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Bestuursmededelingen
De algemene ledenvergadering van de vereniging
Eindhovense Manege op 5 maart j.l. is goed bezocht.
Tijdens deze vergadering is er door het zittende bestuur
het afgelopen jaar besproken en de planning voor 2007
afgegeven. Omdat de VEM dit jaar 80 jaar bestaat worden er diverse activiteiten, feestelijkheden georganiseerd
ook staat er reünie op zaterdag avond 1 september in de
planning. Kijk regelmatig op de VEM website en naar de
posters en info-zuil in de foyer van de manege.
Drie bestuursleden hebben het bestuursstokje
overgegeven aan drie nieuwe bestuursleden.
Yvonne Hamstra, Tamara van Hulst en Josine van Dongen
hebben hun bestuursfunctie overgedragen aan; Edith van
Griensven, Brigitte Dijstelbloem en Monique Winkel.
Josine, Tamara en Yvon bedankt voor al jullie inzet namens
de andere bestuursleden. Fijn dat jullie zelf hebben aangegeven nog actief te willen zijn in de diverse commissies
van de VEM.
Brigitte, Edith en Monique welkom in het bestuur van de
VEM we gaan er een nuttige maar vooral een gezellige en
ﬁjne bestuursperiode van maken.
Ad Kuipers
voorzitter

Uitslagen wedstrijden en ritten
FNRS Dressuur (18-03-2007)

Jeugd F1 t/m F3

Mededeling

Agenda
11 - 13 mei 07 KNHS Springen paarden
17 - 20 mei 07 Concours Hippique

Onze excuses voor het lang op zich laten
wachten van deze uitgave.

27 - 28 mei 07 Pinksterritten
01

jun 07 Voetbal E’hovense Manege

De Redactie
08 - 10 jun 07 KNHS Dressuur/ Springen
pony’s
24

Inleveren kopij volgende
Chambrière vóór 8 juni.

De kopij kan worden ingeleverd in
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl

jun 07 Orientatierit en Wokparty

13 - 15 jul 07

KNHS Dressuur paarden

11 - 12 aug 07 Ruiterweekend Jeugd

1 Nick van de Mortel
2 Lisanne de Laat
3 Carmen Winkel
4 Eliette van Griensven
5 Nikki van de Pol
6 Peggy Bor
7 Malin de Vries
8 Claudia Dorgelo
9 Robin Key
10 Lisanne Oomens
11 Annemijn van Wees
12 Mandy van de Boogaert
13 Simone Hoejenbos
14 Nicole Close
15 Ale Zoromski
16 Julia van ‘t Hoff
17 Lotte van Wees
18 Victoria ten Cate
19 Renee Roufs

Senioren F1-F6
Joy
Kaatje
Jasmin
Jade
Roosje
Freek
Windekind
Duck
Roosje
Coco
Roosje
Herby
Freek
Blesje
Herby
Blesje
Herby
Alfred
Alfred

240
239
236
235
235
234
232
232
229
228
227
226
226
225
225
223
221
215
212

F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F2
F3
F3
F1
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3

1 Anika van Winkel
2 Isabelle Budziak
3 Jill Teheux
4 Pascalle Kruijer
5 Solange van Griensven
6 Tim Winkel
7 Iris Cornelis
8 Evi van Steenis
9 Sharina van Gessel
10 Marleen Boerenkamp
11 Nancy van Dooren

Victory
Pim
Ling
Laslo
Jade
Jasmin
Pim
Kaatje
Moeson
Phoebe
Duck

247
241
240
225
223
221
221
219
216
202
199

F4
F9
F6
F7
F4
F4
F7
F5
F5
F6
F4

Buiten mededinging:
Daphne Ketelaars

Vicky

213 F6

Jeugd F4-F12

1
2
3
4
5
6

Monique van de Sande
Corine van Elferen
Debbie van Dorst
Wilma de Laat
Caroline Hoosemans
Mieke Vriens

Penotti
Freek
Kaatje
Duck
Duck
Moeson

243
237
225
225
214
214

F2
F2
F6
F2
F6
F4

Ling
Lady Lu
Lady Lu
Alfred
Palenque
Kaatje
Rowan
Coco
Lipton

254
240
239
234
230
218
216
214
209

F10
F9
F10
F10
F8
F7
F7
F7
F7

Senioren F7-F12
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Coco Teheux
Amber Holleman
Charlotte Budziak
Lincy van de Endert
Femke Melgert
Karin Key
Lydian Versleeuwen
Danielle Hamelink
Iris Geister

Nieuwe Bestuursleden

Corine van Elferen vertelt...

