
PRAAD 

Nieuwsbrief T.S.R. Cave ne Cadas 

Oktober en november 

Voorwoord 

Beste leden, 
 
Deze maand is de Praad een dubbelnummer 
voo r  ok tobe r—november .  Wegen s 
bestuursoverdracht 31 oktober en 
veranderingen bij de manege hadden we 
andere prioriteiten. Inmiddels zijn we goed 
gesettled, zijn er alweer belangrijke 
beslissingen genomen en hebben we tijd 
genoeg om jullie van al het CnC nieuws op de 
hoogte te houden.  

Zo kunnen jullie lezen hoe gezellig het was bij 
onze eerste buitenrit in oktober en hoe 
Melanie de eer van Cave ne Cadas hoog heeft  
gehouden tijdens de  stoelendans. Maar er is 
meer: onderlinge wedstrijd, SO’s , 
sinterklaas/ kerstviering, theorieavonden 
komen eraan. Vervelen is geen optie ;-) 
 
Voor nu wensen wij je in ieder geval veel 
lees-plezier met de nieuwe Praad! 
 
Groetjes, 
 
Grace, Hanna, Kim en Britt 

Fortes creantur fortibus  
Sterken brengen sterken voort! 

Het nieuwe bestuur zit officieel in het 

zadel. Onder de welklinkende naam 

fortes creantur fortibus. (sterken 

brengen sterken voort) Wij zullen ons 

volledig inzetten om er een leuk, 

sportief en vooral gezellig jaar van te 

maken! 

thuis als soort van verzorgpaard. Haar naam is 

Nikita. Maandelijks probeer ik een keer een lesje 

mee te pakken op de manege, of gewoon te komen 

voor de gezelligheid. 

 

 

Dit jaar ga ik me inzetten als 

voorzitter van Cave ne Cadas, en 

hoop een heel leuk jaar met jullie 

te hebben bij onze vernieuwde 

manege ’t Zandeind! En 

natuurlijk zou ik jullie graag zien 

bij al onze activiteiten en gezellig 

een wedstrijdje rijden tijdens een 

van de SO’s 

(wedstrijdweekenden). 

 

Ik wens jullie allemaal een leuk 

en actief paardrij-jaar toe en hoop 

dat we er met z’n allen wat 

gezelligs van kunnen maken! 
 

 
Groetjes 
Grace 

Voorzitter: Grace 
 

Ik zal me even voorstellen als nieuwe 

voorzitter:  Hoi hoi! Voor degenen die 

mij nog niet kennen: mijn naam is 

Grace, ik ben 23 jaar en zit sinds 2006 

al bij Cave ne Cadas. Ik rijd al veel 

langer en ben helemaal gek van 

paarden en paardrijden. Sindskort rijd 

ik zo’n 3 à 4 keer per week paard, niet bij de 

manege, maar bij iemand  



Hallo, mijn naam is Kim.  
 
Ik studeer aan de Fontys Hogeschool te 
Tilburg en ik doe de lerarenopleiding biologie. 
Sinds de zomervakantie van 2011 ben ik actief 
begonnen met paardrijden. Ik kwam uit bij 
een leuke studentenrijvereniging Cave ne 
Cadas waar ze nieuwe leden zochten en 
tevens ook een nieuw bestuur wilden vormen. 
Dat leek mij wel wat, paardrijden en 
betrokken worden bij de organisatie van de 
vereniging.  
 
Sindskort ben ik dus penningmeester 
geworden en ik vind het leuk om me actief in 
te zetten voor Cave ne Cadas. Ik hoop 
anderen ook enthousiast te maken en 
misschien zie ik jou wel terug bij de 
maandelijkse borrel, andere activiteiten of 
gewoon bij de lessen! 
 
