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Bestuursmededelingen

Op 13 juni heeft het bestuur goedkeuring gegeven voor
de voorlopige planning tot begin 2007 van diverse activiteiten op de Eindhovense Manege. We hadden een goede
(gezellige en nuttige) vergadering in de tuin van de vice
voorzitster Marie Claire Wijnen. Een beetje vreemd dat je
op een mooie zomeravond al weer moet plannen voor de
komende herfst en winter periode, nog voordat de zomer
is begonnen.
Omdat de vereniging volgend jaar 80 jaar bestaat gaan
we proberen op zaterdagmiddag 17 maart 2007 een
Slipjacht te organiseren met vertrek en aankomst op de
Eindhovense Manege, we houden een ieder op de hoogte
over de voortgang.
In de komende maanden zijn er diverse buitenactiviteiten
gepland, kijk regelmatig op de site van de Eindhovense
Manege (www.eindhovensemanege.nl) en let op de
diverse posters en infozuil in de foyer en de manege.
Vrijwilligers zijn natuurlijk altijd welkom om een handje
te helpen, graag opgeven bij Judith.

Van de redactie
Met ingang van het volgende nummer zal
alweer een nieuwe redactie gaan proberen
ons verenigingsblad te vullen met leuk en
interessant nieuws. Peter Foolen en Sanne
stoppen er na dit nummer mee. Vooral
Peter, hartelijk dank voor het vormgeven
van ons blad. Het vormgeven is toch iedere
keer weer een hele klus en een ondankbare
omdat het ook vaak een onzichtbare klus is.
Erin Colley gaat deze taak met ingang van
nummer drie van Peter overnemen. Jolanda
Claassen is weer terug in de redactie en
Jill Teheux gaat samen met Evi van Meyl
de Butsmutsjes doen. We zouden graag
oude rubrieken nieuw leven inblazen maar
zonder hulp van alle VEM leden, senioren
en junioren lukt dat ook met een nieuwe
redactie niet. Dus nogmaals een oproep
aan iedereen!! Reageer eens op ‘De Wortel,
‘Vraag het aan Alfred’, ‘Mam kijk mij es’,
‘Het Arabiertje’, ‘Wist je dat’, etc. etc.
Mail je teksten, fotoos, tekeningen direct
naar Erin. Je kunt natuurlijk ook nog
gebruik maken van de rode copybus in de
foyer. Als we er niet allemaal ons best voor
doen zal de Chambriere in de toekomst
verdwijnen. Nu er nog maar zes nummers
per jaar verschijnen inplaats van elf moet
het toch mogelijk zijn die met z’n allen vol te
krijgen met lezenswaardig ”paardenspul”.
Dus, zet ‘m op VEM leden en laat van je
horen!

Inleveren kopij volgende
Chambrière vóór 30 augustus.
De kopij kan worden ingeleverd in
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl
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De Zeemeermin
Zoals de meeste van jullie misschien al weten ben ik vrijdagavond in de les van 21.00
uur in het ven gevallen. Ja, lach allemaal
maar even. Wij gingen met de les buitenrijden, na een lekker gallopje vond Bert het
leuk om door het ven te gaan rijden. Ik zei
toen tegen hem: “Dat wil Riva niet”. Hij
wilde het toch graag proberen. Na een gevecht met zijn eigen paard (het schimmeltje)
gingen Bert, Boy en ik het ven in. De rest
van de les stond nog veilig op het drogen.
Het verbaasde me zo dat ze het water in
ging. Ik voelde haar benen trillen van angst.
Toen ik dacht dit gaat niet goed, dacht zij
dat ook. Ze begon te rennen en te springen,
maar dan wel de verkeerde kant op. Dieper
en dieper. Ook Boy was intussen aardig
diep. Riva raakt zo in paniek dat ze zo hoog
mogelijk uit het water omhoog probeert te
springen. Zij sprong omhoog en rende naar
links en ik viel languit in het ven, net niet
kopje onder. Mij eerste reactie was dan ook:
“Bah, wat koud”. Ik heb vlug mijn telefoon
in veiligheid gebracht want die zat in mijn
broekzak. Het water droop van mij af. Riva
was ergens langs het ven alleen op pad. Ze
kwam gelukkig weer snel naar me toe. De
les lag in de deuk natuurlijk, dat begrijp je
wel. Gelukkig kon ik er zelf ook om lachen.
Het was een zachte maar natte landing. Bert
heeft me de rest van de les uitgelachen en
de dag daarna had hij nóg lol. Mijn bijnaam
‘Zeemeermin’ was dan ook zo geboren. En
stinken dat het water doet, het leek wel of
ik in de riolering was gevallen.
Ik kan iedereen een plons in het ven aanraden maar dan wel met minimaal 30 graden
en niet bij 15 graden zoals ik. Dat ik niet
ziek ben geworden snap ik niks van. Ik sla
voorlopig het ven over.

