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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Er is alweer veel gebeurd sinds de vorige 
praad. Zoals jullie inmiddels wel weten is de 
manege van eigenaar gewisseld. Hiermee gaan 
er een aantal dingen veranderen. Hiervoor 
hebben jullie een mailtje gehad met een en-
quete. Als jullie die nog niet hebben ingevuld, 
willen jullie dat dan alsnog doen zodat met 
jullie mening iets gedaan kan worden.  
 

Verder hebben we een gezellig bowlinguitje 
gehad. Daar wordt in deze praad ook nog aan-
dacht aan besteed. 
 
Ik wens jullie veel leesple-
zier. 
 
 
Groetjes, 
 
Ilona 
PR-functionaris 
 

Overname manege  

Door Max Bij deze willen wij ons graag even voorstellen 
aan jullie. Wij zijn Huib van der Weide en Ba-
bette per 1 november hebben wij samen ma-

nege ’t Zandeind in Riel overgenomen. 

Huib heeft een eigen springpaardenfokkerij en 

Babette is dierenarts. 

Om de lesklanten meer plezier te laten bele-
ven aan het paardrijden zijn we begonnen 
met buitenritten,springlessen en natuurlijk de 

dressuurlessen. 

Ook gaan wij regelmatig cursussen organise-
ren waaraan iedereen kan deelnemen. Dus 
voor alle studenten meer mogelijkheden om 

te genieten van de paardensport! 

Bezoek ook een onze vernieuwde websi-
de  www.manegezandeind.nl Graag zien wij 

jullie terug op Manege ’t Zandeind te Riel 

 
Voor een Brabantse plattelander is Groningen 
niet echt bij de deur. De reis was het echter 
alleszins waard. Een zeer geslaagde wedstrijd 
bij Jan Dolfin! Leuke manege, goede sfeer, 
knappe paarden en een geweldig leuk feestje 
dat tot diep in de nacht  is door gegaan! Het 
smaakte naar meer. Dat liet gelukkig niet lang 
op zich wachten, want twee weken later was 
het in Amsterdam te doen.  

Activiteiten 

So Parafrid Door Huib 



Beste Allemaal, 
 
Sinds 5 weken ben ik een nieuw lid van CnC. 
Laat ik mij even voorstellen. Ik ben Jody, 19 
jaar en studeer HBO Communicatie in Tilburg. 
Dit is nu al mijn 3de jaar, sinds februari woon 
ik op kamers en besloot dat het tijd was om 
mijn grootste hobby weer op te pakken en 
wat gezellige mensen te leren kennen Hobby’s 
zijn onder andere zingen, teksten schrijven, 
talen en uitgaan in Hoogeveen (hier komt mijn 
vriend vandaan). Oorspronkelijk kom ik uit 
Venlo, hier ben ik geboren en getogen, toch 
ben ik maar een halve Limburger. Mijn ouders 
zijn afkomstig uit Amsterdam en omstreken, 
dus die mentaliteit is mij met de paplepel in-
gegoten. Hopelijk hebben jullie een beetje 
een beeld gekregen van mij, mocht je meer 
willen weten, vraag het mij gerust. Ik rij op 
maandag om 20:00 uur en ben van de partij 
met SO in februari, hopelijk tot snel! 
 

Goed zijn met ballen 
 
Tja, dat is voor sommige onder ons een hele 
klus. Dat bleek op ons avondje bowlen op don-
derdag 18 november 2010. Na een stroeve 
start vielen er al snel aan beide kanten een 
aantel strikes, belanden er heel wat ballen in 
de goot, maar het plezier was groot. Er waren 
12 leden die meededen aan deze leuke activi-
teit, verdeeld over 2 teams gingen wij de 
strijd aan. Er werd gelachen, ge-wist-je-dat, 
lekker iets gedronken en vooral veel gekletst.  
Een leuke avond die zeker voor herhaling vat-
baar is. Voor wat mooie actiefoto’s van jezelf 
(leuk voor op Facebook, Hyves, whatever) 
moet je bij Elske zijn, want ja die zijn zeker 
weten ook van jou gemaakt ;) Wie er nu ge-
wonnen heeft? Hmm, laten we zeggen, dege-
nen die goed waren met ballen ;) 

 
Op 23 en 24 oktober was er weer een stedenont-
moeting op de Hollandsche manege in Amster-
dam. Organiserende vereninging was HORS en het 
thema was flower power.  
 
