
 

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas   Januari 2005 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Aan mij de eer om jullie welkom te heten in 
deze allereerste Praad van 2005. En tevens de 
allereerste Praad die ik als lid van CnC 
meemaak. Sinds mijn lidmaatschap vanaf 
september 2002 hoor ik al over ‘De 
Praad’…Hóren ja, want zien, hó maar. 
Plannen zijn er altijd geweest, er is zelfs een 
commissie geweest, maar helaas is het er 
nooit van gekomen. De Praad was voor mij 
dus altijd zo’n mystiek ding, waar veel over 
wordt gepraat, maar wat je nooit met eigen 
ogen hebt kunnen zien. Voor de ‘oudjes’ 
onder ons zal deze vorm en inhoud dus wel 
even wennen zijn, maar ik heb er vertrouwen 
in dat zij er ook veel plezier aan zullen 
beleven, en dat iedereen erg blij zal zijn met 
de wederopstanding van onze Praad! 
Veel groeten, 
Voorzitter TSR Cave ne Cadas 
Veerle de Cock 
 

Activiteiten 
De activiteitencommissie heeft afgelopen tijd 
erg haar best gedaan. Het hoogtepunt in 
november was de westernrit, waar menig lid 
vertegenwoordigd was. December stond in het 
teken van de feestdagen: CnC vierde 
traditioneel Sinterklaas en ook was er een 
kerstdiner.    

Westernrijden: door Li-Anne Noyhill 
Zondag 14 november was het eindelijk zover: 
de dag van het westernrijden! Na een 
moeizame start (een weigerende printer 
waardoor er geen routebeschrijvingen waren  

 
en een te late Oscar), gingen we in groepjes 
op weg naar Dorst. Bij aankomst was iedereen 
druk bezig met ‘paardjes-kijken’. 
De paarden werden verdeeld en we konden 
gaan opzadelen. Wat een rare zadels en 
hoofdstellen! Met een beetje (veel) hulp 
kwam het allemaal goed. 
Debby was meteen verkocht en ging met een 
big smile op haar gestippelde paardje Hästa 
zitten. Judith had wat opstartprobleempjes 
met Jolly, het grijze paardje zonder staartje. 
En Veerle reed als volwaardig cowgirl rond op 
het witte monster Hunter, de half-arabier 
waar de manege-eigenaar wedstrijden mee 
rijdt. Michelle mocht op ’Bandit’, een leuk 
gevlekt paardje. Helaas was het tuig 
meerdere malen niet in orde, waardoor ze 
nogal wat tijd verloor met stilstaan. Caroline 
zat lachend op haar vale paard met de 
vreemde vlakke gangen.  
Na een aantal oefeningen als ’roll back’ en 
’loop’ maakte de eerste groep aan het einde 
van de les een ‘slide’. Dat ging hartstikke 
goed en het was spectaculair om te zien. 
Ikzelf was bij de tweede groep ingedeeld. We 
deden dezelfde oefeningen, tenminste we 
deden een poging tot. Na een flinke hap van 
Hunter (wat een vervelend beest, hè Sandra) 
ging mijn paard Bandit er vandoor. Ik maakte 
de fout om op de ‘dressuur manier’ een 
poging te doen halt te houden. Het is moeilijk 
om je benen helemaal van je paard af te 
houden als je dat niet gewend bent!  
“Dat was met de ’slide’ ook meteen de meest 
gemaakte fout van iedereen”, hoorde ik 
Peggy van de manege zeggen. 
De rest van de groep (Lieke, Nora en Iris) ging 
ook prima. 
Doordat Elke en Myra niet meer kwamen had 
de derde groep een extra paard te verdelen 



