
PRAAD 

Nieuwsbrief T.S.R. Cave ne Cadas 

Maart 2010 
 

Voorwoord 
Beste leden, 
 
In deze Praad weinig spectaculair nieuws, na een rustig periode met carnaval, tentamens, 
werk etc.  
Op  2 maart organiseerden we  onze eigen Clubkampioenschappen,  waar jullie verderop meer 
over kunnen lezen. Check ook onze agenda, want het wordt een drukke maand!  
 
 
Groetjes, Maaike  
 
PR-Functionaris T.S.R. Cave ne Cadas 

Activiteit: Cocktailworkshop 

In februari stond het Western rijden op de 
planning als maandelijkse activiteit. Helaas 
kon dit niet doorgaan, dus kijken we alvast 
vooruit naar de komende activiteit: de 
cock ta i lwo rk shop!  Deze  j aa r l i j k s 
terugkomende activiteit is altijd erg populair, 
zowel onder de leden als bij het bestuur!  
De workshop wordt gegeven op woensdag 24 
maart in café Havana en Marieke heeft jullie 
inmiddels een mailtje sturen met praktische 
informatie als tijd, kosten etc.  
Voor de cocktailworkshop gaan we  
gezamenlijk eten bij de Stoffel.   
Heb je zin om hele lekkere cocktails te leren 
maken? Stuur dan snel een mailtje naar 
ac@cavenecadas.nl! Vermeldt meteen even of 
je mee gaat eten.   
We hopen vele van jullie te mogen zien 
tijdens deze workshop! Wij zijn er in elk geval 
allemaal bij! 
Groetjes, het bestuur 

 



Er werd er goed gereden, ondanks de winterse temperaturen in de bak! Nadat de 
eerste rondes voorbij waren, begon het lange wachten.. Wie zou er in de finale 
zitten?  
Na een tijdje kwam dan eindelijk het verlossende woord en mochten Grace en  
Ilona in de finale hun kunsten laten zien op Romance.  
 
Zowel Ilona als Grace hebben een hele sterke finale gereden en hadden Romance 
duidelijk goed onder controle. 
En waar het dan uiteindelijk om gaat: 
Ilona werd, met een klein puntenverschil en een officiële overdracht van Jeroen, 
onze nieuwe clubkampioen! 
Gefeliciteerd! 
 
Hopelijk wordt het volgend jaar weer een succes en tot dan kan iedereen genoeg 
oefenen in de lessen en tijdens de vele SO’s die nog gaan komen. 
De foto’s van deze avond volgen zodra ik ze binnen heb. 
 
 
Groetjes, Maaike 

Clubkampioenschappen CnC 

 
Op dinsdag 2 maart was ons jaarlijkse Clubkampioenschap op de 
manege. Jammer genoeg hadden we dit jaar niet erg veel 
aanmeldingen, maar dat mocht de pret niet drukken.   
Allereerst wil ik Kathi nog even bedanken voor het regelen van het 
kampioenschap, want alles verliep erg soepel. En ook Eefje en Bibi heel 
erg bedankt voor het jureren / schrijven!  
 
Er waren ook nog wat supporters gekomen en ook de Univers is een 
kijkje komen nemen. Zodra er iets gepubliceerd is, zal ik zorgen dat 
jullie allemaal even kunnen kijken.  
Nog eventjes geduld dus :-) 
 
De leden die dit jaar probeerden clubkampioen Jeroen te 
verslaan, waren: Hanna, Anna-Maria, Ilona, Kathi, Fleur, 
Leanne, Grace, Sylvia en ik deed zelf ook mee. De 
categorieën waarin gereden werd, waren de Bb en de La.  
  



Wist je dat…? 

 
Er helaas slechts 1 WJD’tje is?  
 
Dit is dat ons Lustrumfeest gehouden 
gaat worden op do. 6 mei!   
 

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

Agenda 

do 4 maart Les 
 

ma 8 maart Les 
 

do 11 maart Les 
 

za 13 & zo 14 maart SO Blok 
 

ma 15 maart Les 
 

do 18 maart Les 
 

ma 22 maart Les 
 

wo 24 maart Cocktailworkshop Havana 
 

do 25 maart Les & Borrel@Stoffel 
 

ma 29 maart Les 
 

do 1 april Les 

En verder: 
 
Op dinsdag 16 maart hebben we weer een 
Algemene Leden Vergadering. 
Deze zal plaatsvinden op het Sportcentrum 
en begint om 19.30u. 
Tijdens deze vergadering evalueren we 
het afgelopen halfjaar en staan we open 
voor vragen, suggesties etc. van leden. 
Willen jullie even een mailtje sturen naar 
Bibi als je van plan bent te komen? Mail 
naar voorzitter@cavenecadas.nl. 
 
Tot dan! 

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


Hiep Hiep Hoera! 

Deze maand zijn jarig: 
 
10-03 Evita 
17-03 Bas 
25-03 Maaike  
27-03 Bobbie  
 
 
Gefeliciteerd en een hele 
fijne verjaardag aan jullie 
allemaal! 

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 



Namens het bestuur 

 
Nu de clubkampioenschappen voorbij zijn, kunnen wij ons richten op de volgende grote 
gelegenheid: het lustrumfeest en ons eigen SO. Voor zover er nu al iets bekend is, kunnen we 
alvast doorgeven dat jullie donderdag 6 mei en het weekend van 26 en 27 juni vrij moeten 
houden. Op 6 mei is ons lustrumfeest en zal natuurlijk gehouden worden in de stamkroeg 
Stoffel. Het thema houden we nog even als verrassing, maar als hint: het zal een zeer 
sprankelende avond worden!  
Verder vanuit ons weinig nieuws. We hopen dat jullie allemaal naar onze ALV komen, zodat we 
kunnen horen wat jullie graag verbeterd willen zijn (maar complimentjes zijn natuurlijk ook 
welkom). De ALV vindt plaats op dinsdag 16 maart en begint om 19.30u in het sportcentrum. 
 
 
NUNC EST BIBENDUM en tot de volgende Praad! 
 
Bibi 
Kathi 
Grace 
Sylvia 
Marieke 
Maaike 


