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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Het is weer tijd voor een nieuwe Praad! Ook dit keer hoop ik natuurlijk dat jullie de Praad met 
veel plezier lezen. Heb je nog een idee, op– of aanmerkingen of wil je gewoon iets kwijt? Mail 
me dan even op pr@cavenecadas.nl!  
 
Nunc Est Bibendum!  
 
Groetjes,  
Maaike  
PR-Functionaris 

 
Tijdens de laatste borrel hebben wij de 
Zandhappertrofee van het bestuursjaar 2008-
2009 uitgereikt. Er was slechts een persoon die 
deze trofee het meest had verdiend: Bibi! Na 
haar val van Swiebertje heeft ze een lange 
herstelperiode achter de rug, maar we zijn blij 
dat ze inmiddels weer helemaal mobiel is! 
 
 
Nu het weer steeds slechter wordt, proberen we 
de vervoersplanning zo te regelen dat iedereen 
lekker met de auto naar de manege kan gaan. 
Tot nu toe hebben we (in ieder geval wel op de 
maandagavond) steeds voldoende auto’s gehad. 
Ter compensatie is het wel de bedoeling dat je 
een euro aan degene die rijdt geeft. Denk hier 
alsjeblieft zelf aan, zodat er niet om hoeft 
worden gevraagd.    
 

Kort nieuws Op donderdag 5 november hield sportraad 
Pendragon een bestuursdag voor de 
besturen van alle sportverenigingen. ‘s 
Avonds was er een bierestafette 
georganiseerd. Helaas was CnC niet 
vertegenwoordigd, omdat we te weinig 
deelnemers hadden om een team te 
maken. Dat moet volgend jaar anders hoor! 



In de maand november zijn er weer een 
aantal activiteiten. Natuurlijk organiseren we 
weer onze maandelijkse borrel (donderdag 26 
november), maar ook een wedstrijd bij 
Zandeind (zaterdag 28 november), een 
westernles en een clinic.  
 
Westerles 
De westernles zal plaatsvinden op zaterdag 21 
november bij de manege Western Stable Four 
A’s in Dorst. We zullen daar een uurtje les 
krijgen op goedgetrainde westernpaarden. Als 
het leuk is, willen we kijken of we later dit 
jaar nog een keer een westernles kunnen 
volgen.Als je je nog niet hebt opgegeven voor 
de westernles, 
maar je wilt toch 
mee, laat het me 
dan zo snel 
mogelijk weten, 
dan ga ik kijken 
of je nog mee 
kunt. 

Activiteiten 

Wedstrijd ‘t Zandeind 

Op zaterdag 28 november organiseert manege 
‘t Zandeind een onderlinge wedstrijd waar 
iedereen aan mee mag doen. Alle 
dressuurniveaus worden vertegenwoordigd en 
er kan een voorkeur voor een pony/ paard 
opgegeven worden. 
Ook vanuit onze vereniging zijn er een aantal 
deelneemsters en er hebben zich ook al een 
aantal supporters gemeld! Natuurlijk hopen 
we dat iemand (en hopelijk meerdere) van 
onze leden met een mooie prijs naar huis 
gaat. Daarover meer in de volgende Praad! 
 
Ik wil iedereen heel veel plezier en succes  
wensen!  
 
Groetjes, 
 
Maaike 

 

Clinic 
De clinic zal plaatsvinden op maandag 23 
november bij manege Zandeind. De clinic 
wordt georganiseerd voor mensen die nog 
nooit hebben paardgereden of voor de mensen 
die lang geleden hebben gereden en het nu 
weer willen proberen. Er zullen twee lessen 
van een half uur worden gegeven tussen 
20.00u en 21.00u. Jullie kunnen die avond dus 
gewoon van 21.00u tot 22.00u rijden.  
Er zijn nog een aantal plaatsen over voor de 
clinic, dus ken je iemand die wel eens wil 
paardrijden (ook al is het maar voor één 
keer), laat het me weten! 
Natuurlijk hebben we ook wat hulp nodig 
tijdens deze avond. De paarden moeten 
gepoetst en opgezadeld worden en bij de 
echte beginners moet meegelopen worden 
tijdens de les. Heb je hier zin in stuur me dan 
even een mailtje! 
 