(Oxyde). De gelukkigen waren Michelle en 
Sandra, omdat zij pech hadden gehad met 
hun paarden. Met Oxyde ging het bij beiden 
ontzettend goed! Het paard bleek uit te 
blinken met ‘slides’ en gaf een mooi showtje 
weg. Oscar galoppeerde rond alsof hij nooit 
anders had gedaan op Hästa, en Fleur lukte 
het om voor haar vriendje goed voor de dag 
komen op Jolly. Natasja had haar ouders 
meegenomen en die vonden het ook leuk om 
te zien. 
Een schijnende zon maakte de dag compleet! 
Onder het genot van een tosti, een broodje 
knakworst en wat te drinken maakten we na 
het rijden kennis met het baasje van Oxyde, 
een meisje met MS. Dit bijzondere paard wist 
precies hoe ze moest omgaan met haar 
baasje. Als haar spieren uitvallen vanwege de 
MS gaat het paard gelijk stil staan en als ze 
net uit het ziekenhuis komt stapt ze alleen 
maar rustig rond. Bijzonder om te horen hoe 
bijzonder de band tussen paard en eigenaar 
kan zijn.  
Na de belofte om snel weer eens te komen 
rijden met een groepje namen we afscheid 
van de paarden en de vriendelijke mensen 
van de manege.  

Sinterklaas: door Caroline van der Veen 
Ook dit jaar was er weer een CnC-
Sinterklaasfeest. Bij Sandra in de 
Diepenstraat op dinsdag 7 december. Warme 
chocomel, pepernoten en gevulde speculaas 
waren er in overvloed, dus de avond kon 
beginnen. De animo was redelijk groot, en dat 
maakte het natuurlijk extra gezellig. Er waren 
zelfs twee heren vertegenwoordigd, te weten 
Oscar en Marcel. Iedereen was hier van 
tevoren van op de hoogte, zodat er ook wat 
‘mannelijke’ cadeaus aangeschaft werden. 
Echter bleek dit toch nog vrij moeilijk voor de 
dames. Zij schatten de aanwezige heren 
kennelijk niet al te volwassen in. Onder 
andere de volgende cadeaus passeerden 
namelijk de revue: een scheetkussen (daar 
ben je toch nooit te oud voor?), 
speelgoedautootjes (waren verbazingwekkend 
in trek bij Oscar) en speculaaspoppen (onder 
de noemer: altijd goed). De overige cadeaus 
waren overwegend bedoeld voor homo’s, 
travestieten of vrouwen: kaarsen, oorbellen, 
badzout/douchegel (met vrouwelijk luchtje), 
fotolijstjes, glittersets, ‘ my little pony’s’, 
knuffeltjes  en andere leuke hebbedingetjes.  
Een aantal ‘onzijdige’ cadeaus werden echter 
ook bedacht: spuitsneeuw, kraslot, mok, etc. 
Sint Oscar had nog gedacht aan de 
vrouwelijke deelnemers door een prachtige 
zwart/rode string aan te schaffen. Na veel 
over en weer gegooi en een modeshow van 

Marcel ging Sibel uiteindelijk met de gewilde 
string naar huis. De rest van de dames was 
echter wel een beetje jaloers.  
Sandra’s kamer kon deze avond helaas niet 
zonder kleerscheuren doorstaan: door een 
gebrek aan zitplaatsen was er een kwartetje op 
het bed van Sandra gaan zitten. Dat kon het 
bed niet aan en het stortte krakend in elkaar 
met het kwartetje er nog bovenop. Sandra 
heeft die nacht op een matrasje op de grond 
moeten slapen… 
Nadat alle cadeaus verdeeld waren en de 
chocomel op was werden er nog wat flesjes 
wijn en bier opengetrokken. Het werd hoe 
langer hoe gezelliger en een aantal dames (ik 
noem geen namen) is nog vrij dronkenachtig in 
de stad beland, waar zij rustig verder gingen 
met drinken en nog een stelletje mannen lastig 
hebben gevallen. De volgende dag kwam 
helaas wel de kater, maar dat was de 
gezelligheid wel waard! Hopelijk volgend jaar 
weer zo’n heerlijk avondje! 
 

Wist je dat…? 
• Sandra’s bed een kwartetje niet aan 

kon? 
• Een aantal CnC-ers best voor veel 

geld telefoniste bij een escortbureau 
willen zijn? 

• De poes van Li-Anne Muis heet? 
• Marcel heeft laten zien hoe goed hij 

met een string staat? 
• Wij Sibel met diezelfde string 

binnenkort te paard verwachten te 
zien? 

• De mail van CnC gesaboteerd was, en 
nu weer normaal functioneert? 

 

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.  
Sandra  1x Lex 
Oscar  1x Loyd 
 
Conclusie: We hebben brave paardjes of 
goede ruiters!  

