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Bestuursmededelingen 
 
Bij het verschijnen van deze Chambrière zijn de 
buitenlessen inmiddels beëindigd. Ondanks de vele werk-
zaamheden aan de Randweg rondom Eindhoven hebben 
we toch een succesvol buitenseizoen gehad waarbij we 
relatief weinig hinder hebben ondervonden van de bouw-
activiteiten.

De binnenlessen zijn weer volop in gang en er is een 
begin gemaakt met het vervangen van de zijplaten van 
de binnenbak. Naar verwachting zal de vernieuwing van 
de binnenbak eind oktober klaar zijn. 

De planningen voor het naseizoen 2008 en voorseizoen 
2009 zijn klaar en kun je vinden op de website: 
www.eindhovensemanege.nl, in de Chambrière en op 
posters in de foyer.

Dit is alweer de één na laatste Chambrière van 2008. 
De laatste uitgave zal vlak voor de kerst op de deurmat 
vallen. Heb je nog leuke kerstverhalen of Sinterklaas 
anekdotes laat het ons weten!

Doortje Kloppers
Bestuurslid VEM



Raadsel

Wij kregen een sms’je van de manege. 
Snel bellen we de manege: “Wat bedoe-
len jullie in vredesnaam nu met mp 11 
mjtmadp gp dp wddp ddm atmmddmamp-
dtgtgd?” Judith: “O, ze hadden natuurlijk 
helemaal niet gezien dat ik de t9 functie 
van mijn mobiele telefoon heb uitgescha-
keld.” Wat had de inhoud van het sms’je 
eigenlijk moeten zijn?

Kunnen jullie die ontcijferen??

antwoord verderop in deze Chambrière

Agenda

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

21 juni 2009 Oriëntatierit en barbecue

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

Bas Cuiten  05-09 J
Sarah Cooymans  06-09 J
Chaira Frencken  08-09 J
Nicole  Bouwels  10-09 J
Julie van Doorne  10-09 J
Laura van Hoof  10-09 J
Ton Verhagen  24-09 S



Wedstrijd: 
Wat is de leukste VEM-foto van 2008?
 
We horen op de manege en lezen in de Chambrière allemaal leuke verhalen over 
vakanties & evenementen die iets met paarden te maken hebben.

Wij zijn op zoek naar de meest leuke, gekke, grappige, snoezige foto met paard. Dit mag 
een vakantiefoto zijn maar je mag natuurlijk ook je fantasie de vrije loop laten of een 
creatieve Sinterklaas- of Kerstfoto maken.  

De leukste 3 foto’s worden geplaatst in de eerste Chambrière van volgend jaar en de 
leukste foto wint een mooie prijs.

Iedereen kan meedoen!  Stuur de foto zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
voor 6 januari 2009 naar: 
redactie@eindhovensemanege.nl of zet het op een cd-rom en gooi deze 
in de rode brievenbus van de Chambrière die in de foyer hangt. 

De redactieleden zelf doen natuurlijk niet mee aan de wedstrijd, maar een voorbeeldje 
zou kunnen zijn onderstaande foto van een Griek op het griekse eiland Karpathos 
afgelopen zomer. Hij laat bij ruim 35 graden zijn paard zwemmen in zee.

foto gemaakt door Caroline



Nieuw lid: Vanessa
Hoi allemaal,

Ik ga me eerst even voorstellen, mijn naam is Vanessa en ik rij mee in de dinsdagavond 
groep van 19:00 tot 20:00 uur. Ik kan me nog herinneren dat mijn proefles ergens in juli 
2007 was en ik vond het meteen heel  leuk. Ik wilde meteen graag rijden maar helaas 
moest ik wel wachten, enkele maanden verder werd ik gebeld en kon ik in januari 
beginnen. 

