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Bestuursmededelingen 

Op maandagavond 3 maart j.l. was de jaarlijkse Alge-
mene Leden Vergadering van de Vereniging Eindhovense 
Manege. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over 
2007 en haar plannen gepresenteerd voor het seizoen 2008.

Hanneke Lavrijssen heeft na 4 jaar afscheid genomen als 
bestuurslid, het bestuur wil haar bedanken voor haar 
enthousiaste bijdrage en inzet voor de VEM gedurende de 
afgelopen jaren.

Tijdens de ALV is Doortje Kloppers gekozen tot nieuw be-
stuurslid. Doortje gaat de externe en interne communicatie 
verzorgen van de VEM, zoals de internet sites www.shee.
nl en www.eindhovensemanege.nl , de Chambrière  maar 
ook de communicatie naar de pers van paardenbladen, 
dagbladen enz. Het bestuur is dan ook blij met de komst 
van Doortje en met de diverse vrijwilligers die zich na mijn 
laatste oproep in de vorige Chambrière eind 2007 spontaan 
hebben gemeld voor werkzaamheden in de redactie van 
de Chambrière. Zie het resultaat van deze Chambrière.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Agenda
 

30 april 2008 Oranjerit

1-4 mei 2008 Concours Hippique Eindhoven  
  (Karpendonk)

11-12 mei 2008 Pinksterritten

16-18 mei 2008 KNHS Dressuur paarden

25 mei 2008 FNRS Dressuur

13-15 juni 2008 KNHS Dressuur/springen  
  pony’s

22 juni 2008 Oriëntatierit en wokparty

27-29 juni 2008 KNHS Dressuur paarden

Inleveren kopij volgende 
Chambrière voor 9 mei.

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

Startbewijzen

Via VEM is het mogelijk startbe-
wijzen te krijgen voor KNHS-
wedstrijden. Informatie verkrijg-
baar via het bestuur.

www.shee.nl



Nieuwe redactie voor de Chambrière
Het gerucht werd steeds hardnekkiger: de Chambrière zou ophouden te bestaan. Van-
uit het bestuur werden meerdere oproepen gedaan aan leden van de vereniging om een 
nieuwe redactie te vormen zodat het blad zou kunnen blijven bestaan. Het zou toch zonde 
zijn als het na al die jaren zou verdwijnen! 

Uiteindelijk heeft zich een heel enthousiaste groep gemeld en hebben we nu een nieuwe 
redactie van maar liefst 8 man (vrouw) sterk! En een jeugdredactie van 3 meiden. Met zijn 
allen gaan we ervoor om voor jullie een leuk, informatief en boeiend blad te maken met 
veel informatie over de manege en alle evenementen die daar plaatsvinden.

Maar... we kunnen dit niet zonder jullie hulp! Dus: heb je iets leuks meegemaakt op de ma-
nege, heb je tijdens je vakantie paardgereden, heb je meegedaan aan 1 van de onderlinge 
wedstrijdjes op de manege, heb je leuke foto’s, tips, of wist-je-datjes, etc. etc., schrijf dan 
een stukje en lever het in in de rode brievenbus in de foyer van de manege of mail het naar 
redactie@eindhovensemanege.nl. Zijn er bepaalde onderwerpen die je graag terug zou 
willen zien in het blad? Laat het ons weten! Zo kunnen we samen met jullie de Chambrière 
weer nieuw leven inblazen.

In de komende uitgaven zullen de nieuwe redactieleden zich aan jullie voorstellen, in dit 
nummer zijn dat Bianca Meijers, Eveline Nahuijsen en Melanie Manger. Namens de hele 
redactie alvast heel erg bedankt voor jullie inzet! We wensen jullie veel leesplezier.

Groetjes, Caroline Hoosemans

Wist je dat...
...wij graag weer heel veel wist je datjes van jullie willen ontvangen?

...Bert een paard heeft wat hij PSV genoemd heeft?

...deze afkorting niet staat voor de bekende Eindhovense voetbalclub?

...PSV namelijk staat voor ‘Perdje Springt Verrekes’ ?

