
 

         

PRAAD 
  Nieuwsbrief van TSR Cave ne Cadas  Mei 2008 

 

Voorwoord 
Hallo leden, 
 
In mei leggen alle vogels een ei! 
Gelukkig is deze mooie maand weer 
aangebroken en hoop ik dat deze vogels 
de zon vanuit het zuiden mee naar 
Nederland zullen nemen. In april hebben 
we een paar mooie momenten gehad: de 
maandelijkse borrel, ons zeer geslaagde 
SO, de Kempenrit én een High-tea! We 
zijn dus ook afgelopen maand weer druk 
geweest met leuke dingen en 
gezelligheid! Ik denk dat ik voor 
iedereen spreek als ik zeg dat we het erg 
leuk vinden dat er zoveel georganiseerd 
wordt door menig Cave ne Cadas lid en 
er telkens weer genoeg deelnemers zijn 
om er iets van te maken! Ik zou zeggen: 
keep on doing the good work! 
 
Veel groeten, 
Public Relations, TSR Cave ne Cadas 
Grace Bronmans 
 

Activiteiten 
Na zoveel leuke activiteiten hebben we 
natuurlijk weer leuke verhalen van onze 
leden. Dit keer zal Jory ons vertellen 
over de zonnige Kempenrit en ook 
Sandra zal haar ervaringen met ons 
delen ;) Foto’s op www.cavenecadas.nl! 

 

 

Buitenrit 
Hallo allemaal, 
  
Gisteren vroeg Grace mij een stukje te 
schrijven voor in de Praad over de 
buitenrit die we laatst gemaakt hebben.  
Vandaag ben ik maar meteen achter 
mijn pc gekropen om de daad bij het 
woord te voegen.  
Nadat Michelle een enthousiast mailtje 
had rondgestuurd meldden zich wel 10 
mensen aan om met het mooie weer een 
heerlijke buitenrit te gaan maken.  
Op vrijdag 25 april zouden we met z'n 
allen vanaf het station in Tilburg naar de 
manege in Eersel rijden.  
Om één uur zouden we verzamelen, 
zodat we om twee uur netjes op paard 
zouden zitten.  
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Met de nadruk op zoúden, want 
natuurlijk lukte dit niet zoals gepland (je 
moet natuurlijk wel lekker fris ruiken als 
je gaat paardrijden ;)).  
Een half uur later zaten we eindelijk 
allemaal in de auto en om een uurtje of 
drie begon dan toch echt de buitenrit!  
Door onze gids hadden we allemaal een 
paardje toegewezen gekregen.  
Ik had een klein vosje (vergelijkbaar 
met Lex) dat schijnbaar nogal stuiterde 
buiten.  
Maar uiteindelijk buiten bleek het een 
superbrave pony te zijn, waar je 
heerlijke buitenritten mee kon maken.  
Alle paarden die mee gingen bleken 
trouwens erg braaf te zijn. Een fijn idee!  
Gelukkig voor sommigen onder ons, die 
dezelfde ochtend een behoorlijke 
hoeveelheid aspirine nodig hadden 
gehad om uberhaupt te kunnen 
functioneren, was de rit erg rustig 
verlopen.  
Buiten een spannend momentje voor 
Martine die haar eerste buitenrit ineens 
zonder beugels kwam te zitten in galop 
en voor mijzelf toen onze gids een 
enorme tak voor mijn neus losliet ("Ik 
dacht dat ie wel af zou breken"), hebben 
we vooral heel veel gestapt.  
Dit mocht de pret echter niet drukken.  
We hebben weer lekker bij kunnen 
kletsen, gebruik gemaakt van de vele 
kodakmomentjes en volgens mij vonden 
de paarden het ook heerlijk buiten. 
Toen we weer op tijd terug kwamen bij 
de manege en de paarden hadden 
afgezadeld hebben we nog even lekker 
buiten wat kunnen drinken.  
Daarna zijn we weer naar Tilburg terug 
gereden, waar de meesten nog lekker 
wat gingen eten bij juffrouw Tok.  
Ik geloof dat het ook daar erg gezellig is 
geweest, maar ik kon er helaas niet bij 
zijn!  
Al met al vond ik het een heerlijke 
buitenrit, die zeker voor herhaling 
vatbaar is! 
Wanneer gaan we weer?! 
  
