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Bestuursmededelingen 
Het seizoen 2007/2008 is op zondagmiddag en -avond  
22 juni met een zeer geslaagde oriëntatierit en barbeque 
afgesloten. Het seizoen is succesvol verlopen met enkele 
leuke nieuwe activiteiten, georganiseerd door diverse 
enthousiaste VEM leden en natuurlijk de medewerkers, 
stagiaires en directie van de Eindhovense Manege.
  
De planning voor 2008/2009 is al weer klaar en wordt via 
de website: www.eindhovensemanege.nl , de Chambrière  
en posters in de foyer van de manege bekend gemaakt.
De buitenwedstrijden van de KNHS welke georganiseerd 
worden door de Vereniging Eindhovense Manege in 2008 
verlopen erg succesvol. In juni hebben we bij de KNHS de 
planning aangeleverd voor het buitenseizoen 2009.
Informatie over deze wedstrijden en eventuele aanmel-
ding van vrijwilligers voor hulp bij de wedstrijden die in 
2008 nog gepland staan, loopt via de bekende communi-
catiekanalen en via Judith van de Pol.
Het gehele bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun 
hulp tijdens het afgelopen seizoen en wenst iedereen een 
fijne vakantie toe. Kom gezond terug met mooie verha-
len, misschien zijn sommige verhalen wel geschikt voor 
publicatie op de website of in de Chambrière.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Agenda
16-17 aug 2008 Ruiterweekend jeugd

29-31 aug 2008 KNHS Springen paarden

5-7 sep 2008 KNHS Springen pony’s

12-14 sep 2008 Nieuwvliet

20-21 sep 2008 KNHS Int. Veteranenwedstrijd

28 sep 2008 FNRS dressuur

11 okt 2008 Avondencompetitie

15 nov 2008 Helpersfeest

30 nov 2008 Sinterklaaswedstrijd

14 dec 2008 FNRS Dressuur

26 dec 2008 Kerstrit

4 jan 2009 Nieuwjaarsreceptie

10 jan 2009 Slipjacht Waalre

1 feb 2009 Behendigheid voor iedereen

17 feb 2009 Algemene ledenvergadering

22 feb 2009 Carnavalswedstrijd

7 mrt 2009 Avondencompetitie

22 mrt 2009 FNRS Dressuur

12-13 apr 2009 Paasrit(ten)

19 apr 2009 Pas-de-deux op muziek
  (minimaal 20 koppels)
24-25-26 apr KNHS Dressuur paarden

30 apr 2009 Oranjerit

alle data zijn onder voorbehoud

Inleveren kopij 
volgende Chambrière

De kopij kan worden ingeleverd in de rode 
bus in de foyer, op cd rom of per mail naar 
redactie@eindhovensemanege.nl
Je ontvangt van ons een 
bevestiging als we je e-mail 
hebben ontvangen.

Startbewijzen
Via VEM is het mogelijk startbewijzen te 
krijgen voor KNHS-wedstrijden. 
Informatie verkrijgbaar via het bestuur.
www.shee.nl



De nieuwe redactieleden 
stellen zich voor
De laatste redactieleden die zich voorstellen zijn Doortje Kloppers en Caroline Hoose-
mans. 
Doortje is zo’n 3,5 jaar geleden begonnen met paardrijden op de manege en had hier-
voor nog nooit op een paard gezeten. Omdat haar dochter Jalaine al bij ons reed wilde ze 
graag leren rijden zodat ze samen naar buiten konden. En zo begon het grote avontuur 
om de enorme angst voor paarden te overwinnen. Destijds een van de oudste paarden, 
Patricia, was de gelukkkige waarop Doortje mocht zitten. Door de angst van Doortje 
trilde Patricia zo enorm dat Judith echt dacht dat Patricia ziek was, wat natuurlijk niet 
het geval was. Maar de doorzetter wint: De angst is overwonnen, weigerende paarden 
zijn een uitdaging geworden, de plastic laarzen zijn ingeruild voor mooie leren chaps en 
inmiddels rijdt Doortje met en zonder Jalaine met heel veel plezier buiten. 
Doortje is getrouwd met Jan en samen hebben ze de zorg voor hun vier meiden, de oud-
ste twee hebben een hekel aan ‘knollen’ en vinden Alfred ‘dik’ dus die zal je niet snel op 
de manege zien, Jalaine kan er geen genoeg van krijgen en zit juist altijd op de manege 
en de jongste wil heel graag paardrijden maar is pas 2 en dus nog veeeel te klein. Jan, 
als hij op de manege is, blijft altijd maar hééééél kort en in die tijd geeft hij iedereen 
aanwijzingen over hoe paard te rijden. (Jan heeft zelf nog nooit op een paard gezeten!).
Doortje is bij de redactie van de Chambrière gegaan omdat de Chambrière dreigde te 
verdwijnen en dat mag toch niet gebeuren!