...het ook kan betekenen ‘Perdje Schijt Veul’ ?

...Monique in de donderdagavondles laatst een nieuw figuur gereden heeft?

...dit een gebroken slang is?

...de rest van de groep het toch wel pijnlijk vond voor die slang?

...Janneke op een sluwe manier haar drankjes bij elkaar verdient?

...ze namelijk onmogelijke parcourtjes maakt in de binnenbak?

...ze iedereen die een balk aanraakt een colaatje laat betalen?

...Harry een héél raar geluid maakt als hij eenmaal lekker loopt in de les?

...en dat Job dan wéér sexuele voorlichting moet geven?!



De nieuwe redactieleden stellen zich voor

Hoi  allemaal,

Wij zijn Bianca, Eveline & Melanie,  de nieuwe aanwinst voor de redactie van de Cham-
brière. We rijden alle drie op de donderdagavond, en het  is dan ook bere-gezellig!! Wij zijn 
een hecht clubje en doen ook graag mee aan de activiteiten van de manege.

Bianca is een sportieve, werkende moeder van 2 kinderen. Ze rijdt ongeveer 1 jaar op deze 
manege. Haar zoon Rick is  11 jaar, en rijdt op maandag middag.

Eveline is een creatieve moeder en heeft ook 2 kinderen. Ze begint haar eigen webshop, in 
kindermeubels. Ze rijdt ongeveer 3 maanden op de manege. Haar zoontje gaat  in mei naar 
de ponyclub.

Melanie is een enthousiaste moeder en studeert dit jaar af aan de pabo. Ze rijdt ongeveer 6 
maanden op de manege. Haar dochter Abbey rijdt op de zaterdagmiddag.

v.l.n.r.: Bianca Meijers, Eveline Nahuijsen, Melanie Manger



Uitwisselingswedstrijd VEM/RSV
Dit jaar vond weer de uitwisselingswedstrijd plaats tussen de VEM en RSV (Bavel). Op 2 
maart was het eerst aan ons de beurt om naar Bavel te gaan. We vertrokken rond 9 uur ‘s 
morgens (wel erg vroeg voor een zondagmorgen!) met de bus vanaf de manege naar Bavel. 
Het stormde nogal en omdat een bus erg veel wind vangt, was de busrit op zich al erg 
spannend en sommigen zagen zelfs een beetje groen toen we aankwamen. Maar gelukkig 
trok dat snel weer weg na wat frisse lucht.

De Bavelse dressuurruiters waren al aan het inrijden en Trudy ging de paarden indelen, ze 
zei nog: “Ik wacht even tot er iemand af valt...”, en prompt lag er iemand aan onze voeten! 
Lydian offerde zich op om op dat paard te gaan rijden, achteraf viel het gelukkig heel erg 
mee en eindigde ze zelfs als hoogste van de dressuurruiters van de VEM. Zelf reed ik op 
Jaap en werd 13e, niet geweldig dus. We verloren helaas het onderdeel dressuur/pas de 
deux.

Het springen was erg spannend, Coco deed het geweldig en werd eerste, maar als equipe 
won ook RSV dit onderdeel met een klein verschil.

Het laatste onderdeel was de behendigheid, dit was zonder paarden, dat vond ik zelf wel 
heel jammer. Maar gelukkig konden we wel heel goed met een kruiwagen overweg en 
wonnen we dit onderdeel.

Op 9 maart was de wedstrijd in Eindhoven, zouden we de grote achterstand die we in 
Bavel hadden opgelopen nog in kunnen halen? Gelukkig ging de thuiswedstrijd een stuk 
beter. Deze keer zat ik op goeie ouwe Duck, nou Duck kan niet meer stuk, want ik werd   
2e ! Ook het springen en de behendigheid gingen prima en de dagzege was deze keer voor 
ons! Maar in totaal had RSV toch meer punten behaald, dus de wisselbeker ging mee naar 
Bavel. Nu moeten we weer 2 jaar wachten tot we hem terug kunnen halen. Ik begreep dat 
deze uitwisselingswedstrijd al zeker 25 jaar geleden voor het eerst plaatsvond, een heel 
gezellige traditie die we er zeker in moeten houden. 

