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Beste redactie hierbij de bestuursmededelingen voor de
laatste extra dikke kerstnummer van de Chambriere.
het jaar 2006 is bijna weer ten einde. Als bestuur hebben
we weer volop plannen voor het komende jaar.
In 2007 bestaat o.a. de VEM 80 jaar en dat willen wij als
bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Een van de plannen was om op 17 maart a.s. een slipjacht
te organiseren vanaf de Eindhovense Manege met s’ avond
diverse leuke activiteiten voor alle leden van de VEM.
Helaas kan de slipjacht op 17 maart niet doorgaan hoe en
waarom wordt toegelicht verderop in deze Chambriere.
IdeeÎn en of suggesties zijn altijd welkom voor leuke evenementen in 2007 zijn altijd welkom.
De algemene ledenvergadering wordt niet op 26 februari
gehouden maar op 5 maart a.s. zie ook de aankondigingen
op het prikbord in de Foyer van de manege, de website en
het artikel over het bestuur in deze Chambriere.
Verder wenst het bestuur iedereen prettige feestdagen,
gelukkig en gezond 2007 toe.
Alle Vem met leden met partners zijn tevens uitgenodigd
voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie op de
Eindhovense Manege op zondagmiddag 7 januari 2007.
Ad Kuipers
voorzitter VEM

Mededeling
De redactie van de chambriere hoopt dat
iedereen ﬁjne dagen heeft gehad en wenst
iedereen een geweldig 2007 toe!!
Groetjes van:
Hanneke
Josien
Jolanda
Evi
Jill
Erin
Sanne

Agenda

Inleveren kopij volgende
Chambrière vóór 2 februari 2007.
De kopij kan worden ingeleverd in
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl

26 dec 2006

Kerstrit

31 dec 2006

“Après-Ski” feest in de foyer

7

Nieuwjaarsreceptie

jan 2006

14 jan 2007

Pas de Deux op muziek

18 feb 2007

Carnavalswedstrijd

5

Algemene ledenvergadering

mrt 2007

Uitslagen wedstrijden en ritten
Sinterklaaswedstrijd 26-11-2006
Jeugd A
1 Bram v Avezaath
2 Rick Weijers
3 Martijn vd Sangen
4 Jeromy Ogrisek
5 Mazarine van Griensven
6 Iris Westerik
7 Youri Key
8 Nikki vd Pol
9 Lotte Konings
10 Mickey Moeskops
11 Evi Oomens
12 Roos v Mens
13 Jessie vd Heuvel
14 Robin Key
15 Nadiya Heyman
16 Laura Blankers
17 Stella v Beer
18 Manon vd Boogaert
19 Beau van Gestel
20 Zina Duif
21 Janis vd Goot
22 Lotte v Avezaath
23 Abbey Manger
24 Nikki Koopman
25 Renee Gevers
26 Kelsey Wiegerink
27 Rik vd Pol
28 Doris Vosters

Jeugd B
1 Eliette v. Griensven
2 Solange v. Griensven
3 Evi v. Meijl
4 Mandy v.d. Boogaert
5 Lizan Oomens
6 Lisanne de Laat
7 Jalaine Kloppers
8 Gabriëlle Soto
9 Christian vd Pol
10 Malin de Vries
11 Maloe Luiten
12 Nick Peels
13 Katrien v. Rangelrooy
14 Sabrina Langenberg
Winnaars cappenrace
A Bram van Avezaath
B Solange van Griensven
Gabriëlle Soto

De enige echte
ﬁlmsterrenclub
Niet alleen s’avonds maar ook op de dinsdag en donderdagochtend is er aktie in de
foyer van de Eindhovense Manege.
Dan komen namelijk op donderdagochtend
de ‘ﬁlmsterren’ bij elkaar voor kofﬁe en een
gezellig gesprek.
Op dinsdag komen de ‘ﬁlmsterren die eigenlijk niet zo mogen heten’ eerst een uur buiten
rijden en daarna kofﬁedrinken.
De enige echte ﬁlmsterren, nu tussen de 59
en 72 jaar begonnen toen ze zo’n 25 jaar jong
waren, met paardrijden in de les bij Kees van
de Pol, vader van Henk, Kees, Bert en trudy.
Toen al was het een exclusief groepje dat zo
drie keer per week met Kees en later met
Ali een buitenrit maakte. Kees noemde zijn
meidengroep de ‘ﬁlmsterren’.

