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Bestuursmededelingen
Bij het uitkomen van deze Chambriere hebben we nog
twee “KNHS-outdoor” evenementen tegoed.
24 t/m/ 25 augustus is er een groot drie daags nationaal
ponyconcours met tot nu toe bijna 750 starts. Een week
later is er een 3 daagse springwedstrijd voor paarden,
hiervoor zijn nu al ruim 450 starts opgegeven. Zowel de
pony als de paardenwedstrijd eindigen met een echte
DERBY ﬁnale op de zondagmiddagen . Kortom veel
activiteiten met goede paarden sport de komende weken
op en rond “onze” Eindhovense Manege. Natuurlijk is
erop zaterdag avond 1 september het Reünie feest voor
oud VEM leden en huidige VEM leden met live muziek
en nog een evenement waarvan we nog niet veel kunnen vermelden. Afgelopen week hebben we eindelijk een
positief bericht ontvangen van B&W van Waalre over het
organiseren van een Slipjacht. Vertrek en aankomst van de
slipjacht op de Eindhovense Manege en het verrijden van
de daadwerkelijke Slipjacht is in de bossen en weilanden
van de gemeente Waalre. De exacte voorwaarden voor het
organiseren moeten we nog schriftelijk ontvangen evenals
een datum voor het organiseren van de Slipjacht. Voor info
over de slipjacht en planningen zie www.weluwehunt.nl
en het artikel Nader bekeken in deze Chambriere. Kijk ook
regelmatig op de website van de manege over de voortgang van de diverse evenementen.
Ad Kuipers
Voorzitter VEM

Oproep voor vrijwilligers
Hallo allemaal,

Agenda
11 - 12

aug 07 Ruiterweekend (jeugd)

24 - 26

aug 07 KNHS Springen pony’s

31 aug - 2 sep 07 KNHS Springen paarden

Inleveren kopij volgende
Chambrière vóór 15 september.
De kopij kan worden ingeleverd in
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl

1

sep 07 80 jaar VEM Reunie Feest

15 - 16

sep 07 KNHS Veteranenwedstrijd

13 - 14

okt 07 Ruiterweekend Senioren

Reeds eerder heb ik mij reeds voorgesteld als
nieuw bestuurslid. De reden dat ik nu weer
een stukje in de Chambrière schrijf is het
volgende: Een paar seizoenen help ik mee
tijdens de springwedstrijden, ik sta in de bak,
ruim paardenpoep op, hark de bak aan en leg
de balken op de hindernissen als een paard er
één afspringt. Ik vind zelf dat ik hier wel wat
van leer, doordat ik let op de houding van de
ruiters en hoe paarden reageren. Wat zo jammer
is, dat je altijd maar een paar mensen ziet die dit
willen doen. Ik heb op de algemene ledenvergadering begrepen dat daardoor hele hoge kosten
gemaakt moeten worden, omdat ze mensen van
buitenaf aan moeten trekken. Dit geld kan echter beter besteed worden als mensen van onze
eigen vereniging zich hiervoor in willen zetten.
Het kost je over het algemeen een half dagdeel
als je mee wilt helpen, er zijn maar een aantal
evenementen per seizoen, dus zoveel tijd ben je
er niet mee kwijt!

Hierbij roep ik dan ook iedereen op om je op te
geven als helper bij een evenement, je doet er
de vereniging en de ruiters en paarden die meedoen een groot plezier mee, bovendien is het
altijd hartstikke leuk om te kijken, dus waarom
je dan ook niet nuttig maken?! Dus alsjeblieft,
wanneer Judith of iemand van de instructeurs
vraagt om hulp bij evenementen, geef je op en
laat het niet afweten wanneer het zover is!
Alvast hartelijk dank voor de medewerking van
iedereen en wij hopen allemaal dat het weer een
geslaagd seizoen zal worden!
Groetjes Brigitte Dijstelbloem

