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Bestuursmededelingen
Bert en Judith van de Pol hebben de grote stap genomen
om vanaf 1 januari 2009 het ‘manege bedrijf’ te verhuren
aan Hippo d’Or. Alle leden van de Vereniging Eindhovense
Manege zijn half november ingelicht. Het bestuur heeft
kennis gemaakt met de contactpersoon van Hippo d’Or,
Peter Scheer.
Het bestuur van de VEM heeft van Hippo d’Or in de
persoon van Peter Scheer de toezegging ontvangen dat
de VEM gebruik kan blijven maken van de faciliteiten van
de Eindhovense Manege. Dit betekent dat alle activiteiten
zoals deze de laatste jaren worden georganiseerd door de
VEM gewoon door blijven gaan.
Het gehele bestuur staat volledig achter de beslissing die
Bert en Judith hebben genomen. De motivatie van deze
beslissing is in een openhartige brief uitgelegd en
inmiddels aan alle betrokkenen van de Eindhovense
Manege gezonden.
Bert en Judith namens het bestuur veel succes en geluk
in de toekomst.
Ad Kuipers
voorzitter VEM

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.

Zandhappers
Maud Ilberink
Josien van Loenen
Monique Verhagen
Noa Koopmans
Abbey Manger
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Abbey Manger
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Wedstrijd: Wat is de
leukste VEM-foto van
2008?
Je kunt nog steeds foto’s insturen voor de
wedstrijd. 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 Kerstfoto maken. 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.

Startbewijzen

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

Agenda
26 dec 2008

Kerstrit

4 jan 2009

Nieuwjaarsreceptie

10 jan 2009

Slipjacht Waalre

1 feb 2009

Behendigheid voor iedereen

16 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
24-25-26 apr

Pas-de-deux op muziek
(minimaal 20 koppels)
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

Een terugblik
Het einde van het seizoen nadert. Het jaar zit er weer bijna op. Wij, als nieuw team van
de Chambrière, zijn alweer bijna een jaar bezig met het verzamelen van stukjes en foto’s
en het in elkaar zetten van elke editie. Met veel lol en plezier hebben we eraan gewerkt.
We hopen dat iedereen met veel plezier de Chambrière heeft gelezen!! Hier een kleine
terugblik op het afgelopen jaar. Er waren verschillende activiteiten en evenementen,
zowel binnen als buiten. Dit jaar kon men ook na lange tijd weer deelnemen aan de
cursus voor het ruiterbewijs. Het leuke is dat er voor iedereen wel iets was waar men aan
kon meedoen. Volgens ons een groot succes!!
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van verschillende paarden op de
manege, maar gelukkig zijn er vele leuke paarden en pony’s voor teruggekomen, zoals
Loes, Lando en Ivoor. We hopen dat jullie het afgelopen jaar net zoals wij enorm hebben
genoten! Wij willen jullie bedanken voor alle hulp bij de evenementen en voor de inzet bij
de Chambrière. Wij wensen jullie ﬁjne feestdagen en een goed rijseizoen voor 2009!!!!!!

Namens de redactie, Eveline & Melanie

Wist je dat...?
...Job vindt dat paarden niet kunnen nadenken?
...wij daar een discussie over hadden en wij natuurlijk met de les gelijk hebben?
...Sim van de woensdaggroep haar haar heeft afgeknipt?
...ze er nu heel pittig uitziet?
...mensen haar in eerste instantie lastig herkenden?
...het herkennen stukken beter ging toen zij eenmaal haar cap op had?
...paarden gek zijn op wortels?
...veel VEM-ruiters deze oranje goedjes daarom bij zich dragen op stal?
...er 1 VEM-ruiter, Robin, is die nog een stapje verder gaat?
...hij namelijk de wortels schilt en in stukjes snijdt voor de paarden?
...als wij vragen naar het waarom, Robin aangeeft dat we zelf toch ook geen appels eten
met lelijke plekken erop?
...Ali heeeeeeeeel hulpvaardig was tijdens de bestuursrit?
...zij aan Ben vroeg, toen hij zei dat hij even ging plassen, of ze hem even vast moest
houden?
...Yvonne en het bestuur daarop in schaterlachen uitbarstten?
...Ali toen pas begreep dat wij het niet over Maserati hadden!?
...zij daarop aangaf dat ze niet al te preuts is en best Ben even wilde helpen!!?

