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Bestuursmededelingen
Zoals inmiddels bekend heeft per 1 januari de Eindhovense Manege een nieuwe uitbater: Hippo d’Or. De nieuwe
directie van de Manege is in handen van Peter Scheer en
Eefje Marinus. In deze Chambrière zal Peter zich verder
voorstellen. Eindverantwoordelijk voor de rijlessen is
Trudy Vosters en samen met Janneke van Amersfoort zijn
zij ook verantwoordelijk voor het gebeuren in de stallen.
Na ruim 10 jaar op de manege gewerkt te hebben als
allround medewerker en instructeur heeft Job Opstelten
besloten het manegevak vaarwel te zeggen. Vanaf 5
januari gaat Job aan de slag bij een installatiebedrijf in
Eindhoven (AEK). Wij willen Job hartelijk danken voor zijn
inzet de afgelopen jaren en wensen hem bijzonder veel
geluk toe.
Op maandag 16 februari is de Algemene Ledenvergadering gepland. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom
in de foyer van de Eindhovense Manege. Tijdens de
Algemene Ledenvergadering zal het bestuur verantwoording aﬂeggen over het afgelopen jaar en de plannen voor
2009 presenteren.
Namens met bestuur van de manege wensen wij u een
prachtig 2009 met veel paardenplezier.
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.

Wedstrijd: Wat is de
leukste VEM-foto van
2008?
Omdat we nog steeds leuke foto’s binnen
krijgen, hebben we besloten de uitslag
van de wedstrijd naar Chambrière 2 te
verplaatsen.

Je kunt dus 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. De leukste foto wint een mooie prijs!
Iedereen kan meedoen! Stuur de foto
zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor
13 maart 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
15 feb 2009

Verrassingswedstrijd

16 feb 2009

Algemene ledenvergadering

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

3-4-5 jul 2009

KNHS Dressuur paarden

28-29-30 aug
2009

KNHS Springen paarden

5 sep 2009

Ruiterweekend jeugd

11-12-13 sep
2009

KNHS springen pony’s

18-19-20 sep
2009

Nieuwvliet

alle data zijn onder voorbehoud

Even voorstellen:
Peter Scheer van Hippo d’Or
Beste leden van de VEM,
In het eerste nummer van dit jaar wil ik graag beginnen met het uitspreken van de
beste wensen voor 2009 voor u allen en voor hen die u dierbaar zijn. Laten we hopen
op een prachtig jaar vol paardenplezier.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij nader voor te stellen en iets te
vertellen over Hippo d’Or en mijn rol als directeur/eigenaar van deze formule.
Mijn naam is Peter Scheer, ik ben 36 jaar en geboren in het mooie St. Jansklooster als
zoon van een rietsnijder. Na afronding van respectievelijk de LAS, MtuS en de HAS, ben
ik in 1997 aan de slag gegaan als bedrijfsleider/hoofd onderzoek bij een commercieel
weefselkweeklaboratorium (vermeerdering van planten in reageerbuizen). Uit hoofde
van deze functie, ben ik ca. 1 jaar werkzaam geweest als general manager bij een
weefselkweeklab in Kathmandu (Nepal) en ca. 3 jaar bij een weefselkweeklab in Cairo
(Egypte). Daarna heb ik mijn carrière voortgezet als manager Training & Research bij
een Tuinbouwadviesbureau en vervolgens als sectormanager bij HAS KennisTransfer in
Den Bosch. Momenteel ben ik naast eigenaar van Hippo d’Or tevens directeur/eigenaar
van AgriTeam Makelaars B.V. een formule voor agrarisch onroerend goed en landelijk
wonen en van Franchise Support B.V.
Thuis in Maasbommel en samen met mijn schoonouders in Ammerzoden, hebben we in
totaal 17 pony’s en 1 paard op stal. Wij fokken Welsh A en NWR-pony’s ten behoeve van
keuringen/shows (www.roetsenest.nl). Ook hebben wij 2 goedgekeurde dekhengsten
waarmee wij gastmerries en onze eigen merries bedienen. Met een deel van de pony’s
rijden we aangespannen. Mijn vriendin Rianne rijdt dressuur/recreatief met haar paard
Rocky (Furore x Amor).

