
 

         

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas   Maart 2005 

Voorwoord 
Hallo leden, 
Praad numero 3 heeft alweer het levenslicht 
gezien. Februari is een kort maandje. Een 
héél kort maandje, besefte ik ineens. Toch 
telde dit maandje heel wat activiteiten die 
het vermelden zeker waard waren. Op 
maandag 28 februari is er nog een springles 
geweest, die natuurlijk niet kon ontbreken in 
deze Praad. Maar begin maart moest ie klaar 
zijn…Nachtwerk. Gelukkig telt maart weer 
wat dagen meer, dus dat is ook meteen wat 
minder stress.  
 
Veerle de Cock 
Voorzitter CnC 

Activiteiten 
 

Springlessen: Door Veerle de Cock 
 
Op maandag 21 februari vond de 1e springles 
van dit jaar plaats. Zes dappere dames 
hadden zich opgegeven voor de ‘vliegles’. 
Anita, Lenneke, Debby, Sandra, Natasja en 
Judith gingen onder leiding van Ilse hun 
hindernissen nemen…en dat ging prima. De 
overige CnC leden waren toegestroomd om de 
zandhappers te gaan tellen, maar iedereen 
bleef keurig op haar paardje zitten, en nam 
elk kruisje, steiltje of oxertje alsof ze het 
wekelijks deden. Moonlight deed met Anita op 
zijn rug wel alsof niet wist hoe hij normaal 
moest springen, maar Anita wist ‘m toch nog 
‘normaal’ te krijgen. Jackie had er zoals 
altijd veel zin in, maar dat is ook wel positief 
te noemen. En nog een speciale vermelding 
voor Debby, die met de altijd brave Lesley 
haar springangst overwon. 
Een week later werd de tweede springles 
gehouden. Ditmaal door Anton. Sabine, 
Dagmar, Bas, Marcel, Katharina en ikzelf 
waren dit keer de deelnemers. Bij 
binnenkomst werd er al even geslikt, want in 

de bak stond een heel parcours uitgezet, met 
een paar hindernissen op zeer aanzienlijke 
hoogtes. Gelukkig was Anton zo vriendelijk 
om wat lager te beginnen. Ko ging als vanouds 
als een kangoeroe door de bak, maar buiten 
dat en één enkele weigering van Lesley ging 
iedereen prima. Queen deed met Marcel op 
haar rug alsof ze in een race liep, en ook 
Heartbreaker (die eigenlijk anders schijnt te 
heten) liet Sabine letterlijk voelen hoe hard 
ie kon. Hoe gaat het met je handen Sabine? 
Ko en Quickstar moesten juist de vooruit zien 
te vinden, en Loyd en Lesley lieten zien dat 
ook onze ouwe getrouwe manegepaardjes een 
heel mooi rondje kunnen springen. 
Al met al zeer geslaagd, en voor herhaling 
vatbaar! 
 
 

 
 

Bowlen en eten: Door Sabine de Roos 

  
Donderdag 24 februari was het dan eindelijk 
zover: het bowlinguitje! 
Om 18u werd er verzameld op het station. 
Voor de mensen die geen fiets hadden waren 
de 2 aanwezige heren (Marcel en Oscar) 
bereid om iemand achterop te nemen. Na wat 
onduidelijkheid over welke kant we eigenlijk 
op moesten: ’het was toch ringbaan oost’ zijn 
we in een klein kwartiertje in de vrieskou 
naar de bowlingbaan gefietst. Na het passen 
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van de speciale bowlingschoenen kon het 
spelletje beginnen. De groep werd verdeeld 
over 2 bowlingbanen. De ene bowlingbaan 
met Sandra, Natasja, Veerle, Li-anne en 
Debby. De andere baan met Oscar, Marjolein, 
Marcel, Michelle, Sibel en Sabine. 
Al snel bleek duidelijk dat Sandra flink had 
zitten oefenen. De ene naar de andere 
‘strike’ werd gegooid. Erg verdacht…als 
organisator van het uitje….  Ook Natasja kon 
er aardig wat van maar het lukte haar niet om 
Sandra voorbij te gaan. Op de andere baan 
ging Marcel aan de leiding volgens eigen 
zeggen ‘beginnersgeluk’.  Michelle die in het 
begin nog moeite had met gooien begon na 
een paar ronden het spelletje door te krijgen 
en wist zelfs een ‘strike’ te scoren! 
Na een uurtje ons te hebben uitgeleefd op de 
bowlingbaan zijn we weer teruggefietst 
richting stad om bij Pino’s een hapje te gaan 
eten. 
Voor wie nog nooit bij Pino’s is wezen eten: 
je kunt daar voor 17,50 euro een 3-gangen 
menu samenstellen met gerechten uit allerlei 
verschillende landen. Erg leuk en vooral erg 
lekker! Het was maar goed dat ze CnC een 
gezellig plaatsje helemaal achterin hadden 
gegeven, want er werd behoorlijk wat lawaai 
geproduceerd. Ook werd er tot 2 maal toe 
gezongen voor Li-anne die net jarig geweest 
was. Al met al een geslaagde activiteit die 