Nieuw lid: Benny
Hoi mijn naam is Benny Borghaerts. Ik ben 40 jaar (en ja, er zijn mensen die dit gecontroleerd hebben) en ik ben nog vrijgezel. Waarom ben ik gaan paardrijden? Ik wilde altijd
een keer een rit gaan maken over het strand, maar wilde eerst meer van paarden weten,
voordat ik dit ging doen.

Hoe ben ik bij de Eindhovense Manege gekomen? Heel toevallig. Ik ben gewoon bij verschillende maneges gaan kijken en hier voelde ik mij direct thuis. Ik ben gewoon naar
binnen gegaan en heb mij ingeschreven. Er was wel een wachtlijst. Dit vond ik wel
jammer, maar na 3 weken kreeg ik bericht dat ik mee kon rijden. Ik ben toen op
dinsdag mee gaan rijden. De eerste keer proefrijden in de bak. En de weken daarna reed
ik al buiten. Een echte belevenis. En ja hoor iedere keer weer spierpijn, maar ik vond het
super.

Nu kijk ik er iedere keer naar uit als ik
mag rijden. Op welke paarden rij ik het
liefst? Eigenlijk maakt het voor mij niets
uit. Ik moet toch nog veel leren. Maar
als ik mag kiezen zou ik Lando, Beethoven, Pim of Lorenzo kiezen. Dus ik heb
keuze zat.

Ik ben ook blij dat ik bij de Eindhovense
Manege ben gekomen. Het is gezellig, er staan mooie paarden en ook na
het rijden is het altijd gezellig aan de
bar. Het geeft ook een ﬁjn gevoel als je
door de stallen loopt. Hier loop ik graag
doorheen.

Hopelijk kan ik hier nog veel leren en
heb ik nog vele gezellige avonden. En
wie weet komt mijn droom ook nog uit!

Groetjes Benny

Vrijwilligersfeest 15 november 2008
Tsja en dan wordt je gevraagd om een stukje te schrijven voor in de Chambrière over het
bedankfeestje voor de vrijwilligers. Nou heeft mijn wederhelft Rob het afgelopen jaar met
veel plezier geholpen als E.H.B.O.-er bij diverse wedstrijden, dus Rob mocht ook komen
en ik mocht mee. Bij binnenkomst kreeg iedereen een briefje met een nummer erop.
Deze waren voor de loterij. Er waren namelijk leuke prijzen te winnen!!! Rob was de gelukkige om een mixer te winnen, dus nu heb ik hoop gekregen dat hij ‘vrijwillig’ een keer
een taart gaat bakken ofzo. Verder was het reuzegezellig. De muziek was goed, er werd
veel gedanst en gelachen. Kortom het was een geslaagd feest.
Groetjes Mariska.

Nieuwvliet 12, 13, 14 september 2008
En hier zijn wij er weer bij Nieuwvliet! Doe je ogen eens dicht en denk aan een zonsondergang langs de kust. Je zit op een prachtig paard met lange manen en in galop gaat
het paard met jou door de golven. Zelfs Judith ging te paard mee.
We hebben allemaal genoten van de zon, zwemmen in de zee of paardrijden op
het strand. Daar tussen zijn we gewoon gezellig op het terras wat eten en drinken gaan halen. Maar op het einde begonnen sommigen zich een beetje moe te
voelen. En toch denk ik dat Charlie (de hond) volgende jaar weer mee wil! Loes