 



Stedenontmoetingen 
HIPPOCAMPUS 
De eerstvolgende stedenontmoeting (SO) is in 
het weekend van 12 en 13 februari bij 
zustervereniging Hippocampus in Enschede op 
manege de Horstlinde. Het thema van de SO 
is Fata Morgana. Wij hopen natuurlijk weer 
met een enthousiaste groep deelnemers en 
supporters in Enschede te verschijnen! 
Er is dressuur in de klassen Ba, Bb, La en Lb. 
Springen kan ook, in de rubrieken B en L. 
 
Kosten: 
Dressuurstart: 9 euro 
Springstart: 9 euro 
Overnachting, feest, avondeten, ontbijt en 
lunch: 16 euro 
Supporters die blijven eten en slapen: 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. 
 
Als je graag wilt starten of mee wil als 
supporter geef je dan vóór 30  januari op via 
de mail, tijdens de lessen of via het forum. 
Iedereen is welkom om deel te nemen, ook 
diegenen die nog niet eerder mee hebben 
gedaan. Het gaat er immers om dat het 
gewoon hartstikke leuk is om eens een 
proefje te rijden of een parcours te springen, 
terwijl je gezellig een weekend weg bent met 
je vereniging! Meer informatie over het 
vervoer naar Enschede en de samenstelling 
van de equipe zal volgen als de deelnemers 
bekend zijn. 
Meer informatie over Hippocampus en de 
stedenontmoeting is te vinden op: 
www.hippo.utwente.nl 
 

CONCORDE/LES CHAVELIERS 
De laatste SO was die van Concorde en Les 
Chevaliers, 30 en 31 oktober in Eindhoven. 
Cave ne Cadas presteerde uitstekend! Met 
een groep van maarliefst acht ruiters was CnC 
vertegenwoordigd, en dat hebben ze 
geweten.  
Op Sandra na lukte het iedereen door te gaan 
naar de halve finale dressuur. Judith, Anita 
en Sandra kregen het in de Ba namelijk voor 
elkaar met zijn drieën op hetzelfde paard te 
loten. En er kon natuurlijk maar een de beste 
zijn! Echter ging Anita ook door als beste 

tweede. Dus Caroline, Marcel, Dagmar, Judith 
en Anita reden halve finale. Sabine was na 
haar eerste ronde meteen door naar de finale 
van de M. 
Vervolgens lootten Judith en Anita in de halve 
finale weer tegen elkaar!  
Uiteindelijk mochten Caroline, Dagmar en 
Judith door naar de finales.  
Wat springen betreft was het een bijzonder 
SO, omdat er naast B en L dit keer ook een M-
rubriek was. Sabine en Veerle grepen hun 
kans om voor de verandering eens een 
niveautje hoger te starten. Beiden reden het 
parcours (dat behoorlijk aan de maat stond!) 
weliswaar foutloos, maar ze werden op 
stijlpunten verslagen.  
 
Uitslagen:  
Dressuur 
Judith  1e Ba  
Dagmar  2e Bb   
Caroline  2e La   
Sabine  2e M  
Marcel kreeg nog een bijzondere prijs: 
de prijs voor het team dat met een pony 
al springend en crossend door de bak de 
meeste Penny’s bij elkaar kon 
sprokkelen! 
 

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: Dagmar 
Faddegon. 

 
Stel je even voor: 
Hoe lang ben je lid van CnC, wat heb je 
allemaal gedaan?  
Sinds ik alweer ruim twee jaar geleden 
journalistiek ging studeren in Tilburg ben ik 
lid geworden van CnC. In die jaren heb ik me 
veel beziggehouden met de vereniging. Samen 
met Roos en Janneke ging ik in mijn eerste 
jaar het bestuur versterken, dat toen uit 
Erwin, Evi en Neeltje bestond. Het jaar 
daarna werd ik secretaris. Sinds er een nieuw 
bestuur is heb ik mijn gezicht niet zo veel 
meer laten zien op het Zandeind. Schandalig 
hè! Daarom hou ik me vanaf heden bezig met 
Praad-activiteiten, iets dat ik al veel eerder 
had moeten doen. 