Hallo allemaal,
Ik ben Brigitte Dijstelbloem, 37 jaar en ik ben een recreatieve ruiter op de gezellige vrijdagavond, ik bezit geen eigen paard, maar heb mijn hart verloren aan Beethoven... In het
dagelijks leven ben ik secretaresse bij een bedrijf dat paardenstallen, garages en schuren
bouwt, vandaar dat ik ook steeds meer te maken kreeg met paarden en toen een vriendin uit
de straat een paard kocht dat hier op de manege kwam te staan en ik daar een keer op mocht
rijden besloot ik om maar weer eens op les te gaan.
Ik ben sinds 05 maart lid van het bestuur van de VEM. Dit doe ik omdat ik op deze manier
hopelijk een goede bijdrage kan leveren aan de manege en hun activiteiten.

Zaterdagochtend stonden we al op tijd in
de startblokken: het vrouwelijke deel van
de vrijdagavond 8-uur les, en hun dochters,
gingen een weekend naar de Ardennen
voor 2 ﬂinke tochten op IJslandse paarden!
We hadden een blokhut gehuurd op een
camping, die precies bood wat we nodig
hadden: bedden om in te slapen, een tafel
om aan te eten en een fornuis om eieren op
te bakken, waar we maar meteen na aankomst aan begonnen. Maar daarna kregen
we toch haast, geen tijd te verliezen.
IJslanders zijn prachtige, veelzijdige beesten. Ze zijn klein, maar oersterk. Zelfs met
80 kilo op hun rug springen ze als klipgeiten door het kreupelhout tegen de berg
omhoog. Ze leven bij voorkeur in kudde en
staan zomer en winter in de weide. Bijvoeren is niet nodig.
Claudy, Roland en Mark, waar we mee afgesproken hadden namen ons een heel eind
mee de berg op. Daar moesten we eerst
onze pony’s vangen, wat vooral voor Anika
een klus bleek. Daarna ze aan de hand mee
naar beneden leiden, en vervolgens de
langharige, modderige pony’s schoon zien
te krijgen, waarbij schoon gelukkig iets heel
anders bleek te zijn dan wij gewend waren.

Tot kijk op de manege!
Als nieuw bestuurslid van de VEM ,wil ik me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Edith van Griensven, ben 44 jaar en samen met mijn dochters; Eliette, Solange
en Mazarine (sinds kort), rijden wij al een aantal jaren bij de eindhovense manege en sinds
1,5 jaar hebben wij een eigen paard Jade.
Daar ik veel op de manege ben, dacht ik misschien kan ik wat meer voor de manege betekenen en toen Ad met de vraag kwam of ik iets voor een bestuursfunctie voelde,dacht ik
waarom niet en ik stelde me kandidaat.
Ik zal me vooral bezig gaan houden met de cursussen die op de manege gegeven worden.
Zijn er van jullie kant vragen of ideeen, ik ben vaak op de manege aanwezig en spreek me
gerust aan.Ook wil ik even jullie aandacht vragen voor het volgende: er zijn veel aktiviteiten
op de manege,zeker nu het buiten seizoen is begonnen, en daar hebben we veel vrijwilligers
voor nodig, buiten het feit dat het gezellig is om te helpen is het vaak ook heel leerzaam en
zie je de paardensport ook eens van een andere kant.
Groetjes Edith
Hoi. Ik zal me even voorstellen.
Mijn naam is Monique Winkel en ik ben bij de laatste ledenvergadering van de VEM toegetreden tot het bestuur. Ik ben bijna 4 jaar geleden begonnen met paardrijden bij de manege.
Als kind heb ik een jaar of 10 paard gereden en toen mijn oudste twee kinderen (Tim en
Anika) bij de VEM gingen rijden begon het bij mij ook weer te kriebelen. Ook mijn man
(Nick) en mijn jongste dochter (Carmen) zijn toen samen met mij begonnen met rijden.
Inmiddels hebben wij twee eigen paarden: Jasmin en Victory.
Ik ben zo goed als elke dag op de manege. Als je me niet kunt vinden op mijn paard of in de
stallen hang ik wel ergens aan de bar.
Dus als er zaken zijn waarvan je denkt dat is iets voor het bestuur... aarzel niet om mij te
benaderen.
Groetjes,
Monique Winkel