In mijn spaarzame vrije tijd ben ik voorzitter van het stichtingbestuur van Manege de Gelderse Boys in Ammerzoden en voorzitter
van Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard (SBWB).
Hippo d’ Or
Hippo d’Or is opgericht in 1999 als franchiseformule voor
manegebedrijven in Nuenen door de voormalige directeur van
Hendrix UTD Pieter Snoeijen. Hippo d’Or is specialist in het professionaliseren van
manegebedrijven, met name op het gebied van rendementsverbetering. Al meer dan 25
maneges hebben inmiddels gebruik gemaakt van onze expertise.
In 2004 heb ik vanuit loondienstverband bij Hippo d’Or de zaak overgenomen en heeft de
organisatie een nieuwe koers ingezet. Inmiddels zijn er twee divisies weggezet nl. Hippo
d’Or Advies, waarbij advies, onderzoek en interimmanagement voor hippische bedrijven
centraal staan en Hippo d’Or Franchise. Binnen deze afdeling werkt Hippo d’Or hard om
een aantal voorbeeldmaneges weg te zetten, waar de klant met plezier en passie paard
kan rijden en waar bovenal een prettige sfeer hangt (inmiddels zijn er vier bedrijven
waar de vlag van Hippo d’Or hangt (zie: www.hippodor.nl).
Hippo d’Or Advies wordt als franchiseconcept in de markt gezet. Inmiddels wordt er
vanuit 3 rayons advies gegeven aan hippische bedrijven (Hippo d’ Or Noord, locatie Indijk
(Marion Fievez), Hippo d’ Or Midden, locatie Soest (Christel de Boer) en Hippo d’Or Zuid,
locatie Ravenstein (Yvonne van Velzen).
Het hoofdkantoor zit eveneens in Ravenstein waar Corine Schreuder, Saskia Wilson en
enkele enthousiaste stagiaires de adviseurs ontzorgen.
Trots
Tot slot wil ik graag uitspreken dat wij trots zijn op het feit dat Hippo d’ Or datgene wat
Bert & Judith samen met hun team en vele vrijwilligers hebben opgebouwd tot een zeer
mooi bedrijf, verder mogen uitbouwen.
Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen!
Hartelijke groeten,
Peter Scheer

Verrassingswedstrijd
De ‘behendigheid voor iedereen’ op 1 februari en de ‘carnavalswedstrijd’ van
22 februari zijn samengevoegd tot 1 verrassingswedstrijd. Deze wedstrijd staat gepland
op 15 februari.
Meedoen? Inschrijven kun je zoals gebruikelijk op de lijsten die in de gang hangen of
geef je op aan de bar!

Bert & Judith
1 Januari is voor veel mensen weer de start van allerlei goede voornemens die ze in dit
nieuwe jaar eens wel willen verwezenlijken. Vaak sneuvelen die voornemens een vroegtijdige dood. Bert en Judith hebben bedacht 2009 ook te beginnen met een goed voornemen. Bert, jouw passie is, zoals we allemaal weten, je sportpaarden; de passie van jou
Judith is je gezin en moederschap. In 2008 bleek dat deze passies steeds moeilijker te
combineren waren met het runnen van de manege. Om jullie goede voornemens niet een
vroegtijdige dood te laten sterven, hebben jullie het moedige besluit genomen de directie
van de Eindhovense Manege over te dragen aan Hippo d’Or, zodat jullie meer tijd en
ruimte krijgen voor elkaar, jullie kinderen en jullie passies.
Een moedig besluit, want daarmee komt er een einde aan de lange periode waarin de
familie Van de Pol het bepalende gezicht van de Eindhovense Manege is geweest.
Het zal wennen zijn voor ons als leden, voor de medewerkers, de familie en vrienden,
maar zeker niet minder voor jullie. Maar ondanks dat we het ontzettend jammer vinden,
is het zeer te begrijpen dat jullie deze keuze hebben gemaakt.

