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Voorwoord 

Beste leden, 
 
Jullie hebben er even op moeten wachten in 
verband met mijn afstuderen maar hier is hij 
dan: de laatste praad voor de zomervakantie. 
Jullie hebben er even op moeten wachten ivm 
met mijn afstuderen. Er is in deze maanden 
veel gebeurd. Voorbeeld hiervan zijn so concor-
de, ons eigen so en de parelli clinic.  
Daarover kun je alles lezen in deze editie van 
de praad.  

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

 

In het weekend van 21 en 22 mei was het dan weer zover. So Concorde werd weer gehouden. De deel-

nemers voor onze vereniging waren Max en Ik (Ilona). Wij hadden ons allebei opgegeven voor dressuur 

en springen. Max kon wel beide starten maar de bb dressuur was vol dus ik kon alleen maar springen 

starten. In de dressuur is Max tot de halve finale gekomen en uiteindelijk op een vijfde plaats geëin-

digd. Daarna kwam het springen. Max en ik reden in dezelfde categorie maar in de voorronde op ver-

schillende paarden. Ik was als een van de eerste aan de beurt. Het ging redelijk goed tot hindernis 4. 

Daar ben en met een mooie duikvlucht van Nashia(het paard waar ik op reed) afgevallen. Helaas was 

de landing wat minder fijn aangezien ik in de hindernis geland bent. Gelukkig ben ik er met een snee 

boven mijn wenkbrauw en een blauwe plek op mijn rug goed vanaf gekomen. Na wat aanpassingen 

van die hindernis heb ik het parcours nogmaals gereden. Ik ging uiteindelijk niet door naar de volgen-

de ronde maar dat vond ik helemaal niet zo erg. Met het springen ging het bij Max een stuk beter. Hij 

moest eerst op de kleinste pony die mee deed de voorronde rijden. Dat was wel een komisch gezicht. 

Dit ging zo goed dat hij door ging naar de halve finale en daarna naar de finale. Hier heeft hij het net 

verloren van iemand die bij Concorde zelf rijdt. Toch wil ik Max van harte feliciteren met zijn tweede 

plaats. 

Activiteiten 

So Concorde 



Parelli 
De tijd vliegt voorbij! Inmiddels zit onze laatste activiteit er weer op. Het was een interessant 
stukje paardengeschiedenis die we hebben meegekregen. Parelli is een andere manier van om-
gaan en trainen van paarden. Dit op basis van principes en technieken die paarden vanuit de na-
tuur beter begrijpen. Het gaat allemaal op wederzijds vertrouwen en respect. Anna Winter heeft 
ons een leuke demonstratie gegeven waarbij twee van haar cursisten de oefeningen lieten zien. 
Paard en mens werken samen. Ik ben benieuwd hoeveel we hiervan op Harry, Poekie of Fons kun-
nen uitproberen..De regen heeft ons niet tegengehouden en we hebben het naar ons zin gehad! 
Ook heeft de regen ons er niet van weerhouden Pieter achter de bbq te zetten (dank daarvoor 
Pieter ). We hebben bij Pieter en Veerle in huis heerlijk gegeten en gezellig kunnen napraten. De 
bbq was goed geregeld en erg lekker. Al met al geen uitje dat in het water is gevallen. Maar een 

leuke afsluiting van het jaar. 

Een hele fijne vakantie allemaal! 

 

 

 

24 en 25 september staat SO Hippeia op het 
programma. De uitnodiging hiervan is nog 
niet verstuurd maar als je mee wil doen 
houdt dan je mailbox goed in de gaten. 
 
  

Stedenontmoetingen SO Concorde en SO CNC 

In het weekend van 21 en 22 mei is SO Con-
corde verreden Hierbij werd Max vijfde in de 
M dressuur en tweede in het B springen. Van 
harte gefeliciteerd met het behaalde resul-
taat. 
 
In het weekend van 4 en 5 juni is SO CNC ver-
reden. Hierbij zijn zeer goede resultaten be-
haald. Jeroen werd eerste in de ba dressuur 
en Sira werd derde in de ba dressuur. En Max 
werd eerste in het l springen. Van harte gefe-
liciteerd met het behaalde resultaat. 



SO Cave ne Cadas 

In het weekend van 4 en 5 juni is SO Cave ne ca-
das verreden. Het was allemaal erg gezellig en 
via deze weg willen we de commissie en de vrij-
willigers bedanken voor de organisatie en de 
goede verloop van het weekend. 

SO Cave ne Cadas 



Wist je dat…? 

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

• Dat in de zomervakantie de lessen doorgaan 
in overleg. 

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 ?? 
22 mei Ilona van Nashia 

Zandhapper Trofee 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

Van harte gefeliciteerd! 
 

 
Zomervakantie 
 
 
 

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

Namens het bestuur 
Nu alle activiteiten erop zitten en dit alweer de laatste praad is voor dit studiejaar willen wij 
als bestuur iedereen bedanken voor de aanwezigheid bij activiteiten. Het meerijden op de ma-
nege. Het succesvol maken van het SO en vooral de gezelligheid! We gaan nu even met vakan-
tie en in september zullen we de draad weer oppakken. Uiteraard kan er in de zomer volop ge-
reden worden maar heeft de manege een beperkt zomer rooster. Neem dus contact op met de 
manege als je er zeker van wilt zijn te kunnen rijden. 
  
In september zullen we starten met een ALV en werven wij het nieuwe bestuur. Mocht je nog 
interesse hebben dan kun je sira mailen op info@cavenecadas.nl. De eerste vergadering zullen 
we het nieuwe bestuur op weg helpen en vervolgens het stokje overdragen. Maar dit allemaal 
niet zonder een goed begin van het nieuwe jaar.... Daarover later meer! Voor nu geniet van de 
zomer en tot september! 

Met vriendelijke groet, 
 

T.S.R. Cave ne Cadas 
 

Sira, Hanna,  
Anna– Maria, Elske 

En Ilona 


