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Voorwoord 
Beste leden, 
 
Na de eerste zonnige dagen kregen wij de zomer in onze bolletjes! In aanloop naar een 
(hopelijk) warme zomer staan er weer veel leuke activiteiten, SO’s en feestjes op de planning! 
In deze Praad besteden wij natuurlijk aandacht aan ons Lustrumfeest en ook de afgelopen SO’s 
worden besproken. 
Ik wens jullie ook dit keer veel plezier tijdens het lezen! 
 
Groetjes, Maaike  
 
PR-Functionaris T.S.R. Cave ne Cadas 

Lustrumfeest!! 

Lieve leden, 
 
Het is bijna zover! Op donderdag 6 mei 
vieren wij het 30-jarig bestaan van de 
vereniging. Het thema is ‘Golden Glamour’ 
dus trek allemaal je mooiste, foutste, maar 
vooral goudste outfit aan! Jullie hebben 
inmiddels allemaal een mooie uitnodiging 
gehad en we hopen op een grote opkomst! 
Wij hebben er zin in!  
Tot donderdag! 
 
 
Groetjes,  
 
Lustrumcommissie Cave ne Cadas 
 
Eefje, 
Lize, 
Marieke, 
Maaike 



Op 5 en 6 juni zal het SO van Concorde 
plaatsvinden, waarbij het thema ‘La Danse 
Macabre’ centraal zal staan. 
Jullie kunnen je hiervoor nog tot 16 mei 
aanmelden door een mailtje te sturen naar 
Sylvia (so@cavenecadas.nl of 
penningmeester@cavenecadas.nl). 
 
Voor de leden die namens Cave ne Cadas 
starten is er nog een leuk extraatje: als je 
in jouw rubriek wint (een 1e plek), dan 
krijg je van CnC het startgeld (voor de 
desbetreffende rubriek) vergoed! In dit 

geval betekent dat dus dat je € 10 terug 
krijgt als je eerste eindigt bij de dressuur 
of het springen. Start je in beide rubrieken 
en win je ook beide rubrieken, dan krijg je 

€ 20 vergoed. 

SO Jolly Jumper      SO Macroix     

Op de planning: 
SO Concorde 

De uitslagen Jolly Jumper in Nijmegen zijn: 
Ilona– 1e Bb dressuur 
Hanna– 9e Bb dressur  
 
Voor HOP gestart, maar wel leden van CnC: 
Sylvia– 3e Bb dressuur 
Fleur– 7e M dressuur 

De uitslagen van SO Marcroix: 
Grace– 10e Bb dressuur 
Anna-Maria– 6e Bb dressuur 
Leanne– 5e La dressuur 
 
Voor HOP gestart, maar wel leden van CnC: 
Sylvia– 13e Bb dressuur 
Fleur– 8e Lb dressuur 



Wist je dat…? 

Cave ne Cadas en HOP tijdens het SO van JollyJumper een bed gedeeld hebben 
Mark (HOP) besloot dat Sylvia's luchtbed prima sliep en zich dus bovenop haar liet vallen  
hij vervolgens bovenop Hanna terecht kwam toen hij van Sylvia af rolde  
Sylvia en Mark de slaapzaal in het algemeen en Hanna in het bijzonder nog lang wakker 
gehouden hebben   
Hanna nooit meer met kindjes naar de McDonalds gaat  
Sylvia dit niet begreep, aangezien de groep bestond uit studentenruiters...  
Hanna kinderen allemaal kleine crimineeltjes vindt  
Dit apart is, aangezien ze pedagogie studeert 
Ze desalnietemin pas kinderen wil als ze minstens 2 jaar oud zijn, ondanks dat ze dan alleen 
'nee' schijnen te kennen  
Input (op welke manier en waarvoor dan ook) nog steeds zéér welkom is    
Er geluiden zijn dat sommige mensen te prominent aanwezig schijnen te zijn in de Wist je 
datjes  
Dit enkel en alleen te voorkomen is door zelf prominenter in beeld te gaan staan  
Het bestuur echter wel verzoekt (voor ieders veiligheid) op te letten wáár men gaat staan 
Achter paarden staan geen goed idee is  
Het bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden voor kwetsuren   

 

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

Agenda Mei 

Beste leden, 
 
Deze maand wordt onze borrel traditiegewijs 
gehouden op de laatste donderdag van de 
maand, wat betekent dat dat op donderdag 27 
mei zal zijn. 
Jullie krijgen t.z.t. een mailtje van Marieke ter 
herinnering. 
 
Hopelijk tot dan! 
 
Groetjes,  
Bestuur Cave ne Cadas 

Borrel 

Ma. 3 mei  Les 
 
Wo. 5 mei  Bevrijdingsdag 
 
Do. 6 mei  Les & Lustrumfeest 
 
Zo. 9 mei  Moederdag 
 
Ma. 10 mei Les 
 
Do. 13 mei Geen les i.v.m.   
   Hemelvaart 
 
Ma. 17 mei Les 
 
Do. 20 mei Les 
 
Ma. 24 mei Geen les i.v.m.   
   Pinksteren 
 
Do. 27 mei Les 
 
Ma. 31 mei Les 
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Hiep Hiep Hoera! 

Deze maand zijn jarig: 
 

24-05-1983 Tessa 
01-06-1986 Lesley 

 
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 ?? 
 
 18 januari 2010: 

 Kathi van Bono 
 
 
 
 
 

Zandhapper Trofee 



Namens het bestuur 

Beste leden, 
 
Aanstaande maandag (10 mei) vergadert het bestuur weer en op de agenda staan voornamelijk 
punten om de kwaliteit van de lessen te verbeteren. Zoals jullie al zagen in de mailtjes van 
Grace, vroegen we om jullie feedback. We hebben in de wandelgangen al het een en ander 
aan verbeterpuntjes opgevangen, waar we de komende tijd hard aan zullen werken. 
Uiteraard horen we graag van jullie wat jullie wensen/ opmerkingen of suggesties zijn voor 
alles wat met de vereniging te maken heeft. Dus twijfel niet en laat ons eventjes weten als je 
niet helemaal tevreden bent over iets. Maar ook complimentjes zijn natuurlijk van harte 
welkom ;-) 
Verder willen we via deze weg Lize en Eefje heel erg bedanken voor hun inzet om het 
Lustrumfeest mee te helpen organiseren. Meiden, hartstikke bedankt voor alles! 
 
We wensen jullie allemaal heel veel plezier donderdag, NUNC EST BIBENDUM! 
 
Tot de volgende Praad! 
 
Groetjes, 
 
Bibi   Sylvia 
Kathi   Marieke 
Grace  Maaike 