Met mijn eerste les zat ik op Beethoven, wat een leuk paardje is dat, het ging heel goed. 
Wel kreeg ik na die les enorme spierpijn in mijn benen. Gelukkig was dat na 3 dagen 
weer voorbij. Ik rij nu ongeveer 8 maanden en heb al op verschillende paarden gereden. 
Ze zijn allemaal even lief, en ze rijden allemaal even fijn vind ik. Ha Ha Ha Oke! Penotti 
is wel een beetje lui maar verder is hij heel leuk. We hebben een hele leuke groep en Job 
geeft goed les. Na het rijden worden de paarden lekker door ons verwend met wortels en 
appels.

En natuurlijk blijven we na het rijden even lekker kletsen aan de bar met een rosé biertje 
of wat anders.

Groetjes Vanessa Kariodimedjo.

Vanessa met Harry



Wedstrijd Pas de deux nu ook voor 
ouder en kind

Er wordt weer een wedstrijd georganiseerd voor iedereen dat nogal wat werk met zich 
mee brengt. Dat is niet erg als er dan ook genoeg mensen meedoen. We hebben de 
laatste jaren moeten kijken of we het wel door lieten gaan, omdat er niet zoveel koppels 
waren en dat is natuurlijk jammer van de tijd en inspanning die we erin stoppen.

Ik heb dus iets nieuws verzonnen in de hoop dat het weer wat drukker wordt.
Het is een Pas de deux op muziek net als andere jaren. Alleen ....... hebben we nu 3 
verschillende groepen. Een groep senioren en een groep junioren. Voor zover dus niets 
nieuws onder de zon. Maar we hebben nu ook een groep ouder-kind.

Even wat uitleg voor degene die niet weten wat voor wedstrijd de Pas de deux is. Je rijdt 
dus met z‘n tweeën een proefje. Zelf moet je daar muziek bij verzinnen en je aankleden 
wat je bij die muziek vindt passen. Heb je bijvoorbeeld cowboykleding aan dan kun je 
westernmuziek erbij verzinnen, alles is mogelijk van Kabouter Plop tot Madonna. Je moet 
wel 2 of 3 liedjes uitzoeken omdat de proef ongeveer 6 minuten duurt. Ben Laauwen zal 
deze liedjes aan elkaar plakken, zodat het een mooi geheel is. Omdat dit ook veel werk 
voor Ben is, is het wel belangrijk dat alles op tijd wordt ingeleverd. Het is echt een hele 
leuke wedstrijd die je zeker moet meemaken. Je kunt dus met 2 volwassenen meedoen, 
of je doet met 2 jeugdruiters mee. En wat dus nu voor het eerst nieuw is, is de ouder-
kind groep. 

Ik dacht ik moet iets nieuws verzinnen en omdat er heel veel ouders rijden waar de kin-
deren ook van rijden, is het misschien leuk dat ze samen kunnen rijden. Alleen al in het 
bestuur en de redactie kunnen we veel koppels maken. Edith en Monique hebben de keus 
uit 3 kinderen. Ad, Melanie, Bianca en Doortje doen, om het goede voorbeeld te geven, 
ook al mee. Dat wisten ze nog niet maar nu dus wel. Judith doet met Nikki mee en ik zal 
met Doris wat verzinnen. Dat zijn dus al 12 koppels.

Deze groep kan dus niet oefenen met elkaar, omdat dat niet gaat met de lessen. Wel 
wordt er geoefend in je eigen les dus je weet wel wat je moet doen. Het blijft dus voor 
iedereen hetzelfde als niemand met elkaar oefent. Per koppel bekijk ik welke proef je 
kunt rijden, zodat het op elk niveau aangepast is. Dus daar hoef je het niet voor te laten, 
want iedereen kan het. Je mag ook meerdere keren meedoen, dus bijvoorbeeld met je 
ouder en nog een keer met je vriendin. De wedstrijd is pas zondag 19 april dus nog tijd 
zat om wat te verzinnen. Begin wel op tijd, want je moet natuurlijk ook nog aan je 
kleding werken. Opgeven kun je, zoals gebruikelijk, weer aan de bar.

Ik wil iedereen veel succes wensen met de voorbereiding en hopelijk tot in april. 

Groetjes Trudy.