Interview met Janneke en Mark
Hallo Mark en Janneke. Even vooraf heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking.
Willen jullie je even voorstellen?:
Hallo ik ben Janneke. Ik denk dat de meesten van jullie mij allemaal kennen, want ik loop
dagelijks op de manege rond. Ik geef 3 keer in de week les hier en ik ben meestal in de
weer met de paarden van Bert en natuurlijk met ons paard Frankie. Hoi, ik ben Mark en
ik ben hier op de manege de hoefsmid. Ik zorg ervoor dat alle paarden mooie voetjes
hebben. Ook ik ben hier dagelijks te vinden, omdat Frankie hier ook op de manege staat.
Het is volgens ons al wel bekend dat jullie een stelletje zijn maar voor hoelang
al en hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Janneke: Ik ken Mark via de manege. Hij besloeg mijn paard en toen ben ik met hem
aan de praat geraakt. En ik wilde Mark aan een vriendin van mij koppelen, maar dat is
dus mislukt en heb ik hem uiteindelijk maar zelf gehouden. Dat is nu ongeveer een jaar
geleden.
Mark jij bent dus hoefsmid. Is dit altijd al je wens geweest ?
Voordat ik hoefsmid werd, heb ik eerst altijd in de metaaltechniek gezeten. Maar ik heb
altijd de passie gehad om met paarden te werken en hoefsmid leek me dan een leuke
combinatie tussen paarden en metaal.
Welke opleidingen / cursussen heb je daarvoor gevolgd?
Ik heb twee jaar in Hasselt (België) een avondschool gevolgd om hoefsmid te worden.
Daarnaast heb ik stages gelopen bij andere hoefsmeden en in al mijn vrije uurtjes zelf
geoefend om paarden te beslaan en hoeﬁjzers te maken. Toen ben ik bij Richard
gekomen en die heeft mij alle ﬁjne kneepjes van het vak geleerd en nu ben ik zelfstandig
smid. Ik werk nog steeds samen met Richard.
Paardensport is de laatste jaren erg populair geworden. Merk je dan ook dat
er veel mensen te snel (zonder kennis over hoefproblemen en dergelijke) een
paard kopen?
Ja dat klopt. Het is voor mij vaak een doorn in het oog om te zien dat mensen bij de
verkeerde handelaar, tussenpersoon of adviseur een paard kopen en vervolgens niet
weten of inzien wat voor schade een slechte dierenarts of hoefsmid aan kan richten bij
een paard. Iemand die een paard koopt, moet wel bewust zijn van wat hij of zij gekocht
heeft. Een voorbeeld: Iemand koopt een paard met 2 verschillende voeten, dan moet je
niet achteraf bij je hoefsmid gaan zeuren dat hij die hoeven moet verbeteren, want dat
wordt dan moeilijker. Daar moet je van te voren over nadenken. En bij welke dierenarts
laat ik mijn nieuwe paard keuren. Doe ik dat bij de dierenarts die ik ook altijd bel voor
kleine kwaaltjes of laat ik dat doen door een echte sportdierenarts die alleen maar paarden keurt. Zulke zaken zijn belangrijk om over na te denken als je een paard aanschaft.
Dit wordt helaas te weinig gedaan, zodat veel mensen het verkeerde paard hebben.
Hoefsmid is een vrij beroep toch? Zijn er wel instanties waar jullie bij
aangesloten dienen te zijn?

Hoefsmid is een vrij beroep. Wij hoeven bij geen enkele instantie aangesloten te zijn. Dit
kan wel bij de Nederlandse Vereniging van hoefsmeden, maar dat is voor mij niet
weggelegd, omdat ik een Belgisch diploma heb.
Niet alle paarden worden beslagen. Waarom wel of niet beslaan?
Omdat mensen ooit vinden dat een paard meer knieactie krijgt (hoger optillen van de
voorbenen), willen ze het paard voor beslagen hebben. Maar ook om een betere stand
van de voeten te krijgen, de kwaliteit te behouden en tegen afslijten. Ook om schroeven
te kunnen draaien voor wedstrijden en om in de stapmolen te kunnen gaan, kan een
reden zijn voor beslaan van de hoeﬁjzers.
Bij mensen komen probleemvoeten voor. Is dit ook zo bij paarden, te plat, te
steil, ongelijk enz.?
Ja dit komt veel voor bij paarden.
Zijn daar dan allemaal verschillende hoeﬁjzers voor?
Je hebt wel verschillende soorten en maten hoeﬁjzers, maar die moeten we zelf aan de
hoef aanpassen. En iedere keer met bekappen en beslaan moeten we de stand corrigeren. Zodat het paard zoveel mogelijk in zijn ideale stand staat.
Wat is het verschil tussen koud en warm beslaan?
Met warm beslag maak je het ijzer warm, kun je deze makkelijk in het model van de hoef
maken en in een keer onder de voet branden, zodat je de afdruk van de voet op het ijzer
ziet. Zo zie je waar je het ijzer nog moet aanpassen. Bij koud beslag is het moeilijker om
het model van de voet erin te krijgen.

