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Februari/maart 2011  

Voorwoord 

Beste leden, 
 
En toen was het al weer februari 2011. Het 
eerste SO van 2011 is alweer geweest. De ten-
tamens zijn waarschijnlijk allemaal gemaakt 
en misschien al wel nagekeken en het school-
jaar begint alweer op te schieten. De afgelo-
pen maand zijn er weer activiteiten geweest 
en daarover lees je meer in deze praad 
 

 
Ik wens jullie  en veel leesplezier. 
 
 
Groetjes, 
 
Ilona 
PR-functionaris 
 
T.S.R. Cave ne Cadas 

 

Beste CnC-leden! 
14 januari j.l. zaten CnC-leden Pieter, Sira, Bibi en ik bepakt en bezakt in Houten voor de C&A (ja, het was 
even zoeken) te wachten in de auto van Veerle tot de bus naar La Norma ons op zou komen halen. Niet veel 
later moesten we vlakbij Antwerpen overstappen op een andere reisbus, erg jammer dat dat niet even gemeld 
was! Toch redelijk fris kwamen we de volgende ochtend aan in La Norma. Vol goede moed gingen we op weg 
naar ons huisje, wat klein maar fijn bleek te zijn. Naast de piste zoals in de beschrijving, helaas wel 15 minu-
ten lopen van het dorpje en dus ook naar de lift :P. Omdat we nog niet konden skieen de eerste dag, zijn we 
om 16 uur maar vast de all-in bar gaan verkennen. Helaas geen sterke drank, maar de rest was allemaal gratis 
te verkrijgen! Na een relaxte avond met lekker eten, zijn we zondag vol goede moed de piste op gegaan. Een 
heerlijke dag gehad, al moesten we even inkomen. Na de tweede dag hadden we eigenlijk alle pistes al wel 
verkend, dus hebben we meteen een tripje Val Thorens geboekt, wat in de buurt lag. Hier hebben we woens-
dag de hele dag gespendeerd! Wat een pistes en apres-skibarretjes in vergelijking met La Norma!  
Naast skieen (en Snowboarden voor Pieter en Sira) hebben we die week ook een aantal keren de plaatselijke 
disco verkend! In de B.... - weet iemand de naam nog? - Babaloos of iets dergelijks, hebben we onze heupjes 
los gegooid en zijn sommigen zelfs op de tafel geklommen. Ook hebben we een avondje Karaoke gedaan in het 
plaatselijke - lees uber-suffe - entertainmentcentrum met wat mensen die we daar hadden leren kennen. Voor-
al Pieter heeft de stembanden gesmeerd en een daverde performance geleverd, zie foto's op https://
picasaweb.google.com/pieterdebruij! Een ander hoogtepunt was pistesleeen, hilarish en vermoeiend! Helaas 
was de vakantie weer snel voorbij, en zijn alleen de herinneringen en foto's nog over van deze mooie week!  
Groetjes Grace 

Activiteiten 

Skivakantie 



Nu zullen jullie denken dat het wel heel vroeg 
is om hierover te beginnen maar inmiddels is 
het februari/maart en om de overdracht goed 
te kunnen laten verlopen kun je nu al mee-

draaien in ons bestuur. 

Als je interesse hebt dan horen we dat graag.  

Nieuw bestuur 

Hallo! 
Mijn naam is Giordana, ik studeer de Docent 
Dans opleiding aan de Dansacademie van Til-
burg. 
Sinds oktober ben ik begonnen met paardrijden, 
omdat ik een erg leuke eerste ervaring in Ita-
lië had deze zomer .In het begin vond ik het wel 
eens moeilijk, maar nu kan ik met trots vertel-
len dat het erg goed gaat! 
Zo heb ik pas geleden zelfs al een paar kleine 
sprongetjes gemaakt, ik had nooit gedacht dat 
dat zou gebeuren! Ook ben ik al meegeweest 
met een buitenrit, dat was toen een beetje 
koud maar het is zeker een aanrader. 
Ik vind het erg leuk dat Cave Ne Cadas dingen 
organiseert. Ik heb er helaas nog niet aan mee 
kunnen doen omdat ik altijd dansles geef op 
donderdag.Maar nu het op de woensdag is gaat 
dit wel gebeuren! Zo gaan we a.s woensdag lek-
ker uit eten in Havana. 
Ik heb er al zin in! 
 