zeker voor herhaling vatbaar is! 
 
 
 

Kalender 
Niet vergeten in je agenda te noteren:  

• 3 maart: Borrel 2x Bellen 
• 15 maart: Verenigingenfeest 

Pendragon in The Blitz (zie 
www.pendragon.nl) 

• 12 april: onderlinge wedstrijd 
 

Wist je dat…? 
• Aline de Amazone is 
• CnC tijdens SO Hippocampus op tijd 

naar bed ging…maar dat Parafrid en 
Cantaur ons zelfs nog voor waren 

• Alleen Marcel nog wat langer bleef, 
hij wil alleen niet zeggen met wie 

• Sjoerd van Parafrid tegenwoordig een 
vriendinnetje heeft? En dat hij ineens 
heel braaf is tijdens So’s! 

• Sabine samen met Marleen en Petra 
Groningen onveilig gemaakt heeft? En 
Sabine dat de volgende dag goed 
geweten heeft! 

• Erwin en Evi een huisje in Haarlem 
hebben? Gefeliciteerd namens CnC! 

• Debby de sterren uit de hemel sprong 
• Bas zeer veel biertjes drinkt tijdens 

het stappen 
• Marcel de favoriet van alle meisjes 

was tijdens SO Hippocampus, ze 
kregen geen genoeg van hem, en dat 
vond hij niet vervelend. 

• Judith en Marcel elkaar ‘toevallig’ 
regelmatig tegenkomen in de 
sportschool 

• Ook Lieke gaat verhuizen, van 
Rotterdam naar Utrecht. Ze gaat met 
de oud-huisgenoot van Mirthe 
samenwonen, dus Mirthe is de l*l met 
klussen 

 

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 
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Oscar  1x Loyd 

Stedenontmoetingen 
SO Enschede 12 & 13 februari: Door Caroline 
van der Veen 

 
Afgelopen 12 en 13 februari heeft Cave ne 
Cadas met 6 mensen deelgenomen aan de 
stedenontmoeting van D.R.V. Hippocampus te 
Enschede. Oorspronkelijk zouden we daar met 
7 mensen naartoe gaan, maar Roos werd 
helaas ziek en kon daardoor niet meer mee. 
De tocht naar Enschede vanuit Tilburg was 
lang en bar, maar eenmaal aangkomen zat de 
sfeer er al snel in. De kantine was wat klein, 
maar daardoor wel lekker warm en vol. 
Aangezien het erg regende, sneeuwde en 
waaide, zat iedereen het grootste gedeelte 
van de tijd binen. Vanuit de kantine konden 
we mooi de dressuur in de bak volgen. Na de 
inschrijving en loting werd er gegeten. Dit 
jaar was er geen traditionele boerenkool met 
worst (we hadden ons al voorbereid), maar 
rijst met vleessaus. Na deze hap ging om 
19.00 de dressuur van start. In de Ba reed als 
eerste Anita voor CnC. In de Bb verschenen 
vervolgens Michelle en Li-Anne aan de start. 
Zij reden tegen elkaar op hetzelfde paard. Dit 
werd zo ingedeeld door Hippocampus, omdat 
Michelle en Li-Anne allebei niet zo groot zijn. 
Wij waren het hier natuurlijk helemaal niet 
mee eens, maar er kon helaas niet meer 
gewisseld worden. Onverwachts kon Marcel 
toch nog in de dressuur starten. Hij heeft zich 
als een speer omgekleed en reed vervolgens 
een La-proef. Als laatste die avond, om 
ongeveer 23.00 uur verscheen Sabine nog aan 
de start in de Lb-dressuur.  
Na de dressuur vertrok iedereen langzaamaan 
naar de slaap-accommodatie op de Campus 
van de UT. Dit waren soort bungalows met 
twee verdiepingen met stapelbedden en 
gewone bedden. Het was binnen warm en 
comfortabel, dus iedereen was blij. Na het 
omkleden vertrokken we met elkaar naar het 
‘Fata Morgana’ feest in de boortoren op de 
campus. Daar kregen we de uitslag van de 
dressuur van die dag. Van Cave ne Cadas 
mochten Anita en Sabine door naar de halve 
finale! Het feest was niet erg druk, maar we 
hebben ons toch een paar uur goed vermaakt. 
Vooral de ‘danskunsten’ van Jan-Maarten met 
Michelle zorgden daarvoor. Marcel en Bas 
hadden overigens wel de aandacht van de 
vrouwelijke deelnemers van andere 
verenigingen, dus die vermaakten zich ook 
wel. Om een uur of half vier gingen we 