Jory    

 
So CnC 
Wat hebben we een leuk SO achter ons 
liggen! Strakke organisatie, een heerlijk 
feest met stripster, heerlijk eten, 

ontzettend veel bezoekers en een record 
aantal aantal verschillende verenigingen. 
We hebben alle bezoekers zo goed 
entertaint dat het komend jaar een flinke 
uitdaging zal worden dit te overtreffen. 
Grote hobbel: we hebben nauwelijks 
meer springpaarden. We hebben naast 
de manegepaarden twee externe en drie 
“eigen” paarden kunnen gebruiken. 

Dankzij de flinke sponsoring hebben we 
dit jaar nog meer kunnen doen als ooit 
tevoren en er ook nog mooie dekjes aan 
over gehouden. 

Na flink wat gepuzzel om zo veel 
mogelijk mensen te laten starten en 
uitbreiden van categorieën hebben we 
gelukkig nauwelijks “nee” hoeven te 
verkopen, maar er mocht dan ook geen 
enkele CnC-er starten (er waren 51 
eerste-starts in 5 categorieën totaal). Er 
is op alle fronten goed geïntegreerd 
binnen CnC en tussen de verenigingen 
en ik kan alleen maar zeggen: ik kijk al 
weer uit naar het volgende SO! 

Pieter 

Wist je dat…? 
- Pieter heel sensueel kan 

masseren? 
- Bas op het neefje van Sandra 

lijkt? Net zo etterbakje! 
- Jory volgens Pieter ‘gewoon een 

schaap’ is? 
- Tijdens het SO mensen onder de 

koude douche moesten worden 
gezet? 

- Vele relaties met vreemde 
eigenschappen bestaan tussen 
CnC leden? 

- Er tijdens het SO veel 
geïntegreerd is? 

 
 

Stedenontmoetingen 
 
So Marcroix 
Het is weer zover, een stedenontmoeting 
in Rotterdam! Jullie zijn allen van harte 
welkom op onze prachtige manege 
dichtbij het hartje van Rotterdam. Zorg 
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zelf voor een matje, slaapzak en kussen. 
Een hele boel leuke activiteiten zullen dit 
weekend tot een succes maken.  
 
Klassen die verreden worden: 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb 
Springen: L 
 
Inschrijfkosten: 
-start: 10 euro 
-eten en slapen: 15 euro 
-extra start: 10 euro 
 
Je kunt bij het bestuur aangeven dat je 
meewilt naar dit SO.  
 
SO CoCo 
Op 28 en 29 juni 2008 organiseren 
SRVM Les Chevaliers en ESRV Concorde 
samen een SO. Dit SO zal plaatsvinden 
op de manege van Concorde in Son, 
vlakbij Eindhoven. Het spetterende 
thema van dit weekend is ‘Pretty in 
Pink!’ 
 
Klasses die verreden worden: 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb 
Springen: B en L 
 
Voor meer informatie en inschrijven kun 
je wederom terecht bij iemand van het 
bestuur. 
 

Uitgelicht! 
Naast leuke verhaaltjes van leden leek 
het me leuk om hilarische, schokkende 
en/of lovenswaardige verhalen uit het 
nieuws te halen die met paarden te 
maken hebben. Deze maand heb ik als 
aftrap eens op het internet gespeurd en 
vond het volgende: 
 
‘Racepaard is libido kwijt’ 

 

De Japanse eigenaren van War 
Emblem zijn radeloos. Ze willen het 
racepaard laten fokken, maar het 
dier is zijn libido helemaal kwijt. 

Er is al van alles geprobeerd om War 
Emblem een merrie te laten 
beklimmen. Het paard kreeg 
hormonen, Viagra en 
homeopathische middelen. 
Bovendien heeft het dier een tijdje in 
een soort paardenharem gewoond. 
Maar zonder effect; War Emblem 
heeft er simpelweg geen zin in. 