Nou dachten we toch al eens eerder op een
paard gezeten te hebben, maar het eerste
half uur op een IJslander voelt aan als de
allereerste keer op een paard! Je kunt met al
dat gedribbel geen enkel ritme vinden wat
bij het paard past. Uiteindelijk had ik een
soort tussenvorm gevonden tussen lichtrijden en doorzitten, waarbij alleen nog maar
mijn ribben, rug, heupen en bovenbenen
pijn deden. De rest ging best. Maar bij de
eerste galop waren alle aanpassingsmoeilijkheden vergeten. Alsof je op topsnelheid
in je luie stoel door de bossen en bergen
gedragen wordt.
Aan het einde van de dag de welverdiende
après-cheval, compleet met wijn, hapjes
en stoere verhalen. Daarna in de auto naar
de Ardenner-italiaan voor pizza’s en moe
maar voldaan onder de wol.
Laten we het hier niet over snurken (hé,
Corine), hoesten (hé, Monique W.) of
oordopjes (hé, Monique S.) hebben, en al
helemaal niet over aantrekkelijke studenten-buren (hé, Anika en Lisanne), maar
over het heerlijke ontbijt dat ons ‘s ochtends
stond te wachten. En vooral natuurlijk over
de volgende rit.
Nu wisten we wat ons te wachten stond, en
we gingen er helemaal voor!
Al snel raasden we door de
bergen en dorpen waar de
plaatselijke bevolking onstuimig opgeschrikt werd van de
zondagochtendmis. Helemaal
in ons element, vlogen de
modderkluiten ons links en
rechts om de oren.
Helaas, aan alles komt een
eind. Een biertje met de mannen in de kantine op de goede
aﬂoop, en weer terug naar
huis.
Een heel geslaagd paardenweekend, wat zeker voor
herhaling vatbaar is.

Paardenlogo’s

Inderdaad het eerste logo met een paard is het logo van HASTENS .
Hastens maakt bedden waarin paardenhaar is verwerkt.
Er zijn maar weinig materialen die geschikter zijn voor een bed. Een paardenhaar is namelijk voorzien van een ongelooﬂijk intelligent ventilatiesysteem. Via de holle haar wordt het
vocht zo snel vervoerd dat als je een streng paardenhaar nat maakt met water en vervolgens uitschudt, het paardenhaar nagenoeg droog is. Met andere woorden : een paard
bezit gewoon een airconditioning, waarmee het zich ’s zomers droog kan wuiven. Dat een
matras, waar lichaamswarmte al gauw in vocht wordt omgezet, snel droogt, is uiteraard
een eigenschap van onschatbare waarde.

Handelsonderneming Ingrid van Berlo
Alles voor Paard & pony
Laan ten Boomen 4
5715 AB Lierop
Tel. 0492-335353

Ook rijlaarzen, ruiterjassen, caps, etc. en kado-artikelen

Fouragehandel Verhoeven b.v.
Fourage en Transport
voor al uw stro en hooi

De Branten 8
6027 NL Soerendonk

Telefoon
Telefax

0495 - 591244
0495 - 594097

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

Verzekeringen
Financieringen
Hypotheken
Paardenverzekeringen
Florencelaan 24 - 5632 PT Eindhoven - 040-2423535

Samenwerkingsproject Ali van de Pol en Tim Vosters

Vraag het aan Alfred
KREUPEL, wat is dat eigenlijk?
Wanneer een paard een been extra belast om het
andere been te sparen, is zijn gang onregelmatig:
dit noemen we KREUPEL. Het paard zal proberen het kreupele been te ontlasten. Bij het lopen
valt het paard steeds op het goede been. Met
het kreupele been maakt het een soort verkorte
pas naar voren. Maar waardoor komt het dan
dat hij kreupel loopt? Een paard kan plotseling kreupel gaan lopen als er bijvoorbeeld
een steen of een ander scherp voorwerp in
zijn hoef blijft zitten. Het beste kun je even
afstappen en de hoeven kontrolleren en
eventueel het voorwerp wat de kreupelheid
veroorzaakt eruit krabben. Daarom is het altijd
handig vooral buiten daarvoor iets bij je te hebben. Verder kan een paard door veel oorzaken
kreupel gaan lopen. Hij kan van alles aan
zijn been of hoeven hebben. Veel komen
ziektes en gebreken aan de hoeven voor.
Daarom moeten de hoeven goed
verzorgd worden en na iedere rit voorzichtig schoongemaakt. KREUPEL is
dus geen ziekte maar een reactie op iets
wat niet lekker zit bij het paard.
Dat kan iets onschuldigs zijn of soms
ook iets heel ernstigs. Dus altijd melden
als je denkt dat je paard kreupel loopt,
ook tijdens een buitenrit. Door blijven
rijden kan gevaarlijk zijn en je wil natuurlijk ook niet dat je paard pijn heeft.