In de volgende Praad kunnen jullie lezen hoe 
de activiteiten waren! 
 
Groetjes,  
Marieke 



Wist je dat…? 

 
Harry na een ritje met Sylvia uitgebreid 
stond te kreunen  
 
Maaike niet tegelijkertijd een paard kan 
naaien en met haar moeder kan bellen  
 
Sylvia al genoeg slikt  
 
Harry de eerste vent is die niet van Sylvia 
wegloopt  
 
Sylvia wit spul van haar vingers likt 
 
Sylvia’s motto ‘Size does matter’ is 
 
Sylvia inmiddels al zoveel wist-je-datjes 
heeft dat haar eigen column kan beginnen 
 
Jewel tegenwoordig ook al bekend staat als 
‘Cowboypony’ of ‘J.J.Gruwel’  
 

 
Heb je nog een leuk 
wist-je-datje? 
  
Stuur dan even een 
mailtje naar  
pr@cavenecadas.nl.
  

Ook Harry een mooie bijnaam heeft: Harry 
Haardos 
 
Een huisgenoot van Maaike Cave ne Cadas 
maar een moeilijke naam vindt 
 
En hij het steeds over Cas Ludens Nudens 
heeft 
 
Ook de drukker van de bestuurskleding niet 
helemaal lekker uit onze naam komt 
 
Op de doos waarin de bestuurskleding 
verstuurd was stond namelijk Cave de Nadas  

Sfeerimpressie Borrels 

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


Agenda November Onze jarigen 

1-11 Sira 
 
15-11 Sandra 
 
28-11 Pieter 
 
Van harte gefeliciteerd! 

 
Ma. 9 november  Les 
 
Do. 12 november  Les 
 
Za/Zo 14/15 november  SO Hors 
 
Ma. 16 november  Les 
 
Do. 19 november   Les 
 
Za. 21 november  Westernrijden 
 
Ma. 23 november  Les 
 
Do. 26 november  Les  
     Borrel 
 
Za. 28 november  Feest Blok 
     Wedstrijd Zandeind 
 
Ma. 30 november  Les 
 

 
 

Zandhapper Trofee 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 



Namens het bestuur 

Omdat wij ons nooit ‘officieel’ als nieuw bestuur 
aan jullie hebben voorgesteld, doen in deze editie 
een kort voorstelrondje.  
 

VOORZITTER  
Hoi, ik ben Bibi, 20 jaar en ik studeer 
Bedrijfseconomie aan de UvT. Op 7-jarige leeftijd 
ben ik begonnen met paardrijden. Na een paar 
jaar ben ik op wedstrijdniveau gaan rijden.Vlak 
voordat ik in Tilburg ging studeren is mijn laatste 
paard overleden. Omdat ik tijdens mijn 
studententijd wel graag wilde blijven paardrijden, 
ben ik lid geworden van Cave ne Cadas. De ideale 
vereniging om paardrijden en gezelligheid te 
combineren! Ik hoop dat we er met z'n allen weer 
een topjaar van kunnen maken met volle lessen, 
gezellige borrels en leuke activiteiten! 

 
PENNINGMEESTER 
Mijn naam is Sylvia, 25 jaar en dit jaar ben ik 
verantwoordelijk voor de financiele zaken van de 
vereniging. Ik studeer HEAO Accountancy in 
Eindhoven/ Utrecht. Waar verder veel van mijn 
vrije tijd naartoe gaat is mijn eigen paard Elly.  

Ze is een Tinker van 2,5 jaar oud. Sinds april 
2009 ben ik actief lid van Cave ne Cadas en 
hoop dit jaar bij te kunnen dragen aan een 
geslaagd bestuursjaar! 