Verschilt het veel of je een jong of wat ouder paard / pony beslaat?
Ja, jonge paarden zijn heel ongeduldig, schrikachtig en snappen niet goed wat de bedoeling is, terwijl een ouder paard het al veel in zijn leven heeft meegemaakt.
Hoe vaak is verstandig dat de Hoefsmid langs komt?
Dat is per paard een beetje verschillend, maar we houden in de meeste gevallen tussen
de 6 à 8 weken aan.
Wat houdt therapeutisch beslag in?
Therapeutisch beslag is een heel groot begrip en best moeilijk uit te leggen. Voor diegene
die hier meer over wil weten, kijk op www.hoofcare.nl. Dit is een site met veel informatie
en plaatjes over hoefproblemen en dergelijke.
Je hebt zelf pony’s / paarden gehad maar rij je zelf ook?
Ik heb vroeger wel altijd gereden, maar ik heb voornamelijk in de bossen gecrost en
enkele paarden ingereden, maar ik ben geen topruiter. Nu rijd ik eigenlijk niet meer. Ik
ga er ooit nog wel eens voor de grap op zitten. Ik heb ook nog aangespannen gereden,
maar mag dat niet meer van Janneke met onze paarden.
Janneke, wanneer ben je begonnen met rijden? Ben je van thuis uit opgegroeid
met paarden?
Ik ben begonnen met paardrijden toen ik 6 jaar was. Mijn opa en oom hebben altijd
wedstrijden aangespannen gereden, dus ik kreeg al snel een eigen pony van mijn opa en
ben gaan lessen bij de manege. Mijn ouders houden verder helemaal niet van paarden.
Ik heb het dus echt van mijn opa!

HOEFSMEDERIJ

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

Richard Wijnen

Hoe lang werk je al hier op de manege?
Ik werk nu ongeveer anderhalf jaar op de manege.
Hoe ben je hier terechtgekomen?
Ik ben hier gekomen in de zomervakantie vorig jaar. Bert ging op vakantie en had iemand nodig om voor zijn paarden te zorgen en te rijden. Ik heb ook bij de broer van Bert
(Henk) stage gelopen en daarvan kende ik Bert al. Ik ben toen de paarden van Bert gaan
verzorgen en had een stageplaats nodig voor school. Toen ben ik hier gebleven en uiteindelijk gestopt met school en hier blijven werken.
Welke opleiding heb je gevolgd?
Ik heb op Deurne HBO paardensport gevolgd.
Welke les geef je bij ons? Zou je ook spring- of dressuurlessen willen geven?
Ik geef de manegelessen op maandag van 6 tot 7 en van 7 tot 8. Dit zijn oudere kinderen
(pubers). Dan geef ik vrijdagavond om 8 uur en om 9 uur les en zaterdag de kindjes om
4 uur. Ik geef ook les als iemand is uitgevallen. Ik heb ook al meerdere malen de springles van Bert overgenomen en dat vind ik heel leuk. Ik wil wel graag springles geven. En
dressuur en springen komen wel in mijn lessen aan bod.
Doe je ook mee aan wedstrijden? Heb je al grote prijzen gewonnen?
Ja, ik rijd ook wedstrijden (Op het moment niet veel. Ik heb alleen een jong paard). Ik
heb bij de pony’s wel veel prijzen gewonnen. Ik heb daar Z gesprongen, maar bij de
paarden wil ik liever een paard scholen dan iets winnen.
Wat doe je het liefst Dressuur of Springen.?
Ik doe het liefste springen, maar dressuur is ook erg belangrijk voor een springpaard.
Zonder dressuur kun je niet springen.
In welke klasse spring je of loop je dressuur?
Ik heb dan bij de pony’s Z gesprongen en bij de paarden L2 dressuur gereden en M gesprongen. En toen is mijn paard verkocht.
Wat is je grootste wens op het gebied van paardensport?
Ik wil graag samen met Mark een paar jonge paarden aan huis hebben, deze goed opleiden en proberen te verkopen.
Je hebt zelf een paard, maar rijd je ook paarden voor anderen (behalve natuurlijk de manegepaarden / paarden van Bert)?
Nee ik rijd alleen paarden van Bert en natuurlijk onze eigen paarden.
Vertel eens iets over je eigen paard ‘Frankie’.
Frankie is een zwarte ruin van Franko Z x Concorde. Hij is drie jaar en we hebben hem
sinds vorig jaar. Ik heb hem 2 maanden geleden met hulp van Mark ingereden en ik hoop
dat ik nog veel plezier van en met hem ga hebben.
Welk manegepaard vind je het leukst?
Ik vind Loes het leukste manegepaardje, omdat ze Mark’s oude pony is en zich voorbeeldig gedraagt in de lessen.
Gaan jullie ook het liefst op Paardenvakanties / tripjes of is een vakantie voor
jullie juist even geen paarden ?
Janneke is absoluut geen vakantieganger, want zij kan niet zonder de paarden en Mark
kan geen paarden meer zien in de vakantie.
Willen jullie zelf nog iets zeggen tegen onze lezers?
TOT OP DE MANEGE, Houdoe!!