Butsmutsjes

de

“Kan jouw paard hoger springen dan die
hindernis?”
“Ja natuurlijk, die hindernis kan niet springen!!
Er komt een cowboy bij een ranch die een
paard wil huren. Dat kan en de eigenaar
zegt tegen de cowboy: “Als je ‘poeh’ zegt
stopt ie en als je ‘poehpoeh’ zegt gaat ie
lopen.” De cowboy stijgt op en rijdt weg.
Hij zegt “poeh” en het paard staat stil. Hij
zegt “poehpoeh” en het paard gaat weer
lopen. Dan komen ze opeens bij een ravijn.
De cowboy herinnert zich net op tijd hoe hij
het paard moest stoppen en roept “poeh!!!”.
Het paard staat net voor de rand stil. Zegt
de cowboy: “Poeh poeh, dat scheelde
niks!!!”
Tante is met haar nichtje een dagje naar de
paardenmarkt. “Oh, kijk eens wat een lieve
pony’s “ roept ze als ze een paar shetlanders ziet. “Zou je er niet eentje willen hebben?” “Tuurlijk” zegt haar nichtje. “Maar
m’n moeder wil beslist geen dieren thuis.”
“En je vader?” informeert haar tante. “O,
die mag blijven van d’r”.
Twee ezels staan in de wei. Plotseling vliegt
er een paard voorbij. Even later gaat er nog
een door de lucht.
“Volgens mij hebben ze hier een nest,” zegt
de ene ezel.
“Welnee,” zegt de ander,” ze vliegen naar
het Zuiden. Het zijn trekpaarden.”

Interview met Stagiaire
(door Claudia)

Verjaardagen

Hoe heet je?
Nettie.

Maart

Hoe oud ben je?
20 jaar.
Waar woon je?
In Weert.
Heb je een eigen paard?
Ja, vier zelfs!
Wat zijn je hobby’s?
Paardrijden.

April

Maureen Jansen

4-3-1996

Wiep van der Linden

2-4-1995

Peggy Stegemann

8-3-1991

Evi Oomens

2-4-1996

Nerissa Roestenburg

18-3-1994

Max van den Abeelen

3-4-1997

Janis van der Goot

27-3-1998

Charity van Gessel

12-4-1994

Aliki Karneris

29-3-1994

Nikki van de Pol

12-4-2002

Estee ten Brink

30-3-1996

Wieke Bijleveld

14-4-1993

Simone Colen

16-4-1989

Stefanie Vriens

17-4-1994

Ella van Leeuwen

20-4-1993

Cady Clark

20-4-1996

Inay Ooms

21-4-1992

Fleur Henskens

22-4-1991

Frank Vos

23-4-1993

Jill Teheux

25-4-1992

Melanie Petersen

26-4-1989

Maud Everstijn

26-4-1993

Nicole Close

29-4-1994

Welke opleiding doe je?
Paardensport NHB Deurne niveau 3.
Wat leer je met je stage?
Omgaan met paarden, paarden trainen, omgaan
met jonge paarden en hengsten en nog veel
meer.
Hoe lang duurt de opleiding?
3 jaar.
Wat vind je van de manege?
Een hele ﬁjne manege,goed geregeld en de paarden lopen er netjes en verzorgd bij.
Wat vind je van de manegepaarden?
Goede paarden,erg braaf onder het zadel.
Wat vind je het leukst om te doen op de
manege?
Met de paarden omgaan.

Kleuren.

Paarden en pony’s komen in allerlei kleuren voor. Die kleuren hebben af en toe een
speciale naam.
Ik zal er een paar opnoemen.
vos
palomino
schimmel
appaloosa
bruinschimmel
pinto
Dat zijn er een paar en ook meteen de bekendste. Je heb er natuurlijk nog veel meer.

