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Bestuursmededelingen 

Als deze Chambrière, op de deurmat valt zijn de laatste 
wedstrijden van het buitenseizoen al weer verreden.
De herfst staat weer voor de deur en het binnenseizoen 
kan ook weer van start gaan. Kijk voor de evenemen-
ten van de komende maanden op de websites en in de 
Chambrières.

De slipjacht van 12 januari j.l. gaat ook een vervolg 
krijgen. De exacte datum is afhankelijk van de goedkeu-
ring die we nog officiëel moeten krijgen van de gemeente 
Waalre en de agenda van de jachtvereniging ‘De Veluwe 
Hunt’.
 

Ad Kuipers
voorzitter VEM
 
 



Agenda
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

8-9-10 mei KNHS Springen paarden

17 mei 2009 FNRS Dressuur

13-14 jun 2009 KNHS Dressuur/springen
  pony’s

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

Zandhappers

Laura van de Velden 01-03
Lydia van oostenbrugge 13-03
Sandra Vialle  18-03  
Marscha van Alphen 31-03 (2x)
Pascalle Kruijger  31-03 
Janneke van Hoof  07-04 
Robert Smetsers  10-04 
Britt Legeland  24-04  
Annemijn van Wees 25-04  
Lydia van Oostenbrugge 30-04  
Vera Bruntink  03-05  
Bianca Meijers  04-05  
Laura Blankers  26-05  
Sanne van Driel  28-05 
Yvonne Aarts  29-05  
Zina Duif  05-06
Sharina van Gessel 14-06
Iris Geister  22-06
Ilse Claassen  22-06
Nicole Bouwels          25-06
Julie van Doorne  25-06         
Raya van Lochem  10-07        
Frieke Maas  10-07       
Zina Duif  12-07       
Julia van het Hoff  28-07 (2x)
Nikki Koopman  02-08     
Carmen Winkel  04-08      
Zina Duif  06-08 (2x)
Kimberly van Bakel 11-08     
Iris Wijers  18-08      



Oriëntatierit  22 juni 2008
 
Zondag 22 juni was het dan zover de oriëntatierit. Sanne en ik zouden onze overwinning 
van 2 of 3 jaar geleden eens dunnetjes overdoen. We moesten al als tweede starten waar 
we erg blij mee waren want het was een hete, zonovergoten dag. Ik moest op Moeson 
waar ik zo 1 keer per jaar op zit als ik een rit met Sanne maak. Quint stelt het namelijk 
erg op prijs dat zodra er iets engs is hij achter iemand zijn kont kan duiken die gewoon 
doorloopt.

Voordat we te paard gingen moesten we het parcours/behendigheid verkennen. Wat mij 
opviel was dat er oranje vlaggetjes verwerkt waren in het parcours. Deze waren nu na-
tuurlijk  overbodig geworden in de bar na onze nederlaag de afgelopen avond.
Eenmaal het parcours verkend ging de tijd in en gingen we te paard. Sanne was naviga-
tor want de vorige keer (ondanks dat wij toen fout reden) hadden wij wel gewonnen.

Dit keer ging het al meteen mis want toen we richting de hut gingen kwam Joris ons 
tegemoet fietsen dat we fout waren gereden. Wij terug, dit keer in de goede richting, op 
naar Tom die aan het eind van een galoppeerpad ons met een vraag zou opwachten. Erg 
opvallend was dat tijdens de galop Quint even begon te ‘wipwappen’ en in plaats van dat 
Quint dan achter Moeson duikt was het dit keer andersom. Maar ondanks het gewipwap 
was het een lekker galopje en hadden we Tom bereikt. En bij vraag 1 ging het al fout. 
De vraag luidde; noem de letters van de binnenbak op in goede volgorde. We wisten dat 
hier een ezelsbruggetje voor was maar wat was dat nou ook al weer? Alle koeien ... nee 
alle boeren ...nee alle friezen... Nou ja na alle mogelijkheden te hebben gehad ging Tom 
maar naar vraag 2. (Het was trouwens Alle Friese Boeren Met Centen Hebben Een Koe).

De winnaars: Ben en Marjolen



vervolg oriëntatierit
Drie maal raden: vraag 2 ook al fout. Onze overwinning begint nu al steeds verder uit het 
zicht te geraken. Maar niet getreurd wij zijn toppers in het zakjes voelen. Nee, gewoon 
dichtgemaakte stoffen zakjes met een voorwerp erin.