Bert & Judith, wij willen jullie hartelijk danken voor: de gekke bekken achter de bar, de
ongenuanceerde manier van lesgeven van Bert, de gezelligheid van onze Judith, jullie
enorme inzet en toewijding de afgelopen jaren en de gastvrijheid voor alles en iedereen
die de manege binnen wandelde. Gelukkig wonen jullie niet al te ver weg en zullen jullie
nog geregeld op de manege te vinden zijn, zodat wij allen langzaam kunnen wennen aan
deze verandering. Desalniettemin: Hulde voor jullie besluit en heel heel veel plezier in
2009. Het is jullie gegund!

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 4 januari hadden we de traditionele nieuwjaarsreceptie in de foyer van de
manege. Vanaf 16.00 uur was iedereen welkom en bij binnenkomst om 16.05 uur was
het al gezellig druk.
Er werd heel wat afgezoend door iedereen en gelukkig smaakte de alcohol weer goed.
Het was mooi om te zien dat zowel de oude als de nieuwe directie van de Eindhovense
Manege aanwezig waren zodat we volop de gelegenheid hadden om nog eens na te
babbelen met Bert en Judith en Peter en Eefje eens ﬂink uit konden horen over de
toekomst.
Ad Kuipers, onze voorzitter van de VEM, heette iedereen van
harte welkom en toen de oliebollen ook nog arriveerden was
het helemaal ok.
Als de nieuwjaarsreceptie een graadmeter is voor de rest van
2009 dan hebben we weer een gezellig jaar voor de boeg.
Doortje

Even voorstellen: Eefje Marinus
Hoi allemaal!
Door de redactie van de Chambrière ben ik gevraagd om een stukje over mezelf te
schrijven waarin ik me voorstel aan alle lezers; dus bij deze!
Mijn naam is Eefje Marinus en sinds 1 januari 2009 mag ik mezelf bedrijfsleidster van
Hippo d’Or Eindhovense Manege noemen. Ik ben 22 jaar, geboren in Tilburg en sinds een
paar maanden woon ik samen met mijn vriend Jeroen in het Brabantse dorp Gilze (Gemeente Gilze-Rijen). Momenteel ben ik dus nog een behoorlijk eindje op en neer aan het
reizen iedere dag, maar hopelijk verandert dit binnenkort!
Ik ben al zo lang ik me kan herinneren besmet met het paardenvirus, en hier heb ik dan
ook al heel wat vrije uurtjes aan besteed. Na een leuke ponytijd met veel wedstrijden
heb ik momenteel twee paarden, die jullie misschien al wel hebben zien staan in de stal;
Admiraal en Vivaldi. Vivaldi is een vosruin van 7 jaar, die ik al vanaf zijn 4 maanden in
mijn bezit heb.
Springen is voor hem (nog) niet
weggelegd, maar met dressuur starten we binnenkort M2.
Admiraal is een bruine Rhodium
ruin van 4 jaar die nu een paar
maanden zadelmak is. Ook hij
woont al vanaf zijn 4 maanden
bij ons, dus de verhuizing naar
de manege is voor beiden erg
spannend geweest!
Om mijn hobby met mijn werk
te kunnen combineren, ben ik na
mijn VWO examens 3,5 jaar
geleden de opleiding
Dierhouderij, met als afstudeerrichting Paardenhouderij, gaan volgen aan Hogeschool
HAS Den Bosch. Deze heb ik nu zo goed als afgerond, waardoor ik in het nieuwe jaar
meteen aan de slag kon op de manege!
Ik ben erg dankbaar dat ik de kans krijg om mezelf in te spannen voor jullie vertrouwde
manege, en ik hoop dan ook op een super ﬁjne samenwerking tussen Hippo d’Or, Bert en
Judith, de VEM, de SEM en de SHEE waardoor Hippo d’Or Eindhovense Manege een succesvol bedrijf blijft en vooral in alle gezelligheid door kan gaan!
Jullie weten nu in ieder geval wat meer over zowel mij als mijn paarden, alles wat je
graag meer wilt weten mag je gerust vragen!
Groetjes,Eefje