Interview met Judith

Iedereen die iets met de manege te maken heeft kent uiteraard Judith als spin in het 
web van de Eindhovense Manege. Ondanks dat Judith het vreselijk vindt om geïnterviewd 
te worden en ze zelf aangeeft dat ze het graag had willen voorkomen heeft ze voor de 
Chambrière toch een uitzondering gemaakt. Hartstikke leuk want wij vinden dat Judith 
zeker een plaatsje in de Chambrière verdient. Doortje interviewde haar.

Judith, vertel eens iets over jezelf
Nou, ik ben Judith van de Pol-Couwenberg. Ik ben getrouwd met Bert sinds 1999. Wij 
kennen elkaar al 20 jaar (met een kleine pauze) en hebben samen 2 kinderen: Nikki, 
onze dochter, is 8 jaar oud en Rik, onze zoon is alweer 6 jaar oud. En we wonen 
natuurlijk op de manege.

Wat doe jij zoal op de manege?
Heel veel. Ik doe de boekhouding, de inkoop, de organisatie, ik sta achter de bar, 
organiseer de planning van de werkzaamheden en begeleid het personeel. En daarnaast 
probeer ik ook nog moeder te zijn en een huishouden te runnen haha. O ja, en ik ben 
ook nog de vrouw van Bert natuurlijk hè!

Wat vind je het leukste om te doen?
Op de eerste plaats moeder zijn natuurlijk, dat is het allerleukste. (Nikki is ook aanwezig 
bij het interview en slaakt een zucht van verlichting). Maar op de manege vind ik de om-
gang met andere mensen erg leuk. Ik ben, zoals jullie waarschijnlijk allemaal wel weten, 
niet zo’n paardenvrouw. Ik vind paarden erg leuk maar het is niet zo dat ik daar alles 
voor laat, zoals iedereen om mij heen.

Rijd jij zelf ook paard?
Ik kan wel paardrijden (en daar hebben we Nikki weer die voluit roept “JAAAA ECHT 
WEL”) maar ik ben geen held dus ik weet wat mensen voelen als ze schrik hebben. Ik zou 
geen wedstrijden willen rijden hoor maar soms, heel soms, aan zee, 1x per jaar vind ik 
het leuk om lekker recreatief te rijden. Maar dan wel met mooi weer en een heel braaf 
paard.

Sinds wanneer rijd jij eigenlijk paard?
Toen ik 7 jaar oud was kreeg ik met mijn communie mijn eerste pony, Rudy. Dat was 
een kei lieve pony. Die stond toen bij Van Dongen. Toen kreeg ik Poltina, een schimmel, 
die stond bij Hoeve Kakelbont waardoor ik niet zoveel kon gaan rijden en dat vond ik erg 
jammer. Via mijn oom ben ik toen bij Van de Pol terecht gekomen. Toen was ik 13 jaar 
oud. Daar heb ik nog Uranie gehad, die was heel braaf en daar reed ik altijd mee buiten. 
Op een gegeven moment kwam Bert steeds achter me aan als ik buiten ging rijden met 
zijn paard Zorro. Tja, en zo is het een beetje begonnen.....

Hoe vind je het dat Bert altijd met paarden bezig is?
Dat is echt zijn leven, dat vind ik helemaal prima. In het begin moest ik daar wel aan 
wennen natuurlijk, maar dat was gewoon aan het totale leven op de manege. 



Nu vind ik het helemaal prima.

Hoe is het dan om te leven op de manege?
In het begin vond ik het heel eng om hier te wonen, om ’s avonds alleen te zijn. Kijk, ik 
ben van huis uit getrouwd, ik had nog nooit gestreken, gepoetst, eten gekookt. Ik was 
eigenlijk gewoon ontzettend verwend. Ik hoefde van mijn ouders nooit iets te doen in 
huis. Toen ging ik dus trouwen, kreeg de manege erbij, een huishouden en raakte vrijwel 
direct in verwachting. Nou, dat was wel even wennen hoor. Maar inmiddels weet ik na-
tuurlijk niet meer beter en wij wonen heel erg mooi, super voor de kinderen, die verma-
ken zich echt geweldig hier. En ik ben ook blij dat we hier wonen voor de paarden, omdat 
wij vinden dat er altijd ’s nachts iemand moet zijn voor de paarden. Er kan natuurlijk 
altijd iets gebeuren en ik moet er niet aan denken dat we dan niet in de buurt zijn. 