Voordat we naar het zakjes voelen gaan moesten we eerst de rit afmaken en het par-
cours nog doorlopen. Tijdens de rest van de rit is het ons op een of andere manier gelukt 
om nog twee keer om te moeten draaien omdat we fout zaten maar daar hebben we het  
maar niet meer over. Het parcours daarentegen ging gelukkig vlekkeloos. Sanne begon 
de overwinning weer te ruiken en met volle moed, met pa als hulplijn op zak, op naar het 
zakjes voelen. Onze concentratie was al vrij snel ver te zoeken wegens die hete zon. En 
dan zijn 70 voorwerpen in zakjes er erg veel. Ondanks de hete zon hebben we het zakjes 
voelen doorstaan en gingen we naar huis voor een welverdiende douche.

‘s Avonds tijdens het wokken op de manege werd er bekend gemaakt wie er had gewon-
nen. Gewonnen hebben we niet ook het zakjes voelen mocht niet baten. We waren 21ste 
van de 23. Helaas, volgende keer beter en dan gaan we echt onze overwinning eens een 
keer dunnetjes overdoen. Weten jullie nog die van (tegen volgend jaar) 3 à 4 of toch 5 
jaar geleden.

Raya



Tips
Wil je eens een weekend of langer volledig met paarden bezig zijn maar 
anders dan anders? Kijk dan eens op www.timeout-reizen.nl. Op deze site 
bieden ze paardrij-arrangementen aan in de Ardennen waar je trektochten 
kunt maken waarbij je in hutjes overnacht maar je kunt bijvoorbeeld ook 
het echte ranchleven gaan ervaren in Frankrijk. Ze hebben een heel 
gevarieerd aanbod, dus voor ieder wat wils. Erg leuk.

Paardentoerisme.nl: Op deze site vind je allerlei mogelijkheden om met je eigen paard 
of een paard van die manege heerlijke tochten te maken in Nederland en eventueel te 
overnachten. 

Ben je op zoek naar een leuk boek over paarden of een leuk kado.Kijk dan eens op paar-
denboekhandel.nl. Daar hebben ze ontzettend veel over paarden van boeken tot kalen-
ders, agenda’s, kado’s etc. 

Maak van je eigen paard of je lievelingspaard op de manege een aantal foto’s en maak je 
eigen kaarten. Hartstikke leuk en helemaal niet moeilijk. Kijk bijvoorbeeld op fotokaar-
ten.nl. De service is top en de kaarten worden netjes thuis afgeleverd.

In de stallen horen we veel verhalen van mensen die tijdens hun zomervakantie heerlijk 
tochten hebben gemaakt of lessen hebben gevolgd in het buitenland. Laat ons weten 
waar je bent geweest en wat je ervan vond zodat we dit weer mee kunnen nemen in de 
volgende Chambrière als Tips voor de komende vakanties.

Wist je dat...?
...Quint wel eens wil vergeten dat hij nog een amazone op zijn rug heeft, vooral
wanneer hij een wei op mag galopperen?

...wij ruiters zeker wel tegen een paar druppels regen 
kunnen, maar dat het deze zomer soms wel een beetje 
veel druppels waren?

...de meeste vakanties voorbij zijn helaas, 
maar we wel van alle vakantieverhalen kunnen 
nagenieten?

...Judith dacht dat ze geen ‘Tarzan’ had, maar haar
dochter wel wist waar deze lag?



Interview met Hans van Rooij,
paardentandarts  
Melanie en Peggy interviewden deze keer de paardentandarts.

Hoi Hans. Als eerste bedankt voor de tijd die je hebt genomen om dit interview 
te doen. Hoe ben je eigenlijk in dit vak gerold?
Uit interesse eigenlijk. Ik zit al ruim 20 jaar in de paarden en pony’s. Het vak hoefsmid 
vond ik te zwaar in verband met een slechte rug.

Hoelang doe je dit werk al?
Al vier jaar.

Heb je hiervoor een speciale opleiding gevolgd?
Ja. Eigenlijk is de opleiding alleen in de Verenigde Staten, maar ik heb een Europese 
praktijkopleiding in het Engels gevolgd. Deze opleiding volgde ik twee dagen per week en 
duurde twee jaar.

Wat doet een paardentandarts precies?
Een paardentandarts controleert en corrigeert het gebit, veilt de haken weg en trekt 
eventueel tanden.