Opsporing verzocht

Zoals jullie hiernaast hebben kunnen lezen
was ik zeiknat. Ik heb toen mezelf op het
damestoilet omgekleed, daarbij heb ik mijn
goudkleurige horloge van het merk Roger
Rodin afgedaan en op de radiator van de
linkse toilet gelegd. Dit was vrijdagavond
19 mei rond de klok van 22.30 uur.
Toen ik zaterdag 20 mei om 10.00 uur op de
manege kwam was mijn horloge verdwenen. Wil degene die mijn horloge gevonden
heeft hem aan de bar afgeven.
Het is geen horloge van veel waarde, maar
voor mij zit er een betekenis achter.
Ik betreur het dan ook zeer dat hij verdwenen is. Ik hoop dat de vinder zich meldt.
Alvast bedankt,
Jolanda ‘De Zeemeermin’ Claassen

Regelement en huisregels
Beste mensen,
Nu we genieten van een zomers weertje kunnen we weer buiten rijden. Lekker in de buitenbak of een sprongetje wagen in de springpiste. Om te zorgen dat dit voor iedereen zo
prettig mogelijk is, even een opfrisser wat beftreft de “spelregels”. Dan maken we meteen
gebruik van deze gelegenheid om ook weer even stil te staan bij de stalregels.
Regelement gebruik terrein van de Pol
• In de buitenmanege en springpiste is het niet toegestaan om de paarden
te longeren of los te laten.
• Longeren is mogelijk in de longeerring achter de mestput.
• Mest opruimen en deponeren in de daarvoor bestemde zwarte bakken!
• Hindernissen en springbalken niet op de grond gooien.
• Geen afval, ﬂesjes e.d. op de grond gooien.
• Niet op het hek gaan zitten.
• Evt. schade a.u.b. doorgeven aan Bert (06-55161635).
• I.v.m. planning graag even bellen als U wilt komen oefenen
(i.v.m. lessen, bodem slepen, parcours ombouwen, sproeien, eigen gebruik, verhuur e.d.)
• Kosten gebruik springparcours: 1 paard / pony € 7,50
Meerdere paarden / pony’s € 6,00
Te betalen aan de bar of bij Bert. Dit geldt voor iedere gebruiker!!!
Huisregels Manege van de Pol
• Hoeven uitkrabben in box, niet in gang of spuitplaats
• Zoveel mogelijk spullen in kastje opbergen i.p.v. aan boxdeur (poetsspullen, ed.)
• Stallen netjes achterlaten, dus eigen rommel opruimen / vegen
• Mest opruimen uit rijbanen / springpiste
• Paarden niet loslaten of longeren in rijbanen / springpiste
• Spuitplaats na gebruik schoon achterlaten
Het naleven van deze
eenvoudige regels maakt het
gebruik van de manege
voor ons allen prettig!!
Dank je.
Judith en Bert van de Pol

