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PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas   Juni 2005 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Terwijl ik dit schrijf, één dag na het SO, ben 
ik nog niet helemaal bijgekomen. Het was 
geweldig, iedereen was enthousiast, en we 
kunnen duidelijk spreken van wederom een 
geslaagd SO. Als lid van de huidige SO 
commissie hoop ik natuurlijk dat dit succes 
volgend jaar herhaald zal worden, maar dan 
zonder mijn hulp. Pff, zoiets kost je 10 jaar 
van je leven…En toch hoop ik dat na deze 
opmerking er nog steeds mensen zijn die zich 
aanmelden voor de organisatie van volgend 
jaar. Ik had het in ieder geval voor geen goud 
willen missen! 
Veerle de Cock 
Voorzitter CnC 
 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  

• 25-26 juni: weekendje Ardennen 
• 28 juni (onder voorbehoud): CnC 

eindborrel in Bolle!! 
 
 

Wist je dat…? 
• Katharina vroeg: Delft, is that far 

away? 
Veerle: Yeah, that’s not around the 
corner! 
K: Ah, but it is in South of Holland, 
isn’t it? 
Ja, hoe leg je uit dat ‘Zuid Holland’ 
niet het zuiden van Holland is… 

• Niet alleen de ruiters een kater 
hadden, maar Ko ook een slokje op 
had? 

• Caroline zelfs met een slok op nog 
een aardig nootje kan zingen? 

• Bas letterlijk en figuurlijk z’n bed uit 
dreef? 

• Veerle niet in bed gelegen heeft? 

• Roze pilletjes nodig waren om Veerle 
en Sabine de halve finale door te 
helpen? 

• Anton en Loes erg goed kunnen 
feesten? 

• Zij zich daarom de volgende dag 
verslapen hadden? 

• En dat hierdoor de wedstrijd later 
moest beginnen? 

• Biercantus nog niet zo makkelijk is 
voor sommige mensen (HOP)? 

• Guusje en Jolanda eens lekker 
gepoedeld hebben op de wasplaats? 

• Iedereen ontzettend gaar was, met 
uitzondering van een enkeling die 
gewoon nog zat was? 

• We nog een bbq in het verschiet 
hebben, waar we ons vat leeg gaan 
maken? 

 

 
 
 

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 
Debby  1x Lesley 
Judith  1x Lesley 
Sandra  1x Lex 
Oscar  1x Loyd 
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En speciaal te noemen in dit SO-nummer: 
Marion Timmers 1x Queen 
Helaas kreeg zij op de laatste hindernis van 
de halve finale L-springen een weigering, 
waarna ze het zand van onze buitenbak van 
dichtbij is gaan bekijken. 
 

 

 

Stedenontmoetingen 
SO TSR Cave ne Cadas; Zilver, Glitter & 
Glamour: Door Veerle de Cock 

 
Zaterdagochtend heel vroeg (m’n wekker 
stond verkeerd, dus uiteindelijk bleek ’t al 
laat te zijn; Tijd voor de voorbereidingen  
Raffles en Ko ophalen, generator ophalen, 

Paarden invlechten , 

Blokhut versieren      , 

Een welverdiende lunch , 

En nog even genieten , 

Dan komen de gasten , 

En begint de dressuur  
Een heerlijk buffet wordt gebracht, 
ondertussen gaat de wedstrijd nog voort. 
Rond een uurtje of 11 is de laatste deelnemer 
klaar, en kan het feest beginnen! 
Allereerst wordt de uitslag, overigens keurig 
op tijd, complimenten daarvoor, gegeven. 
Namens CnC zullen de volgende dag nog in de 
dressuurring mogen verschijnen; Michelle, 
Sabine en ondergetekende (niet geheel 
volgens bedoeling). 