v.l.n.r.: Doortje Kloppers en Caroline Hoosemans



Vision
Bert met Vision tijdens het Concours Hippique in mei.

vervolg voorstellen redactie
Op mijn 8e begon ik met paardrijden, tot grote schrik van mijn moeder altijd op de 
grootste paarden van de manege, niet op zo’n kleine pony. In 1993 kwam ik hier op de 
Eindhovense Manege en dat voelde meteen als ‘thuis’, de sfeer was goed, de mensen ge-
zellig. En dat is na al die jaren nog steeds zo, daarom kom ik hier nog steeds heel graag, 
elke donderdagavond ben ik op de manege te vinden. Ook vind ik het leuk om af en toe 
op zondagmorgen een lekker lange bosrit te maken. Ik geniet er van om bij de paarden 
te zijn, het zijn heel bijzondere dieren, ze voelen je stemming feilloos aan.
Samen met mijn man Ad en onze 2 katten woon ik in Eindhoven. Ad heeft niet zo veel 
met paarden, hij heeft 1 keer een buitenrit met mij gemaakt op Aruba, maar dat was 
niet zo’n succes. De woorden “ook geschikt voor beginners” klopten niet echt, het ging 
in volle galop over het strand en als je nog nooit op een paard hebt gezeten is dat niet 
geweldig!

Een aantal jaren geleden heb ik ook in de redactie van de Chambrière gezeten en toen ik 
hoorde dat het blad misschien zou verdwijnen vond ik dat toch wel erg jammer. Het is, 
naast de website, een leuke manier om de mensen te informeren over alle activiteiten op 
en rond de manege. Ik vind het leuk om met de computer bezig te zijn, dus vandaar dat 
ik nu de layout verzorg. De redactie is erg enthousiast en ik hoop dat jullie ons ook leuke 
stukjes blijven toesturen.

Groetjes, Caroline



Pinksterrit
Dit jaar was er een grote opkomst voor de pinksterrit en deze keer was ik ook van de 
partij!! Het was de eerste buitenrit en ik had er enorm veel zin in.....Om tien uur zaten 
we allemaal op ons paard, startklaar voor de zonnige rit. We gingen met zo’n 20 man dus 
dat was volle bak.

Met als hoofdman en -vrouw Tom en Trudy ging ons avontuur beginnen....We hebben 
heerlijk door de bossen en over de velden gereden. Het was heerlijk weer en met onder-
weg een goed verzorgde picknick kon het niet meer stuk! Nog snel een borrel voor de 
liefhebbers en daar gingen we weer.

Nog een heerlijke ronde gereden, toen weer veilig naar het thuishonk. Het was allemaal 
super gegaan, beetje zandhappen en wat rupsen gevangen, maar dat nemen we voor 
lief. Het was een superdag!

Groetjes Eveline

Randweg Eindhoven
Rond de A2 en de A67 zijn ze sinds 2006 al hard aan het werk. Nu liggen daar 2 banen 
snelweg met veel afritten. Als het rond 2010 bijna klaar is liggen daar 2 banen snelweg 
waar je 120 km per uur mag. En daar langs liggen 2 parallelwegen waar je maar 80 km 
per uur mag.