Niet iedereen werd toegelaten tot de club.
Je kunt wel zeggen dat er sprake van ballotage was. Zeurders maakten weinig kans
en werden op slinkse wijze ontmoedigd. Zo
mochten aspirtant leden een paar rondjes
extra in draf doorzitten of werden ruiters
op vervelende paarden gezet zodat ze toch
maar liever in een andere groep gingen
rijden. Naar ruiters die niets deden als ze op
een paard zaten riep Kees wel eens; Je kunt
er net zo goed een broek alleen opleggen!
Kees was een prima instructeur. Je moest
leren lichtrijden met een briefje van 25 onder
je zadel. Als er een ruiter de bak in kwam rijden met het paard al in de krul dan draaide
hij zich om, daar had hij een hekel aan. Een
paard moest altijd eerst even lekker kunnen
loslopen.
Zo de ﬁlmsterren wel een paar mannelijke
collega’s in de les zagen zitten, Kees was
daar niet zo’n voorstander van.
Als er al af en toe een man zijn opwachting

Op de foto enkele ‘Filmsterren’ en ‘Stand ins’.

maakte bij de ﬁlmsterren, zorgde een wat
vrolijker paard al snel voor een natuurlijke
afvloeiing zodat Kees de ﬁlmsterren weer
voor zich alleen had.
Kees, altijd strak in het rijpak, hield zijn
sterren goed in de gaten. Als je tijdens een
buitenrit voor je zadel terecht kwam of op
een andere manier even een moeilijk rijmoment doormaakte gaf hij zonder dat hij had
omgekeken de juiste amazone de juiste adviezen. Na het gebruikelijke galopje deelde
Kees ‘Willemientjes’, pepermunten uit. Bij
Kees voelden de meiden zich veilig, in Kees
hadden ze vertrouwen.
Na het overlijden van Kees nam Ali de
ﬁlmsterrenclub over.

Nu nog komen ze bij elkaar op de donderdagochtend. Uit traditie, voor de gezelligheid, het paardenparfum en ook met een
beetje een gevoel van afgunst naar iedereen
die nog wel in het zadel klimt. Margriet
Winterkamp, Renee Buyze, Jenny van
Wouw, Paula Aarts, Loes Vooys en Fenny
Louwe.
Op dinsdagochtend rijden de Filmsterren
die eigenlijk niet zo mogen heten onder leiding van Ali. Jawel, er is nog steeds sprake
van ballotage. Anja, Lilian, Corry, Moniek,
Malika en Josien. Ze zouden zich misschien
de ‘stand ins’ of de ‘stuntvrouwen’ kunnen
gaan noemen om in het ﬁlmwereldjargon te
blijven. En let wel, er is een ballotagecommissie!

Voorlopig geen Slipjacht Eindhovense Manege
4 december 2006
Voorlopig geen slipjacht vanaf de Eindhovense Manege. Op een mooie zondag namiddag
eind oktober 2005 nog na genietend van een
mooie slipjacht in Oisterwijk en omgeving is
er onder het genot van een borrel bij enkele
actieve jacht ruiters en amazones van de VEM
het idee ontstaan om een slipjacht te organiseren met de jachtvereniging de Veluwe
Hunt met als vertrekpunt de Eindhovense
Manege.Eind juni van dit jaar, nu tijdens een
van de mooie zomer avonden en wederom
genietend van een heerlijke koele alcoholische versnapering is er een slipjacht comité
opgericht bestaande uit;Leo en Lilian van
Berkel, Alie van de Pol, Ad van Kuijk, Ton
van de Camp en Ad Kuipers) Dit Comité
heeft zich als doel gesteld het organiseren van
een slipjacht op 17 maart 2007 met als vertrek
en aankomstpunt de Eindhovense Manege.
Tevens zou deze slipjacht een startsein zijn
voor het organiseren van diverse activiteiten