Ellen Kuipers vertelt...
Hoi paarden liefhebbers van de Eindhovense
Manege.
Ik, Ellen Kuipers, ben alweer drie maanden
terug in Nederland na een onvergetelijke tijd
in Australië.
Ik heb onder andere een cursus “natural
horsemanship” gedaan, hieronder een deel
van mijn reisverslag met ervaringen op de
“Jillaroo”school. Zie ook mijn website voor
foto’s, deze vind je op de website van de
Eindhovense Manege bij het tab “links”
Na een week in Sydney doorgebracht te
hebben vetrok ik 1 april naar Tamnworth!
Was een lange rit met de bus en de trein!
Aangekomen in Tamworth ontmoette ik de
mensen die naar de Jack en Jillaroo school
gingen. De volgende dag werden we rond 9
uur opgehaald door Tim the cowboy, even
langs een “second hand store” om oude kleren te kopen, naar een “liquid store” voor de
alcohol voor de komende week op naar zijn
Range! Super mooie omgeving! Het enigste
wat je ziet zijn heuvels, heuvels en heuvels
en geen buren!
Alle spullen in een grote “shed” gelegd
waar we sliepen en het cowgirl avontuur
kon beginnen! Na een paard toegewezen te
hebben gekregen, kregen we wat algemene
uitleg over hoe een paard op te zadelen en
hoe het allemaal gaat op de range. De groep
bestond uit 20 mensen, leeftijd variërend
van 18 tot rond 32 jaar en experiences levels
from beginners to experienced. Ik hoorde
bij de laatste groep en kreeg een leuk snel
paardje “Flash” genaamd. Ze was best oud,
maar snel! Tijdens de cursus hebben we
onder andere “whip cracking” (het kunnen
“cracken” van een lange zweep, was ik erg
goed in! haha), lasoo throwing en “shoeing
the horses” geleerd. Erg leuk om dit te oefenen en al helemaal leuk als het ook nog eens
lukt! De laatste dag hadden we een lasoo

competition met een levende kalf. En ja, ik
ben de eerste ronde doorgekomen! Het worstelen met een kalf (Calf wrestling) was ook
super vet! Dit houdt in dat je met 2 personen
moet proberen om met je blote handen een
kalf te vangen en op de grong te “gooien”.
Was erg leuk om te doen en moeilijk! pfff
die beesten zijn sterk! Patricia en ik (ook
van NL) zouden wel even samen onze kalf
op de grond gooien! Ik hield me bezig met
het vastpakken van de kop en zij hield zich
bezig om het kalf langzaam te laten “lopen”
door aan zijn staart te trekken/hangen! Wanneer het kalf tot stilstand kwam, moest je tot
3 tellen en omgooien! Je raadt het al, ik tel
tot drie en we gooien de kalf om, jawel hoor,
val ik!ligt mn been eronder!erg handig en
zwaar!! Twee begeleiders kwamen helpen:
eentje tilde het kalf op en de andere trok mij
eronderuit.
Voordat we begonnen met die lasoo
competition en de calf wrestling moesten

de koeien/kalven eerst in een omheining
worden gedreven om ze vervolgens te kunnen scheiden. Dat drijven van de koeien
ging best goed en erg leuk om dat de met de
hulp van je paard te doen! Helaas zijn ze niet
bang voor paarden, wel voor geschreeuw!
haha dat was me op het lijf geschreven!
De “natural horsemanship lessons” betrof
ook een groot deel van de cursus. Hierbij
leerden we onder anderen hoe je een paard
kan “verplaatsen” door druk op verschillende zones uit te oefenen of door alleen maar
bepaalde gebaren te maken. Wat het precies
inhoudt is moeilijk uit te leggen, maar voor
de geïnteresseerden onder ons leg ik het
nog wel een keer in levende lijve uit! Ik heb
veel geleerd over wat je met je paard kan
doen,zonder dat je erop zit. Dus je begrijpt
al: Kylian krijgt veel natural horsemanship
lessons wanneer ik weer terug ben in NL!
Uhm wat hebben we nog meer gedaan? Ow
ja, schapen gedreven, geschoren en eentje
geslacht! natuurlijk was dierenvriend Ellen
hier niet bij! (wel het arme dier gegeten,
maar dat is bijzaak ). Ivan (een van de
leiders) vroeg of ik 1 schaap wilde vangen