Daarna volgt de cantus , 

Geleid door onze Diva , 

Een zeer geslaagd feestje,  

Waar de drank smaakte , 
En ook Anton en Loes  

vermaakten zich prima . 
De volgende dag begon weer zeer vroeg met 
de dressuur finales, en daarna de 
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verassingsshow van de zeer glamoureuze 

Guusje met Jolanda , 
Gevolgd door de immer spectaculaire 

springcompetitie , 
Die niet helemaal vlekkeloos verliep, maar 
daardoor des te spannend was. 
Nadat alles opgeruimd was en iedereen naar 
huis was gebracht, kon de organisatie ook 
opgeveegd worden, maar wat was het 
geweldig! 
 
CnC in de prijzen: 
Sabine de Roos: 2e Lb dressuur 
Veerle de Cock: 3e Lb dressuur 

SO-Kalender 
18-19 juni:  SO Parafrid 
  

Onze jarigen 
Wij feliciteren in juni geen CnC leden. 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
tsrcavenecadas@hotmail.com 
 
 

Winnares nader bekeken 
Deze maand een interview met de winnares 
van onze L-springrubriek op SO CnC 2005, 
Hilde Geraedts! 
 
1) Vertel even iets over jezelf: 
Mijn naam is Hilde Geraedts, ik studeer 
Bewegingswetenschappen in Maastricht en 
dus lid van Les Chevaliers. Ik ben nu bezig aan 
mijn vierde jaar, maar zal wel een jaartje 
uitlopen (studentenleven is iets té gezellig 
haha!). Ik ben 22 jaar en rijd nu zo’n 16 jaar 
paard, waarvan een jaar of 11 ook springen 
(eerder durfde ik niet, vond het doodeng…). 
Altijd op de manege gereden, wekelijks les 
gehad en van mijn 11e tot mijn 18e eens in de 
twee weken springles. Verder heb ik nooit 
een eigen paard gehad, maar wel sinds een 
jaar of 10 verzorgpaarden op een pension-
/spring-/fokkerijbedrijf, dus buiten de lessen 

om altijd veel rondgehobbeld. Ben een 
doorgewinterde boshobbelaar inmiddels dus! 
Andere hobby’s zijn kroeghangen, lezen, en 
werken aan mijn internetverslaving- voor de 
rest heb ik nergens tijd voor. 
2) Hoe voelt t nu als winnares? 
Heel vreemd, had na het B-springen namelijk 
de moed opgegeven dat ik ooit nog door de 
eerste ronde zou komen gezien de 
concurrentie. Dus dit is wel een verrassend 
resultaat! 
3) Welk paardje waar je op gereden had 
(dress of springen) vond je t fijnst? 
Loyd, dat was nou net zo’n ongelofelijk braaf 
paard als dat ik nodig heb om even uit de 
“help ik durf niet”-fase te komen (voor 
degenen die het niet weten: ik ben vreselijk 
irritant als ik moet springen, loop enorm te 
miepen. Mijn manier om te zorgen dat ik dat 
in het parcours niet doe haha!). Maar achteraf 
gezien vond ik alle drie de springpaarden 
waarop ik gereden heb wel wat leuks hebben, 
heel verschillend maar er zat er geen tussen 
wat ik niet leuk vond (in de twee andere 
rondes heb ik op Queen en O’Brian gereden). 
En dat wil bij mij nogal wat zeggen, ben best 
wel kritisch wat paarden betreft. Ko in de 
dressuur viel me ook erg mee, na alle 
horrorverhalen en hem vorig jaar te hebben 
zien lopen. Al met al ben ik dus erg blij met 
de paarden waar ik dit jaar bij jullie op het 
gereden!  
4) Welke knol zag je lopen en dacht je, daar 
had ik ook nog wel op willen rijden? 
Sinatra was me vorig jaar al opgevallen, qua 
bouw is dat precies mijn type paard (rond en 
niet al te klein). Ben erg nieuwsgierig naar 
dat paard, vooral omdat ik van de mensen die 
ik ken die er de afgelopen 2 SO’s bij jullie op 
gezeten hebben er niemand echt blij mee 
was. En het grappige was dat ik het bij de 
dressuur nogal jammer vond dat ik Queen niet 
geloot had, ondanks de uitstekende tong leek 
me die het leukst van de Lb-paarden. Ik heb 
er uiteindelijk op mogen springen. 
5) Wat vond je het leukste aan het weekend 
(behalve je overwinning), en wat was 
minder/niet leuk? 
Het feest was superleuk, die cantus was een 
briljant idee! Daardoor kwam de stemming er 
goed in, en de avond was hartstikke gezellig. 
Ondanks dat ik Bob zou spelen en dus 
vreselijk nuchter was. 
 
