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Voorwoord 
Beste leden, 
 
Met carnaval in het vooruitzicht is het weer tijd voor een nieuwe Praad! 4 dagen lang even 
geen colleges, maar flink feesten in je allermooiste outfit! Wij hebben er in elk geval al zin in! 
Naast dit alles hebben we natuurlijk ook komende maand weer een activiteit voor jullie op de 
planning staan. Welke dat is? Dat blijft nog eventjes een verrassing, dus lees snel verder! 
Alaaf! 
 
Groetjes, Maaike  
 
PR-Functionaris T.S.R. Cave ne Cadas 

Onderlinge Wedstrijd Manege 

Op zaterdag 30 januari werd op manege ‘t 
Zandeind weer een onderling wedstrijd 
gehouden. Namens de vereniging deden Fleur, 
Kathi, Leanne en Annamarie mee.   
 
Fleur reed een hele goede proef ‘duiveltje’ 
Jip. De verwachtingen waren niet al te hoog, 
aangezien Jip de laatste weken vaker in 
rengalop door  de bak sjeesde dan dat hij 
keurige figuren reed. Maar tijdens de proef 
bleek al dat Fleur en Jip hele goede 
resultaten gingen boeken. En inderdaad… het 
werd een eerste plaats!  
  
Ook Kathi en Orthos hadden helemaal niets te 
klagen over het verloop van hun proef. Het 
zag er allemaal keurig uit en op een paar 
schoonheidsfoutjes na, was er niets op aan te 
merken. Het bleek ook voor Kathi een hele 
goede avond te zijn, want ook zij eindigde op 
de eerste plaats! 

Leanne reed op Jacky ook een hele goede 
proef. De figuren zagen er keurig uit en ze 
heeft verdiend een mooie derde plaats 
bereikt.  
 
Annamaria en Fons reden uiteraard ook een 
hele goede proef. Een paar kleine foutjes 
hebben helaas wel wat puntjes gekost, maar 
niets om niet trots op te zijn. Het 
eindresultaat was een vierde plaats. 
 
 
Dames, gefeliciteerd  
en hopelijk volgen er  
nog vele prijzen! 
We kijken uit naar  
de volgende wedstrijd! 
 



Op dinsdag 2 maart zijn onze eigen 
clubkampioenschappen. Vorig jaar was konden 
we spreken van een groot succes en natuurlijk 
hopen we ook dit jaar weer op een hoge 
opkomst. Jullie krijgen binnenkort een mailtje 
met meer info, maar hou de datum vast vrij! 
Als je mee wil doen, stuur even een mailtje 
naar Kathi (vicevoorzitter@cavenecadas.nl) of 
Marieke (ac@cavenecadas.nl). 
 
Deze maand is de activiteit nog eventjes een 
verrassing: we gaan weer western rijden of… we 
gaan een springles volgen. Als je een voorkeur 
hebt, laat het ons dan zo snel mogelijk even 
weten. De datum van de activiteit is 20 
februari. Meer informatie over de maandelijkse 
activiteit krijgen jullie te zijner tijd van 
Marieke. 
 
Uiteraard hebben we weer een borrel in de 
Stoffel. Deze vindt plaats op 25 februari vanaf 
ong. 21.30u. 

Clinic  

Op maandag 1 februari stond er 
weer een clinic op de planning. In 
eerste instantie was deze 
georganiseerd voor internationale 
studenten, maar ook ‘gewone’ 
studenten bleken veel interesse te 
tonen. De opkomst was dit keer 
dan ook groter dan verwacht. Met 
uiteindelijk 13 deelnemers en heel 
wat supporters kunnen we spreken 
van een groot succes!   
 
Alle deelnemers waren (ondanks 
de kou) erg enthousiast en 
sommigen hebben zelfs zelfstandig 
gereden. Karlijn en Maikel hebben 
zelfs een galopje gewaagd! Na een 
drankje in de kantine waren we 
weer enigszins opgewarmd en 
dook iedereen moe, maar voldaan 
in bed. 

Op de planning 



Wist je dat…? 

 
Eefje haar onschuldige imago helemaal 
kwijt is?  
Evita op haar verjaardag komt 
paardrijden met een roze strik? 
Bibi en Maaike naar hun ID gevraagd 
worden omdat ze wijn kochten?  
Zij dit toch niet echt als compliment 
opvatten? 
Paardrijden door de deelnemers aan de 
clinic eindelijk als echte sport gezien 
wordt? 
Dit voornamelijk komt door de spierpijn 
van de dagen na de clinic? 

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

Agenda 

Ma 8 februari Les 
 
do 11 februari Les 
 
za 13 t/m di 16 februari Carnaval 
 
ma 15 februrai Les?? 
 
do 18 februari Les 
 
ma 22 februari Les 
 
do 25 februari Les & Borrel@Stoffel 
 
ma 1 maart Les 
 
di 2 maart Clubkampioenschappen CnC 

Donderdag 28 januari werd onze maandelijkse 
borrel in de Stoffel gehouden. We kunnen 
terugkijken op een extra feestelijke avond, 
want Marieke was ook jarig! Bij binnenkomst 
hebben we onze stembanden even goed 
gebruikt en (totaal niet vals!) een mooie 
verjaardagsliedje gezongen.   
Daarna zijn er een aantal van ons nog gaan 
stappen in de Philip, wat ook erg gezellig was. 
De volgende 
borrel wordt 
gehouden op 
donderdag 25 
februari en 
we hopen 
jullie 
allemaal 
weer te zien! 

Borrel 

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


Hiep Hiep Hoera! 

Deze maand zijn jarig: 
  
03-02  Eefje van Pelt 
21-02  Grace  
28-02  Jory 
 
Gefeliciteerd dames! 

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 ?? 
 
 18 januari 2010: 

 Kathi van Bono 
 
 
 
 
 

Zandhapper Trofee 

En in maart zijn jarig: 
 
10-03 Evita 
17-03 Bas  
25-03 Maaike   
27-03 Bobbie 



Namens het bestuur 

 
Eigenlijk hebben we vrij weinig nieuws voor jullie. We kijken terug op een zeer geslaagde 
clinic en onderlinge wedstrijd op de manege. Binnen het bestuur zijn er wat kleine 
veranderingen geweest: Grace heeft de taken van Eefje als secretaris overgenomen. We willen 
Eefje heel erg bedanken voor haar grote bijdrage het afgelopen half jaar en Grace wensen we 
natuurlijk heel veel plezier en succes! Daarnaast is Laura begonnen aan haar buitenlandse 
stage en heeft Sylvia haar taken overgenomen. 
Verder hopen we natuurlijk op een grote opkomst tijdens onze eigen onderlinge wedstrijd op 2 
maart. Als je niet meedoet, kom dan gezellig even kijken!;-) 
Verder zijn we bezig om het lustrumfeest te organiseren en alle hulp is welkom. Dus mocht je 
extra actief willen worden, laat het ons even weten. 
Voor vragen, complimentjes, op– of aanmerking staan wij natuurlijk altijd open. 
 
NUNC EST BIBENDUM en tot de volgende Praad! 
 
Bibi 
Kathi 
Eefje 
Grace 
Sylvia 
Marieke 
Maaike 