Caroline



Interview met Tom Liebregts
Tom is al jaren dagelijks op onze manege te vinden. In de zomermaanden is hij ’s avonds 
standaard op de hei en in de bossen samen met een van de groepen. Met Tom is het altijd 
leuk rijden; hij en paard Coco kennen alle paadjes in de bossen rondom de manege. En wat 
helemaal leuk is: Tom weet precies waar de reeën zich schuil houden en welke vogels we 
onderweg allemaal zien. Tijd voor een interview dus.

Hoe lang rijd je al op de manege?
Nou daar heb ik van de week eens over nagedacht. Dat is vanaf 1972 en de laatste 34 jaar 
rijd ik met een eigen paard.

Waarom ben je gaan paard rijden?
Eigenlijk op uitnodiging van vrienden en vriendinnen. De 1e keer dat ik op een paard zat 
was in Oostenrijk. Dat vond ik helemaal niet leuk. Op vakantie ben ik na 2x gestopt. De-
zelfde vrienden vroegen later nog eens “Tom, ga je mee?”. Ik kan maar moeilijk nee zeggen 
dus toen ben ik in Nederland nog eens mee gegaan. Dat was hier bij de VEM en daar ben 
ik altijd blijven rijden.

Wie heeft je leren rijden?
Ja, dat zijn er meerderen. Harry Staals, Nel van de Pol (tante van Bert) en het buitenwerk 
was toch vooral Cees van de Pol. Kijk, ik heb natuurlijk heel vaak op andere paarden 
gereden en toen ik zo’n 30 jaar jonger was zat ik op veel minder makkelijke paarden. Daar 
leer je veel van. Op de manege wisten ze: geen dressuur voor Tom, maar Tom, die kun je 
zo bellen en overal opzetten als het nodig is. Dat vond ik dan leuk als ze belden want dan 
mocht ik toch gratis rijden.

Hoe vaak ben je van je paard gevallen?
Ja, dat weet ik nog wel. 1x van een pensionpaard, 1x van een 2e paard met springen, 1x 
ben ik buiten van het paard gegleden. Ik ben bang dat het op 1 hand te tellen is. O ja, en de 
laatste keer dat ik eraf ben gegaan was van Alfred. We reden op een zondagochtend buiten. 
Het was winter en het was koud. Terwijl ik van Alfred afschoof dacht ik nog.... Tom, da’s 
zeker 20 jaar geleden dat je eraf bent gegaan.

Wat voor een paard is Coco?
Ja, eigenlijk is dat niet zo’n leuk verhaal want Coco is veel gekker op Trudy dan op mij. 
Toen Trudy het huis uit ging en niet meer elke dag op de manege was stond Coco niet 
meer op en at en dronk ze niet meer. Het maakte niet uit of ik er wel of niet was. Maar als 
Trudy dan op stal kwam stond Coco weer en was alles helemaal goed. Volgens Ali kon 
dat helemaal niet omdat paarden zich niet hechten zegt ze. Dus toen hebben we een test 
gedaan. Coco lag weer in haar box en Trudy kwam vanaf de andere kant de stal binnen 
en riep ‘Cocie’ en jawel hoor. Coco stond op tot grote verbazing van Ali. Ja, Coco heeft erg 
moeten wennen dat Trudy uit huis ging.

Wat vind je zelf leuk om nog te vertellen Tom?
Nou hoe het is gekomen dat ik de buitenlessen ben gaan rijden met de groepen. Cees van 
de Pol stierf heel onverwacht. Dat was heel zwaar voor Ali.