6) Kom je volgend jaar weer? 
Als het aan mij ligt wel, ligt er natuurlijk aan 
of ik andere Chevies zover krijg om mee te 
gaan. Maar dit jaar (en ook vorig jaar 
trouwens) was jullie SO een supergezellig en 
goed georganiseerd weekend, dus als het aan 
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mij ligt ben ik weer van de partij komend 
jaar! 

 

Nieuws uit de paarden-
wereld 
NK Dressuur Nijmegen: Door Veerle de Cock 
Wederom heb ik mijn goede hart en mijn 
inzet getoond door 2 t/m 5 juni in Nijmegen 
onze zustervereniging Jolly Jumper te 
steunen bij hun werkactie op het NK dressuur 
in Park Brakkenstein in Nijmegen. 
Donderdag begonnen we een mooie dag met 
een prima lunch in het poepsjieke Chalet 
Brakkenstein (soort kasteeltje), waarna we 
aan de zwaarste klus van de week begonnen; 
De spullen van de ruiters moesten van hun 
vrachtwagens worden geladen, op platte 
karren, die wij dan naar de stallen brachten 
en weer uitlaadden. En ik kan je verzekeren 
dat dressuurmiepen érg veel spullen 
meesjouwen. Massa’s dekjes, bandages, voer, 
poetsspullen, cremetjes voor dit, spuitbus 
voor dat etc etc.  
Na een zware dag wachtte een betere 
verassing: ik logeerde, samen met wat BCM 
mensen en een paar helpers in een 
superdeluxe hotel van Golden Tulip! Dat is 
iets minder prettig als je s’avonds in de bar 
gaat zitten in je werkkloffie tussen alle 
pakken en stropdassen, maar met de BCM 
jongens waren de avonden zeker gezellig. 
De rest van de dagen stonden vooral in het 
teken van het bewaken van de stallen 
(oftewel met z’n allen in ’t hokje van de 
stalmeester hangen en kletsen met de ruiters, 
Yannick Janssen tig keer per dag langs zien 
komen) en af en toe bij de ringen de ruiters 
erin en eruit laten (tss, dat ze daar niet even 
over kunnen springen zeg). En vooral van pech 
met het weer. We hebben stormen, veel 
regen en kou moeten trotseren, en dat in 
juni!  
Ook een minpuntje was het eten wat we 
kregen, dit was echt te smerig voor woorden, 
wat dat betreft is er goed nieuws, namelijk 

dat de NK Dressuur volgend jaar gelijk met 
CHE in Eindhoven wordt georganiseerd. 
Tussendoor was er gelegenheid genoeg om 
naar de sport te gaan kijken, jammer dat het 
alleen dressuur was, maar ik heb er wel voor 
gezorgd dat ik de beste stukken gezien heb. 
En als jullie mijn (niet door enige kennis van 
dressuur gehinderde) mening willen; Anky en 
Edward krijgen hun punten op hun goede 
naam, de subjectiviteit druipt er van af. Dé 
geweldige verassing was de (Zeeuwse!) 
Laurens van Lieren, die derde werd, maar een 
Kür op muziek reed die het hele publiek 
versteld deed staan, die meer applaus en 
ovatie kreeg dan Edward, en die zelfs mij 
ontroerde, want was echt fantastisch mooi. 
Die kippenvel kreeg ik bij Anky en Edward 
zeker niet. 
Nadat we zondag alle fans uit de stallen 
hadden geweerd (op die ene idiote 
persmuskiet van Omroep Zeeland na) en alle 
ruiters weer naar huis hadden geholpen zat 
ons werk er weer op. We mochten naar huis, 
en ik liet de belofte achter er bij het 
concours van Zuid-Laren in november weer bij 
te zijn! 
 