Interview met Job
Hoi Job,
Heel ﬁjn dat je even tijd vrij maakt voor ons! Dank je wel!
Zullen we beginnen? Ok! Wil je jezelf even voorstellen?
Wie is Job?
Hallo allemaal. Ik ben Job Opstelten. Ik ben 32 jaar. Ik woon samen met Moniek en onze
twee honden en twee katten in Eindhoven.
Wat is je achtergrond?
Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Ik heb geen broers of zussen. Na mijn basisschool ben ik naar de groenschool gegaan en daar heb ik mijn mavo-diploma gehaald.
Toen heb ik eerst 2 jaar gewerkt en daarna ben ik naar Deurne gegaan. Daar heb ik 3
jaar de hippische opleiding gevolgd voor in de paardensport.
Was je als kind al met paarden bezig? Hoelang rijdt je al paard?
Ik ben toen ik 10 was begonnen met paardrijden op deze manege en sindsdien ben ik er
helemaal aan verkocht. Ik rijd inmiddels al 23 jaar.
Waren paarden altijd al je grootste hobby of had/heb je nog meer hobby’s?
Vanaf mijn tiende is het mijn grootste hobby geworden, maar ik ben altijd fanatiek
geweest met allerlei sporten (voetballen, zwemmen, judo). Mijn hobby’s nu zijn: Bioscoopje, lekker uit eten gaan, gezellig met mijn vrienden op een terrasje zitten en met
onze honden wandelen.
Wat vind je het leukste aan paarden?
Dat je er ﬁjn mee in de bossen kunt rijden.
Heb je een eigen paard gehad?
Nee, ik heb nooit een eigen paard gehad, daar zit vaak toch een ﬂink prijskaartje aan.
Heb je ook wedstrijden gereden?
Ik heb nooit ofﬁcieel wedstrijden gereden, maar tijdens mijn stageperiode heb ik wel
oefenwedstrijden gereden.
Hoelang ben je al werkzaam op deze manege en wat zijn je taken daar?
Ik ben 9,5 jaar werkzaam op deze manege. Mijn taken bestaan uit het verzorgen van de
paarden en van de stallen, het voeren van de paarden, les geven aan kinderen en
volwassenen, les voorbereiding, ontvangen van nieuwe klanten, assisteren bij dierenarts
of hoefsmid en het onderhouden van de binnenmanege en de stallen.
Je gaf al aan dat je les geeft aan zowel kinderen als volwassenen. Zit daar nog
verschil in?
Ja, daar zit zeker verschil in. De kinderen benader je meer op een speelse manier. Je
probeert het ook meer in hun taal uit te leggen.

Bij de ouderen geef je meer op een volwassen manier les.
Je hebt tijdens die lessen natuurlijk veel meegemaakt. Maar wat is je het
meeste bij gebleven?
Wat me is bij gebleven is niet tijdens een les gebeurd, maar tijdens het los laten van een
paard in de binnenbak. Het was een jong wedstrijdpaard van Bert en die dacht dat er
aan de andere kant van de spiegel ook een paard was, dus hij probeerde door de spiegel
heen te springen en dat gaf een enorme klap. Maar gelukkig hield hij er niets aan over en
de spiegel was nog heel.
We hebben vernomen dat je helaas per 1 januari de manege gaat verlaten. Wat
ga je dan doen?
Ja dat klopt. Ik heb er heel lang over nagedacht en ik besefte dat ik toe was aan een
nieuwe uitdaging. Ik ga nu beginnen als leerling verwarmingsmonteur bij het bedrijf AEK
warmte totaalzorg.