en vast wilde houden, want die ging hij
slachten. Ik zo: nou nee, ik hoef dat niet te
zien! nu al helemaal niet nadat ik een “band”
met hem heb opgebouwd door hem vast te
houden! haha hoezo een muts? Er zijn ook
mensen uit de groep die een slang hebben
geproefd! Er kroop namelijk een gevaarlijke
bruine slang vlakbij de “shed” die ze hebben
gedood, gevild en gerookt. Die slang eten,
vond ik toch een beetje te extreem!helemaal
omdat ik dat beest dood met allemaal bloed
heb zien liggen! Verder hebben we nog wat
bomen omgehakt, planten die zich zeer
snel verspreiden uit de grond getrokken en
met de paarden gezwommen! Dat laatste
was erg leuk! heel anders dan verwacht! je
hangt namelijk langs je paard (te vergelijken
met het zwemmen met dolﬁjnen) in plaats
van dat je op je paard zit (dat is namelijk te
vermoeiend voor het paard). Eerst moest je
je paard in het water leiden en wanneer het
paard op het punt stond om te gaan zwemmen, moest je snel met 1 hand de manen
grijpen en het paard zijn werk laten doen! en
jij hangt er lekker langs! Was super cool om
te doen. ook dat ga ik Kylian leren,haha!Hij
is vast blij met mij als
ik terugkom!
Ook heb ik een “
Australische western” zadel mee naar
huis genomen en
gebruik ik dit tijdens
de buitenritten met
Kylian. Dit zadel zit
heerlijk wie interesse
heeft kan dit zadel
eens bekijken, is
helemaal anders dan
de zadels zoals wij
deze gebruiken.
In de volgende
chambriere zal ik iets
schrijven over mijn
ervaringen bij een
trainster van polo
paarden.

3 grote hippische outdoor evenementen
in augustus en september

VEM goed vertegenwoordigd op Brabantse Kampioenschappen Pony’s
Op 11 en 12 augustus j.l. werden de Brabantse Kampioenschappen pony’s gehouden.

Vrijdagmiddag 24 augustus t/m zondagmiddag 26 augustus zijn er pony springwedstrijden op de Eindhovense Manege.
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 450 ruiters en amazones, 650 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 circa 90 extra tijdelijke stallen
gebouwd voor de pony’s van de deelnemers welke van ver komen. Ook bestaat
de mogelijkheid dat sommige deelnemers
overnachten in caravans of in “livings”
van veewagens op het terrein van de
Eindhovense manege.
Om alles goed te laten verlopen zijn diverse vrijwilligers al enkele weken volop
bezig met de voorbereidingen. Er zijn nog
enkele vrijwilligers voor diverse leuke taken nodig. Opgeven voor hulp aan de bar
in de foyer van de Eindhovense Manege of
bij Bert en Judith.

Voor klanten en leden van de Vereniging
Eindhovense Manege kan het zijn dat er
aanpassingen komen voor wat betreft de
rijlessen van donderdag 23 augustus t/m
zaterdag 25 augustus.
Trudy, Erin, Job, Bert en/of Judith lichten
U hierover persoonlijk en tijdig in.
In het weekend van vrijdagmiddag 31 augustus t/m zondagmiddag 2 september
zijn er springwedstrijden voor paarden
met op zondagmiddag een derdy rubriek.
Zaterdagavond 1 september is er een groot
jubileum feest ter gelegenheid van het 80
jarig bestaan van de Vereniging Eindhovense Manege voor alle VEM leden en
Oud VEM leden, sponsors en deelnemers
aan de springwedstrijden.
Zaterdagmiddag 15 september vanaf circa
14.00 uur is er een internationaal veteranen
springconcours en sluiten we het outdoor
seizoen 2007 af.
Voor informatie over de evenementen zie
www.Eindhovensemanege.nl of
www.shee.nl en natuurlijk de informatie
zuil in de Foyer van de manege.

Van de VEM waren de volgende amazone’s/ruiter geselecteerd:
Malin de Vries
Sandra van den Eijnden
Kelly Abbring
Wieke Bijleveld
Jorg Michiels
Britt Timmermans
Lauren van Berkel
De uitslagen hiervan te zijn te vinden op: www.knhsregiobrabant.nl

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

Bedankt voor alle hulp en begrip
Bert, Judith en medewerkers van de Eindhovense Manege.
Bestuur VEM/SHEE.