uiteindelijk slapen, maar de wekker ging 
helaas weer om half 8 dus veel geslapen 
hebben we niet.  
Na het ontbijt reden we terug naar de 
manege waar Bas, Marcel en ik (Caroline) het 
parcours voor het springen moesten 
verkennen. Voor ons alledrie was het springen 
al weer een tijd geleden, dus we waren 
benieuwd hoe het zou gaan! Bas moest als 
eerste starten in de B en reed een foutloze 
ronde! Vervolgens kwam Marcel in het L-
springen aan de beurt. Hij reed een lastig 
paard dat al meteen twee keer weigerde bij 
het inspringen. Tijdens het parcours had hij 
twee weigeringen op de beruchte hindernis 4, 
waar het bij veel mensen fout ging. Als 
laatste in de voorronde moest ik zelf 
springen. Ik reed tot mijn vreugde een 
foutloze ronde en was door naar de halve 
finale. Bas en Marcel waren beiden jammer 
genoeg niet door. Tijdens de halve finale had 
ik het geluk dat mijn tegenstander een balk 
had en ik foutloos was, waardoor ik ook in de 
finale belandde. De finale werd verreden op 
de beruchte Ricco van 1.83 m! Ik kon er 
zonder hulp niet eens op komen en vond het 
behoorlijk spannend. Nadat ik mijn best had 
gedaan zo snel mogelijk te rijden was het tijd 
voor de lunch en de halve finales dressuur. 
Anita moest als eerste starten. Door een 
voorleesfout van mijn kant ontstond er wat 
verwarring, maar Anita mocht gelukkig 
opnieuw beginnen en er werden (bleek 
achteraf) geen punten afgetrokken. Helaas 
was Anita niet door naar de finale, maar het 
scheelde maar weinig. Sabine reed haar halve 
finale ook op reus Ricco en deed het prima. 
Ze was door naar de finale! Na haar finale 
was het wachten op de prijsuitreiking. Cave 
ne Cadas had uiteindelijk nog drie prijzen: 
Anita was derde in de Ba-dresuur, Sabine was 
tweede in de Lb-dresuur en ik was eerste bij 
het L-springen! Uiteindelijk voor Cave ne 
Cadas dus een geslaagd weekend met veel 
gezelligheid en een goede sfeer! Op naar het 
volgende SO!  
 

SO-Kalender 
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 
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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 
Kavelaars 
Stel je even voor: 
Sinds dat ik in Tilburg studeer, ben ik weer 
gaan paardrijden. Vroeger heb ik een aantal 
jaren gereden bij een Manege in Eindhoven. Ik 
vond het altijd heel erg leuk om te doen. 
Maar omdat ik daarnaast ook nog tenniste en 
lid was van een atletiekvereniging, ben ik 
helaas gestopt met paardrijden. Het werd 
namelijk zeer lastig om deze drie sporten met 
elkaar te combineren: de trainingen vielen op 
dezelfde dagen en het werd allemaal een 
beetje te druk. Maar na de middelbare school 
te hebben afgerond en aan mijn studie 
Psychologie te zijn begonnen, kwamen de 
kriebels weer naar boven om te gaan 
paardrijden. Vandaar dat ik begin dit 
collegejaar lid ben geworden van CnC. 
Favoriete paard van het Zandeind? 
Dit is een leuke vraag! Omdat ik dus nog niet 
zo heel erg lang lid ben van CnC, heb ik nog 
niet op zo heel veel verschillende paarden 
gereden bij manage ‘’t Zandeind’. Hydrolique 
vind ik wel fijn rijden. De laatste keer dat ik 
gereden heb, moest ik op Fons. Dat was wel 
even een groot verschil in vergelijking met 
Hydrolique. Maar als ik zou moeten kiezen, 
dan zou ik denk ik toch Fons kiezen als mijn 
favoriete paard. Ik vind Fons een echt leuk en 
heel lief racepaardje. 
Aan wie geef je het stokje door? 
Ik geef het stokje door aan mijn 
naamgenoten: Mirte van der Meeren 