Als je van de kant van Limburg af komt moet je ter hoogte van de Hut van Mie Pils een 
keuze gaan maken of je op de snelweg wilt en dan kun je er pas af bij Ekkersrijt of dat 
je de parallelweg pakt en dan kun je in Waalre, Veldhoven en Eindhoven en alle andere 
plaatsen eraf. Maar als je eenmaal op de snelweg zit kun je niet meer naar de parallelweg 
of andersom. En als je van de kant van Ekkersrijt komt en je wilt naar Limburg of die 
kant dan heb je het zelfde als op de heenweg.

Wil je meer weten over dit onderwerp ga dan naar randwegeindhoven.nl

Grapje
Er rennen 2 renpaarden op de renbaan. Zegt het ene paard tegen het andere, “Mijn
jockey is vandaag zo licht! Ik kan hem bijna niet voelen zitten!” zegt het andere 
renpaard: “Dat kan kloppen, volgens mij ben je hem bij de eerste bocht verloren!”.

Paardenhandelaar Janssen leest in de krant: mooie Hannoveraan merrie te koop
die nu iedere dag kan veulenen. Meneer Janssen loopt enthousiast naar zijn vrouw en 
zegt: “Die merrie moet ik hebben! Stel je voor: 365 veulens en dat ieder jaar!”



Interview met Trudy 
Deze keer heeft Melanie Trudy geïnterviewd. Ze treedt niet graag op de voorgrond, maar 
zet zich altijd voor 200% in op de manege, met wedstrijden en natuurlijk met het lesge-
ven. Daarom vonden wij het tijd om Trudy eens ‘in the picture’ te zetten.

Hoi ik ben Melanie en wie ben jij?
Hallo, ik ben Trudy Vosters-van de Pol, 38 jaar en woon in Reusel. Ik ben de zus van 
Bert. Dat weten een hoop mensen niet. Ik heb drie kinderen. Doris van 5 jaar en Bo en 
Tim, een tweeling, van 3 jaar.

Hoe oud was je toen je voor het eerst op een paard/pony zat?
Ik was 8 jaar, ik reed 1 keer in de week in de les en ik wilde gewoon een leskaart. Ik ben 
totdat ik ongeveer 12 jaar was bang geweest.

Op welk paard reed je?
Ik reed gewoon op een manegepaard. Ik weet wel dat ik altijd huilde in de les en ik 
mocht vaak op het paard van mijn tante Nel, die toen les gaf. Dat durfde ik helemaal 
niet, maar zij vond het zo leuk dat ik dat kon, dus moest het toch. Het ging ook wel goed 
hoor, maar wel met veel schrik.

Welk paard vind je het leukst en waarom?
Coco is altijd mijn  vriend geweest, omdat ik daar altijd met de les op reed. Nu rijd ik 
altijd op Harry. Ook Alfred heeft iets, omdat ik die kreeg toen ik 18 jaar was. Op zich vind 
ik op het moment alle paarden heel braaf. Blesje was op stal heel leuk, maar in de lessen 
voor mij echt een draak. Als ik “galop” riep, stond hij stil.

Wat vond je het moeilijkst?
Het moeilijkst vond ik lichtrijden op het buitenbeen. Ik keek altijd naar het kind voor me 
en probeerde in dezelfde maat te lichtrijden, maar dat was natuurlijk altijd verkeerd.

Wat vind je nog steeds moeilijk of lastig?
Niks, want ik ga gewoon niet op een moeilijk paard zitten. Ik ben er voor de kinderen en 
moet dus een normaal paard hebben.

Hoeveel keer per week geef je les?
Op maandag geef ik 2 uur les, op dinsdag 3 uur en op zaterdag 4 uur. Sinds de tweeling 
werk ik niet meer elke dag.

Rijd je ook wedstrijden?
Nee. Vroeger reed ik wel de manegewedstrijden, maar nu niet meer. Ik kon toen ik 14 
jaar was een paard van Tineke Bartels krijgen voor dressuur, maar ik wilde dat niet, om-
dat ik geen zin had in dat serieuze gedoe.