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

HOEFSMEDERIJ

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

Richard Wijnen

Vraag het aan Alfred
Mok?

Mok is een verzamelnaam voor verschillende vormen
van huidirritaties aan de onderbenen van een paard.
De meest bekende is wel die in de kootholte Meestal
zie je de problemen in de nazomer en in de herfst,
maar sommige hebben er het hele jaar door last van.
Sommige rassen hebben vaker mok dan andere.
Mok is niet besmettelijk voor andere paarden.
Hoe ontstaat mok?
Mok is een zogenaamde multifactoriÎle ziekte.
Dat wil zeggen dat er vele oorzaken kunnen zijn
welke vaak ook gecombineerd voorkomen. Hieronder enkele voorbeelden:
• Invloeden van buitenaf (o.a. zand en modder, vuil, diarree, teveel en te grondig wassen,
insektenbeten) met als gevolg beschadiging van
de huid.
• Zonnebrand (bij witte huid).
• Schimmelinfecties.
• Sommigen menen dat een verminderde
weerstand een oorzaak kan zijn voor
mok. Wat dat dan precies inhoudt is
onduidelijk.
Symptomen
• Roodheid, schilfers, korstjes en soms
kloven in de kootholte.
• Soms is er sprake van vochtig eczeem
• Jeuk. Dit uit zich in stampen met het
been of het langs elkaar schuren van de
achterbenen.
• Kreupelheid.
• Soms is het gehele onderbeen of gehele been
dikker.
Behandeling
Wat het beste helpt is moeilijk te zeggen: dat
verschilt van paard tot paard. Het is in ieder geval
belangrijk een oorzaak voor de mok vast te stellen.
De behandeling moet immers daarop zijn gericht.
De dierenarts kan een huidafkrabsel maken om
bijvoorbeeld mijten of schimmels op te sporen.

Butsmutsjes

de

Verjaardagen

Haﬂinger
Haﬂingers zijn stoere pony’s om te zien.
Ze zijn altijd voskleurig. En eigenlijk zie je
in Nederland alleen maar Haﬂingers met
witte manen. Maar ze bestaan ook met
voskleurige manen. Je hebt Haﬂingers die
heel stevig gebouwd zijn maar ook iets
ﬁjnere types. Dat hangt er een beetje vanaf
hoe ze gefokt zijn. Hoger dan 1.50 m kom
je ze vrijwel niet tegen. Omdat Haﬂingers
vaak wel in zijn voor een beetje avontuur
kunnen ze best een beetje ondernemend
zijn. Een saaie les weten ze best op te
vrolijken door een eigen weggetje te bedenken. Met een Haﬂinger kan je van alles
doen. Een beetje springen, dressuur, voor
de kar of natuurlijk heerlijk buitenrijden.
Een grote Haﬂinger kan met gemak een
volwassene dragen, dus je hoeft niet bang
te zijn dat je er te groot voor wordt. In de
winter krijgt de Haﬂinger een lekkere dikke
vacht. Daardoor kunnen ze ook de winter
buiten doorbrengen. Alleen moeten ze dan
wel een schuilstal hebben en mag het land
niet kleddernat zijn. Want dat is voor geen
enkele pony goed!

Man: “Dat paard dat ik vorige week
huurde ...”
Manegehouder: “Ja......?”
Man: “Dat paard heeft mijn schoonmoeder
gebeten!”
Manegehouder: “O, wat spijt me dat, hoe
kan ik dit ooit nog goed maken?”
Man: “Goedmaken?! Ik wil dat paard nóg
een keer huren!”

Als de klas op bezoek is in de dierentuin
kijkt Yvette stomverbaasd naar een bordje
bij het verblijf van de zebra’s.
“Pas geschilderd”, staat erop.
“Goh”, zegt Yvette, ik dacht altijd dat die
strepen echt waren!”

Vraag: Hoe wordt een renpaard geboren?
Antwoord: snel

Twee renpaarden rennen op de renbaan.
zegt de een tegen de ander: ‘’mijn jockey is
wel licht vandaag’’.
zegt de ander: ‘’dat kan wel kloppen, want
je bent hem de eerste bocht verloren!’’

