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Voorwoord 

Beste leden, 
 
De bestuurswissel heeft weer plaatsgevonden 
en hier ben ik dan als nieuwe PR functionaris 
voor het nieuwe studiejaar. Jullie hebben 
even moeten wachten op de nieuwe praad 
maar hier is hij dan.  
 
De wist je dat jes zijn nog niet zo goed gevuld 
dus als jullie er nog weten dan hoor ik ze 
graag.  

Ik heb er erg veel zin in om het komende  jaar 
lekker bezig te zijn met de praad en de  web-
site en als iemand sugges-
ties heeft hoor ik die graag.  
 
Groetjes, 
 
Ilona 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

So Parafrid 

Activiteiten 

Door Ilona 

In het weekend van 25 en 26 september heeft 
de stedenontmoeting van Parafrid in Vries 
weer plaatsgevonden. Onze vereniging was 
helaas niet zo goed vertegenwoordigd maar 
Max en ik hebben de eer van Cave ne Cadas zo 
goed mogelijk verdedigd.  
 
Op zaterdag was het tijd voor dressuur. Ik was 
al vroeg aan de beurt voor mijn proefje in de 
bb dressuur. Ik moest op Carmen. Het proefje 
ging best goed maar degene die na mij op 
Carmen moest reed haar beter. 

Ik was dus helaas niet door. Max was pas laat 
aan de beurt voor zijn proefje in de M dres-
suur. Hij had Shannen geloot. Een eigen paard 
met een pittig karakter. Zijn proef ging rede-
lijk goed alleen Shannen had geen zin om ach-
terwaarts te gaan dus kwam hij een klein 
stukje omhoog. De andere ruiters van Shannen 
hadden er ook moeite mee dus Max was door 
naar de halve finale. 
 
Daarna was het tijd voor een feestje. Er werd 
leuk gedraaid en de drank vloeide rijkelijk. Ik 
moest echter de volgende dag nog springen 
dus na een tijd was het genoeg en voor mij 
tijd om te gaan slapen. 
 



Na een korte nacht in de blokhut was het tijd 
voor de halve finale van Pieter. Die proef ging 
ook heel goed en Pieter zat welverdiend in de 
finale. Na een spannende strijd bleek Pieter 
gewonnen te hebben. 
 
Op zondagmiddag was het tijd voor het l 
springen. Nadat Carola een mooi parcours had 
bedacht en dit vakkundig opgebouwd was door 
de vele vrijwilligers kon de wedstrijd van start 
gaan.  
 
Zonder de vrijwilligers was het niet gelukt om 
dit SO mogelijk te maken dus alle vrijwilligers 
nogmaals bedankt.  

 
 

In juni hebben we ons eigen SO Golden Gla-
mour gehad. Met vier categorieën dressuur 
namelijk Ba, Bb, La en Lb dressuur en L sprin-
gen was het onderdeel paardrijden zeker goed 
ingevuld. 
 
Cave ne cadas was vertegenwoordigd door 
Pieter in de Ba dressuur en Grace en Anna Ma-
ria in de La dressuur. Als ik iemand vergeet 
dan mijn excuses daarvoor maar het is alweer 
een tijdje geleden.  
 
Grace en Anna Maria zetten allebei een goede 
proef neer maar het was helaas niet goed ge-
noeg voor een plek in de halve finale. Pieter 
zette ook een goede proef neer en was daar-
mee wel door.  
 
Na de voorrondes was het tijd voor een feest-
je met natuurlijk als thema Golden Glamour. 
Het feestje was erg gezellig en ging door tot 
in de late uurtjes.  

 
Op zondag was het eerst de beurt aan Max. Het 
proefje van zijn halve finale ging iets minder 
goed. Hier was de tegenstander beter dan hij en 
Max heeft uiteindelijk de vierde 
plaats behaald. 
 
 
Op zondagmiddag was het tijd 
voor het springen. Ik heb naast 
dressuur ook deelgenomen aan 
het B springen. Op zaterdag was 
hier al voor geloot dus ik wist 
dat ik als tweede op Flame 
moest springen.   
 
 

Na het inrijden waarbij Flame een keer na de 
sprong op de rem ging mocht de eerste ruiter 
erop. Het inrijden ging bij haar goed maar in 
de ring werd zij helaas uitgebeld na drie wei-
geringen. Nadat zij de geweigerde hindernis 
alsnog gesprongen had, mocht ik erop. 
 
Het inrijden op Flame ging goed en na twee 
sprongen mocht ik de ring in. Het springen 
ging goed en ik was erg tevreden met 59 stijl-
punten en geen strafpunten. Degene die na 
mij op Flame moest kwam echter ook foutloos 
rond en had 73 stijlpunten. Zij was dus door 
en helaas geen prijs voor mij.  
 
Al met al met al was het erg gezellig.  

SO Cave ne Cadas 

Door Ilona 



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 23 en 24 oktober wordt So Hors verreden. 
Het thema zal zijn flower Power 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en M. 
  
Kosten 
Supporter: € 17,50 
Deelnemer: € 27,50 

Stedenontmoetingen 

 

Onze winnaars 

Tijden ons eigen SO Golden Glamour heeft 
Pieter meegereden in de Ba Dressuur. Dit 
heeft hij erg goed gedaan en op zondag werd 
bekend dat hij gewonnen had.  
 
 
Pieter: van harte gefeliciteerd! 
 
Tijdens So Parafrid heeft Max deelgenomen in 
de M dressuur en hij heeft hierbij de vierde 
plaats behaald. 
 
Max: van harte gefeliciteerd! 



Wist je dat…? 

Max er met het pinpasje van Veerle vandoor 
wilde gaan 
Het ondanks matige vertegenwoordiging erg 
gezellig was in Vries 
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 

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


Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

 
02-10-1978 Marius  
22-10-1984 Louise  
  
Van harte gefeliciteerd! 

 
23 & 24 oktober So Hors: Flower Power 
 
5 & 6 februari So Hippocampus 

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

Namens het bestuur 

De bestuurswissel is geweest. We hopen er een mooi jaar van te gaan maken. Als iemand sug-
gesties heeft horen we die graag.  

Met vriendelijke groet, 
 

T.S.R. Cave ne Cadas 
 

Sira, Hanna,  
Anna– Maria, Elske 

Sylvia en Ilona 
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