En hoe vinden de kinderen al die paarden?
De kinderen hebben de paardenliefde niet van hun vader overgenomen helaas. Rik heeft 
echt een hekel aan paarden, die vindt het vreselijk als ik op een paard ga zitten. Nikki 
rijdt natuurlijk wel maar ook niet heel fanatiek en zij tennist ook erg graag.
Misschien dat de kinderen in de toekomst nog eens helemaal overstag gaan. Wie weet.

Naast al jouw werkzaamheden ga jij ook altijd achter de vrijwilligers aan. 
Hoe is dat? Dat is veel werk. Ik vind het belangrijk dat we als vereniging een steentje 
bijdragen en zo het verenigingsleven op peil houden. Maar soms is dat wel lastig want 
we komen natuurlijk altijd mensen tekort. Nieuwe mensen zijn daarom altijd welkom. 
Dat is ook fijn voor de andere vrijwilligers want die hoeven dan niet zo’n lange dagen te 
draaien. En het is natuurlijk helemaal leuk want dan wordt het lekker druk op het ‘Feest 
der Vrijwilligers’ dat we jaarlijks voor hen organiseren.

Nou, Judith het interview zit erop, heel erg bedankt voor je tijd en natuurlijk voor alles 
wat jij doet op de manege!!! (Op de foto Judith met Nikki en Doris).



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



Dressuurwedstrijd 28 september
 
Sinds onze dochter mee is gaan doen met de FNRS proefjes, besloot ik ook de draad 
weer op te pakken en mee te doen. Het leuke van de huidige wedstrijden is dat je zelf 
je paard mag kiezen. Da’s voor mij niet moeilijk, ik kies Beethoven. Waarom? Gewoon, 
omdat het een superpaard is, hij is lief, kan alles en kan lekker pittig zijn. Met Beetho-
ven ben ik nooit hoog in de ranglijst geëindigd, en eerlijk gezegd kan me dat ook weinig 
schelen. Ik vind het al heerlijk om op hem te rijden, al is het maar voor een proefje. Wat 
ik wel jammer vind, is dat we zondag 28 september niet lang konden blijven omdat we 
weg moesten en ik daardoor de prijsuitreiking miste. En uitgerekend dit keer worden we 
eerste! Ik wist dat ie het kon. Ik zat er alleen nooit goed genoeg op om het voor elkaar 
te krijgen. Ze zeggen dat je het beste op je hoogtepunt kunt stoppen, en beter dan dit 
kan het nooit worden, maar we gaan gewoon door. Wie weet zegevieren we ooit nog 
eens!
 
Karin Keij

Naam veulentje Zigzag
Eerder hebben we een oproep gedaan om een leuke naam te bedenken voor het 
veulentje van Zigzag. Onderstaande reacties hebben we binnen gekregen, heel erg be-
dankt daarvoor!

Iris Westerik: Dynamite, Diamond, Dark Lady
Lotte Smits: Derby
Audrey Gruszka en mama Hanneke: Diana - Diana is volgens de Griekse mythologie de 
godin van de jacht en we hebben natuurlijk allemaal nog de Prinses van Wales in gedach-
ten.
Bianca Meijers: Dynastie, Dancer, Daisy, Dunja, Destiney, Daira

Bert, volgens ons moet je hier toch wel een leuke naam uit kunnen kiezen!?

Nieuwe pony: Loes

Er is weer een nieuwe pony op de manege. Ze heet 
Loes en is 23 jaar oud.

Maar ondanks haar leeftijd is zij nog lekker fel. In de 
lessen loopt ze stevig door.

Ze is van Mark geweest, de vriend van Janneke.

Voor de kinderen en lichtgewichten onder ons een hele 
leuke aanwinst!



deButsmutsjes
Iris Westerik
Hoi,

Ik vind het super leuk op de manege!
Vooral de maandag groep is zo leuk!
Er is een paar weken terug een nieuw paard 
bij gekomen. Loes heet ze. Ik zou er ook wel 
eens op willen rijden.