rond het 80 jarige bestaan van de VEM in
2007. In eerste instantie is er een jacht uitgezet
in een gebied ten zuiden van Eindhoven,
grenzend aan de A67, verkeersknooppunt
Leenderheide, de gemeente Leende/Heeze
en Waalre. Ruim 900 hectare van dit gebied is
in beheer of eigendom van Brabants landschap of Brabant Water. Lekker makkelijk
dachten we hoeven we maar enkele grondeigenaren te benaderen en klaar zijn we metde
organisatie.Binnenkort hangt er in de Foyer
van de manege een gedetailleerde landkaart
van dit gebied.Maar dat viel vies tegen, begin
september kregen we een negatief advies
van deze organisaties en van de gemeente
Leende/Heeze voor het organiseren van een
slipjacht in de gebieden welke in beheer of
eigendom zijn van Brabant Water, Brabants
Landschap en de gemeente Leende/Heeze.
Dit negatieve besluit werd genomen omdat er
een principe besluit ligt bij deze organisaties
en gemeentes voor het houden van evene-
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menten, jachten, met los lopende honden. Een
slipjacht is nu eenmaal niet te houden zonder
een meute jachthonden welke het spoor van
de vos volgen in de velden en bossen.Na deze
tegenslag is er een alternatief gevonden door
het slipjacht comité en is een nieuwe route
uitgezet waarin een slipjacht gehouden zou
kunnen worden, waarbij rekening is gehouden met de gebieden van Brabant Water en
Brabant Landschap.In grote lijnen zijn dit de
bossen, akkers en weilanden welke liggen in
de gemeente Waalre vanaf het Achtereind tot
aan de Heikantstraat. Dit is de weg die loopt
tussen Waalre en Valkenswaard,
Niet te verwarren met de Eindhovense weg,
welke loopt van Aals-Waalre tot aan Valkenswaard.In eerste instantie leek de gemeente
Waalre geen al te grote bezwaren te maken
voor het organiseren van de slipjacht op 17
maart a.s. op een paar kleine op- of aanmerkingen. Echter de huidige wethouder,
verantwoordelijk voor groenvoorzieningen
binnen de gemeente Waalre wil toestemming
hebben van Burgemeester en Wethouders van

Waalre voor het organiseren van de Slipjacht
op 17 maart.Hierdoor dienen weer allerlei
procedures gevolgd te worden waaronder
een publicatie van de slipjacht waarbij belanghebbende bezwaar kunnen maken tegen
het organiseren van een slipjacht.Door deze
procedures en de te verwachten mogelijke
bezwaren, waarbij een ervan is dat het broedseizoen op 15 maart begint, kan de gemeente
Waalre niet garanderen dat er tijdig vergunning afgegeven wordt voor het organiseren
van de slipjacht op 17 maart a.s. Daarom heeft
het slipjacht comité helaas moeten besluiten
om de slipjacht op 17 maart a.s. niet door
te laten gaan. Wel wordt er een aanvraag
gedaan en de procedure gestart voor het
organiseren van een slipjacht in de gemeente
Waalre maar dan op een datum ergens in het
najaar van 2007. Voor verdere informatie over
de slipjacht en de Veluwe Hunt zie de website
van de Veluwe Hunt;
www.veluwehunt.nl
Ad Kuipers

Beer aan de wandel!

Waltz
Eindelijk is het zo ver en kunnen we Penotti
op onze t.v. bewonderen in de zevendelige
dramaserie Waltz.
Onder leiding van de tirannieke circusdirecteur en pater familias Willy Waltz
(Aart Staartjes) probeert het kleine
familiecircus Waltz te overleven. Wanneer
bij Willy een hersentumor geconstateerd
wordt, moet hij zijn erfgoed veilig stellen.
Maar geen van zijn drie zonen, Bruno (Theo
Maassen) noch Felix noch Enrico, acht hij in
staat om zijn opvolger te worden.Het hooggeeerd publiek wacht, het circus moet door,
kan Waltz het tij nog keren?
Komt dat zien! Komt dat zien!
Theo Maassen in de rol van Bruno
met Bert-Jan van de Pol als stand-in.
En onze eigen Penotti in de rol van Penotti.
Op vrijdagavond ned. 2, 21.00 – 21.50 uur

Dat dieren een zesde zintuig hebben wisten
we allang. Dat honden en katten na het verhuizen van hun baas soms honderden kilometers aﬂeggen om hun oude vertrouwde
huis weer op te zoeken is niets bijzonders.
Maar dat een beer na vijftien jaar in een
boom gehangen te hebben dit initiatief
neemt is toch wel een mysterieuze gebeurtenis. Ali’s beertje hing al die jaren in een
boom bij de snelweg. Iedereen kende hem.
Iedere keer als Ali langs reed zwaaiden ze
naar elkaar. Waarschijnlijk is alle drukte om
hem heen hem teveel geworden en is hij
aan de wandel gegaan. Tot Ali’s grote verrassing hing hij twee weken geleden opeens
bij Ali’s nieuwe woning in Waalre in een
boom in haar tuin. De foto hieronder is van
deze mysterieuze gebeurtenis het bewijs.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, alhoewel er geruchten gaan dat Lean en Ben
beer wel een handje hebben geholpen.

