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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Het heeft even geduurd in verband met 
technische problemen, maar hier is dan 
eindelijk de eerste Praad van het nieuwe 
bestuursjaar! 
 
In ons lustrumjaar gaan wij zorgen voor weer 
heel veel gezelligheid, veel rijplezier en de 
nodige borrels en feestjes! 

22 - 10   Borrel in de Stoffel & Les 
23 - 10  Gala Hippeia  
26 - 10  Les 
29 - 10  Les 
2  - 11  Les 
5  - 11  Les 
9  - 11  Les 
12 - 11  Les 
14&15 - 11  SO Hors 
16 - 11  Les 
19 - 11  Les 
23 - 11  Les 
26 - 11   Borrel in de Stoffel & Les 
28 - 11  Feest A.S.R. Blok 
30 - 11  Les 

Wist-je-dat? 

Sylvia bij de lustrumwedstrijden tijdens het 
VNSK Bram bereden heeft en ze daarvan 
enorm genoten heeft?  
 
Ze hierna haar benen niet meer bij elkaar 

kreeg! 

Sylvia van groot, gespierd, bruin en harig 

houdt! 

Sylvia weg probeerde te rijden terwijl haar 

autosleutels nog in de deur zitten?  

Grace een paal heeft gekregen? 

Pieter HET soms best vermoeiend vindt!  

Jeroen’s bijnaam ‘Porno’ is! 

Kathi vindt dat Jeroen een mooi lichaam heeft 

Ton en Marius fitnessoefeningen doen in de 

Philip  

Fleur Sylvia in een vol café betast 

Sylvia zelfs met Balkenende zou zoenen! 

Pieter alle vrouwen van Cave ne Cadas heeft 

ingepakt 

Het heel lang duurt voordat Sylvia dronken is, 

en dat de kater ook lang op zich laat wachten? 

Hanna maandagavond om 23:15u het hoekje 
om ging, zonder haar cap en zweep mee te 

nemen? 

Er een CnC-dans bestaat en dat die 
donderdagnacht met de borrel in café Philip is 

ontstaan?  

Agenda 

Omdat wij dit jaar veel nieuwe leden hebben 
gekregen, werden de lessen op maand snel te 
vol. Vandaar dat we de komende weken, zoals 
jullie hierboven kunnen zien, ook lessen op 
donderdagavond van 20.00– 21.00u aanbieden.  



Ieder jaar kiest het bestuur een naam voor 
het komende bestuursjaar. Onze keus is dit 
jaar gevallen op het Latijnse ‘Nunc Est 
Bibendum’ wat staat voor ‘Laten we drinken’.  
Wij hopen dan ook vele drankjes met jullie te 
kunnen drinken! 
 
Verder zijn we druk bezig met het plannen 
van activiteiten. Een paar voorbeelden: 
westernrijden, bierproeven, schaatsen, 
buitenritten en natuurlijk onze jaarlijkse SO. 
Jullie krijgen zo snel mogelijk een mailtje met 
daarin de eerstvolgende activiteit.  
 
Sportraad Pendragon organiseert elke twee 

weken een erg leuke activiteit: Knotsbal! Bij 

deze knotsgekke sport is het de bedoeling met 

een knotsbalknuppel (tampon), in teams van 5, 

de bal in het doel van de tegenstander te 

werken. Erg leuk om een keer aan mee te doen! 

Opgeven kan door Marieke te mailen via 

activiteiten@cavenecadas.nl.  

Op donderdag 22 oktober is de volgende borrel. 
Tijdens deze avond zullen, naast gezellig 
bijkletsen onder het genot van een drankje, 
onze nieuwe bestuurspolo’s aan jullie 
presenteren. 
We zijn vanaf 21.00u aanwezig in de Stoffel en 
hopen veel van jullie dan ook te zien! Tot dan! 
 
Namens het bestuur 2009-2010:  
 
Eefje,  
Bibi,  
Kathi,  
Marieke,  
Sylvia,  
Laura,  
Maaike 

Op 14 en 15 november staat het SO van Hors 

uit Amsterdam op de planning. De klassen die 

dit jaar verreden gaan worden zijn Ba, Bb, La, 

Lb en M dressuur. Maar ook supporters zijn van 

harte welkom op deze Stedenontmoeting.  

Uiteraard heeft HORS ook een feestje op de 

planning staan, waarvan het thema 'The Golden 

HORS Awards' is. Neem dus je mooiste 

filmsterren outfit mee!  

Natuurlijk hopen we met veel CnC-ers 

aanwezig te zijn, dus heb je zin om mee te 

gaan? 

Opgeven kan tot en met 30 oktober door een 

mailtje te sturen naar so@cavenecadas.nl.  

 

 

Op de laatste stedenontmoeting in Groningen 

waren Kathi en Hanna ook erg succesvol! Kathi 

eindigde als tweede en Hanna als derde in de 

Ba finale. Gefeliciteerd dames! 

Stedenontmoetingen  

Namens het bestuur 



Tik-week 2009 

Als studentensportvereniging zijn wij ook dit 
jaar tijdens de TIK-week aanwezig geweest. 
We hadden een stand op de Tik-markt en een 
vereenvoudigde versie van ‘Harry de Hengst’ 
tijdens de Nachten van Pendragon. Helaas was 
de opkomst tijdens de Nachten van Pendragon 
niet al te groot, maar de lol was er zeker niet 
minder om! 

Mascotte 

In aanloop naar de biercantus ontstond 
(wegens gebrek aan bestuurskleding) het idee 
om een heuse clubmascotte te maken.  
Marieke en Maaike 
hebben Vervolgens 
een middagje zitten 
knippen, naaien en 
sokken vullen. Zie 
hier het resultaat! 
Hij/ zij heeft echter 
nog geen naam.  
Heb jij een idee? 
Stuur even een 
mailtje naar 
pr@cavenecadas.nl! 
 

Ieder jaar reiken wij de Zandhapper Troffee 
uit aan de persoon die het vaakst of meest 
spectaculair van het paard is gevallen. Aan 
deze traditie houden we natuurlijk vast!  
De troffee van vorig jaar wordt op donderdag 
22 oktober tijdens de borrel uitgereikt, dus 
het is nog even spannend wie hem gaat 
winnen.  
 
Tot nu toe hebben we nog geen kandidaten 
die het manegezand van dichtbij hebben 
bekeken. Wij zijn benieuwd hoe lang dit nog 
gaat duren! 
Wil je iemand graag hiervoor nomineren? Dan 
kun je een mailtje sturen naar 
info@cavenecadas.nl.  
 
Wij wensen jullie desondanks allemaal heel 
veel rijplezier en tot de volgende Praad! 
 
 

Zandhapper Trofee 
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