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Voorwoord 
Beste leden, 
 
Allereerst mijn persoonlijke excuses voor het lange wachten op een nieuwe Praad. Na alle 
tentamenstress heb ik eindelijk tijd gevonden om er weer iets moois van te maken. Maar er is 
natuurlijk ook een voordeeltje aan… Er is deze maand dus extra veel te zien en te lezen!  
We kijken onder andere terug op een super geslaagd Lustrumfeest, er zijn veel leuke WJD-jes 
en foto’s van de maandelijkse borrel.   
En uiteraard ook alle aandacht voor ons eigen SO! 
 
Groetjes, Maaike  
 
PR-Functionaris T.S.R. Cave ne Cadas 

SO Concorde 
Het SO van Concorde vond plaats op 5 en 6 juni, waarbij 
het thema ‘La Danse Macabre’ was. 
Helaas voor onze vereniging geen extreem goede 
prestaties, maar ach.. Het kan niet altijd feest zijn! 
De uitslagen waren als volgt: 
  
Fleur:  1e M-dressuur,  
 5e L-Springen 
Sylvia: 10e Bb-dressuur, 
 7e B-springen 
Ilona: 5e Bb-dressuur, 
 1e B-springen 
Anna-Maria: 8e Bb-dressuur 
 
Ilona, van harte gefeliciteerd met je overwinning!   
 
 
 
 
**Het volgende SO op de planning is natuurlijk ons eigen 
SO op 26 en 27 juni** 



Lustrumfeest: een terugblik     

Tja, het Lustrumfeest.. Hoe moet dat eigenlijk omschreven worden? 
Goud, glamour, maar vooral heel erg geslaagd (met dank aan alle 
drank)! Al met al viel de opkomst ietsjes tegen, maar de sfeer had 
hier zeker niet onder te lijden. Ook barman Niels vond het naar eigen 
zeggen erg leuk met zoveel vrouwen om  zich heen! Maar omdat 
foto’s meer zeggen dan woorden: veel plezier met het terughalen van 
alle herinnerringen! 
Groetjes, Eefje, Lize, Marieke en Maaike 

 



Wist je dat…? 

Lize het na een aantal drankjes tijdens het Lustrumfeest een beetje zwaar had?  

Ze dan ook vol vertrouwen riep: ”ik kan heus nog wel recht lopen hoor!” 

Ze het dan ook erg nodig vond om dit even te demonstreren (drie keer raden hoe het afliep...) 

Carola de conclusie heeft getrokken dat je tijdens de borrel moet oppassen voor WJD-gevallen 

Max vindt dat paardrijden voor vrouwen boven de 25 geen zin meer heeft 

Hij dan ook vindt dat ze gemiddeld drie maten te dik zijn (bedankt Max!) 

We hem dit niet kwalijk kunnen nemen, aangezien hij de enige tiener van de vereniging is 

Carola onze WJD-jes helemaal niet grappig vindt 

Maaike het hier helemaal niet mee eens is 

Lize vond dat het Lustrumfeest net Carnaval was vanwege de drankhoeveelheid 

Na het zien van het tempo van de bierestafette onze slogan ‘Nunc est bibendum’ erg toepasselijk is 

Bij Carola alles heel snel groeit 

Carola tijdens de borrel slechts 1 man aan tafel zag (terwijl Pieter en Max allebei aanwezig waren!) 

Ze een paard zoeken nog veel moeilijker vindt dan het zoeken naar een man 

Carola zichzelf heel erg beschaafd vindt 

Dit de eerste WJD-pagina is waar Sylvia niet op voorkomt 

Marieke de WJD-jes niet echt grappig vindt als je ze later terugleest 

Er verwacht wordt dat er tijdens ons SO heel veel WJD-jes ontstaan 

Jullie deze dan ook echt moeten doorgeven hoor! 

 
 

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

 

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


Hiep Hiep Hoera! 

Deze maand zijn jarig:  
 

11-06-1981 Michelle  
14-06-1986 Kathi  
14-06-1986 Leanne  

 
Gefeliciteerd! 

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 Black 
 
 18 januari 2010: 

 Kathi van Bono 
 
 
 
 
 

Zandhapper Trofee 

Ma. 14 juni  Les 
 
Do. 17 juni  Les 
 
Ma. 21 juni  Les & Clinic 
 
Do. 24 juni  Les & WK- Borrel @     
  Sportcentrum 
 
Za. 26 juni/  
Zo. 27 juni  SO Cave ne Cadas 
 
Ma. 28 juni  Les 
 
Do. 1 juli  Les 
 

Agenda Juni 



Namens het bestuur 

Beste leden, 
 
Inmiddels is de maand juni al vergevorderd, wat betekent dat ons eigen SO voor de deur staat. 
Het weekend van 26 en 27 juni staat, net als het Lustrumfeest, geheel in teken van Golden 
Glamour.  
We hopen op jullie hulp tijdens het weekend en 
natuurlijk vooral jullie aanwezigheid tijdens het feest 
zaterdagavond. Heb je je nog niet opgegeven als 
vrijwilliger? Mail ons even of spreek iemand van het 
bestuur aan op de manege. 
 
Verder zijn wij nog op zoek naar enthousiastelingen 
om komend schooljaar onze bestuurstaken over te 
nemen. Geïnteresseerd of wil je meer informatie? 
Vraag het even aan een van de bestuursleden. 
 
NUNC EST BIBENDUM! 
 
Groetjes, 
 
Bibi   Sylvia 
Kathi   Marieke 
Grace  Maaike 

  

    

 Borrel 
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