Groetjes 
Kim 

Penningmeester: Kim 

Vice-voorzitter: Hanna 

Ik ben Hanna. Zelf rij ik al 

heel mijn leven paard. Nou 

zowat dan. Ik begon toen ik 6 

jaar was en inmiddels ben ik 

24 jaar en vierdejaars hbo 

pedagogiek studente. Ik ben 

nu zo’n 4 jaar lid van Cave ne 

Cadas. Als vice-voorzitster zit 

ik dit jaar in het bestuur van 

CnC.  Ik ga me inzetten om 

nieuwe leden te werven door 

te flyeren en leuke activiteiten 

te organiseren.  

Nog andere dingen die ik graag naast paardrijden 

doe: tekenen, wandelen, kletsen en thee drinken. 

Niet dronken te krijgen ;-) Actief bezig om mijn 

studie pedagogiek af te ronden door 4 dagen stage 

te lopen op een VMBO school.  

Groetjes 

Hanna 

Secretaris: Britt 

Hallo allemaal! Mijn 

naam is Britt. Ik studeer 

Psychologie aan de 

universiteit van Tilburg. 

Ik rij al paard sinds ik 

klein ben bij mijn tante. 

Helaas had ik geen tijd 

meer om bij mijn tante 

te gaan paardrijden 

nadat ik verhuisd was 

naar Tilburg. Ik wou 

toch heel graag 

paardrijden en zo kwam ik vorig jaar Mei uit bij de 

studentenrijvereniging Cave ne Cadas. Nu ben ik 

ook bestuurslid geworden en ik hoop dat het een 

leuk bestuursjaar wordt met veel paard ijden en 

leuke activiteiten! 

 

Groetjes 

Britt 



Nieuwe leden 

Vanaf september 
mogen we veel 
n ieuwe leden 
v e r w e l k o m e n : 
Mariette, Allan, 
Kutlu, Boukje, 
M e l a n i e ,  e n 
Jolanda. 
 
 
Sira, we zijn 
d a a r n a a s t 
benieuwd wie 

Burak Kuru is? 

Wist je dat…? 

• Sira achtereen volgens in amsterdam, toen 
London en nu in Istanbul zit. 

 

• Boukje eerst een vlot paardje wilde en nu 
kiest voor Harrie.. 

 

• Britt de afgelopen weken ziek is 
geweest..Beterschap Britt!! 

 

• Melanie bijna gewonnen had met de 
stoelendans!  

 

• Patrisia (instructise) is getrouwd op 11-11-11 
 

• De manege 4 **** van de FNRS heeft 

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

en vertrekken met 12 man. Dus 11:10 waren 
we compleet een ready. Het was een hele 
mooie ochtend. Lekker weer, niet te fris maar 
de paardjes wel! Bij de eerste draf vloog 
Harrie met Hanna de bomen in en moesten we 
haar bevrijden. Vervolgens probeerden we dit 
weer en dat ging prima.  
 
Enkele paarden waren nog wat gespannen 
maar we reden veel in stap dus dat ging goed 
totdat Chanelle een paaltje raakte met haar 
achterbeen en Anne-Maria lanceerde. Even 
schrikken, maar gelukkig was alles ok.. En 
stapte ze weer op en waren we duidelijk toe 
aan koffie en thee.  
 
De terugweg verliep lekker, iets 
ontspannender dan de heenweg. De zon brak 
door en het werd zelfs een beetje warm.  
Aangekomen bij de manege wachtten lekker 
frietjes en fris op ons! 
 
Hartstikke bedankt Sira voor de organisatie, 
en bestuur voor de frietjes en fris! Die 
smaakten goed.. 

Buitenrit 23 okt 

Door Michelle 

We begonnen vroeg.. Om 10:30 verzamelen op 
de manege op zondag na een stapavondje ;-)
Dit werd natuurlijk niet 11:00 opzadelen en 

Mijlpalen 

Graag feliciteren we Eefje en Max met hun 
trailerbewijs!! 