Job samen met Trudy, heel
wat jaartjes geleden...

vervolg interview Job
Wat ga je het meeste missen hier op de manege?
Ik ga vooral de gezelligheid missen.
Welk(e) paard(en) op de manege ga je het meest missen?
Dat worden dan toch alle paarden. Ik heb met de meeste paarden leuke en grappige
momenten meegemaakt.
Heb je met één van de manege paarden iets grappigs/speciaals meegemaakt?
Ik heb met het paard Mr Ed een keer een jacht mee gereden en dat was erg gaaf!
Ga je in je vrije tijd straks nog wel paardrijden?
In het begin ga ik me vooral bezig houden met mijn nieuwe baan, maar ik zal in de toekomst zeker nog een keer komen rijden.
Kom je nog eens kijken of doe je nog een keer mee aan één van de gezellige
wedstrijdjes hier?
Ik kom zeker langs om te kijken hoe het met iedereen gaat, want ik ga mijn collega’s
denk ik wel heel erg missen. Ik ga zeker proberen om contact te blijven houden.
Als we 5 jaar verder zijn, waar staat Job dan in zijn leven?
Ik hoop dan landen als: Nieuw Zeeland, Azië, Afrika en Brazilië gezien te hebben,
getrouwd te zijn en kinderen te hebben.
Wat voor reizen worden dat?
Ik houd van afwisseling, dus actief en zon/zee vakantie.
Wil je nog terug komen op één van de vragen?
Nee, het waren leuke vragen.
Wil je zelf nog graag iets zeggen tegen onze leden?
Ik wil graag iedereen bedanken voor de mooie en gezellige tijd die ik heb gehad. En blijf
vooral genieten en plezier houden in het rijden.
Groetjes Job
Super bedankt voor alles. Wij wensen je heel veel succes met je nieuwe baan!
Eveline en Bianca.

Avondcompetitie
Op 7 maart staat weer de volgende avondcompetitie gepland voor de senioren. Tijdens
deze avond strijden verschillende teams van verschillende lesdagen tegen elkaar. Een
aantal onderdelen van verschillend niveau komt tijdens deze avond aan bod zodat het
voor iedere senior leuk is om mee te doen.
Vanaf begin februari kun je jezelf en je team hiervoor opgeven aan de bar. Voor aanvang
van de avondcompetitie gaat de horeca er voor zorgen dat er gegeten kan worden. Ook
hiervoor kun je je opgeven aan de bar. Wat we gaan eten is bij het ter perse gaan van de
Chambrière nog niet bekend maar we laten ons natuurlijk graag verrassen! De competitie
zelf start om 19.00 uur en eindigt om...??? En ook hier geldt natuurlijk: Hoe meer zielen
hoe meer vreugd!

Raadsel
Een rijke sjeik ligt op sterven. Hij laat zijn twee zonen bij zich roepen. Hij zegt hen:
“Spring op je paarden. De zoon wiens paard als laatste bij het zomerpaleis aankomt, zal
alles erven!”
De zonen weten zich hiermee geen raad en gaan naar een wijze oude man. Zij leggen
hem hun probleem voor. De man denkt even na en ﬂuistert dan iets in hun oren. Daarop
rennen de twee broers weg, springen op de paarden en gaan er als gekken vandoor. Wat
heeft de wijze oude man hun in het oor geﬂuisterd?

Antwoord:
De oude man zei: “Ga op het paard van je broer zitten.”

Herinnering Pas de deux op 19 april
Hoi allemaal,
In Chambrière 5 van het afgelopen jaar stond een stukje over de Pas de Deux die in april
2009 georganiseerd wordt. Omdat het best veel werk is dit te organiseren en het echt
alleen door kan gaan wanneer er zich voldoende koppels inschrijven, herinneren we jullie
hier nog een keer aan.
Het is de bedoeling dat je zelf twee of drie liedjes uitzoekt en uiteindelijk ook passende
kleding voor het stuk aandoet. Omdat het muziekgedeelte nog al wat werk met zich
meebrengt, is het van belang dit op tijd in te leveren.
Dus bij deze nog eens de herinnering aan de Pas de Deux op muziek van april.
Voor vragen kun je o.a. bij Trudy terecht.