Vraag het aan Alfred
Joppers of Jodhpurs?

We hebben het natuurlijk over Jodhpurs.
Jodhpurs noemen wij de korte laarsjes die je
draagt samen met korte chaps. Dat is eigenlijk
fout. Eigenlijk noem je de broek die je draagt
als je alleen korte laarsjes aan hebt zonder
chaps een Jodhpurbroek. Een jodhpur is
dus zo’n lange rijbroek met verstevigingen,
meestal van suede van de knie omlaag tot
aan de enkels. Met onderaan een elastiek
dat onder je voet doorgaat. Onder zo’n
jodhpurbroek draag je korte laarsjes.
Gek genoeg zijn wij die laarsjes jodhpurs
gaan noemen. En nog gekker maar wel
gemakkelijker joppers. Overigens is Jodhpur
de tweede grote stad in Rajasthan. Dat is
in India. Jodhpur noemen ze ook wel de
blauwe stad omdat de meeste huizen
blauw van kleur zijn.

Butsm

de
Prijsvraag!!!

Doe mee aan deze prijsvraag en
win een cadeaubon t.w.v. €15 van
CVS Ruitersport!!!
De antwoorden zijn te vinden op de VEM
site, stuur je antwoorden per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl
1. Sinds wanneer bestaat de Eindhovense
Manege?
2. Wie zijn de 7 instructeurs van de VEM?
3. Op welke dag is er geen les voor senioren?
4. Wanneer is de VEM opgericht?
5. Wat betekent de afkorting CAP?
6. Hoe heet het eerste veulen van Rowan?
7. Wie is dit? (foto A)
8. Wie is het paard dat op de foto zo’n rare
bokkensprongen maakt? (foto B)
9. Hoe groot is de springwei?
10. Wanneer is de manege aan de
Roostenlaan geopend?
11. Hoeveel paarden kunnen we kwijt op de
manege?
12. In welke tv serie speelt Penotti?
13. Noem 3 wedstrijden die ieder jaar op de
manege worden gehouden?
14. Wat voor soort uil is er bij de manege
gespot?
15. Wat kost een priveles?
16. Wanneer wordt het 80 jarige bestaan van
de VEM gevierd?

A

Uit alle goede inzendingen wordt 1 winnaar getrokken en die wint de cadeaubon
(de juiste antwoorden komen in de volgende Chambrière)

B

mutsjes
Verjaardagen
December
Ashley van den Heuvel

Januari
1-12-1988

Coco Teheux

1-1-1988

Jeromy Ogrisek-Marèchal 5-12-1997

Kelly Bos

1-1-1994

Puck Greefhorst

7-12-1991

Isabelle Budziak

3-1-1991

Fleur Willems

10-12-1992

Jamie Kames

9-1-1994

Victoria ten Cate

12-12-1992

Marly van Tilburg

17-1-1993

Lois van Gestel

14-12-2000

Peggy Bor

25-1-1995

Alè Zoromski

16-12-1995

Simone Henselmans

17-12-1992

Inge Bazelmans

19-12-1991

Rodin van Zanten

19-12-1998

Anneke van Rangelrooy

23-12-1990

Cleo Dorel

25-12-2000

Iwan

Iwan was op stal heel erg lief, maar soms
wat chagrijnig tegen Patricia.
In de bak ook, en beginners konden er ﬁjn
op rijden.
Maar helaas had hij de laatste tijd last van
zijn benen en rug.
Bij Claudia in de les deed hij ook heel raar:
met galopperen ging hij meteen in t
midden staan, terwijl hij normaal gewoon
goed mee galoppeerden.
Iwan, I miss you!!!
Groetjes
Claudia Dorgelo en Lotte Verbakel

Paarden in de prehistorie
Gebruiksvoorwerpen en
speelgoed uit paardenbotten.
(Weer uit ‘Brabants landschap’
geschreven door Theo de Jong)