Groot ponyconcours op de Eindhovense Manege
Van vrijdag 25 augustus vanaf ongeveer
13.00 uur tot en met zondagmiddag 27
au gustus zijn er pony springwedstrijden op
de Eindhovense Manege aan de Roostenlaan
in Eindhoven.
Er zijn meer dan 20 rubrieken (springwedstrijden) voor alle ponymaten van A tot en
met E verdeeld over de Klasse B tot en met Z.
Ruim 400 ruiters en amazones, 620 starts,
doen mee aan diverse rubrieken. De deelnemers met hun ouders, begeleiders en
supporters komen uit alle windstreken van
Nederland.
In en rond de Eindhovense Manege worden
92 extra tijdelijke stallen gebouwd voor de
ponyís van de deelnemers welke van ver komen. Ook bestaat de mogelijkheid dat sommige deelnemers overnachten in caravans of
ìlivingsî van de veewagens op het terrein van
de manege.
Om alles goed te laten verlopen zijn diverse
vrijwilligers al enkele weken volop bezig met
de voorbereidingen. Desondanks zoeken we
nog enkele vrijwilligers voor diverse leuke
taken. Opgeven voor hulp aan de bar in de
foyer van de Eindhovense Manege of bij Bert
en Judith.
Voor de klanten en leden van de Eindhovense Manege en Vereniging Eindhovense
Manege kan het zijn dat er aanpassingen
komen voor wat betreft de rijlessen van
donderdag 26 augustus tot en met zaterdag
26 augustus Trudy, Job, Bert en/of Judith
lichten U hierover persoonlijk en tijdig in.
Na dit ponyconcours in het laatste weekend
van augustus 2006 is er in het weekend
van 10 september een springwedstrijd met
derdy voor paarden. Als afsluiting van een
geslaagd en succesvol outdoor seizoen is er
zaterdag 16 september vanaf circa 14.00 uur

een Internationaal veteranen springconcours.
Van april dit jaar tot en met september zijn er
7 paarden/pony wedstrijden georganiseerd
door de Vereniging Eindhovense Manege/
Stichting Horse Events Eindhoven op de terreinen van de Eindhovense Manege.
Als dank voor alle hulp en misschien het ontstane ongemak gedurende de wedstrijden op
de Eindhovense Manege biedt de Vereniging
en directie van de Eindhovense Manege voor
alle leden van de VEM een consumptie aan.
Bij inlevering van deze brief met (hieronder)
vermelding van naam en of namen van
gezinsleden ontvangt U op het terras bij het
springterrein tijdens de ponywedstrijden van
25 tot en met 27 augustus een consumptie(s).
Aantal:
................................................................................
Naam:
................................................................................
Gezinslid 1:
................................................................................
Gezinslid 2:
................................................................................
Gezinslid 3:
................................................................................
Gezinslid 4:
................................................................................
Tot ziens op 25, 26 en/of 27 augustus.
Bert, Judith en medewerkers van de
Eindhovense Manege.
Bestuur VEM/SHEE.

ADV KANTOOR VAN DEN BOOMEN

ADV INGRID VAN BERLO

ADV FOURAGEHANDEL VERHOEVEN B.V.

ADV HANS VAN DE MOLENGRAFT

ADV CAFE DE BOERDERIJ

Vraag het aan Alfred
Hengstig
Ruiters die wel eens op Kaatje rijden zal
het vaker zijn opgevallen dat ze af en toe
niet vooruit te branden is. Ze blijft dan
zelfs regelmatig stilstaan om te plassen. Je
vraagt je dan af wat er aan de hand is. Het
antwoord is dat Kaatje dan ‘hengstig’ is.
Het klinkt vreemd, maar ze noemen dat
zo omdat de merrie in die periode gedekt
wil worden door een hengst. Meestal zijn
merries hengstig in de periode van maart
tot september. Die periode duurt zo’n 3
tot 9 dagen waarbij zo op de vierde dag
de eisprong plaatsvind. Dan kan de merrie
zwanger worden als een hengst haar dekt.
Je ziet ook vaak dat ze hun staart tijdens
die periode wat scheef houden, alsof ze
wil zeggen: “Kom maar op jongens, ik
ben er klaar voor!” De kleine plasjes
die de merrie doet bevatten chemische stoffen die een geur verspreiden die de sexuele gevoelens bij
de hengst opwekken. Een merrie is
om de vier weken hengstig. Bij lang
niet alle merries valt de hengstige
periode zo op. Wie zich Eliza nog
herinnerd weet dat ook zij lastig en
langzaam was tijdens haar hengstige
periodes.
Als je paard moet plassen
Denk er aan dat je als een paard moet
plassen altijd met je kont uit het zadel
moet komen en in de beugels gaan staan,
in de springhouding dus en stilstaan tot
hij of zij klaar is met urineren. Je ontlast zo
zijn rug en kan hij makkelijker plassen. Je
voelt ook dat een paard moet gaan plassen
als hij zijn rug spant en probeert zijn achter
en voorbenen te strekken.