 
 
Volledige uitslag: 

1) Anky van Grunsven, Salinero 
2) Edward Gal, Lingh 
3) Laurens van Lieren, Hexagon’s 

Ollright 
 

Bericht van de 
Penningmeester 
Namens onze penningmeester willen wij 
iedereen die mee gaat naar de Ardennen en 
die nog niet betaald heeft er nogmaals op 
attenderen €75,- over te maken  op TSR Cave 
ne Cadas, 162460775. Graag voor 10 mei 
aanstaande. 
Alvast bedankt! 
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Uit de wereld van Ko 
 
Hey mensen, 
Wat ik nou allemaal heb meegemaakt! Na 2 
weken zonder hoefijzer te hebben 
rondgelopen, kwam dan zaterdagochtend 
onchristelijk vroeg de hoefsmid eindelijk om 
het er weer onder te slaan.  
Dat ging allemaal nog wel, maar daarna kwam 
m’n baasje mij ophalen met de trailer, 
waarna ik in een kleine box met veel 
spinnenwebje werd gezet. S’middags werd ik 
ingevlochten, wat mijn baasje normaal nóóit 
doet, en ik kreeg allerlei zilveren dingen op 
en aan me. Ik voelde me helemaal ‘spacey’! 
S’avonds werd ik door gereden in een 
binnenbak die ik wel kende, daar word ik wel 
vaker mee naar toe genomen. En daarna ging 
er iemand anders op me zitten, die ook al 
dressuur met we wilde rijden. Zelfs een 
proefje! En daarna nog twee mensen! Ik heb 
even laten zien hoe leuk ik kan galopperen, ik 
had zoveel publiek, die kans kon ik niet 
voorbij laten gaan.  
Daarna werd ik nog door iemand anders 
gesprongen buiten, alsof ik nog niet genoeg 
gedaan had. 
En als ze dan een paard snachts z’n rust 
zouden gunnen…Nee hoor, tot 3 uur snachts 
alleen maar harde muziek en raar gezang. 
Pff, waren ze even vergeten dat ik daarnaast 
moest slapen? Baasje in ieder geval niet, want 
die kwam me nog wat te drinken brengen 
(mmm, bier met rosé).  
Volgende ochtend gruwelijk vroeg moest ik 
weer aan de bak, weer dressuur, gelukkig 
maar met twee mensen. En smiddags mocht 
ik weer springen, en zodra er andere mensen 
op m’n rug stappen kan ik niet laten om te 
laten zien hoe goed ik dat kan, zelfs als er 
geen hindernis staat!  
Pas s’avonds mocht ik eindelijk naar huis, en 
kon ik een beetje uitrusten… 
Groeten, en nog bedankt voor de appels, 
SpaceKo 
 

 
 
 
 
 

Namens het bestuur: 
 
Mijn eerste jaar als bestuurslid van Cave ne 
Cadas zit er alweer bijna op en ik heb het 
echt heel erg naar m’n zin gehad! Ik hoop 
jullie ook! Ons S.O. dat we op 28 en 29 mei 
hebben gehouden was een absoluut 
hoogtepunt. Tijdens het feest was ik de 
“BOB” en ik vond het erg leuk om het eens 
van een “ander perspectief te zien”. Het 
seizoen zal officieel worden afgesloten met 
een borrel in Bolle, en we hopen dat jullie er 
allemaal bij zijn (datum volgt nog)! Verder 
wil ik jullie vanaf deze plek voorlopig gedag 
zeggen, ik ga namelijk een half jaar studeren 
in Buenos Aires, Argentini�. Afgelopen 
weekend heb ik m’n ticket geboekt. Ik vertrek 
18 juli en m’n terugvlucht staat voorlopig 
gepland op 12 januari, maar misschien blijf ik 
nog wat langer. Ik wens iedereen die mee 
gaat naar de Ardennen heel veel plezier en 
verder hoop ik dat iedereen volgend jaar 
weer regelmatig komt paardrijden! 
 
Groetjes 
 
Michelle Kofman 
 
Debby Beerens 
Michelle Kofman 
Li-Anne Noyhill  
Caroline van der Veen 
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