Van bepaalde botten uit het paardenskelet maakte men gebruiksvoorwerpen en
speelgoed. De onderste delen van de benen,
de middenhands-en middenvoetsbeenderen, ook wel de meapodien geheten, kon
men het best gebruiken. van de rechte
stukjes been maakte men bijvoorbeeld de
beslagplaatjes voor mesheften. Soms vind
je metapodien die zijn gebruikt als glissen, benen schaatsen. Ze hebben een vlak
gepolijst oppervlak in de lengterichting
van het bot. Teenkoten werden gebruikt
bij het kootspel, een soort kegelspel. Op
het heuvelterrein in Eindhoven werd een
teenkoot met een geboord gat gevonden.
Daar was vermoedelijk een verzwaring in
aangebracht van ijzer of lood, het betrof
hier namelijk een werpkoot. Aansprekend
zijn priksleetjes gemaakt van onderkaken.
Twee naast elkaar geplaatste onderkaken
werden door een dwarslat of dwarsplankje
met elkaar verbonden. Paardenkaaksleetjes
zijn verschillende keren afgebeeld door
Pieter Breugel de Oudere (1528-1569) Kleine
kinderen vermaakten zich op het ijs met
deze sleetjes, die ze met behulp van twee
prikstokken voortduwden.

HOEFSMEDERIJ

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

Richard Wijnen

De kerstpony
Auteur: Lincoln Steffens
Na onze verhuizing was er één ding waarvoor ik me bijzonder interesseerde. Dat was
niet de school in onze nieuwe buurt, en ook
niet mijn kamer in ons nieuwe huis. Nee,
het was de stal op ons achtererf. Mijn vader
liet mij meepraten bij het geven van aanwijzingen voor een box in die stal – een box
die kleiner was dan de drie andere boxen
die voor grote paarden waren bedoeld.
En daarom hoopte ik op een pony; ik bad
en smeekte om een pony, en mijn zusje Lou
geloofde vast dat ik er op kerstmis een zou
krijgen.
Ik zei tegen haar: we hebben drie andere
boxen en geen enkel paard. Maar dat zei
ik natuurlijk alleen in de hoop dat zij het
goede antwoord zou geven. Maar dat
kwam niet.
Toen we een beetje visten bij mijn vader, zei
hij: ‘Misschien krijgen we op een goede dag
wel paarden en een koe.’
Hoewel iedereen al lang en breed wist
wat ik voor kerstmis wilde hebben, hield
ik maar niet op erover te praten. Ik wilde
een pony, en om het geweldig duidelijk te
maken verklaarde ik niéts anders te willen
hebben.
‘Alleen een pony?’vroeg mijn vader. ‘Ja.’
‘Geen rijlaarzen?’
Dat was moeilijk. Natuurlijk wilde ik
graag rijlaarzen hebben, maar ik bleef mijn
voornemens trouw en zei: ‘Nee, ook geen
rijlaarzen.’
‘En geen lekkers? Dat wordt wel een erg
lege kous onder de schoorsteen, want de
kerstman kan toch moeilijk een pony in je
kous stoppen.’
Dat was waar. Een pony kon ook niet door
de schoorsteen. Maar nee. ‘Een pony, of
anders niks’hield ik vol.
Op kerstavond hing ik samen met mijn
zusje mijn kous op. We waren best wel

vrolijk en met tegenzin gingen we naar bed.
Natuurlijk konden we onmogelijk in slaap
komen, hoewel ons was gezegd metéén te
gaan slapen en niet wakker te worden voor
de volgende ochtend om half acht.
Eindelijk sliepen we in, maar we waren al
om zes uur wakker. In onze bedden lagen
we door de open deur met elkaar te praten
en gehoorzaam te wezen tot half zeven.
Toen ging het niet meer. Ik weet niet meer
wie van ons ermee begon, maar opeens
schoten we onder de dekens uit en als de
wind naar de voorkamer beneden, waar al-

lerlei heerlijks ons wachtte. En ja hoor, daar
waren ze, alle kadoos, al die verrassingen,
hele stapels pakjes! Het werd een hele warwinkel, maar in die warwinkel ontdekte ik
al gauw, dat mijn kous leeg was, slap, totaal
leeg, niets erin, en ook niets eronder – niéts.
Ik weet niet meer of ik op dat ogenblik huilde, maar mijn zusje barstte in tranen uit. Ze
holde met mij terug naar bed, en daar huilden we totdat ik woedend werd. Ik kleedde
mij aan, joeg mijn zusje weg en ging naar
buiten. In de stal, op mijn dooie eentje,
huilde ik weer. Zo vond mijn moeder me, in
de ponybox wild snikkend op de vloer. Ik
wilde geen troost en ik wilde geen ontbijt.
Voor ons huis ging ik op de stoep zitten, het
huilen was nu voorbij, maar het was alsof
ik overal pijn had. Ik was zo verongelijkt en
zo diep gekwetst. Als ons verdriet wonden
in ons hart zou slaan, weet ik zeker dat in