Onze jarigen 
Wij feliciteren alvast: 
Mirte van de Meeren  6 maart 
Rosalien van Koningsveld 14 maart 
Sabine de Roos    17 maart 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan je 
geboortedatum even door naar 
tsrcavenecadas@hotmail.com
 
 

Nieuws uit de paarden-
wereld 

- De legendarische dressuurhengst 
Ferro is op 18-jarige leeftijd aan 
koliek overleden 

- Ben Schröder heeft tijdens de Grote 
Prijs Golden Horse Trophy in Heikant 
(Veerle’s manege) zijn nek gebroken 
door een val van zijn paard na een 
weigering. Hij is overgebracht naar 
het UZ Gent. De belg Nick Vrins heeft 
uiteindelijk de hoofdprijs in de wacht 
gesleept. 

 

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. 
Alvast bedankt! 
 

Uit de wereld van Ko 

 
Pfff, wat is februari koud zeg! Ik had me er al 
helemaal op voorbereid, en wat doet mijn 
baasje…? Ze scheert me! Nou vraag ik je, met 
dit weer. Vervolgens komt ze met 2 dekens 
aanzetten. Nu heb ik al een gruwelijke hekel 
aan 1 deken, laat staan dat ik met 2 van die 
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ondingen op m’n rug ga lopen. Dus zodra ze 
weg is, gooi ik de bovenste eraf haha.  
Het was wel een beetje raar deze maand. Ik 
mocht namelijk een weekje op vakantie naar 
Zeeland. En wat ze daar allemaal deden! Mijn 
baasje ging mij rijden, en ik was daar niet 
alleen, nee, het liep helemaal vol met van die 
kleine ponietjes. Die vind ik normaal best 
leuk hoor, maar deze waren heel raar. Ze 
hadden allemaal slingers om, bloemen, 
sterren, ze waren geverfd én ze hadden hele 
gekke kindjes op hun ruggen. Verkleed als 
nonnen en elfjes en grasmannetjes. Ik heb 
mijn baasje meteen maar duidelijk gemaakt 
dat ze dat bij mij niet moet proberen hoor! 
Rare dingen, die mensen.  
En soms ook hele slechte dingen, die mensen. 
Dit liet mijn baasje mij namelijk lezen: 
Veeartsen hebben bij een Britse boer een 
hengst gevonden waarvan de hoeven 
nagenoeg een halve meter lang waren. 
Volgens het bericht is het paard gered en kan 
nu, een half jaar later weer rechtop staan. 
De boer kreeg drie maanden effectieve 
celstraf. 

 
Wat moet dat beestje een pijn gehad hebben 
zeg! Ik weet al hoe het voelt als ik één ijzer 
kwijt ben, nou dan loop ik al kreupel hoor. 
Nou kan ik me ook wel wat aanstellen af en 
toe, maar dat hoeft mijn baasje niet te 
weten… 
Tot de volgende keer! 
 
 

Uit de oude doos 
CHIU Freiburg: 14-2 t/m 16-2 2003: Door 
Sabine de Roos  

De trein komt zo…. Of helemaal niet…  
  
Wist u dat Freiburg twee uur van Freiburg ligt, in 'the 
middle of nowhere'; Oberndorf.  
  