Ik doe echt aan heel veel activiteiten mee 
en als ik er niet aan mee doe dan kom ik er 
gewoon naar kijken.

Alle paarden op de manege en alle eigen 
paarden/pony’s zijn zo super lief!
Iedereen de groeten en de paarden en pony’s 
kusjes 
van: Iris Westerik             

Ruiterweekend
 
Het ruiterweekend was heel leuk! We hebben twee keer gereden, spelletjes gedaan en 
nog veel meer! Ook hebben we levend stratego gedaan, en ‘s avonds hadden we een
speurtocht in het donker. In de bak stond een springkussen waar je op kon. ‘s Nachts 
sliepen we op stal. Het was erg leuk geweest!!

Claudia

Dressuurwedstrijd 28 september 2008

Hoi, Ik ben Bram ik heb even geleden mijn F3 proefje gereden. Ik heb op Kylian gereden 
(mijn lievelingspaard) en ik had de dag van tevoren mijn laarzen al gepoetst. Ik vond het 
erg goed gaan en ik vond het erg leuk. Ik ben vorig jaar begonnen met dit soort 
dressuurwedstrijdjes en ik denk dat ik er voorlopig ook nog mee door blijf gaan. Ik had 
236 punten en ik ben geëindigd op de achtste plaats. Ik vind het leuk om te doen en ik 
doe volgende keer zeker mee. Groetjes, Bram.  



deButsmutsjes
Polo
Polo is een spel dat al best lang gespeeld wordt en niet echt heel erg bekend is in Neder-
land. Veel mensen vinden het zielig voor paarden, want ze denken dat er met de 
polosticks tegen het paard aan wordt geslagen. Dat is echt een groot misverstand, want 
dat is helemaal niet het doel. Natuurlijk kan het wel voorkomen dat er per ongeluk een 
stick tegen het paard aan komt, maar dat is nooit met opzet. Het doel van het spel is om 
zo vaak mogelijk te scoren. 

Bij polo is het zo dat er een team is van 4 mensen en 4 paarden per ‘ronde’. Een ronde 
noemen ze een chukka. Het ligt er aan wat voor een wedstrijd je hebt, maar als je er 
van uit gaat dat je een normale wedstrijd hebt met 4 chukka’s betekent het dat er 4 
keer zeven minuten gespeeld worden. Elke speler heeft meerdere paarden mee naar de 
wedstrijd, want het is voor de paarden heel erg intensief, omdat ze de hele tijd in galop 
zitten. Dus wat ze doen om een optimale prestatie te leveren is dat er elke zeven minu-
ten een stop is en dan wordt er snel gewisseld van paard. Dat doet dus bijna iedereen, 
want dan stopt de tijd. Onder de wedstrijd mag er ook gewisseld worden maar dan stopt 
de tijd niet. Het mag wel dat er een paard chukka één en chukka vier of drie loopt. Maar 
niet twee chukka’s achterelkaar. Elke speler heeft zijn eigen groom en die zorgt er elke 
keer voor dat de paarden klaar staan om mee gespeeld te worden. Dus ingereden of 
uitgestapt e.d.

Er zijn heel veel spelregels die een speler dus moet weten. Die zijn een beetje moeilijk, 
maar er zijn wel een paar logische basisregels dat het spel al een hoop verklaart. Elk 
team heeft dus 4 spelers dus op het veld staan acht spelers en twee scheidsrechters. De 
scheidsrechters rijden elke keer mee waar de bal is om te kijken of er overtredingen wor-
den gemaakt. De goal is niet een goal zo als we kennen bij voetbal maar het zijn gewoon 
2 palen. Als de bal daar tussen geschoten wordt, is het een geldige goal. Elke keer dat er 
gescoord wordt, wordt er van helft gewisseld. 

Een Polo speler draagt tijdens een wedstrijd een witte broek en een shirt dat het hele 
team ook draagt. Elke speler heeft een apart rugnummer. Ze dragen speciale laarzen en 
kniebeschermers ook hebben ze een cap, alleen die is anders dan waar wij mee rijden. 
De paarden hebben geen manen.