Vanaf welke leeftijd is het verstandig om te beginnen met het controleren van 
het gebit?
Vanaf twee jaar, want dan is alles als het goed is gewisseld. De melkkiezen (dop ge-
naamd) moeten eruit.



Hoeveel keer per jaar wordt een gemiddeld paard behandeld?
Tot vijf jaar 2x per jaar, daarna 1x per jaar.

Waarom is het zo belangrijk dat het gebit van een paard regelmatig gecontro-
leerd wordt?
Dit is ter voorkoming van haken en vooral voor het welzijn van het paard. Wanneer er 
niets aan het gebit gedaan wordt, kan dit pijnlijk zijn bij het eten of wanneer het paard 
een bit in moet.

Hoeveel tanden en kiezen heeft een paard?
Een paard heeft 4 keer 7 kiezen en 4 keer 3 snijtanden. Eventueel 4 wolfstanden, maar 
die worden altijd getrokken. Een hengst of ruin kan nog vier ruinentanden hebben. Overi-
gens zijn de kiezen boven groter dan onder.

Is het voor paarden pijnlijk wanneer ze behandeld worden en zijn er paarden 
die echt bang zijn voor de tandarts?
Als het tandvlees wordt geraakt, is het wel pijnlijk. Ook zijn er paarden die hiervan 
schrikken. Er zijn wel degelijk paarden die bang zijn. Om een paard te behandelen, is het 
soms nodig om hem te verdoven. Overigens liggen de zenuwen in de kiezenrij erg diep.

Kunnen paarden net als mensen gaatjes in hun tanden krijgen?
Nee. Bovendien zitten er geen zenuwen in de tanden.

Kunnen paarden zonder tanden nog eten?
Als ze geen kiezen hebben, is dit pijnlijk. Wel kunnen ze vloeibaar voedsel eten.



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



vervolg interview
Moeten er kiezen getrokken worden om het bit te laten passen?
Nee, op de plek waar het bit zit, zijn geen tanden of kiezen. Dit is aangeboren en heet 
lagen.

Welke instrumenten worden er gebruikt?
Een paardentandarts maakt gebruik van veilen en tangen. Sommige mensen werken met 
elektrische apparatuur. Ik doe dit werk handmatig.

Is er een verschil tussen het gebit van wilde paarden en gedomesticeerde paar-
den, zoals manegepaarden?
Nee.

Bent u bang voor de tandarts?
Ja, PANISCH!!

Zijn er veel paardentandartsen in Nederland?
Nee, er zijn ongeveer 30 fulltimers en 30 parttimers.

Is er een verzekering die de kosten dekt?
Nee, er is geen verzekering.

Wat zijn de kosten?
Ik reken € 35,- en ben daarbij één van de goedkoopste van Nederland.

Wij vonden het erg leuk om jullie iets over de paardentandarts te laten weten, dit is ten-
slotte normaal gesproken niet iets wat je ziet als je voor je lessen op de manege komt. 
Een extra knuffel voor Quint die model gestaan heeft voor dit interview en mooi 
geposeerd heeft voor Peggy. Hieronder zie je nog een aantal instrumenten die de 
tandarts gebruikt.



deButsmutsjes
Tinker
 
De Tinker komt oorspronkelijk uit Ierland en Engeland, en was altijd een rondtrekpaard 
van zigeunerfamilies. Hij heeft lange manen en is een bont paard. In Nederland is het 
een vrij bekend paardenras. Hij trekt de mensen aan omdat hij een rustig karakter 
heeft en ook de lange manen vinden ze mooi. De zigeuners fokten destijds gewoon met 
verschillende rassen en dus vermoedt men dat onder andere de Shire, de Clydesdale, de 
Dales pony en de Fell pony hebben bijgedragen aan de huidige tinker. 

De kleuren van de tinker kunnen zijn: zwart bont, vosbont en driekleurig. De tinker is 
een paard dat hard kan werken. Hij is geduldig en betrouwbaar. De tinker heeft ook een 
goed uithoudingsvermogen. Ze springen goed maar ook dressuur en western doen ze 
goed. Ze zijn ook prima recreatiepaarden en het aangespannen en zonder zadel kunnen 
ze ook allemaal.
 



deButsmutsjes

Harry
Harry is echt een super paard!
Hij is super fijn en een goede maat voor de meeste mensen (niet te groot, niet te klein).
Hij gaat goed in galop en als je langs loopt met een boterham dan wil ie der echt een!
Hij is ook lief op stal. Ik hoop dat hij nog lang op de manege blijft!!!!