het mijne nog een diep litteken zou moeten
staan van die vreselijke kerstmorgen. Mijn
vader leek die ochtend niet op zijn gemak.
Telkens zag ik hem voor het raam staan en
uitkijken.
Een uur later zag ik een man op een pony
door de straat rijden, een pony met een
gloednieuw zadel, een jongenszadel, het
mooiste zadel dat ik ooit had gezien. De
man had zijn voeten niet in de stijgbeugels
omdat zijn benen te lang waren. Veel te
achteloos zat hij op dat prachtige paardje,
dat groter was dan een gewone pony – een
Indiaans paard noemden we dat daar. Het
dier had een witte voorvoet en een witte
bles op het hoofd. Voor zo’n paard had
ik alles willen geven, àlles. De man las al
rijdend de huisnummer en juist toen mijn
hoop – mijn onzinnige hoop – begon te
herleven, reed hij voorbij. Dit was te veel. Ik
liet me op de stoeptreden vallen, barstte ik
in zo’n stortvloed van tranen, dat ik er zowat in verdronken was toen ik eindelijk een
stem hoorde brommen: ‘Zeg, jij daar, ken jij
soms een jongen die Lennie Steffens heet?’
Ik keek op. Daar was de man met de pony
weer. ‘Ja-jawel,’prevelde ik door mijn tranen heen. ‘Dat ben ik.’
‘Nou, ‘zei hij, ‘dan is dit jouw paard. Ik
heb overal naar je gezocht. Waarom is jullie
huisnummer niet duidelijk te lezen? Ik had
hier om zeven uur motten wezen; most
het beest hier voor je vastbinden. Maar ik
heb een glaasje gedronken – heb gevochten
– ze hebben me nog naar het ziekenhuis
gebracht – nou ja - .’
‘D’r af!’schreeuwde ik.
Hij steeg af en zette mij in het zadel. Daarna
wilde hij de stijgbeugels nog op maat
gespen, maar ik had geen geduld, ik wilde
meteen rijden.

Ik reed heel langzaam, stapvoets, zo gelukkig, dat ik ternauwernood wist wat ik deed.
Wat een pronkstuk, - zijn lange manen – de
nieuwe teugels, het zadel. Het was allemaal
van mij!
Ik keerde om en we draafden naar huis,
naar de stal. Thuis werd de stal in orde
gemaakt: dekens, borstels, roskam, vers
hooi. Met mijn zusje zadelde ik het paard
af, legde hem zijn halster om, gaf hem voer.
Het regende de hele dag zodat we maar
bleven borstelen en roskammen. We maakten vlechtjes in zijn manen liepen zn de stal
op en neer met een deken op zijn rug, net
als bij een racepaard.
Na het kersteten holde ik meteen weer naar
de stal om te kijken of alles er nog was:
zadel, hoofdstel, dekens?

Oproep leden VEM

Algemene ledenvergadering Vereniging Eindhovense Manege (VEM) 5 maart 2007.
De VEM wordt geleid door een bestuur van zeven leden. Het VEM-bestuur is eind verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle activiteiten op de Eindhovense
Manege. Activiteiten die worden georganiseerd door de “activiteiten commissie” en de
“Stichting Horse Events Eindhoven” SHEE.
De uitgave van de Chambriere wordt geregeld door een redactie team maar valt ook onder
de verantwoordelijkheid van het bestuur.
Natuurlijk gebeurt alles in goed overleg met de directie van de Eindhovense Manege, Bert
en Judith van de Pol. De functie verdeling van het huidige bestuur is als volgt:
Ad Kuipers - voorzitter
Marie-Claire Wijnen - vice voorzitter
Josine van Dongen - secretaris
Ben Laauwen - penningmeester
Yvonne Hamstra, Tamara van Hulst en Hanneke Lavrijssen zijn algemeen bestuurslid
met ieder een eigen aandachtsgebied.
In de statuten van de VEM is vastgelegd dat een bestuurslid na 2 jaar aftreedt en zich
eventueel weer herkiesbaar stelt. Yvonne Hamstra is aftredend en niet meer herkiesbaar.
De overige leden van het bestuur, met uitzondering van Marie Claire, zijn aftredend
en hebben zich weer herkiesbaar gesteld. De VEM is op zoek naar kandidaten voor het
nieuwe bestuur. Geïnteresseerden voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij een
van de huidige bestuursleden of door het sturen van een e-mail aan;
bestuur@eindhovensemanege.nl
Zie ook www.eindhovensemanege.nl en de Chambriere voor verdere info over de VEM en
de Eindhovense Manege.
De algemene leden vergadering is op maandag, 5 maart 2007,
In de foyer van de Eindhovense manege en begint om 20.00 uur
KOMT ALLEN!!