Butsm

de

Interview met Sinterklaas
Hallo Sinterklaas, ﬁjn dat u er bent!
Hallo

Hoe bevalt het hier in Nederland?
Het is hier wel koud hoor en het is nat! Maar er zijn wel veel leuke kinderen hier. En ik
vind het ook heel gezellig om hier vandaag op de manege te zijn.
Hoe vindt u de sfeer hier op de manege?
Het is hier heel erg gezellig. Leuke paarden. Er hangt een goede sfeer.
We weten dat het geen nette vraag is, maar hoe oud bent u?
Nou ik ben toch echt de tel kwijt, maar zo’n paar 100 jaar toch wel.
Doen de zwarte pieten het goed vandaag?
Ze zijn wel een beetje stout, maar ze brengen wel goed de cadeautjes rond en ze doen
meestal wel goed hun best.
Hoe heten de pieten die u mee heeft genomen vandaag?
Je zult het niet verwachten, maar ze heten Piet & Piet.
Waarom is er dit jaar een ander paard voor de Pieten?
Voorgaande jaren reden de pieten dacht ik altijd op Alfred en Blesje, maar omdat Blesje
oud is en de pieten te wild zijn voor hem is er dit jaar gekozen voor Freek. En Blesje is
nu lekker in de wei met andere paarden waar hij het wel naar zijn zin heeft.
Wat is het meest gevraagde cadeautje dit jaar?
Paardenspullen en paardjes. Eigenlijk alles wat met paarden te maken heeft. Ik houd wel
van dat soort cadeautjes. Ik houd er niet zo van om Ipods te geven en dat soort dingen.
Heeft de sneeuw van laatst voor overlast gezorgd op de daken?
Nee, dat niet. Amerigo heeft een paar goede ijzers en dan kan hij toch goed het dak op.
Heeft u altijd zin om ’s nachts de daken op te gaan om schoenen te vullen?
Ja, dat vind ik echt een leuke bezigheid natuurlijk. Wel met veel hulp van de pieten, want
anders krijg ik het allemaal niet af. Maar het blijft leuk werk.

mutsjes
Is er nog iets wat u zelf nog graag wilt
vertellen?
Ja, voor kinderen is het ﬁjn om lekker
buiten te kunnen spelen en met andere
kinderen gezellig te spelen.
Verder is alle hulp hier op de manege,
bijvoorbeeld voor wedstrijden, altijd van
harte welkom, heb ik zo via mijn pieten
doorgekregen.
Heel erg ﬁjn dat u tijd had en bedankt
voor het interview.
Tot volgend jaar!

Dressuurwedstrijd 14 december
Hallo allemaal
Zondag 14 december heb ik mijn eerste wedstrijd gedaan.
Ik moest voor de f1 en ik was de enige voor de f1,
Met hulp van trudy (maar dat mog ik niet tegen de jury zeggen)
Ben ik geeindigt op de 2e plaats van de 17
Ik vond het super leuk om mee te doen en ik ga verder voor de f2

Groetjes Femke Willems

De Chambrièreknol
Lando
Er is een poosje geleden weer een nieuw paard op de manege
gekomen. Een mooie grote donkere ruin. Hoewel hij misschien
wat kilo’s kwijt mag raken, is hij toch heel snel. Het is een echte
grote, lieve knuffelbeer. Een goede aanwinst voor onze manege.
Lando is zijn naam en hij komt uit Valkenswaard van een handelaar.
Hij is 15 jaar oud en is vooral voor de recreatie bereden. Hij heeft ook voor de koets gestaan en heeft een klein beetje dressuur ervaring. Ik heb al het genoegen gehad om op
hem te mogen rijden en ik weet zeker dat we heel veel plezier met hem zullen hebben.
Hij is voor zowel beginners als voor gevorderden een zeer ﬁjn paard.
Bianca

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

Wist je dat...?

...Moeson duimt?
...hij daarvoor het liefst de duimen van Bennie gebruikt?
...Moeson dit heerlijk vindt maar Bennie hier minder over te spreken
is?
...Melanie van de donderdagavond zwanger is van haar tweede kindje?
...zij ondanks de misselijkheid nog stoer aan het paardrijden is?
...dit toch wel bijzonder toegewijd is?
...Peggy van de donderdagavond een nieuwe hengst heeft?
...zij daarom minder op de manege te vinden is?
...wij dat best wel begrijpen?
...Peter Scheer pocht dat hij al een beetje met een zachte G praat?
...een aantal mensen van de redactie goed geluisterd hebben,
maar geen zachte G hebben kunnen ontdekken?
...vanaf 1 januari honden alleen nog aangelijnd in de foyer mogen?
...kleine tekkeltjes genaamd Claire ook in een tas mogen?