Hengst 

"Het is vreemd," zegt de verzorger 
van War Emblem, "Hij is niet 
impotent. Hij is nogal kieskeurig wat 
zijn vrouwen betreft. Het komt erop 
neer dat hij lijp is. Een normale 
hengst beklimt namelijk elke merrie 
die hij ziet." 

Misschien dat de lusteloosheid van 
War Emblem iets met zijn eigenaren  

Bron: Spitsnieuws, 2 mei 2008 

  
Heb je een leuke ervaring, verhaal of 
anekdote over jou met paarden? Mail 
naar pr@cavenecadas.nl  
 
 

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 stelt 
Bas zich voor: 
 
Stel je even voor:Hoe lang ben je 
lid van CnC, wat heb je allemaal 
gedaan?  
Hallo, ik ben Bas en ik ben sinds 2006 lid 
van CnC. Tot nu toe ben ik 
voornamelijk gewoon lid geweest. Ik heb 
dus niet in een commissie gezeten. Wel 
heb ik tot nu toe twee maal geholpen bij 
de organisatie van het CnC SO. Ook heb 
ik CnC vertegenwoordigd op 
verschillende door andere verenigingen 
georganiseerde SO's.            
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-Favoriete paard van het Zandeind: 
Yannick 

ma 5 mei Les 
do 8 mei  Les 
ma 12 me Les 
do 15 mei Les 
vr 16 mei  sluiting inschrijving                                
SOMarcroix2008 
ma 19 mei Les 
do 22 mei  Les 
24/ 25 mei  SOMarcroix2008 
ma 26 mei Les 

-Leuke anekdote: 
Joost: ''Voor de derde keer: dit paard is 
te klein voor mij, ik wil een ander 
paard!'' 

 -Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Ik vind over het algemeen heel veel 
dingen goed gaan. Maar misschien dat 
nieuwe leden wat actiever bij alle 
(overige) activiteiten van de vereniging 
kunnen worden betrokken, naast het 
volgen van lessen. Hoewel ze daar ook 
zelf behoefte aan moeten hebben 
natuurlijk.     

14/15 juni  SO Solleysel 
21/22 juni Breda Hippique  
juni   StrandWeekend 
28/29 juni  SO Concorde/Les 
Chevaliers 
 
Over de dikgedrukte items meer info op 
www.cavenecadas.nl 
 -Aan wie geef je het stokje door? 

Aan Jeroen. 
Onze jarigen 

 

Deze maand is er niemand jarig. 
 
Staat je verjaardag er niet bij? Mail dan 
je geboortedatum even door naar 
pr@cavenecadas.nl  
 
 

Namens het bestuur: 
Het jaar loopt al weer op z’n eind, de 
tentamens zijn weer volop aan de gang 
en de vakantie zit er al weer aan te 
komen. Na zo’n geweldig SO zullen wij 
proberen de laatste maandjes van het 
college jaar nog tot een succes te 
brengen. Daarom nodigen we jullie allen 
van harte uit mee te doen aan de leuke 
buitenritten en andere activiteiten die 
nog komen. Reacties, ideeën, tips en 
verslagen zien we graag tegemoet op 
pr@cavenecadas.nl. Verder willen we 
iedereen nog even er op wijzen dat ze 
het forum en de mail goed in de gaten 
houden! 

 

een die op de 

• 10-09-2007 Roel (2e les...)  

Zandhappers 
Bijgehouden wordt: ieder
manege of tijdens een SO de grond van 
dichtbij heeft bekeken, tijdens het 
bestuursjaar 2007-2008.  
 

Loyd 
• 18-10-2007 Mira 2x (!!) 

Unité 
• Eervolle vermelding: Inge brak 

r.  haar pink tijdens les op Quicksta
• 17-12-2007 Aldo 2x (!!)   

Quick-star 
• 21-01-2008

Met vriendelijke groet, 
 Annelie  Bestuur TSR Cave ne Cadas 

Loyd 
 

 
Michelle van den Boom 
Pieter de Bruijn 

Kalender 
Niet vergeten in je

Bobbie Opstal 
Inge Zwoferink 

 agenda te noteren:  Grace Bronmans 
Eefje van Pelt
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