Paarden in de prehistorie

Vosters Electra Reusel

Hoeﬁjzers en geluk
Hoeﬁjzers brengen geluk. Twee hoeﬁjzers
uit Someren dateren van omstreeks 1200 en
werden tijdens de bouw van een woonstalhuis in de kuil van een middenstaander,
samen met een –gevulde- kookpot, achtergelaten. Moesten ze voor het toekomstige
geluk van de bewoners zorgen? Vooral als
je een hoeﬁjzer vond van het linkeracherbeen van een grijze merrie, en dan nog lang
de kant van de weg, had je mazzel! Eerst
werden hoeﬁjzers, om heksen te weren met
de uiteinden naar beneden boven de deur
gespijkerd. Later hing men de hoeﬁjzers
andersom, met het open einde naar boven,
zodat het geluk er beter in bleef zitten. Het
geluk was alleeen van kracht als het hoefijzer met drie spijkers in drie slagen was bevestigd. Ook zou de bliksem niet inslaan of
de boerderij door brand worden verwoest.
Als in het huis een winkel was gevestigd,
trok zo n hoeﬁjzer ook klanten aan.

Al 100 jaar een traditie voor
jong en oud en natuurlijk voor ruiters.
Ook voor feesten en partijen.
Leenderweg 1 - Aalst
Telefoon: 040 - 2212892
hut-pils@hetnet.nl
Groetjes, het Hut-team

Bedrijfs-, personen- en
paardenwagens:

HOEFSMEDERIJ

* In- en verkoop
* Reparatie
* Onderhoud
* APK I en II keuringen
* Automatische transmissie
Quinten Mathijslaan 65d
5642 JK Eindhoven
Telefoon 040-2982898
Fax 040-2982935

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

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.
Tel./Fax: 0497 - 641487

Richard Wijnen

e-mail: e.grassere1@chello.nl

Erkend Elektronisch Installateur

Victory

Ruitersport
Carin Kees
Brücknerplein 1
5653 ER EINDHOVEN
Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Ma t/m do 13.30 - 19.00 uur
Vrijdag
13.30 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00 - 16.00 uur

Zoals jullie wellicht hebben gezien staat
vanaf december 2006 een nieuw paard op de
manege. Ze is een kwpn paard en is geboren
op 24 april 2002. Haar echte naam is Vrea
maar dat vonden we niet zo’n mooie naam.
Daarom hebben we haar Victory genoemd.
Haar vader heet Polansky en haar moeder
heet Marea.
We hebben haar als tweede paard gekocht
omdat ons eerste paard Jasmin het toch wel
erg druk had. We rijden namelijk met ons hele
gezin (5 man sterk) en we vonden allemaal
dat we toe waren aan een tweede paard erbij.
We hebben haar gevonden in Mariahout bij
dezelfde stal waar we Jasmin gekocht hebben.
We hebben haar een paar weken op proef
gehad en ze is zo goed bevallen dat we haar
hebben gehouden.

Victory is een schimmel. Ze is nu nog bruin
met een paar witte vlekken maar komende
jaren zal ze steeds witter worden. Ze is 1.74 m
hoog. Het is op stal een echte knuffelbeer en
kan er niet genoeg van krijgen om gekroeld
te worden. Ze leerde van ons al snel hoe ze
paardensnoepjes moest eten (deze had ze
blijkbaar nog nooit eerder gegeten). Tegenwoordig struint ze je zakken af op zoek naar
iets lekkers.
Onder het zadel is ze over het algemeen heel
braaf maar we hebben inmiddels wel ontdekt
dat ze ook haar streken kan hebben. Maar dit
is eigenlijk geen echte verrassing. Ze is tenslotte nog jong en een paar bokkensprongen
horen daar ook bij.
Op de foto zien jullie Anika op Victory.
Groetjes van Nick, Monique, Tim, Anika en
Carmen Winkel en natuurlijk van Victory en
Jasmin