Toen ik 15 jaar was, overleed mijn vader en ik werd dus van de ene op de andere dag in 
de manege gezet om al zijn lessen over te nemen. Henk reed toen concours, dus op de 
zaterdag gaf ik alle lessen. Dat is eigenlijk zo gebleven.



Hoe was het om als kind op te groeien op de manege?
Op school wisten veel kinderen niet dat wij een manege hadden. Ik had veel plezier met 
alle kinderen van de manege en er was ruimte genoeg om buiten te spelen. Het was dus 
niet nodig om met kinderen af te spreken.

Als je niet op de manege was geboren/ opgegroeid, was je dan ook gaan paard-
rijden?
Ik denk het niet, omdat ik echt bang was voor paarden. Nu vind ik het heel leuk en 
omdat ik goed weet wat angst is, kan ik ook goed begrijpen dat sommige kinderen bang 
zijn. Daar hadden Bert en Henk in het begin nogal moeite mee. Die dachten “ga dan iets 
anders doen als je niet durft”.

Willen je kinderen ook paardrijden?
Doris zou wel elke dag willen rijden. Ze rijdt op Roosje. Ik neem Roosje en Pietje wel 
eens mee naar huis om bij mij de wei te maaien en dan rijdt ze wel. Tim ook. Bo zit 
liever op de tractor.



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
Films
Het mag dan alweer zomer zijn, maar helaas zijn er nog wel eens regenachtige 
dagen. Om deze toch door te komen hebben we de volgende filmtips voor je:
Running Free – The legend of Lucky (1999); Virginia’s Run (2002); 
Seabiscuit (2003); Racing Stripes (Streep wil racen; 2005); Flicka (2006).
Op de volgende site kun je kijken waar de film over gaat: www.moviemeter.nl/film

Boeken
Deze keer het boek ‘Mijn groot paardenboek’ van Sandy Ransford. Dit boek is een zeer 
leuk cadeau voor elk kind dat helemaal weg is van paarden en pony’s. In dit boek staan 
niet alleen veel rassen beschreven, maar er staat ook in hoe je paarden en pony’s moet 
verzorgen, klaar moet maken voor wedstrijden, etc. Naast prachtige foto’s is er ook een 
woordenlijst te vinden die in het kort uitleg geeft wat de woorden betekenen. Het boek is 
hardcover. (prijs variëert van ca. € 7,99 (Boekenberg, Eindhoven) tot € 14,99 (bol.com)).

Dagje uit
Als je plant om deze zomer naar Bobbejaanland te gaan, vergeet niet om de paarden-
show te bekijken. Hoe warm het ook is, het is zeker de moeite waard om dit te zien.

Op www.PAARDENBOEK.nl kun je een DIEREN-DOE-BOEK PAARDEN  bestellen voor 4.95 
euro. Hier staan leuke spelletjes, raadsels, weetjes, knutselideeën en kleurplaaten in.
Leuk voor onderweg naar je vakantiebestemming of op vakantie!

vervolg interview
Wat is het leukst dat je hebt meegemaakt?
Dat Doris gewoon ging springen met Roosje en rondrijdt alsof ze het al jaren doet. Ze 
lijkt gelukkig niet op mij wat rijden betreft.

Wil je zelf nog wat toevoegen?
Ik geef nu 25 jaar les. Vroeger toen ik nog op de manege woonde, gaf ik ‘s avonds ook 
aan volwassenen les. De kinderlessen vind ik veel leuker. Toen ik naar Reusel verhuisde, 
gaf ik elke dag de kinderlessen. Job kwam toen in dienst bij Bert en Judith en hij nam 
mijn lessen in de avond over. Bert en Job vinden kinderlessen moeilijker, dus zo is het 
goed verdeeld. Ieder geeft de lessen die ze het beste liggen.

Vanaf mijn 12e jaar heb ik regelmatig pensionpaarden gereden.