Een aantal leden hebben toen een aantal zaken overgenomen die Cees altijd deed. En ik 
reed al jaren met Cees voorop in de buitengroepen. Dus dat ben ik blijven doen. Ik heb 
zoveel van Cees geleerd tijdens deze buitenritten en de zondagsritten. Spelenderwijs heb ik 
veel van hem overgenomen. Soms denk ik wel eens bij ruiters van de manege...... dat moet 
je toch weten..... maar dan denk ik weer, ja, dat heb ik allemaal bij Cees geleerd tijdens de 
buitenritten, dat leer je niet allemaal in een les. O ja, wat ook wel leuk is; ik reed altijd met 
Cees voorop. Dan waren we aan het stappen en maakte hij opeens een schaarbeweging 
zodat hij achterstevoren op zijn paard kwam te zitten en dan galopperen. Ik moest dan op 
tijd tegen hem roepen wanneer er een bocht naar links of naar rechts aankwam zodat Cees 
wist waar we heen gingen. En als we dan weer in stap gingen, hup, weer een schaarbewe-
ging en het eerste wat hij dan altijd tegen me zei was.....”Tom, niet tegen ons Aal zeggen, 
hé!” Ja, Cees was een vakman. Henk en Bert hebben het niet van een vreemde.........

Vraag:
Wie weet hoeveel paarden Tom heeft gehad en wat de namen zijn van deze paarden? 
Stuur je antwoord naar redactie@eindhovensemanege.nl en wij zullen in de volgende 
Chambriere het juiste antwoord geven en bekend maken wie dit goed heeft!

Tom met zijn paard Coco



Hoefsmederij
Van Hout

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

HOEFSMEDERIJ

Richard Wijnen

Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



Tips

Gekke Bekke

Horse Gift Card
Op zoek naar een cadeau voor paardenliefhebbers, maar je weet niet wat? De Horse Gift 
Card is een cadeaubon op creditcardformaat in een leuke geschenkverpakking. Voor meer 
informatie zie: www.horsegiftcard.nl

Je eigen paard op een rolgordijn!
Altijd al een paard in je kamer gewild? Zet hem dan op een rolgordijn! Dat kan nu met dit 
product van buitenspul.nl Je mailt je mooiste, leukste of liefste foto van je paard en zij zet-
ten hem voor je op een rolgordijn. Voor meer informatie zie: www.buitenspul.nl

Boeken
Dit keer het boek ‘Stokpaardjes’ van Hans Offringa. Hierin worden karaktereigenschappen 
en eigenaardigheden aan de kaak gesteld, in prachtige tekeningen en rare teksten waarin 
het paard een centrale rol speelt. Een boek met een knipoog dus. Leuk als cadeautje! (prijs 
ca. 11 euro)

Nieuwe rubrieken
Vanaf nu staan er een aantal nieuwe rubrieken in de Chambrière. Zoals op deze pagina 
‘Tips’ en ‘Gekke Bekke’. In de rubriek Tips allerlei tips op het gebied van paarden, dus heb 
je ook een tip; laat het ons weten!

Deze keer in Gekke Bekke onze kampioen gekke bekkentrekker: Bert. Heb je foto’s van 
andere leuke gekke bekken, stuur ze ons toe!



deButsmutsjes
De ontbrekende woorden moeten worden ingevuld: (antwoorden zie volgende pagina)
1. Alfred en Blesje zijn .....
2. Rowan heeft 2 veulens gehad, Wembley en .....
3. Woody is de enige ..... op de manege 
4. De kleur van Pim, Coco en Lipton heet .....
5. Roosje, Pietje en Herby zijn .....
6. Duck is een goede vriend van .....
7. Het ras van Beethoven is .....
8. ..... is de moeder van ZigZag.
9. Veel mensen willen op Freek met ..... wedstrijden.
10. Lady Lu moet net als Rowan ..... om.
11. Moeson wil niet in .....
12. ..... is nog niet zo lang op de manege.
13. Kozak loopt makkelijk aan de .....
14. Harry moet buiten een ander ..... aan. 