Butsm

de
Vinger tussen de deur

Heej allemaal, wij moesten van Erin een
stukje schrijven, over 29-04-2006. Wij rijden
in de les van Erin. Het is altijd gezellig en dat
was het deze buitenrit dus ook!
We hadden heel erg lol, want we gingen een
band oprichten! Blesje en Alfred, maakte hele
rare geluiden. Alfred knorde en Blesje smakte.
Mr. Ed die liet scheten! Alfred en Blesje hebben we gedoopt tot Babbel en
Knabbel (de zangers, met
Evi en Renee) Freek, Ling,
Jasmin waren de drie musketiers, (de achtergrond
danseressen!!) en Mr. Ed
het Scheetorgel.
We hadden nog heel erg lol
toen we aan het afzadelen
waren. Allemaal lachen.. en
toen we de stal uit gingen,
kwam Julia’s vinger
tussen de deur! (bij de
stallen.. de zware deur) Erin
was haar haar aan het doen en Renee rent
naar haar toe en roept: Erin, SNEL kom kom,
Julia haar vinger.. Julia was intussen bevrijd
en keek naar haar vinger, het topje lag er bijna
af. Erin kwam en schrok ook. Ze ging naar de
wc en probeerde het water lauw te maken,
dat lukte niet, dus snel naar de keuken. We
hadden een snel verband omgelegd en toen
naar het ziekenhuis. (Renee ging mee want
zij is de vriendin van Julia). We kwamen in
het Sint-Anna ziekenhuis aan, daar werden
we snel geholpen, foto’s gemaakt enzo. Maar
het moest toch echt gehecht worden, want
het topje lag er bijna af en het was gebroken.

Maar de plastische chirurg was in het MMC,
we moesten daar naar toe, we werden daar
niet zo snel geholpen. Na een uur kon Julia
gehecht worden. We hadden intussen 6,5 uur
niet gegeten. Renee werd niet goed en zei:
‘Eeh, Hedwig (moeder van Julia) het wordt
zwart voor mijn ogen’. Renee kreeg een koek
in haar handen geduwd en alles was weer
goed! We waren uiteindelijk om half 11 thuis
en we vertrokken om half 4 naar de manege.
Julia kan nu twee weken niet rijden. Maar
vrijdag weer wel! Het was een lange dag!! We
hadden op die dag wel veel gelachen, want
we waren zo zenuwachtig dat we de slappe
lach kregen, het klinkt raar. Maar het was zo.
Groetjes, Renee & Julia.

Veulen namen

Britt Timmermans heeft alvast een hoop
namen verzonnen voor alle veulens die dit
jaar nog geboren worden.
Blitz
Brooklynn
Bambie
Barelly
Bacardi
Bear
Bliksem
Bleu wodka

Bimboe
Bling Bling
Barbie
Beaker
Breezer
Bizar
Big jump
Berry

Misschien is Big Boy ook wel een leuke
toepasselijke naam voor het veulen van
Mon Cherie.