Ciao! Giordana 

Even voorstellen 



SO Hippocampus 

In het weekend van 5 en 6 februari vond er een stedenontmoeting in Enschede plaats. Cave ne 
Cadas was met 6 ruiters en 4 supporters goed vertegenwoordigd. Na aankomst werd er geloot en 
wist iedereen op welk paard zij het proefje moest rijden. 
 
Maar eerst schoven we aan de bar aan om boerenkoolstamppot te eten, zoals gebruikelijk in En-
schede. Als tweede ruiter in de Ba kwam Jody aan de start. Het begin van de proef zag er netjes 
uit. De volte in galop was aan de beurt en het paard wilde niet echt door galopperen. Jody gaf 
haar paard een tikje met de zweep en dat was tegen het zere been van het paard aan waardoor 
Jody in het zand belandde. Geen onschuldige val bleek een dag later op de eerste hulp in Tilburg: 
gekneusde ribben en een gekneusde nekwervels. Het zal nog wel even duren voordat Jody hele-
maal hersteld is. 
Ook Sartika verscheen aan de start in de Ba. Omdat ik Jody gezelschap aan het houden was heb ik 
hier niet veel mee van gekregen. Maar naar haar eigenzeggen ging de proef wel goed, maar sneed 
het paard de hoeken af. 
Zelf starte ik in de BB, op een paard dat zeer vlot was. Het tempo lag erg hoog. En in de kleine 
bak van Enschede volgde de figuren dus wel erg snel op elkaar. Nee het was geen geweldig 
match. En bij de derde ruiter liep het paard rustiger en was er meer controle, ik vermoed omdat 
het paard al wat energie kwijt was.  
De laatste ruiter die zaterdag aan de bak moest was Anna Maria. De proef ging goed, maar de 
concurrentie reed ook goed. Ondertussen was het al laat op de zaterdagavond aan het worden. 
Tijd om naar de blokhut te gaan, bedjes opgemaakt en toen naar de bar. Daar werd flink gefeest. 
Bij de uitslag werd bekend dat geen van ons door was naar de volgende ronde. Tot in de late uur-
tjes werd er gedanst.  

Op 9 en 10 april  wordt So marcroix verreden. 
Het thema is ?. 
 
Categorieën 
Dressuur: Ba, Bb, La, Lb en M. 
Springen: L 

Stedenontmoetingen Onze winnaars 

Inmiddels is SO Hippocampus geweest. Het 
was erg gezellig maar er zijn geen prijzen ge-
wonnen. Als we de gezelligheid behouden ko-
men de prijzen vanzelf:D 



Wist je dat…? 

• Dat de activiteiten van de manege worden 
gepubliceerd via hun website? 

• Dat je je via de website kunt opgeven voor 
de activiteiten zoals de buitenritten. 

• Dat foto’s van de buitenrit t vinden zijn op 
de website  www.manegezandeind.nl 

• Dat er in mei een meerdaagse rit is waar we 
met een groepje naar toe willen bij genoeg 
belangstelling 

• Pieter en veerle getrouwd zijn? 
• Er nog meer activiteiten in februari waren 
maar die in de volgende praad zullen komen 

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. 
 
5 feb Jody van ?? 
 

Zandhapper Trofee 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

Van harte gefeliciteerd! 
 
03-02-1989 Eefje van Pelt 
21-02-1988 Grace 
28-02-1986 Jory 
17-03-1981 Bas 
25-03-1987 Maaike Koning 
27-03-1982 Bobbie 

 
9 en 10 april SO Marcroix 
21 en 22 mei SO Concorde 
 
 

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

Namens het bestuur 
Februari was een drukke maand met veel activiteiten. Wij vonden het erg gezellig en hopen zo 
de rest van het jaar verder te gaan.  Als jullie tips of suggesties hebben dan horen wij die 
graag.  

Met vriendelijke groet, 
 

T.S.R. Cave ne Cadas 
 

Sira, Hanna,  
Anna– Maria, Elske 

En Ilona 


