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Voorwoord 
Beste leden, 
 
Vanaf nu komt de Praad steeds aan het einde van de maand. 
Waarom? Het is natuurlijk veel leuker om de maand te evalueren als 
hij voorbij is! Bovendien is het belangrijk dat jullie op tijd weten 
welke activiteiten er aankomen, zodat jullie deze data vrij kunnen 
houden.  
Ik wens jullie ook dit keer weer veel leesplezier en ben benieuwd 
naar jullie reacties! 
 
Groetjes, Maaike 
Pr-Functionaris T.S.R. Cave ne Cadas 

Activiteiten: Westernrijden 

Door Sira 

Zaterdagmiddag 21 november zijn we met een 
klein clubje van Cave Ne Cadas naar de 
Western Stable Four A's in Dorst gegaan. We 
gingen een leuke les westernrijden tegemoet! 
Sommige hadden een klein beetje ervaring 
met het westernrijden en voor anderen was 
het een hele nieuwe ervaring.  
Het westernrijden is nochalant, ontspannen, 
rustig en vreemd. Wij stonden allemaal netjes 
klaar in rijlaarzen, caps en rijbroeken. Maar 
bij westernrijden is het heel normaal om in je 
spijkerbroek zo op je paard te stappen. Een 
paar goede cowboylaarzen eronder en de 
bekende grote sporen maken het helemaal af!  
 
Het was even wennen aan de losse teugels, de 
lange beugels, het beengeven en de manier 
van je paard tot stilstaan brengen. De hulpen 
bij het westernrijden wijken nogal af van die 
bij dressuur. Even schakelen dus! Je kunt de 
teugels in een hand houden en je voeten moet 

je helemaal door de beugel doen. Je draait je 
paard niet om je been heen, maar juist ervan 
af. Daarbij leg je geen druk op de teugels 
maar breng je de teugel naar de kant waar je 
heen wilt zodat een van de teugels tegen de 
hals van het paard komt te liggen. Dat zorgde 
natuurlijk voor de nodige verwarring! Hierop 
volgde het draven en galopperen. In de 
Pleasure-stijl van het westernrijden gaat het 
er om dat je zo langzaam mogelijk probeert 
te draven en te galopperen. Natuurlijk zijn er 
nog vele andere soorten van westernrijden 
zoals: reining, trail, halter, showmanship, 
pleasure en hunter under saddle. Het 
westernrijden bestaat dus niet alleen uit 
snelheid en snelle wendingen. Het paard tot 
stilstaan brengen gaat ook op een andere 
manier, je brengt je gewicht naar achteren, 
gaat achterover hangen en legt je benen naar 
voren, van de flank van het paard af. Wanneer 
je dit doet in een snelle gallop moet je wel 
zorgen dat je ver naar achteren zit, want ze 
kunnen erg snel tot stilstand komen.  Wanneer 
ze sliding ijzers hebben ziet het er (zoals wij 
zelf konden zien) helemaal spectaculair uit! 



Onze instructeur reed namelijk ook eventjes 
mee en gaf ons een kleine demonstratie van  
wat er mogelijk is binnen het westernrijden. 
Erg gaaf om te zien! 
We hebben allemaal erg genoten van de les en 
vonden het zeker voor herhaling vatbaar! Het 
is anders en even wennen, maar de western 
zadels zitten ideaal dus wellicht snel nog een 
keer... 
 
Groetjes, Sira 

Om 19u begon Sylvia de wedstrijd door te 
starten in de B op Harry. Als echte bikkel was ze 
de enige die op Harry meedeed en om Patrisia 
te citeren zou ze daar al 30 punten voor moeten 
verdienen. Helaas was het toch echt niet 
makkelijk op Harry en sprong hij stellig in de 
verkeerde galop waardoor een plaats in de top-3 
er voor Sylvia niet in zat.  Daarna was het de 
beurt aan Leanne. Zij reed op Jacky een zeer 
nette proef die nadien dan ook erg goed door de 
jury beloond werd..! Sartika deed mee op 
Lorenz waar ze nog nooit op had gereden en 
mede dankzij de Engelse hints van Patrisia reed 
ze een geslaagde proef. Toen was het de beurt 
aan Anna-Maria, zij deed mee in de B op Fons. 
Fons was met zijn verlatingsangst helemaal 
alleen in de bak naar Anne-Maria’s woorden  “a 
bit too energetic”. Op een aantal onbedoelde 
galoppassen na reed ze toch een goede proef. 
Zo ook Kathi die meedeed op Orthos: goed 
gedaan! Vervolgens was het tijd om te gaan  

Onderlinge wedstrijd Zandeind kijken naar Fleur en Marieke die in de L 
startten. Fleur reed haar proef op Lex en dat 
deed ze zeker niet onverdienstelijk. Ze was er 
zelf niet helemaal tevreden over maar de jury 
was het daar niet meer eens.. Marieke 
verbaasde menig van ons aan de kant omdat ze 
zo’n prachtige proef reed. Romance zweefde 
heel relaxed de bak door en de jury gaf ons 
helemaal gelijk: Marieke ging naar huis met een 
oranje rozet. 
Al met al heeft iedereen top gepresteerd en als 
vereniging mogen we daar best trots op zijn 
want alle 1e plaatsen in de B en L werden door 
CnC-leden behaald! Zie hieronder de 
resultaten: 
 
B 
1e plaats: Leanne op Jacky 
4e plaats: Kathi op Orthos 
5e plaats: Anna-Maria op Fons 
7e plaats: Sartika op Lorenz 
8e plaats: Sylvia op Harry 
 
L 
1e plaats: Marieke op Romance 
2e plaats: Fleur op Lex 

Door Eefje 



Ledenactiviteit december 

We proberen ons voornemen om iedere maand 
een activiteit te organiseren uiteraard ook in 
december na te komen. Aangezien de 
temperatuur langzaam daalt, vonden wij het 
tijd voor een winterse activiteit. Op dinsdag 
8/ woensdag 9 december staat daarom het 
jaarlijks terugkomende schaatsen & 
bierproeven op de planning!  
 