mutsjes
Paardenpuzzeltje

De deelnemers aan de Lempkesrit mochten hun hete hoofd ook nog eens breken over het
volgende puzzeltje:
Maak met gebruik van AL deze letters paardennamen. Natuurlijk namen van paarden die
bij ons op stal staan. Iedere letter mag je maar EEN keer gebruiken.
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Oplossing in de volgende Chambrière!
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Paarden uit de Prehistorie
en Romeinse tijd deel 4.
Tijdens opgravingen worden regelmatig
losse paardenbotten gevonden, waarvan
vele knaagsporen vertonen in de vorm
van tandindrukken. Vooral de randen en
gewrichtsuiteinden zijn afgeknaagd. Deze
knaagsporen zijn in de meeste gevallen
veroorzaakt door honden. Omdat paardenbotten vrijwel nooit door slagersmessen in
stukken werden gekapt, moeten we hieruit
concluderen dat paarden als compleet
kadaver aan de honden werden voorgeschoteld. Dode paarden werden ook buiten
de stadspoorten gesleept en als lokaas voor
wolven gebruikt, wat veelvuldig op oude
jachtgravures en prenten is weergegeven.
Oud en versleten werden ze ook verkocht
als voer voor honden. In ‘Gullivers Travels’
het grootste literaire werk van Jonathan
Swift, wordt dit lot treffend beschreven.
(1726) ... Paarden zijn de edelmoedigste en
bevalligste dieren die we bezitten, en als
zij aan hoogstaaande personen toebehoren
worden ze benut voor reizen, draverijen,
of het trekken van koetsen. Zij worden dan
zeer zorgzaam en vriendelijk behandeld,
totdat ze ziek of kreupel worden, dan worden ze verkocht en voor allerlei eentonig
werk gebruikt tot ze sterven, waarna hun
huid wordt gevild en verkocht voor wat
ze waard is en het lichaam wordt achtergelaten om door honden en aasvogels te
worden verscheurd... Een rottend

kadaver aan de rand van de stad moet een
buitenkansje zijn geweest voor hongerige
loslopende stadshonden. Honden werden
gewoonlijk alleen met brood gevoerd.
Het villen van paarden.
Dikwijls werd het paard voordat het begraven werd nog gevild voor de huid, die bij
de looier nog wat geld opbracht. Het villen
van paarden leverde nogal wat commentaar
op, evenals het dumpen of begraven van
de gevilde karkassen in de stad. In Londen
werd het villen en begraven van paarden
binnen de stadsmuren al in 1304 verboden,
evenals het dumpen van krengen in de
stadsgracht. Voor looiers werden speciale
gebieden in de stad aangewezen. De Londense looiers protesteerden en verweerden
zich met het argument dat het al jarenlang
de gewoonte was om paarden op het eigen
erf te villen en te begraven. Losse haren
werden door ‘teuten’, rondtrekkende handelaren, bijvoorbeeld die van Eersel ‘haarteuten’ opgekocht en verhandeld. Ze werden verwerkt in zadels en paardenhamen,
maar ook in kussens, divans en matrassen.
Paardenstaartharen werden gebruikt voor
vogelstrikken en voor de strijkstokken van
violen en andere strijkinstrumenten. In
de beerkelder van het Eindhovens kasteel
werdt een omstreeks 1650 gevild paard
opgegraven. In de negentiende eeuwse vulling van de oude stadsgracht in Eindhoven
zijn tientallen paardenbotten gevonden
nabij een voormalige leerlooierij. Dit zijn zo
maar enkele voorbeelden.

HOEFSMEDERIJ

Hoefsmederij
Van Hout
Dommelseweg 144
5554 NV Valkenswaard
Tel. 040-204 45 13

Richard Wijnen

ADV DE HUT VAN MIE PILS

ADV VOSTERS ELECTRA

ADV GARAGEGRASSERE

ADV RUYTERS

ADV TIMCO

ADV CVS RUITERSPORT

Riva
Geboren:
Kleur:
Geslacht:
Hoogte:
Ras:
Op de manege sinds:
Eigenaar:

21-06-1998
Donker bruin
Merrie
1.70
KWPN
14-02-2006
Jolanda van Valkenburg-Claassen

Sinds 14 februari 2006 ben ik de trotse
eigenaresse van Riva. Haar echte naam is
Rivola. Deze merrie is een kruising van
volbloedpaarden en grote fors gebouwde
paarden. Haar vader is Creool en haar
Moeder Ivola. Ze is gefokt en bereden in
Numansdorp, eigenlijk was Riva voor de
springsport bedoeld. Vandaar dat Bert haar
in oktober 2005 voor zichzelf kocht. Helaas
was zij niet goed genoeg voor de springsport. Volgens Bert is het een echt damespaard en daarom ging hij op zoek naar een
lief meiske (zoals hij dat zo mooi zei). En ik
schijn dat meiske te zijn. Ik ben Riva gaan
rijden en was blij verrast. Ze heeft hele ﬁjne
gangen en is super voorwaarts. Wel is ze
erg drammerig. Haar pittige karakter is dan
ook duidelijk afkomstig van de volbloed
kant die in haar zit. Riva heeft wel een heel
zenuwachtig karakter, zij voelt elke aanraking en hoort elk geluid. Je moet haar dan
ook met je zit rijden en zeker niet met te
veel been. Ze is wel heel erg lief, ze schrikt
eigenlijk nergens van en zal ook niet bokken. Wel is ze super bang van water, zeker
het ven. Op stal wil ze wel eens mopperen,
het is een echte merrie! Als je niet in haar
stal hoeft te zijn laat haar dan maar gewoon
met rust. Ze houdt niet zo van bezoek. Wel
is ze dol op alles wat te snoepen is, wortels,
appels, paardensnoepjes en pepermunt.