Dat ik niet meer zoveel aanwezig ben tijdens 
de lesavonden komt doordat ik sinds een 
aantal maanden de paarden van een aardige 
boer in Tilburg rijd.  
Favoriete paard van het Zandeind: 
Loyd is de eerste die me te binnen schiet. 
Niet dat ik daar nu graag op zou willen rijden, 
maar dat vond ik ooit een geweldig paard!   
Leuke SO – anekdote: 
Nu verwachten jullie vast een heel mooi 
verhaal van een journaliste in spe. Een 
verhaal waarmee ik ga zorgen dat iedereen 
die nog nooit op SO is geweest ook eens mee 
gaat. Ik heb een beter voorstel. Ik heb nog 
een verhaal liggen over een van de leukste 
SO’s. En dan niet een verhaal over paarden en 
prijzen, maar een verhaal over hoe het er 
tijdens de SO’s echt aan toe gaat. Het was 
namelijk een SO met succes: het lukte Veerle 
om de zoon van Piet Raymakers aan de haak 
te slaan, Sabine ging voor het eerst mee en 
behaalde gelijk de eerste plaats in de Lb en 
Roos zoende voor het eerst met haar 
tongpiercing. Onder de noemer ‘Uit de oude 
doos’ wordt dit verhaal in de volgende Praad 
gepubliceerd. Maar om alvast een tipje van de 
sluier op de lichten voor de nieuwsgierige 
lezer… op het sportcentrum hangen een paar 
prachtige foto’s. 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Vijf jaar geleden had CnC zeventig leden zag 
ik in een lustrumboekje. Dat lijkt me een 
mooi streven voor de komende jaren!  
Verder vind ik dat er weinig SO’s zijn dit jaar, 
maar hier kan CnC helaas niks aan doen. Ik 
zou wel eens een onderlinge wedstrijd willen 
zien! Met een goed doordacht puntensysteem, 
omdat niet iedereen hetzelfde niveau 
beheerst. 
Aan wie geef je het stokje door? 
Aan het allernieuwste lid! Ik heb geen flauw 
idee wie dat is, maar ik denk dat er een hoop 
mensen met mij nog niet veel over deze 
persoon weten!  
 

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
Judith Castelijns  25 januari 
Anita Arntsen   31 januari 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
tsrcavenecadas@hotmail.com
 

Nieuws uit de paarden-
wereld 

• Site KNHS is vernieuwd! Check 
www.knhs.nl 

• Tina Lund wint de kwalificatie 
Wereldbeker in Mechelen (springen) 

• IJsbrand Chardon aan de leiding bij 
Wereldbeker Mennen. 

