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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Met gepaste trots kunnen we terugkijken naar 
ons SO. Hoewel niet alles even soepel verliep 
met twee zieke paarden, een jury die naar de 
verkeerde manege was gegaan en een         
cateraar die er vanuit ging dat we geen     
honger hadden, hebben we er toch een      
fantastisch weekend van weten te maken! 
 
En er is meer goed nieuws: omdat het zulk 

lekker weer is gaan onze buitenritten weer 
van start. Als er genoeg mensen mee willen 
gaan, kunnen we iedere zondag heerlijk     
buiten in de natuur rijden. Dat wordt weer 
genieten! 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

SO Cave ne Cadas 

Activiteiten 

 

 



Op 16 en 17 april organiseert Hippeia hun SO. 
Het thema is: Net als in de film. Denk aan 
Harry Potter, Disney, Hollywood, cult, film 
noir, Alles is liefde, Orlando Bloom, Het paard 
van Sinterklaas, en alle andere films die je 
ooit gezien hebt. Wees creatief! 
 
Naast het prachtige feestje-in-stijl dat er zal 
komen, gaan we natuurlijk ook paardrijden. 
 
 
De categorieën zijn: 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en misschien M 
Springen: B en L 
  
 
Wat kost dat? 
Supporter: € 15,- 
Deelnemer: € 25,- 
Extra start: € 10,- 
 
Voor dat geld heb je een fantastisch weekend 
waarin je je in Hippeia-wood waant! 

Stedenontmoetingen 

Heb je ook zin om mee te gaan? Aanmelden 
kan tot 27 april. Meldt je aan via 
so@cavenecadas.nl. 



Onze winnaar 

Eigenlijk zou er op ons eigen SO niemand van 
Cave ne Cadas meerijden, maar het toeval 
wilde dat Veerle en Jeroen toch mee konden 
doen. 
 
Veerle sprong stukken beter dan dat ze zelf 
wilde en is derde geworden bij het L springen. 
 
Gefeliciteerd!! 

Lustrumfeest Sportcentrum 

Sportraad Pendragon bestaat dit jaar 30 en 
het Sportcentrum 45 jaar. Daarom is er op 
woensdag 13 mei een groot lustrumfeest! 
 
• Welkomstdrankje 
• De hele avond hapjes 
• Live muziek van Tour de Funk 
• DJ Miss Brown 
• Casino in het sportcafé 
• Verkiezing sportvrouw/sportman van het jaar 
 
Kaartjes kosten € 2,50 en zijn te koop bij de 
balie van het Sportcentrum, bij de kamer van 
Sportraad Pendragon en via Jory! 

Iedereen die op de manege of tijdens een SO 
de grond van dichtbij bekijkt, maakt kans op 
onze enige echte Zandhapper Trofee. 
 
De kanshebbers voor 2008-2009 zijn: 
 
• 16 september 2008: 
 Samantha van QuickStar 
 
• 16 oktober 2008: 
 Lesley van Lesley 
 
• 1 december 2008: 
 Annelie van Jacky 
 
• 19 januari 2009: 
 Hanna van QuickStar 
 
• 19 januari 2009: 
 Sira van Queen 
 
• 26 januari 2009: 
 Kathi van Nepal 

Zandhapper Trofee • 23 maart 2009: 
 Bibi van Swiebertje 



Wist je dat…? 

• Veerle de paal van Pieter vast moest       
houden? 

• Pieter daar heel chagrijnig van werd? 
• Marlies het pas na drie keer lekker vindt? 
• Pieter wil dat Veerle drie borsten heeft? 
• er tijdens het SO speeksel is uitgewisseld 
tussen twee CnC-ers? 

• dat eigenlijk niemand verbaasde? 
• ze in het jaar dat Pieter ging studeren ook al 
gel hadden? 

• Sylvia graag aan rummikub doet? 
• en dat zelfs tegen de muur? 

Heb je nog een leuk wist-je-datje? Mail naar 
pr@cavenecadas.nl. 

• Jeroen en Annelie al in de baby-fase zitten? 
• Jeroen heel snel is? 
• Marlies het van Pieter wel bij hem mag    
proberen? 

• Marlies wil wisselen tussen Jeroen en Pieter? 
• Jeroen zich afvraagt hoe ver hij erin kan? 
• Jory tegenwoordig ook bier drinkt? 
• en dat ze daar zo blij mee is dat ze haar 
biertje gaat zoenen? 

