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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Daar is hij dan. De praad van de feestmaand 
december. Er is niet super veel gebeurd sinds 
de laatste praad daarom een samentrekking 
van december en januari. We hebben toch 
een leuke en spannende sinterklaasavond ge-
had. Verder is er de uitslag van de enquête en 
de veranderingen op de manege.  
 
 

 
Ik wens jullie  een gelukkig en gezond 2011  
en veel leesplezier. 
 
 
Groetjes, 
 
Ilona 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

Nieuw bestuur 

 Nu zullen jullie denken dat het wel heel vroeg 
is om hierover te beginnen maar inmiddels is 
het januari en om de overdracht goed te kun-
nen laten verlopen kun je nu al meedraaien in 
ons bestuur. 

Als je interesse hebt dan horen we dat graag.  

Op donderdag 9 december hebben we Sinter-
klaas gevierd met onze vereniging. Door mid-
del van een spannend dobbelspel werd er ge-
streden om mooie cadeau’s maar zeker ook 
lelijke cadeau’s. 
 
Onder het genot van een hapje en drankje is 
uiteindelijk na anderhalf uur bekend gewor-
den wie wat kreeg.  
 
Na nog wat geklets kwam er uiteindelijk een 
einde aan deze gezellige avond. Op de volgen-
de pagina een korte foto impressie van de ge-
zelligheid. 
 

Activiteiten 

Sinterklaas  



Op 12 januari was onze nieuwjaarsborrel bij 
café stoffel.  Voor de mensen die er niet wat-
ren alsnog de beste wensen voor het nieuwe 
jaar. Ondanks dat er niet heel vel mensen 
aanwezig waren was het toch erg gezellig. We 
hopen weer veel mensen te mogen verwelko-
men bij onze volgende borrel.  

Nieuwjaarsborrel 



Uitslagen enquête 
Door: Sira 

Beste leden van Cave ne Cadas. In november 2010 hebben wij als bestuur een enquête afgeno-
men onder haar leden. In totaal zijn er 14 leden die de enquête hebben ingevuld. Graag willen 
wij deze resultaten met jullie delen. 
 
De helft van de leden rijdt 1 keer in de 2 weken, 29% geeft aan bijna iedere week te rijden en 
21% rijdt om de week. De andere helft geeft aan minder dan 1 keer per maand te rijden op de 
manege. 
 
Naast de lessen op de manege worden er ook overige activiteiten georganiseerd door Cave ne Ca-
das. Denk bijvoorbeeld aan de leuke bowlingavond, de sinterklaas en de maandelijkse borrel in 
Stoffel.Wij vinden het het leukst wanneer alle leden betrokken zijn bij de vereniging en hopen 
dat vele onze activiteiten bezoeken. Van de respondenten geeft 71% aan deel te nemen aan de 
activiteiten buiten de manege om. De redenen die genoemd worden zijn gezelligheid, nieuwe 
mensen leren kennen, buiten paardrijden om mensen te zien. Men komt niet naar de activiteiten 
of de manege omdat ze er geen tijd voor hebben, druk zijn met de studie en geen motivatie heb-
ben om naast de lessen nog dingen te doen met de vereniging.  
 
Door 29% van de respondenten wordt de prijs wordt de prijs kwaliteit 
verhouding van de lessen genoemd om niet altijd te komen rijden. (springlessen, niet wetend 
welk paard en welke les). 

Met de komst van Huib en Babette op de manege worden er nu ook springlessen verzorgd. 71% 
van de studenten wil dit graag een keer proberen. Van deze personen geeft 79% aan minstens 
1 keer per maand een springles te willen volgen. Daarnaast worden er nu ook buitenritten 
georganiseerd door de manege. Iedere student kan zich hiervoor afzonderlijk inschrijven via de 
website www.manegezandeind.nl. 
 
Naast het leren paardrijden weet de helft van de studenten niets over de theorie van paarden. 
Hierin heeft de helft wel interesse. Het behalen van je ruiterbewijs ziet 43% wel zitten. 
 
Cave ne Cadas zorgt ervoor dat de mensen die willen meerijden ingedeeld worden en deel kun-
nen nemen aan de lessen. De meeste studenten komen per fiets en het is prettig om met een 
groep te kunnen fietsen. Minpuntje is dat je meestal pas maandagmiddag weet hoe laat je moet 
rijden en met wie je mee fietst. De lessen zelf vindt men voorspelbaar, meer variatie is wense-
lijk. 
 