Pleun Cornelis

Verjaardagen oktober 
Silvy van Bakel   : 1 oktober 1990
Britt Smits   : 6 oktober 1992
Kelsey Verhoeven  : 15 oktober 1999
Simone Hoejenbos : 27 oktober 1991

Paardenhumor
Twee koeien zitten in een boom. Plotseling komt er een paard voorbij gevlogen.
“Kijk, daar vliegt een paard! En daar nog een!!” “Zou er een nest in de buurt zijn? Nee, 
ze vliegen naar het zuiden.... Het zijn TREKPAARDEN!”.

Er staan twee pony’s in een wei naast een naaktstrand. Zegt de een tegen de ander:
”Goh, die verliezen wel snel hun wintervacht!”.

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!”

Een cowboy stopt bij een café en bestelt voor zijn paard een emmer bier. Als het paard 
de emmer heeft leeg gedronken, brengt de cowboy de emmer weer terug. “Wilt u zelf 
niets drinken?” vraagt de man achter de bar. “Nee” is het antwoord. “ Ik moet nog rij-
den.”

Er lopen een Shet en een Welsh door de stad. Ineens stopt de 
Welsh bij een zebrapad en begint hard te hinniken. Dan lopen ze 
verder. “Waarom deed je dat nu?”, vraagt de Shet.
“Oh”, zegt de Welsh, “dat was mij oom, die werkt tijdelijk bij de 
verkeersdienst”.



De Chambrièreknol
Het veulen van Zigzag. Donderdagavond 8 mei 2008 is rond 
19:00 uur op de manege het eerste veulen van Zigzag geboren. 
Zigzag is de 4-jarige dochter van Electric Lady en de hengst 
Cor d. Emelion, waarmee Henk vd Pol de Derby van Eindhoven 
won.

Het veulen waarvan de naam met de letter “D” moet beginnen, is 
een bruine merrie en heeft dezelfde kleur als vader Startrack. 
Vader Startrack is weer van de bekende hengst Quick Star.

Electric Lady heeft met Bert heel veel gewonnen, dus dit veulen heeft wel springgenen!!

Inmiddels doen er al een aantal namen, zoals Dollar 
Girl en Disaronno, de ronde, maar het veulen heeft 
officieel nog geen naam. Mocht je een leuk idee 
hebben, mail je idee naar de redactie van de 
Chambrière. Wie weet zit daar net dié mooie, 
passende naam tussen.

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



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



De Criollo
Soort: Warmbloed
Een buitengewoon sterk en stevig paard, de roots van dit ras liggen in Argentinië, maar 
in heel Zuid-Amerika zijn varianten te vinden.

Exterieur:
De Criollo word ook wel de Anglo-Argentino genoemd, en is vooral beroemd als rijdier 
van de Gaucho. De Criollo heeft een enorm uithoudingsvermogen en is een compact, 
stoer gebouwd paard. Hij heeft een kort en breed hoofd, dat uitloopt in een fijne, smalle 
snuit, piramidevormig met een rechte profiellijn, met wijd uiteenstaande, expressieve 
ogen en korte puntoortjes. Hij heeft een gespierde hals op een schuine, sterke schouder 
met een brede borst. De rug is kort, rond geribd, met een sterke achterhand. Het kruis 
is rond en gespierd. Hij heeft korte benen, met uitstekend beenwerk, korte koten en 
smalle, harde voeten.

Schofthoogte:
De schofthoogte ligt tussen de 1,42m en 1,52m.

Karakter:
De Criollo is een van de hardste en meest onverwoestbare paardenrassen ter wereld, 
hetgeen hij ook zeker aan zijn Spaanse afkomst te danken heeft. Hij is in staat om te 
overleven op schaars voedsel in extreem klimatologische omstandigheden, hij heeft een 
geweldig uithoudingsvermogen en kan zeer oud worden. Hij is taai, moedig en gewillig.

Raya op een criollo



Ruitervakantie van  Bianca, Yvonne 
en Raya, met de criollo’s
Bianca en Yvonne gaan op vakantie. Daar werd in de negen uur groep op donderdag 
over gesproken; Ton en Monique kennen verschillende personen die in Maubert Fontaine 
geweest zijn en die hadden goede berichten, dat stelde ons enigszins gerust. Het is na-
melijk een Western Ranch dus met 1 hand de teugels vasthouden en van stap meteen in 
galop! 