Nieuwe tarieven 

Vanaf november gelden er nieuwe tarieven bij 
de manege. We hebben hier veel over 
gemaild, hierbij in het kort in een tabel.  
Er zijn nu kwartaalkaarten. Deze zijn 
gebonden aan de maanden: 1. nov-jan 2. feb—
april 3. mei—juli 4. aug –okt.  

 Losse les CnC kaart Eigen kaart 

Tarief € 17,00 € 15,50  

Achteraf per 

maand 

€ 13,50  

 (€165,00 = € 

55,00 per 

mnd 3 mnd) 

Voordeel/ 

nadeel 

Flexibel/

duurder 

Flexibel/ 

enkel leden 

Goedkoop/ 

elke week 

rijden/ 1 

gratis les 

Aanmelden Via 

lesmail 

vrijdag 

Via lesmail  

onder 

vemelding 

cnckaart 

Via lesmail 

vrijdag 

Afmelden Zondag 

bij CnC 

Zondag bij 

CnC 

Zondag bij 

CnC en 

Manege! 



Agenda 

Niet vergeten in je agenda te noteren: 

Onze jarigen 

• 1 nov Sira 
 
• 4 nov Hanna 
 
• 15 nov Sandra 
 
• 27 nov Kutlu 
 
• 28 nov Pieter 
Van harte gefeliciteerd! 

Do 24 nov: Borrel @ Babbus! 
 
ma 5 dec:  GEEN LES!  
Vergeet niet jezelf af te melden bij de 
manege wanneer je een kwartaalkaart hebt. 
 
Wo 7 dec:  Theorie cursus 
 
Zo 11 dec:  Praktijk cursus 
 
Di 13 dec:  Surprise avond 
 
di 31 jan:  Onderlinge wedstrijd 
 
Verder nog... 
 
Za 5/6 feb: SO Hippocampus Enschede 
Za 5/6 ma: SO Blok Amsterdam 
Za 10/11 apr: SO Marcroix Rotterdam 
Za 21/22 mei: SO Concorde Eindhoven 
Za 4/5 juni: SO Cave ne Cadas Tilburg 

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 2011-2012 zijn: 
 
• 23 oktober 2011: 
 Anne– Maria van Chanelle 
 
•  24 oktober 2011: 
 Boukje van Nadine 
 
• 31 oktober 2011: 
 Kim van Chanelle (springen) 

Zandhapper Trofee Ideeënbus 

Afgelopen bestuursvergaderingen hebben we 
behoorlijk wat ideeën verzonnen en hier zijn 
enkele die we graag in uitvoering zien. Om dit 
mogelijk te maken zoeken we leden die het 
leuk vinden om hiervoor te zorgen! 
 
Theorieavond:    Veerle en Michelle 
  
CnC Next Horse Model: Boukje en ... 
 
Loonse duinen Snert rit   
Manege Van Loon:   Februari  
      wie oh wie? 
 
Buitenrit :    Maart  
      Wie oh wie..  
 
Langweekend @ Ranch: Eind juni  
2x 4,5 uur rit in Frankrijk jaarafsluiting 



Namens het bestuur 

Dit was de eerste praad van Fortes creantur 
fortibus. Hiermee starten we een gezellig en 
goed jaar.   
 
Op dit moment zijn er 14 
polo’s besteld. Bedankt 
voor jullie tijdige 
aanmeldingen.  
 
Kim heeft hierbij al een 
mededeling: We hebben 
een nieuwe sponsor 
binnen! Babbus gaat ons 
voor € 75 sponsoren!  
 
 
Om de onderlinge wedstrijd tot een succes te 
brengen willen we iedereen met liefde op het 
hart drukken om 31 januari te noteren in je  
agenda.  
 

 
Graag zien we jou  
komende donderdag 
bij de borrel @ 
Babbus! 
 
 
Tot morgen! 
 
 
 
Grace, Hanna, Britt en Kim 
 
Fortes creantur fortibus 
Bestuur 2011-2012 
 
 

Zoek de 5 verschillen Zoek de 12 verschillen 