Vrijdagochtend 11.15, station Holten (Sabine en 
Marleen), ding-dong, geen trein, wat nu, lang leve de 
NS informatie palen, op naar de taxistand. Tot grote 
ergernis van de gedupeerde medereizigers hebben 
buitenlandruiters voorrang. Dertig euro armer  

toch aangekomen op Utrecht op de afgesproken tijd. 
Na de kennismaking gingen we vol goede moed op 
weg naar Keulen. Aldaar moesten we nog op zoek 
naar een hippie outfit (vrije liefde in de hippie-
cultuur was immers ons thema). Na een kop koffie 
stapten we in de trein naar Freiburg die twintig 
minuten te lang op ons bleef  
wachten. Eenmaal in een bewegende trein bedachten 
wij ons dat we toch eens de overheerlijke Duitse 
'ofenkartoffeln' moesten  
uitproberen. Een halve 'kartoffel' verder hielden wij 
het voor gezien. Vervolgens moesten we via een 
omweg naar Mannheim;  
resultaat een half uur vertraging. Bepakt en bezakt 
kwamen wij op Freiburg aan, daar werd ons duidelijk 
dat de vervolgreis nog twee uur zou gaan duren. 
Gelukkig waren er wel twee auto's aanwezig, geen 
overbodige luxe….  
Als eerste aangekomen op het Spiesshof, ofwel de 
skihut, hebben wij als eerste de beste slaapplekken 
(lees dikke mat) ingepikt in een huis in aanbouw. 
Toen kon het feest wat ons betreft wel beginnen. 
Probleem, er waren nog geen medefeestgangers. Met 
een kale man, met een veel te grote…hond (eerste 
poging tot integratie met lokale  
skihut bewoners) besloot onze coach Caroline de 
nieuwe buitenlandruiters in te wijden; twee 
drankkaarten werden gekocht, om vervolgens na 
enige drankjes kwijt geraakt te zijn (ze heeft ze op de 
terugweg in Mannheim weer gevonden….). Inmiddels 
stroomde de  
skihut vol met Duitse studentenruiters. Direct werd 
duidelijk dat we in het middelpunt van de 
belangstelling stonden. Quote Andreas  
(Konstanz): nee, niet alweer hier….. Al snel bleek dat 
onze Duitse vrienden vooral van Duitse muziek 
houden en er aparte danspassen op nahouden; dit op 
een dansvloer van 2 bij 2. Na het in de strijd gooien 
van onze vrouwelijke charmes, kregen we gratis en 
voor niets weer een nieuwe drankkaart. Tig drankjes 
later arriveerde enige supporters van de Reitgruppe 
Hohenheim (Stuttgart), die weliswaar geen 
uitnodiging hadden gekregen om te starten, maar 
aartsrivaal Stuttgart wel. Marleen besloot haar 
huidige projectje in te ruilen voor Patrick 
(Hohenheim?, cq type snowboard leraar, inclusief 
mooie muts op zijn hoofd). Hij liep voorbij, werd 
vastgepakt door blonde Nederlandse dame, vijf 
minuten later trok het stel alle aandacht van de 
aanwezige ruiters…  
Aangezien de wodka-lemon behoorlijk voelbaar 
werd, besloot de rest van het team hun slaapzak op te 
zoeken. Aangekomen bleek het hittekanon bevroren 
te zijn. Drie dubbel aangekleed bleek het 
Jägermeister effect onvermijdelijk. Niet veel later 
begon het feestje pas echt in de slaapzaal. Na veel te 
weinig slaap werden we gewekt door twee 
reusachtige koeiebellen.   
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Tijdens het ontbijt moesten we loten voor de eerste 
ronde dressuur. Als eerste dus, maar daar wisten wij 
wel raad mee. De coach besloot de proef door te 
willen spreken (het is erg moeilijk…) met Christian 
(Freiburg), die de hele nacht niet geslapen had. 
Gevolg:  
nieuw lootje, als 11e van de 12 teams. Genoeg tijd dus 
voor ons als nieuwe ruiters te zien wat de bedoeling 
van zo'n groepsdressuurproef is (of juist niet…). We 
reden onder andere tegen het team uit Giessen, die 
tijdens het voorstellen van de  
paarden al bedacht hadden dat Nederlanders niet 
konden rijden.  
Helaas voor hen moeten ze nog veel leren, zowel over 
Nederlanders als over paardrijden…  
De eerste ronde resulteerde in twee ruiters (Marleen 
en Sabine) in de tweede ronde. Sabine behaalde in de 
eerste ronde het hoogste stijlcijfer van 7,2. Na wat 
pech met de loting was dit ook ons eindstation. Reden 
voor ons om de enige aanwezige douche op te  
zoeken. Inmiddels was ook het hittekanon weer 
ontdooid. Na een paar uur extra slaap was het tijd 
voor het avondeten (kartoffelsalat met mega 
knakworsten en pepermuntthee).  
 Daarna was het tijd voor feest nummer twee. De 
organisatie was erg zorgzaam. Ze vroegen niet alleen 
telkens of alles beviel, maar  
ruimden ook direct onze tafel op toen wij aanstalten 
maakten om de dansvloer te betreden. Ondanks 
pogingen om met de DJ te integreren lukte ons het 
niet om goede muziek uit de luidsprekers te krijgen  
(zelfs "Wir fahren ohne Holland zur WM" was niet 
aanwezig). Dan maar indruk maken al dansend op de 
bank. Inmiddels was de hele  
voorraad Wodka-redbull op en was het al behoorlijk 
leeg, er waren alleen nog een paar dronken Duitsers 
hun gekke dansjes aan het doen of aan de bar aan 
het hangen. Eenmaal afgetaaid naar de slaapzaal 
besloot Caroline toch nog een integratiepoging te 
doen met al die Duitsers op uitnodiging met de 
Reitgruppe uit Tübingen. Haar idiote dansgedrag is 
inmiddels met 6 passen uitgebreid. Uiteindelijk was 
het feest om half vier geheel ten einde. Ondertussen 
was het hittekanon al 3 maal ontdooid en weer 
bevroren en uiteindelijk gesmeerd met olie, wat een 
heerlijk aroma in de slaapzaal gaf. Na  
ondergedoken te zijn voor enige dronken Duitsers 
konden we toch met een gerust hart gaan slapen.  
  