Rara wie is dit? (antwoord zie volgende pagina)



deButsmutsjes

Quarterhorse

Als je het woord ‘horse’ hoort denk je meteen aan een heel groot paard. Maar eigenlijk is 
een Quarterhorse helemaal zo groot niet. Ze zijn zo tussen de 1.45 en 1.60 hoog. Maar dat 
betekent niet dat Quarters alleen door kleine mensen gereden kunnen worden! Een Quar-
ter is zo gefokt dat hij met zijn gespierde lichaam makkelijk een volwassene kan dragen. 
Het hoofd van een Quarter is niet zo groot. Het paard heeft een brede kaak en een breed 
voorhoofd. Zijn rug is vrij kort en hij heeft heel gespierde billen.  Je kan de Quarter in alle 
kleuren tegenkomen. Alleen bonte Quarters worden Paints genoemd en die gaan in een 
ander stamboek. De Quarterhorse komt uit Amerika. Ze worden veel gebruikt voor het 
westernrijden, maar ze zijn ook geschikt voor dressuur of springen. Quarters zijn heel snel 
en wendbaar. Ze zijn ook erg slim.

1. Haflingers 2. Vision 3. Hengst 4. Koffievos 5. Pony’s 6. Penotti 7. Volbloed 8. Electric Lady 9. Dressuur 10. 
Bandages 11. Galop 12.Lorenzo 13. Teugel 14. Hoofdstel
Rara wie is dit? Antwoord: Palenque



Verjaardagen jeugd
Mei   
Rachelle de Groot  03-05-1995
Nancy van Dooren  05-05-1993
Nicole van Zon   05-05-1995
Annemijn van Wees  12-05-1999
Laura Verpoort   18-05-1991
Mandy van den Boogaert 20-05-1993
Liza Nijssen   20-05-1999
Nikki Koopman   21-05-1998
Michelle den Brok  23-05-1993
Sandra van den Eijnden  31-05-1991
Lisanne de Laat   31-05-1992

Juni   
Myrthe  Hoevenaars  10-06-1993
Nick Peels   11-06-1995
Katrien van Rangelrooy  13-06-1994
Stephanie Sporry  15-06-1993
Carmen Winkel   15-06-1995
Luka de Lange  16-06-1997
Romie Leijtens   17-06-1992
Merie Rood   19-06-1994
Anke Anshorie   20-06-1992
Ilya van de Berg   21-06-1993
Claudia Dorgelo   29-06-1995

Veiligheid
Bij de stal van een paard kan het zijn dat er een scherpe hoek of rand is. Dat kan komen 
doordat het paard een bokje in de stal heeft gegeven of misschien dat hij zich verveelde 
en dat hij ergens aan is gaan bijten. Om te voorkomen dat hij zich er aan bezeert, moet je 
een paar keer per week de stal rond gaan en kijken of er van die hoekjes of randjes zijn. Je 
moet er daarbij aan denken dat het meestal splinters en spijkers zijn.

 Zandhappers  
  
  Lotte v. Avezaath  2-jan J
  Jalaine Kloppers  5-jan J
  Lotte Verbakel   7-jan J
  Robert v. Avezaath  11-jan S
  Marscha v. Alphen  14-jan J
  Hillie Diemen   16-jan S
  Daphne v. Oostenbrugge 17-jan J
  Yvonne Aarts   17-jan S
  Monique vd Sande  17-jan S
  Annemijn v. Wees  18-jan J
  Nancy v. Dooren  21-jan J
  Katrien v. Rangelrooy 21-jan J 
  Anne Verleijsdonk  22-jan J
  Beau v. Gestel  22-jan J
  Beau v. Gestel  23-jan J
  Anja Meelkop  1-feb S
  Marina Kermani  4x 4 febr J
  Anke Aushori  3x 4 febr J
  Maloe Luiten   8-feb J
  Wiep vd Linden   11-feb J
  Angelique Bombeeck 11-feb S 
  Frieke Maas   14-feb S
  Eveline Nahuijsen  22-feb S
  Iris Westerik   25-feb J
  Laura vd Velden  1-mrt J
  Lydia v. Oostenbrugge  13-mrt  J



Voor de beste kwaliteit!
naar keurslagerij
ALBERT VOS

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

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

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend Elektronisch Installateur



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

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 Telefoon 0495 - 591244
6027 NL Soerendonk Telefax 0495 - 594097



Avondencompetitie
Zoals de meesten van jullie wel weten is er zaterdag 23 februari weer een avondencom-
petitie geweest. Deze keer was het spannender dan ooit! Het viertal werd overtuigend ge-
wonnen door de donderdaggroep. Ondanks een hele mooie actie van Iris Geister. De prix 
caprilli was voor de dinsdaggroep een eitje! Zij werden 1e en 2e. Dus een overtuigende 
winst voor hen.

