bowlen en eten 
• 21 en 28 februari: Springles 
• 3 maart: Borrel 2x Bellen 
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• 15 maart: Verenigingenfeest 
Pendragon in The Blitz (zie 
www.pendragon.nl) 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur TSR Cave ne Cadas 
 
Veerle de Cock • maart: onderlinge wedstrijd 

 Debby Beerens 
Michelle Kofman 
Caroline van der Veen Namens het bestuur: Li-Anne Noyhill  
 Wij hopen dat jullie genoten hebben van deze 

Praad. Het zal jullie wel opgevallen zijn dat 
jullie deze editie niet per post hebben 
ontvangen. Vanwege de kosten die verbonden 
zijn aan het versturen per post hebben we 
besloten dat de Praad vanaf nu in digitale 
versie naar jullie verzonden zal worden. 
Ideeën, tips, foto’s en verslagen zien we nog 
steeds graag tegemoet op 
tsrcavenecadas@hotmail.com. Verder willen 
we iedereen nog even er op wijzen dat ze het 
forum en de mail goed in de gaten houden! 
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