Ze staat intussen binnen in de oude stal
van Chocolat Stardust. Eerst stond ze in de
buitenstallen omdat het daar wat rustiger
is. Als je nog meer van haar wilt weten mag
je het altijd aan mij vragen.
Groetjes Jolanda

Nader bekeken
Korte informatie voor deelnemers aan
buitenritten en dagtochten.
Ondanks het feit dat het motto “al doende
leert men” ook in de paardensport van toepassing is, toch even het een en ander over
het buitenrijden:
Natuurlijk zorg je dat je op tijd op stal bent
zodat je je paard even kunt poetsen, vooral
daar waar zadel en singel komen. Kijk op de

lijst in de zadelkamer wat je paard allemaal
aan moet. Als je er niet zeker van bent of je je
paard goed hebt opgezadeld vraag het dan
even aan iemand die er verstand van heeft. Je
bent per slot van rekening een, of meer uur
onderweg en als je iets fout hebt gedaan kan
dat voor zowel je paard als ruiter vervelende
gevolgen hebben. Schuif het zadel als het niet
op de goede plek zit nooit van achter naar
voren maar altijd met de haren van het paard
mee van voren naar achteren dus. Kontroleer

vooraf of je goed hebt aangesingeld en of je
beugels op de goede lengte zijn. Aansingelen
doe je voordat je opstijgt en natuurlijk niet al
een kwartier van tevoren.
Draag gemakkelijke kleding en liever geen
wapperende jassen en sjaals waar je mee aan
takken kunt blijven hangen. Besef dat niet
ieder paard rustig reageert op het aan en uitdoen van jassen tijdens het rijden, dus zoek
daarvoor een goed moment.
Als je in de natuur bent zie je het meeste als
je stil bent. Het is geweldig te ervaren dat de

meeste dieren er niet vandoor gaan als je ze
te paard nadert.
Houd je paard buiten altijd in de gaten. Dat
wil zeggen; teugels op maat. Als je een wei
met vee passeert bedenk dan dat veel dieren,
vooral koeien en paarden, nieuwsgierig zijn
en van het ene moment op het andere op je af
kunnen stormen.
Het is niet de bedoeling dat je paard onderweg gaat snoepen van bomen en struiken.

Blijf ook al rijd je achter andere ruiters aan
opletten waar je paard loopt. Overal kunnen
gaten, plassen, stenen en lege ﬂessen opduiken die je moet ontwijken. Rijd bijvoorbeeld
ook nooit over gladde putdeksels.
Blijf tijdens de rit bij elkaar. Laat geen groot
gat vallen tussen jouw paard en je voorganger. Er zijn paarden die al snel denken
dat de rest er vandoor gaat en dat als ze
niet snel bijbenen ze eenzaam achter zullen
blijven.
Er zijn ruiters die tijdens een rit vanalles
naar elkaar en naar hun paard roepen. Dat
schept soms verwarring over de bedoeling
daarvan bij degene die de groep begeleid.
Zijn er écht problemen en wil je graag dat er
gestopt wordt, roep dan duidelijk STOP! Als
je achteraan rijdt moeten de andere ruiters
je STOP naar voren doorgeven. Natuurlijk
roep je ook STOP als je denkt dat er aan je
paard of harnachement iets mankeeert.
Het is tegenwoordig vaak erg druk in de natuur. Blijf altijd beleefd tegen andere recreanten, ook tegen paardenhaters, jawel die
zijn er! Passeren doe je in stap. Let vooral op
kinderen en loslopende honden.
Bij warm weer is het goed je paard na
thuiskomst even af te sponsen op de
bezwete plekken zoals daar waar zadel
en singel hebben gezeten en de hals. Je
moet het niet overdrijven, dus je paard niet
kletsnat maken. Je kunt hem altijd met wat
stro een beetje drogen. Vergeet ook niet het
bit even onder de kraan schoon te maken.
Vanzelfsprekend krab je na iedere buitenrit
de hoeven van je paard uit. En vergeet de
pijpkousen niet af te doen!
Voor de omgang met je paard geldt altijd:
Doe alles rustig, neem er de tijd voor. Dat is
wel zo ﬁjn voor het paard en natuurlijk ook
voor jezelf. De bedoeling van het buitenrijden is uiteindelijk om samen met je paard te
genieten.