Toen ik vorig jaar ziek werd, dacht ik dat het afgelopen was met lesgeven, maar gelukkig 
heb ik gewoon door kunnen werken en door alle lieve kaarten en berichtjes heb ik toch 
wel gezien dat er veel mensen meegeleefd hebben. Dat deed me wel goed en gaf me 
moed om door te gaan.

Trudy, heel erg bedankt voor het interview en voor je inzet op de manege!!!



deButsmutsjes
Dressuurwedstrijd 25 mei
Hoi,
Ik ben Rick Wijers en heb laatst met een dressuurwedstrijd meegedaan. Ik vond het wel 
een beetje spannend want het was mijn 2de keer dat ik mee deed daarom koos ik mijn 
lievelingspony Herby en dat hielp: ik werd 2de. Dressuur is leuk en ik ben zeker van plan 
nog een keer mee te doen.
 
gr Rick.

Op 16 & 17 augustus is er weer ruiterweekend! Dat is altijd heel gezellig!
Wat is er zeker te doen: * Op stal slapen. * Zaterdag & zondag rijden.
Je moet meenemen: * Slaapzak * Rijkleding  * Schoenen * GOED HUMEUR
Je kunt je opgeven aan de bar. De kosten zijn €50,00.

Je krijgt een vast paard die je dat weekend verzorgt en waar je op rijdt. Je gaat elke dag 
rijden en verder worden er ook spelletjes gedaan en er is ook een dropping, enz.enz. Er 
is ook een springkussen in de bak waar je op mag! ‘s Nachts slaap je op stal. Met mooi 
weer worden er ook water-spelletjes gedaan. We hebben de vorige jaren ook een behen-
digheidswedstrijd gehouden en voltige-les gehad.

Kortom: het is gewoon heel leuk en gezellig dus doe mee!!

Ruiterweekend



deButsmutsjes
Pony of the America’s
 
Een halve eeuw geleden kreeg een Shetlanderfokker in Amerika een leuk aanbod. Zijn 
buurman vroeg of hij een merrie wilde hebben. Het was een kruising tussen een Ara-
bier en een Appaloosa. Bovendien was ze drachtig van een Shetlanderhengst. De fokker 
wachtte tot het veulentje geboren was. Het was een hengstje met een heel bijzondere 
kleur: wit met een soort zwarte verfvlekken op zijn lijf.

Les, zo heette de fokker, noemde het veulentje Black Hand. Dit omdat het veulen op 
zijn flank een ‘verfvlek’ had in de vorm van een hand! Niet veel later riep Les een aantal 
Shetlanderfokkers bij elkaar met een idee: een nieuwe ponysoort fokken dat op het veu-
len leek dat bij hem geboren was. Ze noemden het nieuwe ras: Pony of the America’s!
 
Natuurlijk moesten er wel regels komen over hoe de nieuw pony er uit moest komen te 
zien. Dat werd als volgt: een pony met een stokmaat tussen de 1.12m. en de 1.32m. 
Het hoofd van deze pony hoort op dat van een Arabier te lijken. Het lichaam moest net 
zo gespierd zijn als dat van een Quarterhorse. En de kleur, die moest hetzelfde zijn als 
die van een Appaloosa.

De pony’s zijn echt bedoeld voor kinderen om er mee naar wedstrijden te gaan of om er 
gewoon mee te rijden. Volwassenen kunnen deze pony’s alleen voorbrengen op keurin-
gen of ze voor een wagentje zetten. Omdat het kinderpony’s zijn, moeten ze een lief 
karakter hebben en makkelijk getraind kunnen worden.

Het werd een succes, dit nieuwe ras. 40 jaar later waren er al 40.000 van deze pony’s!!
Omdat de kinderen van nu groter zijn, is de maximum stokmaat ook iets omhoog ge-
gaan, naar 1.42m.