• 4-14 jan Indoor Zeeland 
• 27-30 jan Jumping A’dam 
• 17-20 mrt Indoor Brabant 

Uit de oude doos 
Strandrit mei 2003: door Minke Hogervorst 
Een strandrit, voor de liefhebbers. Met z’n 
allen richting zee, gezellig wat eten en dan 
over het zand knallen. In gedachte zag ik 
mezelf al over het strand gaan, met de 
andere leden van CnC, doorweekt van de 
regen en vol modder. Over een leeg, grijs 
strand zouden we zo hard mogelijk 
galopperen, en ijskoud zouden we 
terugkomen op de manege. De paarden 
droogwrijven en ons daarna ontdooien met 
warme chocolademelk.  
Echter, de dag van de strandrit hadden we 
spijt dat we niet eerder weg konden: het was 
een stralende dag en de helft verscheen dan 
ook in een korte broek in plaats van een 
rijbroek. Een goede autorit later kwamen we 
aan in Haamstede, bij de Pannekoekenmolen. 
Toen we na enige moeite voldoende tafeltjes 
en stoeltjes hadden bemachtigd, bestelden 
we drinken en pannenkoeken bij de niet zo 
vriendelijke serveerster. Maar goed, op het 
moment dat we allemaal de juiste 
pannenkoek op ons bord hadden, konden we 
lekker aanvallen.  
Daarna besloten we om voor de rit nog even 
het strand te bewonderen. Het was best nog 
druk, zeker voor de tijd van het jaar. 
Aangezien het mooi weer was, had ik mijn 
bikini aan en besloot om even een duik te 
nemen. Koudkoudkoud! 
Later besloten we naar manege Lisiduna te 
gaan. Nadat we ons hadden gemeld en 
omgekleed, werden de paarden ingedeeld. 
Eerst de brave, de snelle, en toen de kleine 
paarden. Ook waren er een paar snelle, kleine 
ponytjes. Eenmaal op stal vroegen we ons af 
of we de goede paarden hadden. Li-Anne zou 
een klein paard krijgen, maar Babe was ruim 
over de 1.60m en ‘mijn’ Jumper haast even 
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groot. Klein waren ze dus in elk geval niet, 
dat snelle moest nog blijken.  
Iedereen klom op zijn paard en na een minuut 
of vijf waren we klaar voor vertrek. Van een 
begeleider was echter geen spoor te 
bekennen. Geduldig gingen we dus maar 
alvast stappen in de buitenmanege en 
wachtten af. Na een kwartier begonnen we 
ons toch wel af te vragen of we wel een 
begeleider zouden meekrijgen, maar om half 
acht was het dan eindelijk zo ver. Duitse 
begeleiding weliswaar, maar dat kan je 
verwachten aan de Zeeuwse kust! 
Eerst reden we door wat straatjes richting de 
duinen. Na een minuut of 10 hielden we halt: 
we moesten nasingelen. Erwin wilde de singel 
eens goed strak trekken, maar toen bleek dat 
hij zijn eigen krachten niet kent: hij trok de 
singel aan gort. Met een mobieltje werd de 
manege op de hoogte gesteld en er werd snel 
een nieuwe singel gebracht.  
Even later draafden we door een prachtig 
stukje open bos, en tot dusver was iedereen 
redelijk tevreden. Afgezien van Erwins 
oersterke trekpaardje, Ariannes Belle die zich 
wat lomp gedroeg en hier en daar een hobbel 
en een bobbel, verliep alles goed. Op het 
moment dat ik me af begon te vragen waar 
het strand nou bleef, zag ik een grote, 
zanderige heuvel. Die klommen we op, en… 
ja! Het strand! Galopperen maar, was de 
algemene gedachte. Er werd echter rustig aan 
gedaan en we stapten en draafden wat. Maar 
toch, de ondergaande zon (in zee!) de zachte 
wind en de zeelucht maakten al veel goed. 
Toen werd ons verzocht om in galop vooral 
achter elkaar te blijven en geen wedstrijdjes 
te houden!  
Hier en daar werd eerst even gebokt, maar 
even later zat iedereen in een lekkere galop. 
Iedereen? Nou ja, bijna iedereen. Dagmar 
bleek op een dravertje te zitten. Op zich 
geen ramp, maar ja, wie wil er nou in galop-
tempo over het strand draven? Verder ging 
alles ordelijk, waarvoor complimenten van 
onze begeleider! 
Halverwege de rit keerden we om, de 
paarden roken direct de stal en werden een 
stuk klieriger. Toen we weer terug in de 
duinen waren, zat er tot onze verrassing nog 
een héél klein galopje in. Niet veel later 
waren we terug op Lisiduna. We zadelden de 
paarden af en konden toen heerlijk naar de 
kantine om daar te genieten van een 
welverdiend glas fris c.q. een pilsje. Bijtijds 
reden we weer richting Tilburg. Met als enige 
stop een bezoekje aan de McDrive waren we 

’s nachts weer in het Tilburgse. Al met al: de 
gezelligheid stond voorop, en daar is zeker 
aan voldaan. De rit vertoonde wat kleine 
mankementen, maar niets ernstigs. Echter, 
die knallende galop hebben we allemaal een 
beetje gemist (vooral Dagmar) en daarom 
hoeven we volgend jaar niet te twijfelen: we 
willen allemaal nog een keer op strandrit! 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  

• 10 januari: Lustrum-les en 
Nieuwjaarsborrel 

• Jan/feb: bowlen 
• 12 en 13 februari: SO Hippocampus, 

Enschede 
 

Namens het bestuur: 
Wij wensen iedereen een heel goed paardrij 
jaar 2005 toe! Dit was de eerste Praad van dit 
jaar, we hopen dat jullie er veel plezier aan 
beleven. Reacties, ideeën, tips en verslagen 
zien we 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! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur TSR Cave ne Cadas 
 
Veerle de Cock 
Debby Beerens 
Michelle Kofman 
Caroline van der Veen 
Li-Anne Noyhill  
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