?!
?!
?!
?!?!
Wist je dat...
... Leo volgens Lilian niets van vrouwen moet hebben.

?!
?!
?!

... hij daarentegen echt kan kicken op bomen!

... dit volgens Anja een ernstige vorm van plantoﬁlie is.

... hij niet de bosjes in hoeft om aan zijn gerief te komen.
... hij gelukkig zijn hart kan ophalen in zijn eigen tuin.

... hij van de ﬁlmsterren een broedkastje voor mezen kado krijgt voor zijn verjaardag!
... er paarden zijn die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma.
... Jolanda dacht met Riva te gaan pootjebaden.

... Riva er opeens achterkwam dat ze daarbij natte voeten had gekregen.
... dit een paar minuten schoonspringen tot gevolg had.

... ze niet wist hoe snel ze zich daarna om moest draaien om weer op het droge te komen.
... ze daarbij Jolanda drijfnat in het ven achterliet.
... daarover meer staat in dit nummer.

... Tom een bed and breakfast voor duiven is begonnen.
... renbaan duindigt dit jaar honderd jaar bestaat.

... Mongolie meer dan driehonderd woorden heeft om de kleur van een paard aan te duiden.
... Wim een foto van zijn woensdagavond harem wil.
... het liefst in bikini.

... zijn collega’s hem namelijk niet geloven als hij op het werk
zegt dat hij die avond naar zijn dames gaat.
... dat de les het bikini verhaal een minder goed idee vindt.
... er dan genoeg te photoshoppen valt.

!

!!

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

spring- en handelsstal

HENK van de POL

informatie:

www.henkvandepol.nl

Tarieven en Contributie
Tarieven rijkaarten en losse lessen 2006

Rijkaarten zijn alleen verkrijgbaar bij vooruitbetaling. De 10 lessenkaart is 12 weken geldig
en de 20 lessenkaart is 24 weken geldig. De knipkaart voor de zondagochtendrit dient
binnen een half jaar verreden te worden. Afmelding minimaal 24 uur vooraf doorgeven
anders wordt de les doorgeboekt.
Junioren
10 lessen
20 lessen
Losse les jeugd

100,–
180,–
13,–

Senioren
10 lessen
20 lessen
Losse les senioren

130,–
240,–
16,–

Privéles

27,50

Contributie

Seniorlid:
Juniorlid (tot 19 jaar):
Gezinslidmaatschap:
Donateur minimaal:
*KNHS basisafdracht

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit
17,50
Knipkaart 10 ritten
150,–
Pensionstalling
Paard/pony per maand box
Paard per maand - boxje
Pony per maand - boxje
Stalling per dag per paard
Stalling per dag per pony

275,–
250,–
230,–
15,–
13,–

28,– + 12,50*
11,– + 12,50*
afdracht alleen verschuldigd voor
drie gezinsleden op hetzelfde adres
25,–
12,50 (tenzij in bezit van geldig FNRS-paspoort)

Betaling contributies Postbank 10.96.790
(hierop géén lesgelden en stallingkosten betalen)
Betaling lesgelden en stallingkosten: Rabobank 10.11.82.287 t.n.v. Eindhovense Manege

Zandhappers
Vermeldingen Zandhappers
in volgende Chambrière