Antwoord raadsel:
Op 11 oktober is er weer een avondencompetitie.



De Chambrièreknol

Lipton.

Lipton is een heel leuk en lief paard. Ik heb er zelf veel op 
gereden. Dat was wel leuk. En mijn ouders hebben er ook veel 
op gereden, zeker mijn vader. En toen is hij anderhalf jaar naar 
de manege Het zwarte water gegaan. Toen is hij weer naar ons ge-
komen en toen hadden we hem verkocht aan de Eindhovense Manege.

Nick Peels

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

Hallo allemaal,
 
Mijn naam is Iris Geister en zoals ieder-
een weet en ziet rijd ik graag op Lipton. 
Eerst was Lipton een eigen paard toen 
heb ik er nooit op gereden eigenlijk maar 
bijna 4 jaar geleden kwam hij weer terug 
op de manege. Ik ging toen mee met de 
kerstrit en mocht op Lipton en vanaf die 
tijd rijd ik er veel op.
 
Zo’n 2 jaar geleden ging het ook niet zo 
goed met hem, hij was vaak kreupel en 
had echt dikke benen voor. Toen heeft 
ie een tijd in de wei gestaan met andere 
paardjes. Dat vond ie schijnbaar wel 
stoer want hij was net zoals Bert vertelde 
the godfather van de andere paarden. En 
toen ie weer terug kwam was ie net een 
beertje zoveel haar, dus toen maar snel 
met de tondeuse erover en hij was weer 
als nieuw.
 
Verder houdt hij van hardhandige knuf-
fels geven, hoofdstellen, dekens en alles 
wat nog verder eetbaar is. Maar het is 
gewoon een lieverd waar ik graag op rijd 
en ik hoop dat ie nog lang op de manege 
blijft.
 
Veel groetjes Iris Geister 



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
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...tijdens een van de zondagse buitenritten er een karretje is gespot?

...het karretje werd voortgetrokken door een paard?

...het paard werd begeleid door een hardlopend hondje?

...de ruiters nergens te bekennen waren?

...Ben met Maserati het paard, karretje en hondje wilde laten stoppen?

...Maserati goed reageert op ‘HUU’ maar het paard met karretje niet?

...het uiteindelijk allemaal wel goed is gekomen?

...Penotti aan 1 oog blind is?

...je daarom extra goed moet opletten met de buitenritten?

...ze anders haar kont naar links gooit?

...dit minder plezierig is voor degene die naast haar rijdt?

...Janneke haar paard heeft verkocht?

...ze hier heel verdrietig over is?

...ze alweer een nieuw paard heeft?

...hij Frankie (spreek uit: Frenkie) genoemd wordt?

...hij eigenlijk Frubocu heet?

...Bert heel snel kan reageren als het moet?

...hij heeft toegezegd een stukje te schrijven over het nieuwe veulen?

...dit de volgende dag al klaar was?

...Melanie van de redactie prettig verbaasd was?

...Rowan weer zwanger is?

...zij binnenkort naar de wei toe gaat?

...het veulen in het voorjaar 2009 geboren wordt?

...Bert graag een zulu-lip wil hebben?

...hij daarom met Jumbo-Jet ging springen?

...Jumbo-Jet daar anders over dacht?

...Bert een paar hechtingen in zijn lip kreeg?

...het even duurde voordat hij weer soep kon eten?

...hij, zoals Bert zegt, ‘dan mee z’n bek verbrandt’?

...Janneke niet voor Bert onder wil doen?

...zij vervolgens van Casius is afgevallen?

...wij benieuwd zijn naar de volgende zandhapper?

...je vooral je helm op moet houden bij het uitkrabben van de achter-
hoeven?
...je anders vallende drollen op je kop kunt krijgen?

...Yvonne laatst op Beethoven moest rijden?

...zij toen Duck aan het opzadelen was?

...zij dit deed omdat er toch echt een bordje ‘Beethoven’ boven Duck 
zijn hoofd hing?