Verjaardagen Augustus
Joyce Witlox 9-8-1990
Marloes van den Bos 2-8-1992
Björn Baaten 14-8-1992
Marleen Boerenkamp 22-8-1992
Anika Winkel 22-8-1992
Camilla Hendriks 31-8-1992
Kim Hendriks 31-8-1992
Britt Timmermans 11-8-1993
Lizan Oomens 26-8-1993

Reneé Roufs 21-8-1994
Lisa Deckers 25-8-1994
Gabriela Soto-van Libergen 26-8-1995
Lydia van Oostenbrugge 5-8-1996
Nick van de Mortel 21-8-1996
Lott van Wees 30-8-1996
Lonne Vleeshouwers 16-8-1997
Malin de Vries 24-8-1997
Lynn Culleton 8-8-1998
Maud Wijma 2-8-1999
Britt Legeland 9-8-1999



Doolhof



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
Willaertplein 10
5654 LN EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 19.00 uur
Di t/m do 12.00 - 19.00 uur
Vrijdag 12.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 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



Ruiterbewijs 
In het vorige nummer hebben jullie het enthousiaste verhaal van Ton kunnen lezen over 
het Ruiterbewijs. Ook de instructrice, Gonneke Leereveld, heeft beschreven hoe zij de 
cursus heeft beleefd.

Een koude, donkere buitenbak en paarden die de wind onder de staart door voelen gie-
ren; niet echt fijne omstandigheden om je eerste praktijkles voor het Ruiterbewijs mee te 
beginnen. Geen probleem voor de 11 ruiters van de Eindhovense Manege die dit voorjaar 
hard gewerkt hebben om zich klaar te maken voor het examen! Hoe dat verlopen is, lees 
je hieronder.

Na een wat stijve start (opstijgen is niet altijd even makkelijk) en Ruby terug naar de 
stal sturen om over zijn zonden na te denken, kon de eerste praktijkles met goed gevolg 
afgesloten worden. De ruiters hadden allemaal een eerste indruk gekregen over hetgeen 
wat hen te wachten stond en Marieke en Gonneke wisten hoeveel werk ze zouden heb-
ben voordat iedereen klaar zou zijn voor het examen... Vol frisse moed werd er gestart 
met de volgende praktijkles, de eerste springles. Na wat gewissel met paarden onderling 
(Harry hoeft niet in travers Naomi, rechtuit kan ook), lastige paarden (Ton, springen van-
uit galop en niet vanuit stilstand) en een instructeur die toch wel wat zenuwachtig begon 
te worden, werd er aan het eind van de avond vergaderd; extra springlessen werden 
ingepland voor een aantal mensen en iedereen kon weer opgelucht ademhalen. 



De extra springlessen verliepen uitstekend en zorgden ervoor dat iedereen zich al snel 
ook op een rondspringend paard op zijn gemak voelde. Ook het doorzitten werd volop
geoefend (en nog een rondje Robert). De theorielessen verliepen iets soepeler en ook 
hier werd goed samengewerkt (oftewel afgekeken bij Peter en Marieke).

Met hier en daar een blauwe plek (moet je er maar niet afspringen, Marco), pijnlijke her-
sens van het vele nadenken in de theorieles, bijlessen en buikpijn van het lachen was het 
dan zover; iedereen was klaar voor de examendag! Het weer was prachtig en de paarden 
hadden er zin in (trek hem op de rem, Femke!). Omdat Lady Lu geblesseerd was, leende 
Eliëtte haar Jade uit aan Caroline. Frederike kon helaas niet meedoen met het examen 
vanwege een gekneusd stuitje (nee, niet van het paard gevallen!) maar gaat vast de 
volgende keer op examen. Alle oefeningen werden keurig uitgevoerd en de juffen waren 
trots. Na de praktijk in de buitenbak, werd in groepen van 2 de buitenrit afgelegd (in z’n 
vooruit, Rick, niet in z’n achteruit). Iedereen is heelhuids op stal aangekomen en mooi 
binnen de tijd.

Na een gebakje was het tijd om de uitslag te krijgen; iedereen geslaagd
voor de praktijk! Ook Judith was blij met het positieve resultaat; toch mooi als al je 
ruiters slagen voor zo’n lastig praktijkexamen. Om het te vieren is de groep legaal met 
ruiterbewijs een strandrit wezen maken.