Nader bekeken
Wat is het effect van extreme kou
op de hoeven van je paard?

Het effect van extreme winterse kou zal over
het algemeen nihil zijn. Het hoorn van de
hoefschoen is een slechte geleider. Hierdoor
zal extreme kou, maar ook extreme warmte,
niet snel vat krijgen op het inwendige gedeelte van de hoef. De zeer goede doorbloeding
van de hoef zorgt ervoor dat de lichaamstemperatuur op peil blijft. De winterse
temperaturen zijn bij ons zelden zo laag dat
je ervoor moet kiezen om de paarden op stal
te houden. Naar de effecten van pekel op de
hoeven is tot op heden geen onderzoek gedaan. Wel is bekend dat bij paarden waarmee
regelmatig strandritten worden gemaakt, een
zuiverende werking werd opgemerkt als gevolg van de inwerking van het zoute water.
Pekel bestaat ook uit zout. Zout zuivert de
straal, witte lijnen en andere weken hoornige
delen. Het harde hoorn van de hoefschoen
is vrijwel ondoordringbaar voor stoffen van
buitenaf. Het is dus niet waarschijnlijk dat
pekel slecht is voor de voeten van je paard.

Vaak zie je dan dat vieze uitvloeiing uit een
neusgat komen, wordt het hoofd aan de
zijkant iets dikker dan kan het paard door
de pijn slecht gehumeurd raken. Bij paarden die vaak met het hoofd schudden, het
zogenoemde head shaking syndroom, is het
schudden waarschijnlijk een uiting van pijn
of irritatie. De oorzaak hiervan is onduidelijk, maar vaak genoemde oorzaken zijn een
ontstoken neusslijmvlies, een geïrriteerde
kaakboezem of voorhoofdholte, een ontstoken zenuw en pijn in het middenoor.

Kunnen paarden last hebben van
hoofdpijn?

Nou en of! Voor zover we weten is het wel
een ander soort hoofdpijn dan de meeste
mensen wel eens hebben, bijvoorbeeld bij
mentale stress of s’ochtends bij het opstaan
na een gezellig feestje. Een grote bron van
hoofdpijn bij een paard is het gebit. Met
name een ontsteking van een kieswortel kan
hoofdpijn bezorgen. Dit uit zich niet alleen
in slecht eten, proppenmaken en slecht aan
het bit lopen, maar paarden kunnen er echt
chagrijnig van worden. Het paard heeft,
net als mensen, bepaalde holtes ( boezems
) in het hoofd. Met name de kaakboezem is
nogal eens een oorzaak van hoofdpijn. De
wortels van een aantal kiezen komen uit in
de kaakboezem. Als deze gaan ontsteken en
niet goed worden behandeld, kan dit ervoor
zorgen dat de kaakboezem ontstoken raakt.

Hoe herken je rugklachten bij een
paard?

Rugklachten bij paarden kunnen zich uiten
in duidelijke pijn in de rug. Dit merk je als je
paard rijkunstige problemen of kreupelheid
ontwikkelt waarbij de oorzaak niet in de benen kan worden gevonden. Aan het gedrag
van je paard kun je veel aﬂeiden. Heeft je
paard moeite met de lengtebuiging, houdt

hij zijn hoofd scheef of draagt hij zijn staart
scheef? Dan zijn dit tekenen van rugklachten.
Andere tekenen zijn dat je paard een kortere
pas maakt met een achterbeen, de achterhand niet onder kan brengen of verzet toont
bij bepaalde oefeningen.
Bij het tonen van verzet zal je paard staken,
steigeren, naar het been slaan of bokken. Om
verdere klachten te voorkomen kan een aangepast trainingsschema helpen. Rugklachten
kunnen worden veroorzaakt door een ongeluk, maar ook door de bouw van het paard
zelf, de invloed van de ruiter, de ligging van
het zadel of een langdurige kreupelheid.
De oorzaken van rugklachten kunnen met
technieken uit de acupunctuur en manuele
therapie worden opgespoord en verholpen.
Met behulp van deze technieken is het mogelijk om blokkades in de wervelkolom op te
heffen en de spieren los en soepel te maken.
Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig
zoals het maken van röntgenfoto’s.