Afscheid
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 2 manegepaarden, Laslo en Mr. Ed.

Dag lieve Laslo,

De afgelopen weken heb ik (meerdere malen!) afscheid genomen van Laslo. En ik zal 
zeker niet de enige zijn die haar enorm gaat missen. Ze was in ieder geval in onze les 
(dinsdagavond) een erg geliefd paardje. Niet omdat ze de makkelijkste was om goed te 
rijden maar ze had iets en ze zat als een luie stoel.

Ik had het geluk dat ik de afgelopen jaren heel veel op haar mocht rijden. En dat kon 
elke week een andere ervaring zijn. Meestal was het vooral heel snel maar toch kon ze in 
de zomer ook wel sloom zijn. Ze reageerde (net als veel andere paarden) op de stem van 
de instructeur, met dit verschil, dat wat de instructeur ook zei, het was voor Laslo altijd 
aanleiding om harder te gaan lopen. Soms kreeg ik haar goed verzameld in de galop en 
een andere keer rende ze onder me weg. Stijf was ze altijd wel maar soms kreeg je haar 
(met hard werken) zonder hulpstukken mooi aan de teugel en rond. En als ze eenmaal 
verzameld en voorwaarts liep, kon je veel meer met haar. Dan maakte ze een gebroken 
lijn met wijken voor de kuit, zonder probleem. En sprong ze van stilstaand aan in de 
galop, (en weer terug stilstaand!)

Ook al was ze snel, ze was vooral een heel braaf paardje en zou je nooit opzettelijk van 
zich afgooien, (tenminste, zoals ik haar ken, ik begreep dat het in het begin wel anders 
was). Daardoor was zij het paardje die mij over mijn angst heen heeft geholpen. Na de 
bevalling van mijn zoon was ik ineens enorm angstig bij het rijden. De angst leek ook 
niet zomaar weer weg te gaan en ik stond op het punt om dan maar te stoppen met 
rijden. Gelukkig met heel veel steun van alle mensen op de manege én Laslo is dit nu 
helemaal verleden tijd. 

Laslo was verder ook een enorme snoepkont. Als je haar in de stal vriendelijk gedag zei, 
hinnikte ze vrolijk terug, want dan kon het wel eens zijn dat ze wat lekkers kreeg. En 
zeker nu ze stil stond had ze enorme behoefte aan aandacht en lekkers. Ik kreeg soms 
de staldeur niet meer dicht omdat mevrouw die elke keer weer met een flinke duw met 
haar neus open duwde. 

Voor Laslo was het altijd moeilijk om stil te moeten staan, als ze kreupel was. Dan wist 
ze op een gegeven moment niet meer waar ze het zoeken moest in haar stal. En die 
onrust zag je de laatste weken ook weer. Dan wordt ze ook wat kribbiger. Ik (en volgens 
mij nog veel meer anderen ook) heb geprobeerd haar nog zoveel mogelijk aandacht te 
geven, wat poetsen en vooral heel veel lekkers (wat wel te zien is!). Ik zal haar nooit 
meer vergeten!

Daphne Fuglistahler



Laslo was heel erg lief en mooi. Ze reed en galoppeerde super fijn. Ze was heel sterk en 
snel. Vooral buiten ging ze als een speer. Soms was ze heel erg wild. Maar ik vond het  
super leuk om op haar te rijden!!!!!!!

Laslo was eerst van mijn moeder zij reed er toen heel vaak op. Bij haar was ze ook wel 
eens ondeugend en sloeg ze heel hard haar hoofd naar achteren in het gezicht van mama 
(pijnlijk!). Maar ze vond het ook fantastisch om op haar te rijden.

Van Micki Moeskops

Mr. Ed           Laslo

Toen ik zo’n 4 jaar geleden voor het eerst op de manege kwam met mijn zoon
stond daar voor mij een gigantisch groot paard. Een mooie schimmel genaamd Mr. Ed. 
Een Mister was het wel zeg, een imposante kerel van 1.70 hoog. Even keek ik naar mijn 
zoon naast me en heb toen echt getwijfeld of dat paardrijden wel iets voor hem zou zijn 
(meer voor mij dus).