Augustus
Marloes vd Bos

2-8-1992

Lydia v Oostenbrugge

5-8-1996

Sandra Bisschop

9-8 1996

Britt Timmermans

11-8-1993

Lonne Vleeshouwers

16-8-1997

Rene Roufs

21-8-1994

Nick vd Mortel

21-8-1996

Wilde Konikpaarden

In Nederland zijn er eigenlijk geen échte wilde
paarden meer. Wel die zijn uitgezet in het wild,
zoals de Konikpaarden. Een wild paard is
voornamelijk bezig met eten. In de zomer eten
ze vooral gras, maar in de winter groeit het gras
niet zo snel, dus moeten ze ander voedsel zoeken. Ze eten stukjes boomschors,graven wortels
van planten uit om op te eten en ze eten jonge
waterplanten. Maar als ze écht honger hebben,
eten ze zelfs droog riet!
Een kudde bestaat uit een hengst en een aantal
merries met veulens. De hengst is de baas van
de kudde. Hij verdedigt zijn kudde en zorgt dat
de kudde bij elkaar blijft. De oudste merrie van
de kudde, de alfamerrie bepaalt waar en wanneer de gaan eten. Omdat ze het oudste is, weet
ze goed de weg en weet ze precies waar het
lekkerste gras staat.

Marleen Boerenkamp

22-8-1992

Anika Winkel

22-8-1992

Evi v Steenis

25-8-1993

Lisa Deckers

25-8-1994

Lizan Oomens

26-8-1993

Gabriella Soto

26-8-1995

Lotte v Wees

30-8-1996

Camilla Hendriks

31-8-1992

Kim Hendriks

31-8-1992

September
Solange v Griensven

9-9-1994

Nadine v Merode

9-9-1994

Boy Peels

19-9-1991

Ivette Oomens

23-9-1991

Robin Key

30-9-1997

Nieuwe uitdaging

Vosters Electra Reusel

Lieve mensen,
Een baantje eigenlijk voor maar zes weken,
is een baan geworden van bijna vier jaar!
Een mooie tijd. Maar ook een mooie tijd
tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe
uitdaging... en het liefst wel iets wat met
paarden te maken heeft.
Het is me gelukt en ik heb een nieuwe
baan gevonden bij een groothandel in
ruitersportartikelen. Een veelzijdige baan
op zowel administratief als leidinggevend
gebied.

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

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken
om iedereen gedag te zeggen en te bedanken voor een leuke tijd op de Eindhovense
manege.
Dat iedereen veel paardrijplezier mag beleven op een hele ﬁjne manege zoals deze!!!
Wellicht dat we elkaar nog eens tegenkomen...

Groetjes Erin

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

Bedrijfs-, personen- en
paardenwagens:
* In- en verkoop
* Reparatie
* Onderhoud
* APK I en II keuringen
* Automatische transmissie
Quinten Mathijslaan 65d
5642 JK Eindhoven
Telefoon 040-2982898
Fax 040-2982935
e-mail: e.grassere1@chello.nl

Erkend Elektronisch Installateur

Woordzoeker manegepaarden
D
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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
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Nader bekeken
Vervolg slipjacht
In het hoofdstuk “Nader bekeken” van de
vorige Chambriere stond een artikel over
de slipjacht met foto’s genomen tijdens de
“Huntertrial” in Leende.
Het ofﬁciële “slipjacht” seizoen begint ieder
jaar op de eerste zaterdag in november
met de traditionele “Hubertus”jacht in
Someren. Aan deze jacht doen jaarlijks ook
verschillende ruiters en amazones mee van
de VEM, sterke verhalen over deze jacht
zijn te beluisteren in de late uurtjes aan de
bar in de foyer van de manege.
Voor informatie en mooie foto’s zie de
websites; http://www.odermatt.nl/;
http://home.vianetworks.nl/users/
tonvm/jacht_echt2006/ en laat Google
maar eens zoeken met trefwoord; slipjacht. Wat je bijna niet vindt op Internet is
informatie over de “Huntertrials”. Terwijl
de Huntertrials, ofﬁcieel “het Nederlands
Kampioenschap Jachtpaarden”, toch de
jaarlijkse afsluiting in april is van het slipjacht seizoen.Om als combinatie te mogen
starten in Soestdijk, want daar worden de
Hunterials verreden moet men aan een paar
voorwaarden voldoen.
Op de eerste plaats moet de Ruiter of
amazone lid zijn van een van de vier Jachtverenigingen in Nederland, dit zijn; De
Koninklijke jachtvereniging, De Baronie, De
Midland Hunters of de Veluwe Hunt.
Op de tweede plaats moet de ruiter of
amazone met hetzelfde paard ten minste
5 slipjachten in het jacht seizoen hebben
gereden. Last but not least moet de ruiter of amazone met het paard een van de
“huntertrials”hebben gereden welke door