Butsm
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Puzzel paardennamen

Zoek de namen van de verschillende paarden op de manege
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gooi de bal Fred.
Wie heeft er van A.H. de hele smurfreeks?
Hij zal oren zonder oorbel moeten laten zien.
Ja de meeste mensen zijn hier om te rijden.
Het is niet koud dus je kunt wel een jas minder aan.
Die bel klingelt heel mooi als je wilt.
Ik zei: gorgel niet zo de hele dag.
Bij de rustplaats op de hei tanken de paarden weer bij.
Wie wil er tegenwoordig nog een lip/tongpiercing?
Jaap hoe begint dit liedje ook alweer?
Flip en Ko zakten in de sloot.
Het zoontje van de hut heet Quinten.
We hebben geen gids van de Avro want dat is te duur.
Ik heb lesjes gevolgd om te rijden.
We zijn toch erby gegaan met z’n allen.
We doen appelmoes onder de aardappels.
Dat meisje zag pimpelpaars toen ze was gevallen.
Job eet hoveniersgroente uit de moestuin.
Sommige dieren zijn echt elkaars rivalen.
De discussie is vaak of Australië een land of een continent is.
Dag ober, ik wil oesters als voorgerecht.
Mijn dochter zei: voor mijn verjaardag wil ik graag een pony.
Joke en Bahar ryden graag op zondagochtend door de bossen.
Stoppen Ot, Tim en Kees alledrie met paardrijden?!
Roos je moet je veters strikken, anders val je nog op je gezicht.

Zie de antwoorden op de volgende pagina

Raadsel
Het is zo’n 1.80 meter lang, draagt een leren voorschoot en hupt als een gek in de
rondte?
Antwoord: Een hoefsmid die per ongeluk ernaast geslagen heeft.

mutsjes
Kazakh

De Kazakh komt oorspronkelijk uit Kazachstan. Hij is ongeveer 127-140 cm, maar zijn
hoogte en zijn kwaliteiten liggen ook aan het voedsel en het klimaat. Deze pony heeft
sterke benen en harde hoeven. De meest voorkomende kleur is zwart, schimmel, bruin,
vos en soms bont.
Ze worden veel gebruikt voor veedrijven en wedstrijden rennen. Ook worden ze nog
steeds net als vroeger gehouden voor het vlees en de melk.
Een merrie kan wel tot 10 liter per dag aan melk geven.
Evi

Antwoorden: 1. Alfred, 2. Freek, 3. Lorenzo, 4. Jade, 5. Jasmin, 6. Ling, 7. Igor, 8.
Itan, 9. Lipton, 10. Phoebe, 11. Kozak, 12. Quint, 13. Rowan, 14. Blesje, 15. Herby, 16.
Moeson, 17. Pim, 18. Beethoven, 19. Riva, 20. Lando, 21. Loes, 22. Ivoor, 23. Harry, 24.
Penotti, 25. Roosje.

De Chambrièreknol
Duck
Duck is een ruin van ruim 25 jaar oud. Hij is een schimmel,
maar in het begin was hij zwart. Hij is sinds 1989 bij ons op de
manege, en is een geliefd paard.
Hij vindt het ook erg leuk om buiten door de bossen te rijden.
Alleen bij Duck moet je wel opletten!!, want als hij de kans krijgt, gaat hij graag even
door het losse zand rollen. Hij wordt erg oud en kan niet altijd in het tempo mee, wat hij
graag zou willen. Sinterklaas vindt hem geweldig en komt Duck ieder jaar even lenen.

de foto’s van Duck zijn gemaakt door
Monique van Uden

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

Vosters Electra Reusel

Al 100 jaar een traditie voor
jong en oud en natuurlijk voor ruiters.
Ook voor feesten en partijen.