Het voorstel een vast lesrooster zoals alle klanten van de manege te hebben wordt door 42% posi-
tief ervaren. De kanttekening die veel mensen maken is dan wel hoe om te gaan met afzeggingen 
en flexibele lessen als 1 keer per 2 weken rijden. Daarnaast het slechte weer van de afgelopen 
weken. In de sneeuw naar Riel fietsen wil niet iedereen en de studenten zijn meestal afhankelijk 
van de fiets. De overige respondenten geven aan het flexibele juist te waarderen. Dit moet ge-
combineerd worden met het studie schema, onregelmatig leven en soms is het te duur om elke 
week mee te rijden. 
 
Men ziet graag de kwaliteit van de lessen verbeteren, meer gericht op wanneer doe je iets wel 
goed en wanneer niet. Wellicht in combinatie met theorie. Daarnaast is het aantrekken van nieu-
we leden een speerpunt voor de vereniging. 



Veranderingen op de manege 

Wij wensen jullie allen een heel gelukkig, gezond en spetterend 2011. Hopelijk zien we elkaar 
vaak op CNC activiteiten en op de manege. In 2010 hebben er al leuke activiteiten plaatsgevon-
den waar wij allen erg van hebben genoten. Het bowlen was gezellig, de borrel goed bezocht en 
bij de suprise avond ging iedereen met leuke cadeau’s naar huis. Het komende half jaar hopen 
wij nog meer leuke activiteiten met jullie te ondernemen.  
  
Het komende jaar zal tevens in het teken staan van veranderingen binnen de vereniging en op de 
manege. Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in de vorige praad zijn er nieuwe eigenaren 
die andere plannen hebben met de manege en daarom de lessen voor studenten niet op dezelfde 
wijze willen doorzetten. De volgende veranderingen zijn voor ons als CNC leden van toepassing: 
  
- De 10 rittenkaart wordt verhoogd naar 135 euro  
- Een losse les kost 16 euro 
- We kunnen rijden op maandagavond om 9 uur en op donderdag om 8 uur 
  
Vooralsnog gaan wij als bestuur op eenzelfde manier verder met de vereniging. Graag willen we 
bij jullie onder de aandacht brengen dat we om onze verenigingsavond terug te krijgen meer le-
den moeten werven. Wie vindt het leuk om met deze uitdaging aan de slag te gaan kan zich mel-
den bij het bestuur. Wij willen graag met z’n allen de vereniging laten bestaan! Wij vinden het 
paardrijden super, de borrels gezellig en de activiteiten leuk.  
 

 

 

Op 5 en 6 februari wordt So Hippocampus ver-
reden. Het thema is Hollywood. 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La en Lb. 
Springen: B en L. 

Stedenontmoetingen Onze winnaars 

Tijdens de feestmaanden zijn er geen SO’s 
verreden dus deze maanden hebben geen 
nieuwe winnaars opgeleverd. Hopelijk mogen 
we na SO Hippocampus weer veel mensen feli-
citeren. 



Wist je dat…? 

• Dat de activiteiten van de manege worden 
gepubliceerd via hun website? 

• Dat je je via de website kunt opgeven voor 
de activiteiten zoals de buitenritten. 

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

 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus 
er is voor iedereen weer kans op de zandhap-
per trofee. 
 
De zandhapper trofee van het afgelopen 
schooljaar is uitgereikt aan Anne-maria. Op-
merkelijk was dat er afgelopen schooljaar niet 
zo heel veel mensen zijn gevallen. 
 
Ik ben niet altijd op de lessen dus als er ont-
wikkelingen zijn voor de zandhapper trofee 
dan hoor ik die graag. 

Zandhapper Trofee 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

 
 01-11 Sira 
 15-11 Sandra 
 28-11 Pieter 
Van harte gefeliciteerd! 

 
5 & 6 februari So Hippocampus 
 

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

Namens het bestuur 
Zoals jullie inmiddels weten heeft de overname van de manege voor een aantal veranderingen 
gezorgd. Wij als bestuur proberen hier zo goed mogelijk mee om te gaan en gaan natuurlijk 
enthousiast verder met onze vereninging. Als jullie tips of suggesties hebben dan horen wij die 
graag.  

Met vriendelijke groet, 
 

T.S.R. Cave ne Cadas 
 

Sira, Hanna,  
Anna– Maria, Elske 

En Ilona 