Mr. Ed was een echt buitenpaard, sterk en veelzijdig. Hij heeft het als Sinterklaaspaard 
erg goed gedaan en als jachtpaard ook, want Job heeft de jacht in Someren op hem ge-
reden en dat was een groot succes. Hij was ook een beetje lui en je moest hem dus goed 
drijven. Maar mooi lopen kon hij ook.

Mr. Ed is geboren in 1995 en hoorde van januari 2003 tot begin eind augustus 2008 bij 
onze manege. De laatste tijd bleef hij kreupel en mocht hij op de wei rusten. Helaas werd 
het niet meer beter en sinds 28 augustus is Mr. Ed niet meer onder ons. Voor hem is het 
zeker beter zo, maar ik zal zijn gigantische verschijning zeker missen.
Hij was met zijn 13 jaar ook nog wel erg jong.

Bianca



Eliette en Jalaine
Hee allemaal,

Wij zijn Eliette en Jalaine. 
Toen wij nog niet zo lang re-
den, was het altijd een soort 
van ‘droom’ dat we ooit met 
z’n 2-en de bossen in zouden 
kunnen. Maar we dachten 
niet dat dat ook echt zou 
kunnen...maar wel dus! En 
daar willen we jullie wat over 
vertellen.

De meeste van jullie zullen 
Jade wel kennen. Ze is het 
paard van de Familie van Griensven. Het is een hele bruine lieve kwpn-er. En ook zullen 
de meeste van jullie Friendly wel kennen, dat is de super lieve Arabier van Loes Mills. 
Eliette kan natuurlijk vaak Jade rijden, wat ze ook doet. En van Loes mag ik (Jalaine) 
ook Friendly heel vaak rijden. Daar ben ik ontzettend blij mee, want ik vind Friendly 
een geweldige pony! Eerst reden we alleen samen in de lessen, maar na een tijdje 
hadden we aan onze ouders en Loes gevraagd of wij met z’n 2-en naar buiten zouden 
mogen...(Eliette op Jade en Jalaine op Friendly). En dat mocht!! We waren dus heel erg 
blij en gingen dat weekend nog met de paarden naar buiten. Het was echt heel leuk. We 
zaten allebei met een enorme glimlach op het paard! En toen gingen we steeds vaker 
naar buiten. We hebben ondertussen al heel wat ritten achter de rug; zo zijn we bij een 
tante van ons geweest, bij onze ouders thuis, een vriend en natuurlijk heel vaak in het 
bos bij de hut van Mie Pils, en over het viaduct. We gaan meestal op zondag en af en toe 
op zaterdag en als bijvoorbeeld Loes een dag niet kan rijden.

Jade en Friendly doen het echt geweldig. Ze zijn heel braaf en ze vinden het ook heel 
leuk, want Jade en Friendly zijn heel goede vriendinnetjes! We maken sprongetjes over 
boompjes in het bos, gaan door het ven, en de paarden doen het gewoon super. Soms 
gaan we alleen maar een beetje stappen en draven en doen we lekker rustig aan. Soms 
gaan we lekker lang rijden en komen we dus ook op nieuwe plaatsen. We houden wel 
van wat variatie! Af en toe zijn we dan wel even de weg kwijt, maar komen dan altijd wel 
weer ergens uit dat een van ons zegt: “oooooh hier zijn we!” Het is dus echt heerlijk dat 
we zo met de paarden de bossen in kunnen gaan en we genieten er telkens weer van! 

Ik (Jalaine) wil Loes dan ook heel erg bedanken, omdat ik altijd zoveel op Friendly mag 
rijden, want ik vind het echt super leuk dat dit mag!

Groetjes Eliette, Jalaine, Jade en Friendly.



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Gekke bekke



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.

Tips
Baby knuffeldoekje/’tutdoekje’ in de vorm van een paard.

Afmeting 33 cm
Prijs 11,95 euro

Bij www.outletwebstore.nl, zij sponsoren ook het NKFD 
(Nederlands KankerFonds voor Dieren).

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