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

Leenderweg 1 - Aalst
Telefoon: 040 - 2212892
hut-pils@hetnet.nl
Groetjes, het Hut-team

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

Erkend Elektronisch Installateur

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
6027 NL Soerendonk

Telefoon
Telefax

0495 - 591244
0495 - 594097

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

Avondencompetitie 11 oktober 2008

De strijd ging om de dinsdagavondploeg tegen de woensdagavondmensen en de donderdagavondmensen. De hoofdprijs was natuurlijk eeuwige roem en bekendheid. Drie onderdelen waren er. Het eerste onderdeel was behendigheid, het tweede dressuur/springen
en het derde was dressuur met 4 paarden tegelijkertijd. Een soort synchroon paardrijden
(als ik het zo mag omschrijven). Ik heb meegedaan aan de behendigheid. Dit ging in
tweetallen. De eerste persoon ging van hindernis 1 naar hindernis 10, daar aangekomen
ging de tweede ruiter precies andersom de hindernissen door. De beide ruiters mochten
elkaar helpen door aanwijzingen te geven.
Hieronder een paar voorbeelden van hindernissen:
Tussen twee hekjes doorlopen, in het midden stoppen en dan een cowboyhoed verplaatsen van het ene hekje naar het andere hekje. Stelt eigenlijk niks voor, maar voor de
meeste 600 kilogram paarden bleek zo’n cowboyhoed toch behoorlijk spannend te zijn
(lees eng). Tussen vlaggetjes en pilaren door sturen. Een bos bloemen van een tuintafel
afhalen en deze in een vaas op de volgende tuintafel plaatsen (Blijkt dat bosjes bloemen
ook al angst inboezemen bij paarden). Bloempotten afhalen van pilaren en deze plaatsen
op andere pilaren
Kortom, het was een heel leuk parcours met veel afwisseling. We kregen allemaal uitleg
van te voren en mochten het parcours doorlopen om precies te weten waar je moet zijn
en wat er moest gebeuren. De tweetallen werden bekend gemaakt en ik mocht samen
rijden met Benny (Let op: ‘Benny’ met Griekse Y!, niet te verwarren met Bennie met IE).
Benny op Ruby (Nou, het liefste en makkelijkste paard van heel de manege, dat moest
goed gaan) en ik zelf op Penotti. Onze kansen leken behoorlijk te dalen toen de naam
Penotti naar voren kwam. Dit paard staat toch bekend om zijn ongehoorzaamheid en
spookrijden in de binnenbak. We waren als tweede team aan de beurt en ik begon op
Penotti aangemoedigd door Benny die mij ook hielp met het vinden van de goede route.
Het bleek wonder boven wonder nog niet eens zo slecht te gaan op Penotti. Dit paard
deed daadwerkelijk wat ik van hem vroeg. Het ging echter niet zo heel snel, maar ik heb
bij geen enkele hindernis een fout gemaakt.

Er is geen enkele bos bloemen of cowboyhoed gevallen en het ging best goed. Jammer
van de tijd, maar nu was Benny aan de beurt om de tijd te verbeteren met paard Ruby....
Nou, dit bleek tegen te vallen. Ruby, altijd zo braaf, bleek alles eng te vinden en weigerde
sommige hindernissen, hetgeen tot gevolg had dat er overal gestopt moest worden, er
allerlei zaken op de grond vielen, hetgeen grote strafpunten op zou leveren. Zelfs mijn
aanwijzingen mochten het verschil niet maken. Het had dus allemaal veel beter gekund,
maar ondanks dat hebben Benny en ik toch samen de 9e plaats kunnen bereiken voor
ons duo behendigheidsrit. Tevens hadden andere mensen uit ons dinsdagavond team
goed gereden, waaronder Bennie en Vanessa. Dit alles mocht uiteindelijk niet leiden tot
de overwinning. Eeuwige roem en bekendheid ging naar het donderdagavond team, wat
ook op de dressuurproeven heel goed had gepresteerd. Hierbij felicitaties aan het donderdagavond team.
Een leuke avond is het geweest, waarbij nog opvallend was dat paard Moeson heel
enthousiast was met de behendigheidsoefeningen. Vrolijk huppelend ging deze door de
hindernissen zonder enige problemen. Paard Ruby bleek ook niet succesvol bij Bianca.
Hier was het ook schrikken en beven tijdens de oefeningen. Bleek het heel onhandig om
ook nog een zweep vast te houden, terwijl je allerlei dingen moet pakken en verplaatsen
(Leermoment voor de volgende keer --> probeer de oefeningen te doen zonder zweep).
De behendigheidsproef is gewonnen door Simone en Anika Winkel. Benny en ik zijn
ondertussen hard aan het trainen om de volgende keer de dinsdagavondploeg te laten
winnen, zodat eeuwige roem en bekendheid ook ons deel wordt. Bekijk ook de foto’s op
de website!
Jan-Willem Sipkes

