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Voorwoord 

Beste leden, 
 
De afgelopen maand hebben we bij Cave ne 
Cadas niet stil gezeten. De eerste buitenrit 
van dit jaar is inmiddels gereden. Helaas wel 
met iets minder mooi weer, maar dat mocht 
de pret niet drukken. Op naar de volgende 
buitenrit! 
 
Daarbij hebben we tijdens de paardrijclinic 
kennis gemaakt met een leuke groep mensen 

die we in de toekomst hopelijk vaker gaan 
zien.  
 
En tot slot was er uiteraard het Lustrumfeest 
van het Sportcentrum, waarbij hun 45 jarig 
bestaan volop werd gevierd. 
 
Het was weer gezellig! 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Buitenrit Loonse en Drunense Duinen 

Activiteiten 

 

 



 

Lustrumfeest Sportcentrum  

Paardrijclinic 

door Marlies 

Zowel het Sportcentrum als het Pendragon 
waren jarig: tijd voor een feestje. Er werd 
flink uitgepakt met versierde zalen, een DJ, 
een band, hapjes en casinotafels. Nu hadden 
wij vooral veel aandacht voor de ontzettend 
swingende live band, waarbij de charis-
matische zanger de nodige aandacht van de 
aanwezige dames trok. 

Het duurde even voordat de boel goed op 
gang kwam, maar toen het feestje eenmaal 
losbarstte was het ook niet meer te houden. 
Tot mijn grote spijt kon ik het niet al te laat 
maken, omdat ik de dag daarop weer keurig 
om 08:00 ‘s ochtends op mijn werk werd ver-
wacht. Rond een uur of 01:00 was het dan ook 
einde oefening voor mij, waarna ik moet maar 
voldaan m’n bedje inkroop. 

Jory probeert een wit 
voetje te halen bij het 
Pendragon ;-)  

Ik had toch net 
even wat meer 
interesse in Bjorn, 
dan in de camera. 



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 
 
• 18 mei 2009: 
 Anna  

Stedenontmoetingen 

Op 6 en 7 juni organiseren Concorde en Les 
Chevaliers hun SO.  
 
Hun thema is: Traditionally pink. 
 
Na hun doorslaande succes van vorig jaar lijkt 
het erop alsof ze een roze trend willen gaan 
zetten! 
 
Namens Cave ne Cadas zal er hoogstwaar-
schijnlijk een flinke afvaardiging zijn. Voor-
waarde is natuurlijk wel dat de tent-
problematiek tegen die tijd is opgelost! 
 
 
De categorieën zijn: 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en M 
Springen: B en L 
  
Wat kost dat? 
Supporter: € 17,50 
Deelnemer: € 27,50 
Extra start: € 10,- 



Wist je dat…? 

• Pieter Sylvia alleen mag masseren als hij het 
afmaakt? 

• Veerle lichtrijden net als seks vindt? 
• Kathi vergat haar paard mee de bak in te  
nemen voor de les? 

• dit de eerste keer sinds tijden is dat er zo 
weinig wist-je-datjes zijn? 

We hebben dringend meer wist-je-datjes     
nodig!!! Dus mensen, zet je beste beentje 
voor, zet je schaamte opzij, en maak eens 
een vreemde, rare of hilarische opmerking ;-) 
 
Maar je moet het natuurlijk niet gaan over-
drijven... 

Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

16-04-1985 Dagmar 
24-05-1983 Tessa 
01-06-1986 Lesley 
04-06-1982 Marlies 

donderdag 28 mei: 
Borrel @ Stoffel 

 
zondag 31 mei: 
Pinksteren 
 
maandag 1 juni: 
Pinksteren 
 
weekend van 6-7 juni: 
SO Concorde / Les Chevaliers 

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

11-06-1981 Michelle 
14-06-1986 Kathi 
21-06-1982 Andreas 
23-06-1987 Samantha 

Van harte gefeliciteerd! 

Oproepje! 

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



CnC nader bekeken Favoriete paard van het Zandeind: 
Ik heb nog niet op veel paarden kunnen      
rijden, maar tot nu toe is Romance mijn     
favoriet. Bono vind ik ook leuk, hij is zo lief 
op stal. 
 
Leuke anekdote: 
Tijdens het SO zou ik thuis (in Tilburg) slapen 
en ik had gezien dat ik zondags pas om 10.00u 
hoefde te ringmeesteren dus ik dacht: Lekker 
uitslapen :D Toen vroeg Veerle of ik zondags 
mee wilde helpen losrijden, dat wilde ik wel, 
maar dan moest ik wel al om 8.00u aanwezig 
zijn. Dus dat werd niet uitslapen :P Kom ik op 
zondag om 8.00u op de manege aan, blijkt dat 
Veerle iets gewisseld heeft waardoor ik pas 
om 9.00u hoefde te helpen losrijden. Was ik 
dus voor niks al zo vroeg op de manege! Maar 
ja, het was wel gezellig! :D 
 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Niks. 
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Fleur. 

 

 

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 
Marieke. 
 
Stel je even voor: 
Hoi! Ik ben Marieke, 20 jaar en tweedejaars 
psychologiestudent. Ik zit sinds dit schooljaar 
op kamers in Tilburg.  
 
Ik heb van mijn 7e tot mijn 18e paardgereden, 
toen ben ik 2 jaar gestopt en nu ben ik dus 
sinds kort weer begonnen. 
 
Hoe lang ben je lid van CnC? 
Ik ben nu ongeveer een maand lid, nog niet zo 
lang dus. 
 
Wat heb je allemaal gedaan? 
Ik heb nu een paar lessen meegereden en ik 
heb meegeholpen tijdens het SO. Toen heb ik 
de blokhutten gepoetst en ben ik ringmeester 
geweest. 

Namens het bestuur 

De tijd vliegt, het is al weer bijna juni! Voor 
de komende tijd zullen er weer een aantal 
buitenritten in de planning staan. En als het 
mooie weer aanhoudt, kan er ook een heuse 
Cave ne Cadas barbecue gehouden worden. 
Het is even plannen, zeker met de tentamens 
erbij, maar we gaan zeker weer een aantal 
gezellige activiteiten met elkaar tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 
 

In Vino Veritas 
Bestuur 2008-2009 

 
T.S.R. Cave ne Cadas 

 
Jory, Bibi, 

Grace, Nadine, 
Marlies en Pieter 