Nader bekeken
Het rijkostuum veranderde enigszins
tussen 1830 en 1850 maar het moest nog
steeds naar de heersende normen worden gemaakt. Zwaar getailleerde jasjes
met daaronder speciale corsetten om het
zandloper effect te bewerkstelligen. Het
dameszadel onderging op zichzelf ook een
verandering, het werd vlakker waardoor
de dames niet meer achterover dreigde
te gaan zitten wat erg vermoeiend was.
De eerste kruk die zich op de rechterkant
van het zadel bevond ging nu langzaam
verdwijnen. Hij was zo hoog dat het
moeilijk was de teugels op een lijn te
houden. Eerst werd deze kruk verlaagd, je
weet maar nooit of je hem echt wel missen
kan, later verdween deze kruk totaal. Alle
“moderne” dameszadels hebben deze kruk
niet meer de oudere hebben soms nog een
klein uitstulpinkje. De kamer voor in het
zadel werd daarna opengemaakt en teruggesneden en voorkwam op deze manier
de drukkingen op de schoft van het paard.
Hierdoor werd ook een beter contact met
het paard verkregen. We spreken over
1875.

De geschiedenis van dames te paard
Deel 2
Pas in 1776 door een rij-instructeur ondervonden moeilijkheid bij het springen waarbij
hij zijn spoor in het zadel heeft gedrukt om
niet te vallen vervolgens zijn been over de
andere kant gooide toen zijn paard steigerde,
ging men denken aan een ander manier van
veiligheid. Toch zou het nog tot 1825 duren.
Men vond dat het linkerbeen er maar werkeloos bij hing omdat de stijgbeugel alleen
enige steun gaf zonder verder veiligheid. Vijf
jaar later vond Jules Charles Pellier de 3de
kruk uit te samen met de 2de kruk, de vork
genaamd vervolgens werd het zadel een stuk
veiliger. Door het linkerbeen iets op te trekken zat men vaster bij bokken of steigeren
van het paard. Deze uitvinding werd ook wel
de Magna Carta voor vrouwen

of de Verklaring van Onafhankelijkheid voor
vrouwen genoemd en werd ook geclaimed
door FranÁois Baucher. De springmogelijkheden werden op deze manier ook veiliger.
De versierselen werden ook minder, men
zat immers op het geborduurde gedeelte en
dat gaf meer ongemak dus werd de zitting
van zacht leer of suede gemaakt. Langs de
randen, het zakdoeken tasje werd de bestikking in de victoriaanse tijd gehandhaaft. De
kleding werd door de eeuwen naar de laatste
mode gedragen er bestond geen speciale
rijkleding. Tot in de late 19de eeuw werden
onpraktische lange, wijde, volumineuze
rokken met petticoats te paard gedragen. De
paarden werden daar dan ook op voorbereid
met grote dekens alvorens de dames mochten opstijgen.
De balanssingel die ooit werd
aangebracht hield het zadel
in de draf en galop op de
juiste plaats en voorkwam
schade aan de rug van het
paard, nodeloos te zeggen
dat een goede amazone met
het juiste dameszadel op
het juiste paard deze balanssingel niet nodig heeft. Maar
de hedendaagse dameszadels, bijna
allemaal tweedehands hebben niet
altijd de juiste pasvorm en moeten dus
met enkele aanpassingen, dekens en
balanssingel, worden gereden. Rond
1860 toen de meeste dameszadels 3
krukken hadden werd het muiltje, de
voorloper van de stijgbeugel vervangen door de modernere stijgbeugel en
ging men denken aan een veiligheidssluiting voor de beugelriem. Dit voor het geval

de dame rechts achterover van haar paard
zou vallen en dat zij dan vervolgens niet
zou blijven hangen in haar stijgbeugel. Om
het verlengen en verkorten van die beugel
werd de rolbalanssingel aangebracht door de
balanssingel in te korten werd de stijgbeugel
ook korter, dit systeem was geen lang leven
beschoren en men ging verder zoeken. De zadelmakers hebben op hun eigen manier deze
moeilijkheid opgelost door een springhaak
aan het zadel te bevestigen die openspringt
als er een bovenwaardse druk opkomt.
Andere hebben zich met de stijgbeugel bezig
gehouden. We kennen de dubbele stijgbeugel
die openklapt bij het aanhaken van de teen,
deze stijgbeugel is in allerlei manieren op de
markt gekomen, in 1, 2 en 3 delen de meerdelige hadden als probleem dat bij een eventuele val de onderdelen kwijt konden raken.