 
SO-FUNCTIONARIS 
Hoi, ik ben Laura, 22, en ik studeer al een 
aantal jaar Internationaal en Europees Recht op 
de Universiteit van Tilburg. Mijn liefde voor 
paarden is begonnen op mijn achtste toen ik 
een keer meeging met een vriendinnetje die 
een eigen pony had. Toen moest ik ook gaan 
ponyrijden, en tja dat is eigenlijk nooit 
veranderd, behalve dan dat het nu paarden zijn 
waar ik op rijd ipv pony's. Het komende halfjaar 
ben ik SO-Functionaris en regel dat  jullie mee 
kunnen doen met de gezellige wedstrijden bij 
onze zusterverenigingen. 

 
ACTIVITEITENFUNCTIONARIS 
Hoi ik ben Marieke, 20 jaar, en ik ben dit jaar 
Activiteitenfunctionaris. Ik ga dit jaar proberen 
elke maand weer een leuke activiteit te 
bedenken en te organiseren, naast onze 
maandelijkse borrels. Als jullie nog suggesties 
hebben, laat het me weten! Verder studeer ik 
Psychologie aan de UvT en ga ik graag sporten,  

shoppen of gewoon gezellig bijkletsen met 
vrienden. Hopelijk zie ik jullie allemaal bij de 
activiteiten! 

 
VICE-VOORZITTER 
Mijn naam is Katharina en ik studeer International 
Business Administration aan de UvT. Momenteel zit 
ik in het laatste jaar van mijn studie, maar mijn 
plan is om er nog een master aan te hangen (waar 
precies staat nog in de sterren...) Oorspronkelijk 
kom ik uit Duitsland, maar sinds 2,5 jaar woon ik in 
nederland en het bevalt echt goed! Toen ik jong 
was begon ik met paardrijden, wat altijd mijn 
hobby nr.1 was. Later kwamen er ook nog andere 
interesses bij, dus ben ik met 14 jaar gestopt. Maar 
de passie bleef en dus was ik super blij toen ik een 
jaar geleden Cave ne cadas ontdekte! Paardrijden 
geeft mij een bepaalde balans in mijn leven en CnC 
is voor mij ideaal om deze sport uit te oefenen. Dat 
er ook nog zoveel leuke leden zijn is natuurlijk nog 
een extra pluspunt! Wij zullen dit jaar ons best 
doen om voor jullie zoveel mogelijk leuke 
activiteiten te plannen,dus ik hoop jullie er 
allemaal vaak bij te zien! 
 
SECRETARIS  
Mijn naam is Eefje en ik zal het komende half jaar 
de functie van secretaris vervullen. Jullie zullen 

Dus nog veel mail van mij ontvangen aangezien ik 
verantwoordelijk ben voor de wekelijkse les- en 
vervoersplanning. Ik ben momenteel bezig met 
mijn scriptie en ik hoop binnenkort af te 
studeren in richting van Personeelwetenschappen 
aan de UvT. Op maandagavond ben ik bijna altijd 
op 't Zandeind te vinden waar ik m’n rijkunsten 
meestal op Lesley mag vertonen. Daarnaast hou 
ik van stappen, etentjes en van wintersport. 
Mochten jullie tips/opmerkingen over de lessen 

hebben, dan kun je me dit altijd laten weten! 

PR-FUNCTIONARIS 
Ik ben Maaike, 22 jaar en zal dit jaar de rol van 
PR-functionaris op me nemen. Mijn taken liggen 
voornamelijk in het updaten van de website, het 
maken van de Praad en zorgen voor 
promotiemateriaal (zoals de collage op het 
sportcentrum). Op dit moment ben ik bezig met 
de Premaster Communicatie-Design aan de UvT. 
Verder ben ik regelmatig in de stad te vinden  om 
te stappen of gewoon even te shoppen. Ik 
verwacht van dit bestuursjaar een heel bijzonder 
jaar, aangezien het ons lustrumjaar is. Reden 
genoeg om veel te organiseren dus! Ik hoop jullie 

natuurlijk regelmatig te zien op de manege, 
maar ook tijdens de vele activiteiten en 
borrels! NUNC EST BIBENDUM! 