Ook met de behendigheid was de dinsdaggroep te sterk voor de andere avonden. Dat bete-
kent dus dat deze avond gewonnen is door de dinsdaggroep! De donderdag en de vrijdag 
zijn gelijk geëindigd. De tweede plek moest dus bepaald worden met een potje jenga. Dit 
werd na een zeer spannend potje gewonnen door de donderdag! Kortom het was weer een 
zeer geslaagde avond met veel gezelligheid! Op naar de volgende krachtmeting!

Jolanda

de ‘zonnetjes’ van de donderdaggroep, waaronder ook Jolanda



Carnaval in het land van VEM
In het land van Vlees en Mensen, kortweg VEM, werd zondag 3 februari wederom het 
jaarlijkse behendigheidsfestijn in het kader van Carne vale (Latijn: vaarwel aan het vlees) 
georganiseerd.

Al vanaf het begin was het een gezellige drukte vanjewelste. Een kakelbonte verzameling 
van uitbundig uitgedoste paardenliefhebbers vulde de kantine. Ook de senioren hadden 
zich deze keer naar hartelust uitgeleefd bij het maken van hun kledij en waren daardoor 
duidelijk herkenbaar als team. Denk maar eens aan de ‘Grasmatjes met bloemperkje’; de 
‘tuinbroeken’ met oogverblindende kleuren; de ‘bajesklanten’, een boevenbende pur sang; 
en tot slot de ‘koning met zijn prinsessen al dan niet gemalinnen’.

De beproevingen die eenieder te wachten stonden waren niet van de lucht. Dit festijn zou 
je daarom kunnen zien als een ietwat aan de moderne tijd aangepaste versie van ‘Running 
the Gauntlet’ of een ridder steekspel. Immers, in lang vervlogen tijden werd er gestreden 
om de hand van de dochter van de koning. Vaak toch ook een mooi stukje vlees. Nu met 
carnaval mochten we ons nog eenmaal te buiten gaan aan de geneugten van het leven. 
Maar eerst moest er gestreden worden. Daartoe moesten alle teams een parcours afleg-
gen, eenmaal zonder en tweemaal met paard. Het parcours afleggen zonder paard was 
geen eenvoudige opgave en zat vol verrassingen. Vooral die springaktie op dat matje was 
een ware beproeving, waarbij je, zeker als je alles volgens de regels deed,  een beregoeie 
conditie moest hebben. Zowaar geen gemakkelijke opgave. De oude koning was dan 
ook volledig afgepeigerd na deze zware arbeid met zijn jonge frisse prinsesjes. Dat gold 
natuurlijk niet voor de bajesklanten. Die deden namelijk hun naam keer op keer eer aan 
door op geheel alternatieve wijze alle hindernissen te beslechten. Die boefjes waren dus 
niet voor niets gekleed in de alom bekende zwart-wit gestreepte bajes-smoking voorzien 
van rugnummer.

Het parcours te paard was een belevenis op zich. Eerst met en daarna zonder zadel. In het 
begin waren de koning en zijn prinsessen nog wat onwennig door hun gebrek aan behen-
digheidswedstrijdervaring (mooi scrabblewoord!), maar gaandeweg werd dat beter. Ook 
de grasmatjes en tuinbroeken streden voor wat zij waard waren. Helaas allemaal tever-
geefs, want alras werd duidelijk waarin die boevenbende zo goed is: vluchten! (hebben 
ze dat misschien gemeen met hun trouwe viervoeter?) Met zo ongeveer de snelheid van 
het licht wisten zij het parcours in een  mum van tijd af te leggen. Daar was geen kruid, en 
zelfs geen grasmatje, tegen gewassen. Moe maar voldaan verlieten alle teams het strijdto-
neel en begaven zich naar de kantine.