Rond 1920 werden de kussen gemoderniseerd die zeer zwaar gevuld werden en het
zweetblad aan de rechterkant werd kleiner.
Dit kwam ook het gewicht ten goede. De
oude zadels zijn extreem zwaar. De moderne zadelmaker houd zich niet meer bezig
met dameszadel, maar toch zijn er hier
en in Engeland nog echte vakmannen die
het aandurven om deze zadels te maken.
Het grote probleem is en blijft de boom
een speciale houten frame dat de bovenkruk, de vaste kruk, op deugdelijke wijze
bevestigd houd. Vaak worden oude zadels
totaal uitgepakt om op de oude boom een
nieuw zadel te bouwen. Sinds kort is er
een bomenmaker die zich het lot van de
dameszadel boom heeft aangetrokken en
hij maakt nieuwe zadels en restaureert de
oude.
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Wist je dat...

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

... de coniferen rond de stapmolen een kopje kleiner zijn gemaakt

... alle passerende paarden nu kunnen zien dat de stapmolen vol thuisblijvers staat
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... de paarden die in de stapmolen staan nu kunnen zien dat ze geen meter opschieten
... beide partijen nu een stuk rustiger reageren op elkaar
... er ook paarden zijn met wisselende contacten
... Itan wat dat betreft de kroon spant

... je paarden die in het wild leven niet mag knuffelen
... het anders geen wilde paarden meer zijn

... in Nederland zo’n 456.000 mensen de paardensport beoefenen.
... daarvan 80 procent vrouw is.

... er kinderen zijn die Alfred en Blesje voor de grap Halfvingers noemen.
... het natuurlijk eigenlijk Haﬂingers zijn.

... wij tegenwoordig een vrouwen voetbalteam hebben.
... zij al twee toernooien achter de rug hebben.
... dit met een lekker balletje is.

... Bert een zakje bij heeft voor de ademhalingsproblemen.
... Ben sjans had met een fries.

... Jeroen het record bitterbal eten verbroken heeft.
... het 80 bestaan een super gezellig feestje was.

... het pas om 6.00 uur helemaal was afgelopen.

... we helaas afscheid hebben moeten nemen van Patricia.
... zij nu in de paarden hemel is.

... ze een mooi leven heeft gehad.
... Goofy dol was op borsten.

... hij wist hoe hij een vest uit moest doen.

... hij een poging deed Jolanda uit te kleden.
... Rowan een g-spot heeft.

... zij graag op haar schouder gepoetst en gekriebeld wordt.
... ze dit duidelijk aangeeft.

... Danielle haar iedere maandag een volledige massage geeft.
... Rowan hier met volle teugen van geniet.

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 januari 2007

De kwartaalkaart is 13 weken geldig. Indien u een week niet kunt rijden, kunt u deze les
binnen het kwartaal inhalen.
Indien u kiest voor contante betaling of betaling via de bank, gaarne betalen voor de 2e les.
Betaling via de bank overboeken naar Rabobanknr. 10.11.82.287 (uitsluitend voor lesgelden en pensiongeld)
Junioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les
kw.krt eigen pony bank/contant
kw.krt eigen pony aut. incasso

147,00
142,50
13,50
117,00
112,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les
kw.krt eigen paard bank/contant
kw.krt eigen paard aut. incasso

184,00
179,50
16,50
134,00
130,00

Verenigingstarieven 2007

Jeugdleden (t/m 18 jaar)
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
KNHS registratiekosten (eenmalig)
KNHS basisafdracht
Donateurs

12,50
30,00
3,00
13,50
25,00

Privélessen
Privéles manege paard
Privéles eigen paard
Privéles gezamelijk (2 pers.)

31,00
27,00
55,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit
25,00
Pensionstalling
Paard/pony per maand box
Paard per maand - boxje
Pony per maand - boxje
Stalling per dag per paard
Stalling per dag per pony

283,00
258,00
237,00
15,00
13,00

(€ 11,00 bij automatische incasso)
(€ 28,00 bij automatische incasso)
*
*
(of meer)

Voor de beste kwaliteit!
naar keurslagerij
ALBERT VOS

*KNHS afdracht niet verschuldigd indien in bezit van geldig ruiterpaspoort, ruiterbewijs
of koetsiersbewijs
Betaling contributies: Postbank 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Maar ook voor koude en/of warme
buffetten bent u bij ons
op het juiste adres.
ALBERT VOS, keurslager
Blokvenlaan 2
5581 GN Waalre
tel. 040 - 22 12 571
email: info@vos.keurslager.nl

