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Voorwoord 
Beste leden, 
 
Allereerst wens ik jullie (ook al mag het officieel niet meer) een heel gelukkig 2010!   
Na alle tentamens, kerstdiners, oliebollen en vele drankjes is het weer tijd om lekker te gaan 
paardrijden! Natuurlijk organiseren we ook in ons lustrumjaar weer de nodige borrels en 
activiteiten en hebben we hier en daar wellicht nog een kleine verrassing! Tot het zover is kan 
ik jullie ‗slechts‘ vermaken met deze Praad. Veel leesplezier! 
 
Groetjes, Maaike  
 
Pr-Functionaris T.S.R. Cave ne Cadas 

Activiteit: Schaatsen en Bierproeven 

 
Op woensdag 9 december hebben we de 
jaarlijkse terugkomende activiteit Schaatsen 
en Bierproeven gehouden. In verband met  
alle tentamens viel  het aantal aanmeldingen 
een beetje tegen, maar dat mocht de pret 
niet bederven.   
 
Nadat iedereen verzameld en aangekleed was,  
werd het gladde ijs (letterlijk) stapje voor 
stapje ontdekt. Voor sommigen was het 
vasthouden van de kant voldoende, andere 
waaghalzen waagden zelfs een soort van 
sprongetje! Uiteraard werd het ijs regelmatig 
van dichtbij bekeken en was het slechts een 
kwestie van tijd totdat alle rode plekken 
langzaam veranderden in  ‗mooie‘  
donkerblauwe.   
 
Na deze zware inspanning was het tijd voor 
wat drankjes bij  Kadinski. Helaas bleef de 

 
enorme stroom leden ook hier weg. Maar de 
biertjes smaakten er niet minder om! Er is 
gezellig bijgekletst en degene die later 
aanschoven, werd in geuren en kleuren 
verteld wat er allemaal gebeurd was! Moe 
maar voldaan is iedereen op tijd naar huis 
vertrokken voor de nodige uurtjes slaap (en 
om de volgende ochtend op te staan met nog 
meer blauwe plekken en heel veel spierpijn!) 
Op naar de volgende fysieke activiteit! ;-) 
 



Op 20-1 vindt het sportprogramma van de 
Welcome Week plaats. Op deze dag 
promoten de studentensportverenigingen 
hun sport en laten zij aan de 
internationale studenten zien hoe gezellig 
hun vereniging is. Aansluitend is er een 
feest op sportcentrum dat om 20.30u 
begint.  
 
We hebben een nieuwe collage 
opgehangen op het sportcentrum. Mocht je 
er toch zijn, ga even kijken of jij ook op 
een van de foto‘s staat! 

 
Er zijn weer serieuze plannen om in 
februari weer een clinic te organiseren. 
Ken je iemand die graag een keertje wil 
ervaren hoe het is om paard te rijden? 
Stuur dan even een mailtje naar 
info@cavenecadas.nl . Uiteraard is alle hulp 
welkom, dus laat het ook even weten als je 
komt helpen. De definitieve datum volgt! 

Ander nieuws 

Ook in 2010 organiseren we weer een 
onderlinge CnC-wedstrijd. Dit zal 
waarschijnlijk op 2 maart zijn, maar  
tegen die tijd krijgen jullie vanzelf een 
mailtje met meer informatie.  
 
Omdat we steeds meer internationale 
leden krijgen, hebben we onze website 
ook in het Engels vertaald. Zo blijven ook 
deze leden op de hoogte van allerlei leuke 
weetjes, aankomende activiteiten etc. 

Op de planning:  
tweede onderlinge wedstrijd Zandeind 

Na het succes van vorige keer organiseert de manege op zaterdag 30 
januari weer een onderlinge wedstrijd. Uiteraard hopen we dat er weer 
veel CnC-leden aanwezig zullen zijn om mee te doen of om aan te 
moedigen.   
 
Je kunt je opgeven door het formulier dat op de manege op het bord 
hangt in te vullen. Meer informatie over tijdstip etc. volgt nog!  
 
 



Wist je dat…? 

 
Evita en Sylvia heel goed zijn in hand-in-
hand schaatsen  

 
Maaike over Sylvia droomt  
 
Anna-Maria tegenwoordig ook al 
Nederlandse kinderliedjes kent (―Het 
regent, het regent, de pannetjes worden 
nat..‖) 

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

Agenda 

 
Ma. 11-01  Les  
 
Do. 14-01  Les 
 
Ma. 18-01  Les 
 
Wo. 20-01  Sportprogramma Welcome  
   Week & Feest 
 
Do. 21-01  Les 
 
Ma. 25-01  Les 
 
Do. 28-01  Les 
   Borrel @ Stoffel 
 
Za. 30-01  Onderlinge Wedstrijd Zandeind 
 
 

Ons eigen SO zo goed als zeker op 
26/27 Juni plaats zal vinden  
 

 
Sylvia keuzes en verandering maar 
vervelend vindt   
 

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


Hiep Hiep Hoera! 

Deze maand zijn jarig:  
- 11—01 Sylvia    
- 16-01 Annelie  
- 28-01 Marieke  
- 31-01 Anita  

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 

En verder: 
Op donderdag 7 Januari heeft 
Eefje haar afstudeerzitting 
gehad. En zoals wij natuurlijk 
allemaal al verwacht hadden: 
ze is geslaagd met een 
prachtige 7,5! 
Gefeliciteerd!   



Namens het bestuur 

 
Na een welverdiende vakantie hebben wij onze taken weer opgepakt en zijn we druk bezig 
met allerlei leuke dingen. Helaas, maar misschien aan de andere kant ook goed, hebben we 
dus weinig nieuws te melden. In onze ogen verloopt alles op rolletjes en zijn jullie allemaal 
helemaal tevreden, maar we staan altijd open voor leuke ideeën.   
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. 
En nogmaals: als jullie nog iemand weten die graag meedoet met de clinic, laat het ons even 
weten! 
 
 
NUNC EST BIBENDUM en tot de volgende Praad! 
 
Bibi 
Kathi 
Eefje 
Sylvia 
Marieke 
Laura 
Maaike 