Ook al hebben de grasmatjes dit jaar al een beetje boven het maaiveld uitgestoken met hun 
fraaie hoeden en zijn ze vervolgens onder de voet gelopen, maar wat wil je ook als gras-
matje, toch wisten zij na gedane arbeid te genieten van de besproeiingen in de kantine en 
werden zij absoluut geen muurbloempjes. Gelaafd en verfrist begaven zij zich genoegzaam 
naar huis. Misschien is een nauwe samenwerking met de tuinbroeken een optie.



Die kunnen zorgen voor een goede bemesting van de ‘grasmatjes met bloemperkje’ zodat 
ze gaan groeien en bloeien en zo volgend jaar sterker zullen zijn dan ooit tevoren. Na een 
korte rustperiode keerde ook de koning met prinses c.q. gemalin moe maar voldaan naar 
huis. Zij het met een paar prinsessen minder. Wat daarvan geworden is kan niet worden 
bericht. De boefjes bleven als vanouds nog wat hangen, verscholen in een donkere hoek 
van de kantine, want pas bij de invallende duisternis in de avond en diepe nacht komen zij 
tot leven... Een ding hebben we geleerd tijdens dit festijn: Eerlijk duurt het langst, maar als 
je winnen wilt heb je daarvoor het juiste pakje nodig.

Een mooie dag kan weer worden bijgeschreven in de analen van het koninkrijk der VEM. 
Nu voor de komende 40 dagen geheten ‘Vast een(s) Mens’.

Tot het volgend Carnaval in het land van VEM.

Ton Verhagen

koning Ton met zijn gemalin Monique



De Chambrièreknol
Naam:   Lorenzo
Ras:   KWPN
Geslacht:  Ruin
Hoogte:   1.70 m
Leeftijd:  15 jaar (geb.dat: 25 maart 1993)

De officiële naam van Lorenzo is Lorenz. Hij is sinds 14 november 2007 op de manege.
Lorenzo kan M-dressuur en M-springen. Wisten jullie trouwens dat Lorenzo een halfbroer 
is van Rowan? Ze hebben namelijk dezelfde vader.

Melanie

Ik vind Lorenzo een heel lief paard. Ik weet nog heel goed dat toen hij net op de manege 
kwam; 2 of 3 weken daarna mocht ik in de les erop rijden. Dat vond ik echt heel leuk. Ik 
heb al 2 wedstrijden op hem gereden, 1x een sinterklaaswedstrijd dat deed hij heel goed en 
de dressuurwedstrijd heb ik ook op hem gereden. Met dressuur ging hij heel hard rennen 
maar hij had er denk ik gewoon veel zin in. In de stal is Lorenzo ook heel erg lief.
Groetjes Victoria

De Chambrièreknol van volgende keer is: Rowan. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.  
over Rowan weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen  per 1 april 2008
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het betref-
fende kwartaal. Een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, mag binnen het lopende 
kwartaal worden ingehaald. 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)

Verenigingstarieven 2008
Jeugdleden (t/m 18 jaar) 12,50 (€ 11,00 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 30,00 (€ 28,00 bij automatische incasso)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,10 
KNHS basisafdracht 14,00 *
Donateurs 25,00 (of meer)

*KNHS afdracht alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

Betaling contributies: Postbank 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Junioren
kwartaalkaart bank/contant 157,00
kwartaalkaart aut. incasso 152,50
Losse les  15,00
kw.krt eigen pony bank/contant 117,00
kw.krt eigen pony aut. incasso 112,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 195,00
kwartaalkaart aut. incasso 190,50
Losse les  18,00
kw.krt eigen paard bank/contant 134,00
kw.krt eigen paard aut. incasso 130,00 

Privélessen
Privéles manege paard 31,00
Privéles eigen paard/pony 27,00
Privéles gezamenlijk (2 pers.) 55,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 25,00
10-rittenkaart 200,00
Pensionstalling
Paard/pony per maand box 298,00
Paard per maand - boxje  273,00
Pony per maand - boxje 252,00