• er bij de laatste CnC borrel geen vrijgezelle 
CnC-ers aanwezig waren? 

Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

16-04-1985 Dagmar 
19-04-1989 Nadine 
26-04-1987 Manon  
27-04-1985 Inge 
 
Van harte gefeliciteerd! 

30 april t/m 3 mei 
Concours Hippique Mierlo 
 
zo 3 mei 
Buitenrit 
 
9 & 10 mei  
Lustrumfeest HOP  
 
zo 10 mei 
Buitenrit 
 
wo 13 mei 
Lustrum Sportcentrum 
 
16 & 17 mei 
SO Hippeia 

Staat je verjaardag er niet bij? Mail hem even 
naar pr@cavenecadas.nl. 



CnC nader bekeken in Mexico ben geweest, weet ik wat voor    
ongelooflijke plekken er op de wereld bestaan 
die allemaal wachten om door mij ontdekt te 
worden! Hohoho! 
 
 
Hoe lang ben je lid van CnC? 
Ik ben sinds augustus 2008 bij CnC en daar heb 
ik al sinds de eerste week veel plezier aan :) 
Ik doe mijn best om er iedere maandag bij te 
zijn, en als wij klaar zijn met de les, verheug 
ik me al op de volgende :) Ik ben soms wel 
een beetje ongeduldig, ik wil snel een voor-
uitgang in mijn ruitervaardigheden zien, dus 
zou ik het liefst meer dan een keer per week 
komen…  
 
 
Wat heb je allemaal gedaan? 
Dit jaar mocht ik het SO mee organiseren, wat 
super leuk was :) Ik vond het fijn om me meer 
in te zetten voor CnC, buiten de lessen.    
Verder was ik op het SO Blok in maart, wat ik 
iedereen kan aanraden :) In de toekomst    
verheug ik me op de buitenritten! 

Favoriete paard van 
het Zandeind: 
Dat WAS Nepal, omdat 
hij zo’n fijn leerpaard 
is. Je kon het precies 
voelen/zien als je iets 
fout doet. Maar ja, hij 
is terug naar zijn oude 
eigenaar. Romance en 
Parma vind ik ook heel 
leuk :) 
 
 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Dat de leukste activiteiten niet altijd op een 
donderdagavond plaatsvinden, omdat ik dan 
niet kan, hehe :) Verder vind ik dingen als de 
filmavond bij Pieter leuk: dat moeten we    
vaker doen :) En wat ook nog super zou zijn: 
meer onderlinge wedstrijden, een keer per 
drie maanden of zo? 
 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Marieke :) 

 

 
Elke maand stelt een lid zich aan jullie voor. 
Een nieuw iemand, of misschien iemand die 
we al lang kennen. Deze keer viel de eer aan 
Kathi. 
 
 
Stel je even voor: 
Ik ben Kathi, studeer Business Studies aan de 
UvT en woon sinds een jaar in Nederland. Ik 
woon samen met mijn vriend midden in het 
centrum en het bevalt me fantastisch! 
 
Naast studeren werk ik bij de H&M in het  
centrum. Dit was de plek waar ik mijn Neder-
lands leerde toen ik net hier naartoe kwam en 
nu kan ik er keer op keer mijn geduld en mijn 
menselijke vaardigheiden oefenen… ;) 
 
Mijn vrije tijd breng ik liefst met mijn vriend 
door: we gaan samen uit, sporten, eten,     
reizen… genieten! Mijn liefste hobby (naast 
paardrijden) is reizen :) Sinds ik na mijn VWO 

Namens het bestuur 

Voor de komende weken hebben we weer   
allemaal leuke dingen in de planning staan, 
waaronder natuurlijk onze buitenritten!    
Omdat het plannen altijd lastig is kun je je 
iedere week opgeven voor een buitenrit. Als 
we genoeg ruiters hebben, kunnen we        
eindelijk naar buiten ;-) 
 
Voor degenen die ook graag zin hebben in een 
leuk feest raden we het Lustrumfeest van het 
Sportcentrum aan. Voor slechts € 2,50 kun je 
meefeesten. Wij zijn er in ieder geval, jij ook? 

Met vriendelijke groet, 
 

In Vino Veritas 
Bestuur 2008-2009 

 
T.S.R. Cave ne Cadas 

 
Jory, Bibi, 

Grace, Nadine, 
Marlies en Pieter 