Raya ging ook mee en we vertrokken in haar Rover op 28 juli j.l. De reis verliep voor-
spoedig met 1 sanitaire stop. We zochten een rustig plaatsje en daar kwam ik met mijn 
FoodSupplies. Koffie, krentenbolletjes en hardgekookte eieren en dat ging er toch wel 
in. Na goed anderhalf uur gereden te hebben zei de Tom Tom: Bestemming bereikt. Niet 
dus! We hebben nog diverse keren rondgereden totdat we een oudere vrouw naast een 
auto zagen staan. Toen ik haar de vraag stelde waar we wezen moesten konden we ach-
ter haar aanrijden en na 20 km rijden kwamen we na wat vertraging op de bestemming 
aan waar we hartelijk verwelkomd werden. 

Geschiedenis: Herkomst: Argentinië.
Het oorspronkelijke bloed is Andalusisch, Berber en Arabisch; de kleine maat en de snel-
heid is te danken aan 300 jaar rigoureuze natuurlijke selectie, gedurende welke tijd de 
kudde Criollo’s wild over de vlakten trokken. Met name in Argentinië is men erg trots op 
het uithoudingsvermogen van dit paard en organiseert  men verrichtingsproeven om hun 
uithoudingsvermogen en weerstand te testen, wat dan weer invloed heeft op de keuze bij 
de fokkerij. Jaarlijks organiseren de fokkers een 15 dagen durende rit waarbij het paard 
een afstand van ruim 700 kilometer moet afleggen, een gewicht van 110 kg dragend, 
met niets anders te eten of te drinken dan wat men onderweg tegen komt.

Kleur:
De kleur van de Criollo is bij voorkeur vaal, stekelhaar met aalstreep, schouderstreep 
en zebrastrepen op de benen. Andere kleuren zijn grullo, palomino, lever, vos, licht- en 
donkerbruin, schimmel, zwart, maar ook mengkleuren.

Bianca



We kregen onze kamers toegewezen en konden ons meteen omkleden om te rijden. Na 
een korte uitleg, het hoe en waarom van paard, houding en teugelvoering mochten we 
gaan. Een prachtige omgeving; paarden los in de wei, dag en nacht. Toen we van de rit 
terugkwamen kregen we een welkomstdrankje dat natuurlijk meer dan welkom was. Het 
diner was alle dagen voortreffelijk. De 2e dag kregen Bianca en ik op de wei les om toch 
vooruit te kunnen. Eerst op een ongezadeld paard slalom doen, dan met een gezadeld 
paard aan je zijde weer die slalom doen. Toen werden we op een gezadeld paard gezet 
en stapvoets gaan en proberen om in galop te komen, dat lukte niet altijd meteen, want 
als je het paard te vriendelijk aanspoort, blijft het gewoon staan of je kijkt naar je paard 
of de grond dan verroert het zich ook niet. Dus leidsels laag naar voren schuiven, kijken 
waar je naar toe gaat en dan snapt het paard wat je wilt. Mijn overgang naar galop ging 
niet snel genoeg en ik kreeg van Max de eigenaar een wat pittiger paard Diego en dat 
wou wel! Max was tevreden, maar toen hij vroeg of ik voor de derde keer in galop wilde, 
vond ik het wel welletjes. 

De dagen daarna hebben we vreselijk genoten 
van de ritten door de bossen met riviertjes, 
langs smalle paden en natuurlijk van het heer-
lijke weer. Natuurlijk zagen we onderweg ook 
andere manegepaarden en hun ruiters. 
De woensdag gingen we o.l.v. Angelina en 
Lotte een rit maken. Op een bepaald punt 
blokkeerde Angelina Bianca en mij, en liet 
de anderen in galop gaan met Lotte aan het 
hoofd. Ik zat toen op Santos, toen ook wij ver-
der mochten, de heuvelwei op, dacht Santos 
er niet over om naast Angelina te staan en 
stormde in galop de heuvel op en af naar de 
andere groep paarden. En toen stond hij stil. 
En Angelina dacht: Oh nee hè niet weer! Want 
precies op die plek, gleed een vorige keer het 
paard uit en viel de ruiter en brak een sleutel-
been. Iemand vroeg me: Wat dacht je Yvonne? 
Ik zei: Al had je het graag ik val er niet af, 
Santos! Het gekke was dat ik ook niet bang 
was, heel bijzonder! Donderdag, 32 graden, 
maar in de bossen merk je daar maar weinig 
van door alle schaduw. Maar die middag heb 
ik mezelf een lekkere leesmiddag gegeven. Eerst lekker gedoucht, toen een grote boom 
uitgezocht en een boek gelezen onder het genot van een heerlijk ijskoud sapje. 