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

Verzekeringen
Financieringen
Hypotheken
Paardenverzekeringen
Florencelaan 24 - 5632 PT Eindhoven - 040-2423535

Cursus Houding en Zit
Heb je wel eens het gevoel dat je als een zoutzak op je paard hangt, dat je benen ﬂapperen of dat de houding van de ruiter voor je op de hoefslag veel beter is dan die van
jou? En je zou zo graag eens van een expert weten hoe je nou echt goed moet zitten
en hoe je die houding kunt verbeteren? Dit idee hadden de deelnemers aan de cursus
‘Houding en zit’ nou ook en daarom hadden zij zich ingeschreven voor deze cursus, die
gegeven werd onder de bezielende leiding van Gonneke Leereveld van Equine Support,
geassisteerd door de altijd enthousiaste Anouk.
De cursus bestond uit 3 avonden.
Op de 1e avond kwam onder andere het theoretische gedeelte aan bod en verder werd
ingegaan op de persoonlijke lichaamshouding. Deze werd in groepen van 2 beoordeeld.
En menig deelnemer was zich er nooit zo van bewust geweest, dat hij/zij op een bepaalde manier zit, staat of loopt. Deze houding is dan vaak weer terug te vinden in de
manier hoe je op je paard zit. Er werd dus vooral uitleg gegeven over de controle over
je eigen lichaam, met als motto: als je je eigen lichaam niet beheerst, kun je nooit goed
leren paardrijden. Als afsluiting van de 1e avond liet Gonneke met Anouk op een paard
duidelijk zien hoe een paard reageert op de fouten in de houding die de ruiter maakt. Op
de 2e avond werden de paarden gezadeld en de deelnemers in 2 groepen ingedeeld om
beoordeeld te worden op de houding en de zit van de ruiter. Van iedere deelnemer werden houdingfoto’s gemaakt en een video opgenomen. Het leuke er aan was, dat de ene
groep de ruiters van de andere groep mocht beoordelen. En Gonneke had hier natuurlijk
haar eigen ideeën over.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

vervolg zitcursus
Deze beoordeling en de ideeën van
Gonneke werden op de 3e avond uitgebreid besproken en van nuttige tips voorzien om je houding te verbeteren en met
oefeningen te ondersteunen.
De video was helaas defect geraakt, maar
ook zonder deze beelden was het een duidelijk verhaal. Wat mij betreft was het een
nuttige cursus waar best nog een vervolg
op mag komen.
Peter Zijderlaan

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 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)
Junioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les
kw.krt eigen pony bank/contant
kw.krt eigen pony aut. incasso

157,00
152,50
15,00
117,00
112,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les
kw.krt eigen paard bank/contant
kw.krt eigen paard aut. incasso

195,00
190,50
18,00
134,00
130,00

Verenigingstarieven 2008
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
12,50
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
30,00
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,10
KNHS basisafdracht
14,00
Donateurs
25,00

Privélessen
Privéles manege paard
Privéles eigen paard/pony
Privéles gezamenlijk (2 pers.)

31,00
27,00
55,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit
25,00
10-rittenkaart
225,00
Pensionstalling
Paard/pony per maand box
Paard per maand - boxje
Pony per maand - boxje

298,00
273,00
252,00

(€ 11,00 bij automatische incasso)
(€ 28,00 bij automatische incasso)
*
(of meer)

*KNHS afdracht alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart
Betaling contributies: Postbank 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Paardenhumor
“Pap, daar staan 2 ezels, één grote en één kleine. Wie is nu de vader en wie is de moeder?” “Nou dat is heel eenvoudig, meisje. De grootste ezel is altijd de vader.”
Raadseltje: Wat is het verschil tussen ezels en paarden?
Antwoord: Paarden rijden niet op ezels, maar.... er rijden wel ezels op
paarden.
Vraag: Wat is de beste manier om je rijlaarzen schoon te houden?
Antwoord: Door ze in de kast te laten staan.

