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Voorwoord 

Beste leden, 
 
De tentamens zijn weer in volle gang en dat is 
te merken! Drukte op de universiteit en leegte 
op borrels en activiteiten. 
 
Gelukkig was het SO van Concorde en Les  
Chevaliers net even voor de grote tentamen-
drukte, waardoor Cave ne Cadas ruim ver-
tegenwoordigd werd. Onze ruiters hebben 
goed hun best gedaan! 

Univers is laatst ook bij ons langs geweest om 
hun Potje Sport rubriek te vullen. Heb je de 
Univers gemist? Geen nood: op  
http://www.uvt.nl/univers/nieuws/0809/34/
potjesport.html kun je het stukje nalezen. 
 
Tot slot wil ik jullie alvast vertellen dat we 
een aantal hele leuke kandidaten hebben voor 
het bestuur van volgend jaar. Meer informatie 
volgt binnenkort. Spannend… ;-) 
 
Groetjes, 
 
Marlies 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

SO Concorde / Les Chevaliers 

Activiteiten 

De beste 
 
 slaapplekken 
 
van het SO... 

Even lachen! 

 
Onze Ladykiller Jeroen 
 

is op zoek 
 
naar leuke vrouwen... 

 
...om vervolgens 
 met ze  
op de foto 

 te gaan. 
 
Check die smile! 

Pieter 
 
doet er gelijk 
 
een schepje 

 
bovenop. 

 Op de vraag 
of Veerle 
nog stoute dingen 

heeft gedaan 
spreekt haar blik 
voor zich: 
Ik ben onschuldig! 



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  

 
Wanneer? 
6 en 7 juni 

 
Waar? 

SO Concorde &  
Les Chevaliers 

 
Wie? 
Kathi 

 
Categorie? 

Ba 
 

Resultaat? 
2e plek!!! 

 
 

Van harte 
 

gefeliciteerd! 

Wist je dat…? 

• Grace achter Bobbie aanzit? 
• Grace haar BH bandje soms spontaan open 
springt? 

• Bibi Pieter misbruikt? 
• Bibi in een rolstoel is gaan zitten om sport-
vrouw van het jaar te worden? 

• Bjorn alleen komt als Jeroen erbij is? 
• Kathi als Duitse LINKS niet goed verstaat in 
het Nederlands? 

• Jeroen erg roze van binnen is? 

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

Onze winnaar! 



Agenda 

Komende maand doen we het rustig aan, des 
te meer reden om bij de borrel te zijn! 

Onze jarigen 

20 juli 1989  Bibi 
 
Van harte gefeliciteerd! 

donderdag 30 juli: 
 
Borrel @ Stoffel 

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

CnC nader bekeken Favoriete paard van het Zandeind: 
Mariska is denk ik wel mijn favoriet, vooral 
met het springen. In de les word ik meestal 
wel op Mariska gezet. Romance heb ik 1 keer 
gereden en daar zou ik ook nog wel vaker op 
willen. 
  
Leuke anekdote: 
Op een maandag voor de les begonnen we met 
poetsen en opzadelen. Kathi legde een nieuw 
meisje van alles uit en hielp verschillende 
mensen mee. Tot 5 minuten voor de les ze 
nog steeds haar eigen paard niet opgezadeld 
had! Ik vroeg haar of ze dat niet moest doen 
en ze was het helemaal vergeten! Toen     
hebben we samen maar heel gauw Romance 
opgezadeld en was ze alsnog op tijd.  
 
Wat zou je anders willen zien bij CnC? 
Springlessen!  
 
Aan wie geef je het stokje door? 
Sylvia. 

Deze maand stelt Fleur zich aan ons voor! 
 
Stel je even voor: 
Ik ben Fleur, 23 jaar en studeer momenteel 
niet meer. In januari ben ik afgestudeerd voor 
bewegingswetenschappen in Maastricht en in 
september ga ik beginnen met fysiotherapie. 
Ik woon momenteel in Goirle maar ben op 
zoek naar een studiootje in Tilburg (dus 
mocht iemand iets weten, laat het me       
weten! ;) ).   
 
Hoe lang ben je lid van CnC? 
Ik ben sinds maart dit jaar lid van Cave ne  
Cadas. Daarvoor wel in Maastricht nu 5 jaar 
lid geweest van Les Chevaliers en ook sinds 2 
jaar van HOP voor de gezelligheid.  
 
Wat heb je allemaal gedaan? 
Ik rij regelmatig mee in de lessen op maandag 
en heb meegedaan met de onderlinge wed-
strijd op Mariska. Ook heb ik met het SO mee-
geholpen en mocht ik ook meedoen!  



 

 

Namens het bestuur 

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Het 
mooie weer maakt het je dan ook extra lastig 
om de studieboeken erbij te pakken en de  
terrasjes in de stad te weerstaan. Gelukkig is 
de eindstreep bijna in zicht en kan je wel-
verdiende vakantie eindelijk beginnen! 
 
Voor de ongelukkigen die nog een aantal her-
tentamens in de planning hebben: heel veel 
sterkte en succes! 

Met vriendelijke groet, 
 

In Vino Veritas 
Bestuur 2008-2009 

 
T.S.R. Cave ne Cadas 

 
Jory, Bibi, 

Grace, Nadine, 
Marlies en Pieter 