Heb je ook zin gekregen om je ruiterbewijs te gaan halen? Informeer dan bij de manege 
of stuur een mail naar info@equinesupport.nl. We zullen vast vaker de cursus Ruiterbe-
wijs gaan geven. 

Groeten, Gonneke

Wellicht worden er door Equine Support binnenkort ook nog andere cursussen georga-
niseerd op de manege, dus hou de informatie op de website, in de Chambrière en in de 
foyer in de gaten.
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.? ...de sociale woningnood ook heeft toegeslagen op de manege?

...Mr. Ed daarom voorlopig in de wei staat?

...Mr. Ed daar niet blijft en over een tijdje weer terug komt op stal?

...we een Aziatische beginneling hebben in de dinsdagavondgroep?

...hij als de anderen galopperen in zijn binnenzak loopt te wroeten?

...hij een fototoestel tevoorschijn haalt en foto’s begint te nemen 
tijdens de les?
...dit voor grote hilariteit zorgt aan de bar?
...hij zijn toestel opbergt en vervolgens een grote zak wortels tevoor-
schijn haalt?
...hij voorover buigt om zijn paard te voeren terwijl de anderen nog 
steeds aan het galopperen zijn?
...de mensen aan de bar van de kruk vallen van het lachen?

...de Chambrière een nieuwe redactie heeft?

...zij allemaal hard aan het werk zijn om het boekje vol te krijgen?

...leuke tips en verhalen van jou ook altijd welkom zijn?

...het niet stom is om een stukje in te leveren?

...Job een wel zeer ‘morsig’ afscheid heeft genomen van de Vrijdag-
avond-groep?
...dit kwam omdat Wilma hierbij de slagroomtaart ondersteboven op 
rijbroeken en grond heeft doen belanden?
...niemand eigenlijk begrijpt waar Mex is als je hem nodig hebt?

...Marjolen haar 2e kindje verwacht?

...Harry deze winter een beetje verliefd was op Rowan?

...hij daarom niet achter haar kon lopen in de les?

...hij daar helemaal hotel de botel van werd?

...Judith van haar beugelbekkie af is?

...ze er nu nog mooier uit ziet?

...Penotti voor taxi heeft gespeeld?

...je daar verderop in deze 
Chambrière een foto van kunt zien?



De Chambrièreknol
Blesje, waarschijnlijk kent iedereen deze pony wel. Een heel 
eigenwijze pony. Goede maatjes met Alfred. Jammer genoeg 
staat hij nu niet meer op de manege. Maar dat heeft hij eigen-
lijk ook wel verdiend want jong is hij niet meer. Hij heeft heel 
veel jaren op de manege rond gelopen. 

Het is een heel speciale pony. Lekker eigenwijs en hij had bijna 
elke les toch wel zijn streken weer. Hij is in 1975 
geboren en dus is hij heel erg oud. Het is echt een heel bijzondere pony. 

Ik heb best wel heel vaak op Blesje gereden en ik heb dus ook redelijk veel met Blesje 
beleefd. Wedstrijden op hem gereden, bokje hier en daar en ook er van afgevallen. Nou, 
toch vond ik het altijd heel leuk om op hem te rijden en ik bleef het leuk vinden ondanks 
dat ik er weleens van afgevallen ben. Het is echt een heel leuke pony en ik heb er heel 
veel van geleerd en dat is toch wel heel leuk.
Groetjes Victoria

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



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Gala Penotti
Boy en Marleen lieten zich niet door een luxe auto naar het gala vervoeren, maar door...
Penotti!



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 
betreffende kwartaal. Een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, mag binnen het lo-
pende 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.

Verjaardagen September   
Medina van Rooij 6-9-1998
Solange van Griensven 9-9-1994
Merel Magali Cox 15-9-2000
Boy Peels 9-9-1991
Debby Hompes 20-9-1992
Barbara Geverink 21-9-1993
Ivette Oomens 23-9-1991
Nicole de Raat 23-9-1997
Amber van der Sande 26-9-1996
Robin Key 30-9-1997

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 225,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand box 298,00
Paard per maand - boxje  273,00
Pony per maand - boxje 252,00