Vrijdagochtend zou voor ons een parcours uitgezet worden met verrassingen. Het par-
cours was best wel moeilijk en we kregen er punten voor. We hebben al met al een heer-
lijke vakantie gehad in een schitterende omgeving omringd door zeer aardige gastvrije 
mensen. Met een heleboel zonnestralen en lekkere hapjes en drankjes en natuurlijk een 
heleboel paarden om ons heen. Voor herhaling vatbaar lijkt me zo, tenminste dat heb ik!

Yvonne Aarts-Bresser



Bianca’s Criollo-ervaring
We zijn naar El Rancho Criollo geweest in de Franse Ardennen (vanuit Eindhoven zo’n 3 
uur rijden) en hebben daar Western gereden, een heel geweldige ervaring en zeer zeker 
een aanrader voor iedereen. Wij kwamen er al gauw achter dat alles wat we geleerd heb-
ben bij ons op de manege we heel snel moesten vergeten. Het is echt heel anders rijden.
Je rijdt met een hand ipv twee. Je rijdt met lange teugels. Je beugels moeten een stuk 
langer. Het zadel zit losser. Je voeten staan iets naar buiten. Je zit ook iets naar achte-
ren ipv mooi rechtop. En dit is alleen je houding. Maar het rijden is ook anders. Je mag 
absoluut niet aan de teugels trekken. Je stuurt door middel van een lichte beweging van 
de teugels maar vooral door te kijken naar waar je heen wilt (door middel van je lichaam 
dus) Je spoort het paard niet aan; je spreekt het aan! Bijv. Hoppa en HOOOO! Wanneer 
je dit onder de knie hebt, is het echt veel ontspannender rijden en veel beter voor je zit. 

De omgeving is heel mooi en je rijdt echt door bergen; dus recht omhoog in galop de 
berg op en netjes steil de berg weer af, door de bossen; dus ook weleens je benen op het 
paard om tussen de bomen door te kunnen, door weilanden; lekker hard in rengalop en 
door rivieren. Ze proberen ook iedere tocht een andere route te rijden en ze passen zich 
aan het niveau van de ruiters aan. Zo gingen we ook in aparte groepen rijden. Lotte, de 
vakantiehulp ging dan met een van de groep mee en Angelina met de andere. 

De laatste ochtend moesten we een parcourtje rijden. Zo moesten we een slalom
doen zonder zadel en later met zadel, maar dan met een ander paard aan de hand. Een 
balletje uit een emmer pakken zonder stil staan en die in een andere emmer gooien. Een 
emmer van een stoel pakken en die ergens anders weer op een stoel neerzetten. Een 
paraplu van een auto pakken er omheen rijden en dan weer op de auto leggen; ook weer 
zonder stil staan. Over een zuil lopen en dan hard naar de bel om af te klokken. Dit is 
een goede oefening voor je zit en behendigheid.

Het eten is geweldig er wordt echt aandacht aan besteed, met dank aan Dominique.
De kamers zijn mooi/luxe en zeer comfortabel. Wil je ook eens zo’n geweldige ervaring 
beleven dan is hier het adres:

El Rancho Criollo, Le Taillis, 
08260 Maubert Fontaine, 
Tel.: 0033324320464, 
Fax. 0033324325027, E-mail: 
elranchocriollo@wanadoo.nl, Website: 
www.elranchocriollo.com. 

De eigenaars zijn Nederlands en heten 
Max en Angelina ze zijn heel spontaan,
behulpzaam en vriendelijk. We hebben 
echt wat af gelachen met zijn allen.

Groeten, Bianca, Raya en Yvonne.



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

‘Nootjes’ Kunstwerk van Loes Mills



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.

Rectificatie

In het interview met Trudy in het vorige nummer werd vermeld dat ze op maandag, dins-
dag en zaterdag les geeft. Dit moet echter zijn maandag, woensdag en zaterdag.

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