Ons lotingsgedrag was inmiddels voorspelbaar 
geworden want de volgende ochtend mochten we 
gelijk te paard. Wederom waren de  
Duitsers ervan overtuigd dat de Nederlanders niet 
konden rijden maar slechts 'neuken in de keuken' 
volgens de speaker Hannes.  
Echter, tot grote frustratie van de Duisters, behaalde 
Dax met de hoogste stijlpunten de 2e ronde (7,5). 
Inmiddels waren Caroline en  

Sabine reeds met een stel vreemde mannen uit 
Darmstadt met 220 km per uur onderweg naar 
Mannheim. Ze moesten de achterbank delen met een 
prototype Duitser die de halve achterbank in beslag 
nam. Na een  
korte integratie poging in de McDonalds werden ze 3 
uur te vroeg gedropt op station Mannheim met de 
boodschap: "tot in München".  
Inmiddels was de eerste concurrent (Giessen) van Dax 
in de tweede ronde van zijn paard gevallen (nog 7 
anderen volgden zijn  
voorbeeld). Maar Dax wist zich te plaatsen voor de 
volgende ronde. Helaas kon hij deze niet meer rijden, 
aangezien ook de andere helft van het team verstek 
moest laten gaan. In tegenstelling tot eerdere 
informatie bleek de aangeboden lift in een ruime 
jeep licht tegen te vallen, waardoor we drie uur 
dubbelgevouwen tussen de bagage  
(ook van onze teamgenoten) en de prijzen gezeten 
hebben. Dit tot grote hilariteit van de organisatie, die 
er de nodige kiekjes van  
schoot.  
Inmiddels zijn we met een uur vertraging (het lijkt de 
NS wel) bij de Nederlandse grens aangekomen. Het 
was een enerverend weekend, met dank aan onze 
coach.  
Zeker aan te bevelen om eens een Duitse wedstrijd te 
bezoeken; Super organisatie, goede paarden, en…. 
Goede prestaties (5e met het team)!  
  
Sabine de Roos  
Dax Vendrig  
Marleen de Roos 
 

Namens het bestuur: 
Dit was ‘m dan weer, de Praad van Maart 
2005. Februari was voor ons als bestuur weer 
een gedenkwaardig maandje. We hebben 
eindelijk een werkende site (!) en na 5 
maanden nieuw bestuur(!) hebben we nu 
eindelijk foto’s van ons volledige bestuur. 
Inmiddels heeft ook de eerste SO vergadering 
plaatsgevonden. Wij hopen dat maart net 
zo’n ‘vruchtbare’ maand gaat worden. 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur TSR Cave ne Cadas 
 
Veerle de Cock 
Debby Beerens 
Michelle Kofman 
Caroline van der Veen 
Li-Anne Noyhill  
 

 6



 

 

 7