Wat houdt dit precies in? We gaan ons eerst 
lekker in het zweet werken door flink wat 
rondjes op de schaatsbaan in Stappegoor te 
schaatsen, waarna we alle verbrande 
calorieën er weer aan kunnen drinken in 
biercafé Kadinsky. Voor degene die geen bier 
drinkt, er is natuurlijk ook wijn en fris!  
Dus geen excuus om niet mee te gaan! Je kunt 
je opgeven door een mailtje te sturen naar 
Marieke, activiteiten@cavenecadas.nl. 
 
Oh ja, lees eerst even de handleiding bier 
drinken voordat je je opgeeft. Deelname is 
namelijk op eigen risico! 

Wist je dat…? 

Sylvia een kaarsenfetisj heeft? 
 
Het nieuwe poesje van Veerle en Pieter voor 
de verandering geen Poes heet? 

 
 Tijdens de onderlinge wedstrijd van de 
manege Sylvia & Harry voor de 
entertainment hebben gezorgd 

 
Sylvia er niet veel problemen mee heeft om  
om 19u al in de kroeg te zitten?  
 
Wij hopen dat er in de volgende Praad meer 
staan (met name over anderen dan bijna 
alleen Sylvia :P) 

Heb je nog een leuk wist-je-datje? Mail deze 
dan naar pr@cavenecadas.nl. Alvast bedankt! 

mailto:pr@cavenecadas.nl?subject=Wist%20je%20dat...?


Agenda 

 
Do.  3 dec.   Les  
 
Za. 5 dec.  Sinterklaas  
 
Ma. 7 dec.   Les  
 
Di. 8 of Wo. 9  Schaatsen & Bierproeven 
 
Do. 10 dec.   Les  
 
Ma. 14 dec.   Les  
 
Do. 17 dec.   Les  
 
Ma. 21 dec.   Les  
 
Vrij. 25 / Za. 26 dec. Kerst  
  
Ma. 28 dec.   Les  
  
 

Jarigen 

11-12 Veerle 
21–12 Mijke 
29-12 Caroline  
 
Dames, alvast van harte gefeliciteerd! 

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 2009-2010 zijn: 
 
 5 oktober 2009: 

 Lize van Bono 
 
 14 november 2009 (SO): 

 Anna-Maria van ?? 
 
 
 

Zandhapper Trofee 



Namens het bestuur 

Wij willen jullie even wat huishoudelijke mededelingen doen over de contributie en de korting 
bij een tienrittenkaart.  
 
We vinden het niet meer dan normaal dat jullie weten wat wij doen met de contributie van 20 
euro die jullie (als het goed is tenminste) net hebben overgemaakt. 
Hiervan organiseren wij iedere maand een activiteit, die wij grotendeels of helemaal proberen 
te vergoeden. Tevens zetten we maandelijks een bepaald bedrag aan de kant voor de borrel. 
Het resterende bedrag gaat naar ons eigen SO en het Lustrumfeest. Verder betaal je 
contributie omdat er met de manege is afgesproken dat alleen leden van CnC geen 16 euro, 
maar 13 euro betalen voor een les. 
Ook niet onbelangrijk: door deze contributie hebben wij de mogelijkheid om 15% van de 
tienrittenkaart naar jullie terug te storten. Heb 
je dus een volle leskaart? Lever deze in bij Kathi 
en dan zal zij zorgen dat het geld teruggestort 
wordt. 
 
Tot slot kunnen we terugkijken op een hele 
geslaagde clinic. We hadden de les verdeeld in 
twee halve uren, waarin Loes en Loes het spits 
mochten afbijten. Een beetje spannend vonden 
ze het wel, net als de bestuursleden van 
sportraad Pendragon. Zij hebben het tweede half 
uur gereden en waren, eenmaal op het paard, 

erg enthousiast. We zijn dan ook van plan 
om, indien mogelijk, over een aantal 
maanden nog een clinic te organiseren. 
Dus heb je vrienden, vriendinnen, familie, 
huisgenoten etc. die graag een keer willen 
meemaken hoe het is om paard te rijden, 
laat het ons eventjes weten! 
 
Natuurlijk kunnen jullie ook met andere 
op– of aanmerkingen (of natuurlijk een 
complimentje) bij ons terecht. Er is op 
maandag altijd iemand van het bestuur 
aanwezig op de manege, maar mailen kan 
ook naar info@cavenecadas.nl. 
 
NUNC EST BIBENDUM en tot de volgende 
Praad! 
 
Bibi 
Kathi 
Eefje 
Sylvia 
Marieke 
Laura 
Maaike 