de vier jachtverenigingen voor het Nederlands Kampioenschap Jachtpaarden worden georganiseerd. Drie keer “MOET” want
dit zijn verplichte voorwaarden om aan het
Nederlands kampioenschap Jachtpaarden
mee te mogen doen.
De foto’s bij het artikel “Nader bekeken”
zijn gemaakt tijdens de Huntertrials welke
georganiseerd werd door de Veluwe Hunt
in en rond de bossen in Leende. De twee
foto’s zijn een serie van 7 foto’s gemaakt
bij een hindernis met een doorwaadbaar
water partij op het terrein van de Manege
in Leende. Kylian struikelde in het water
en viel op de voorbenen waarbij Kylian
“kopje” onderging. Gelukkig bleef Kylian
ter been, anders was ruiter en paard voor
veel toeschouwers die stonden te kijken
bij deze spectaculaire hindernis behoorlijk
nat geworden. Wie de website bezoekt
van Heike Obermatt en de “images”van
de huntertrials leende 2007 bekijkt ziet dat
er combinaties zijn welke na de wedstrijd
droge kleren moesten aantrekken. Na het
kopje onder van Kylian, sprong Kylian bij
een volgende hindernis weer onverstoorbaar in het water vanaf een afsprong van
circa 50 cm.
Wie wel eens bij de stal komt van Kylian
ziet twee “stalplaten” deze heeft Kylian
verdiend doordat hij het events parcours
tijdens de “Huntertrials 2006 en 2007” op
Soestdijk foutloos heeft afgelegd
In de volgende Chambriere wordt verder
ingegaan over het hoe en wat van de hunterrials.
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?!?!
Wist je dat...

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

...Vereniging Eindhovense Manege in 1927 is opgericht!

?!
?!
?!

...Dit alweer 80 jaar geleden is en er daarom op 1 september a.s. een groot feest is!
...Voor dit feest ook veel oud VEM leden zich hebben aangemeld!
...Er een live optreden is van de populaire band “LOAD”!!

...Speciale rosé, rode en witte wijn te koop is met 80 jaar VEM logo aan de bar in de foyer
van de manege en tijdens de wedstrijden op het buitenterrein !

...De wijnen en rosé van uitstekende kwaliteit is!

...Per verkochte ﬂes € 1,- ten goede komt aan de VEM/SHEE!
...Er al 200 ﬂessen verkocht zijn!!!

...Bedrijven ook de wijn kunnen kopen als relatiegeschenk en hiervoor een ofﬁciële factuur
krijgen!

...Nieuwe redactieleden altijd welkom zijn!!

...Vem leden artikelen mogen inleveren via de rode brievenbus in de foyer of per e-mail
sturen naar de redactie van de Chambriere!

...er dit jaar een senioren weekend georganiseerd wordt!

...De deelnemers aan dit senioren weekend ieder jaar enthousiaster zijn over het slapen bij
de paarden op stal!!!!

...Het ponyconcours wat georganiseerd wordt op “onze manege” nationale bekendheid
geniet!

...www.Inschrijfsysteem.nl gemakkelijk is voor de organisatie en deelnemers!

...Tijdens de dressuurwedstrijd paarden op 14 en 15 juli enthousiaste vrijwillig(st)ers
aanwezig waren!

...Door de schrijvers en schrijfsters bij de diverse juryleden veel geleerd is!

...Er de komende wedstrijden 2 derby’s verreden worden op de Eindhovense Manege!!
...Er weer twee veulens zijn geboren!

...Dat merries en veulens elders in weilanden staan!
...Ellen Kuipers op een western zadel rijdt!

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