Geestelijke gezondheid van het
paard

Naast een goede basisconditie, is ook van
belang dat je paard lekker in zijn vel zit.
Alle paarden hebben fysiek sociaal contact
nodig. Het elkaar knabbelen, spelen en bij
elkaar kunnen staan is noodzakelijk voor
paarden om te leren hoe ze zich sociaal moeten gedragen. Paarden die dit niet hebben
geleerd staan op latere leeftijd sneller bloot
aan stress die chronisch kan worden. Contact
met mensen kan voor paarden een gebrek
aan natuurlijk sociaal contact met soortgenoten zeker iets compenseren. Maar nooit
helemaal. Niet dat paarden alleen maar in de
wei of in de loopstallen moeten staan. Laat je
paard geregeld los in een groepje of per duo
zodat je paard kan snuffelen en ruiken aan
het paard dat bij hem staat. Je moet natuurlijk
wel kijken of de paarden sociaal met elkaar
omgaan, vechten is ongewenst gedrag. Vaak
dieren van het zelfde geslacht geeft wat wrijving. Denk dus creatief mee met de behoeften van je paard. Maar vergeet hierbij niet dat
niet alle paarden samen gaan.

Conditie van het paard

Elk gezond paard kan volgens sportfysioloog
Eric van Breda met gemak een rit van 20 tot
25 kilometer aan. Toch moet de ruiter zijn
paard goed in de gaten houden. Paarden
geven niet snel hun grens aan. “het paard
behoort tot de betere atleten van deze aarde.
Wanneer je met een jong [paard een lange rit
gaat maken is het wel zaak om in de eerste
jaren zijn botten en pezen te versterken. Dat
doe je door ongeveer drie keer in de week
met hem bezig te zijn. Een goede conditie
opbouwen kun je bereiken door afwisselend
te stappen en te draven. Daarnaast is het
belangrijk een redelijke basiscontrole over je
paard te krijgen en zijn orenspel te lezen. Aan
zijn oren kun je namelijk zien hoe de vlag er
mentaal en fysiek bij hangt. Er zijn paarden
die vanuit hun karakter verder gaan dan ze
normaal zouden doen. Daarom is het goed
om tekenen van vermoeidheid in een vroeg
stadium te herkennen zodat je extra pauze
kunt inlassen. Tekenen van vermoeidheid
zijn: minder nauwkeurig bewegen ( zwalken en slingeren ), oren plat in de nek, meer
mesten dan normaal en overmatig zweten.
Merk je dat je paard vermoeid is? Stap dan af
en loop een stukje met hem mee. het gewicht
van de bijrijder is nogal wat voor zo’n paard.
Een paard blijft toch altijd nog een collega
levend wezen, een kameraad waar je samen
mee weggaat en weer terugkomt!

?!
?!
?!
?!?!
Wist je dat...

?!
?!
?!

... Sinterklaas op de manege op bezoek is geweest

... hij onder de indruk was van de rijkunsten van de aanwezige jeugd
... hij een paar pieten bij zich had die er ook wel wat van konden

... die pieten volgend jaar graag mee willen doen met de cappenrace
... een jongetje in Waalre Duck herkende tijdens een ﬁlmsterrenrit
... hij riep; ‘kijk dat is het paard van Sinterklaas!’

... daarop een andere Waalrese slimmerik riep; ‘en erop zit de vrouw van Sinterklaas!’
... Bert-Jan ooit in een droogtrommel heeft gezeten.
... hij daar niets ernstigs aan heeft overgehouden.
... Pim en Lipton iets met elkaar hebben

... paarden in de schemering en ‘s nachts beter zien dan mensen.

... het paard een gezichtsveld heeft van 300 graden als je uit gaat dat wij mensen een
gezichtsveld hebben van 100 graden.
... 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 vind
... er dan genoeg te fotoshoppen valt

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
Hooi pony/paard per maand

275,–
250,–
230,–
15,–
13,–
15,–

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