Wij vertegenwoordigden met 3 leden Cave ne Ca-
das en dat waren Max, Anna-Maria en ik (Ilona). 
Max nam deel in de categorie M dressuur, Anna– 
Maria in de La dressuur en ik in de Bb dressuur. 
 
Op zaterdag werden de voorrondes verreden. 
Aangezien de Bb dressuur pas laat verreden werd, 
was ik ook pas laat in Amsterdam en heb daarmee 
de voorronde van Max helaas gemist.  
 
Anna-Maria heb ik wel zien rijden op Nepal en dat 
ging erg goed. Tijdens het feest op zaterdagavond 
bleken Anna-Maria en Max door te zijn naar de 
halven finale. 

Ik was helaas niet door maar ben op zondag 
Max en Anna-Maria aan gaan moedigen. Max 
was meteen door naar de finale dus die hoef-
de pas laat in de middag te rijden. Eerst was 
het dus de beurt aan Anna-Maria voor haar 
halve finale op Quibus. Die ging best wel goed 
maar helaas was het net niet goed genoeg 
voor de finale. Uiteindelijk werd Anna-Maria 
vierde. 
 
Max zat wel in de finale maar had een aantal 
‘schoonheidsfoutjes’ in zijn proef en werd 
hiermee tweede.  

Bowlinguitje 

Door Jody 

SO Hors 

Door Ilona 

Even voorstellen 

Door Jody 



SO Hippocampus 

Door: Ilona 

In het weekend van 5 en 6 februari 2011 zal 
So Hippocampus in Enschede worden gehou-
den.  
 
Het bestuur heeft jullie laatst de vraag ge-
steld waarom er zo weinig mensen meegaan 
naar een So? Hieruit is gebleken dat voor som-
mige mensen geldt dat ze niet meegaan om-
dat ze niemand kennen op So’s.  
 
We willen So Hippocampus graag met een gro-
te groep deelnemers en suppoters gaan be-
zoeken en hier een gezellig weekend van ma-
ken. Pieter en Veerle zullen voor deze gele-
genheid ook mee afreizen naar Enschede.  
 
Houd deze datum vast vrij in je agenda en zo-
dra je een mailtje over dit SO krijgt kun je je 
aanmelden. Als je niet zeker weet in welke 
klasse je wil starten kun je dit met Sylvia 
overleggen.  

Op 5 en 6 februari wordt So Parafrid verreden. 
Het thema is nog onbekend 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en M. 
  

Stedenontmoetingen 

Op 9 december 
zal er een sinter-
klaasactiviteit 
zijn. Het is na-
tuurlijk altijd 
leuk als iedereen 
hieraan meedoet 
dus noteer in je 
agenda. 

Onze winnaars 

Tijdens So Hors heeft Max de tweede plaats in 
de categorie M dressuur behaald. 
 
Max: van harte gefeliciteerd! 
 
Verder heeft Anna Maria zich op dit SO de hal-
ve finale gehaald en hiermee de vierde plaats 
behaald.  
 
Anna-Maria: Congratulations 



Wist je dat…? 

• Hanna niet zo goed met ballen om kan gaan 
• Dezelfde Hanna vindt dat scoren een kwestie 
van geluk is.  

• Er het plan is om met een grote groep leden 
van Cnc naar SO Hippocampus 

Heb je nog een leuk wist-je-datje? Mail naar 
pr@cavenecadas.nl. 

•  

 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen dus 
er is voor iedereen weer kans op de zandhap-
per trofee. 
 
De zandhapper trofee van het afgelopen 
schooljaar is uitgereikt aan Anne-maria. Op-
merkelijk was dat er afgelopen schooljaar niet 
zo heel veel mensen zijn gevallen. 
 
Ik ben niet altijd op de lessen dus als er ont-
wikkelingen zijn voor de zandhapper trofee 
dan hoor ik die graag. 

Zandhapper Trofee 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

 
 01-11 Sira 
 15-11 Sandra 
 28-11 Pieter 
Van harte gefeliciteerd! 

9 december Sinterklaas 
 
5 & 6 februari So Hippocampus 

Staat je verjaardag er niet bij? Mail hem even 
naar pr@cavenecadas.nl. 

Namens het bestuur 
Er is in de afgelopen maand alweer een hoop gebeurd. De manege is overgenomen, het bowlen 
was gezellig en SO HORS was ook weer helemaal top. Als iemand tips of suggesties heeft voor 
ons horen we die graag.  

Met vriendelijke groet, 
 

T.S.R. Cave ne Cadas 
 

Sira, Hanna,  
Anna– Maria, Elske 

En Ilona 