...het logo van Hippo d’Or heel kunstzinnig is?
...er heeeeeeeeeel veel in te zien is als je goed
kijkt?
...het logo waarschijnlijk gemaakt is door een
man?
...niet alles wat we zien dus met paarden te
maken heeft?

...Boy Peels de dames van de beruchte donderdagavondles gaat lesgeven?
...wij hem veel succes toewensen?
...wij hopen voor Yvonne dat hij hard kan praten?
...Erik Zimmerman de lessen van Job heeft overgenomen?
...daarmee alle lessen vanaf 1 januari gewoon door kunnen gaan?
...iedereen daar erg blij mee is?
...Blondie het nieuwe paardje op de manege is?
...zij behoorlijk last heeft van kuren en geregeld
hard achteruit schopt?
...Herby het dan meestal moet ontgelden?
...ze daarom onlangs een ﬂinke tik heeft
gekregen van Trudy?

Bestuursrit
Hallo allemaal,
Tijdens een bestuursvergadering opperde de voorzitter (Ad) dat het wel leuk zou zijn als
we als bestuur eens gezellig een bestuursrit gingen maken, compleet met lunch! Na wat
giechelige reacties van verschillende bestuursleden was het dan toch zover. Op 18 oktober zouden we met zijn allen rond 10.30 uur verzamelen op de manege. Daar werden
we meteen verwend met een lekker stukje vlaai. Vervolgens opzadelen en vertrekken
richting Hoeve Kakelbont.
We hadden een hele mooie rit. Het weer was goed en alles zat mee...totdat Edith besloot
met Jade eens gezellig voorop naast Ad te gaan rijden. Maar Jade vond dat waarschijnlijk
iets minder gezellig. Tenslotte ziet zij Kylian al de hele dag op stal en vond zij waarschijnlijk ook dat het allemaal wel wat
vlotter kon, waarop zij er in haar
eentje (met Edith op haar rug)
in een, in den beginne rustig
galopje, vandoor ging. Friendly,
waar Doortje op zat, is gewend
om samen met Jade gezellige
ritjes te maken en vond het nu
dan ook niet zo leuk van Jade
dat zij er alleen vandoor ging,
waarop zij besloot achter Jade
aan te gaan. Dus die twee gingen
er vandoor, de rest een beetje
verbouwereerd achterlatend.
Brigitte had het allemaal niet zo
meegekregen en vroeg aan Monique of dit wel goed ging. Monique schudde alleen maar “nee”. Schijnbaar gingen Jade
en Friendly er vanuit dat ze aan een wedstrijdje meededen. Toen ze een bocht om waren,
zetten ze er ook ﬂink de vaart in. De dames zagen een omgeploegd stuk grond, waar ze
de paarden in een volte trokken, op die manier tot stilstand kwamen en vervolgens in alle
rust stonden te wachten tot de rest er ook weer bij was.
Edith was inmiddels wel toe aan iets sterks en zowaar daar stond Yvonne al, ter hoogte
van “Boer Teunissen”, op ons te wachten met wat lekkers en natuurlijk een lekker neutje!
Ook Ali kwam samen met de kleinkinderen even kijken hoe het allemaal verliep. Toen
Edith over hun avontuur vertelde kreeg Ad zowaar de wind van voren! Na deze welkome
rustpauze vervolgden wij onze weg naar Hoeve Kakelbont.
Daar aangekomen stond Marie-Claire ook al op ons te wachten. Zij krijgt enorme spierpijn en klom daarom helaas niet op een paard...maar het bestuur was compleet! We
zadelden de paarden af en lieten ons de lunch heerlijk smaken. De meeste namen een
pannenkoek en Brigitte natuurlijk saté met friet en mayo!

De paarden moesten weer opgezadeld worden. Nadat dit was gebeurd en er een enorme
fotosessie plaatsvond, konden we weer in een mooie rit huiswaarts aanvangen. Dit was
echt geweldig. We gingen een stuk door het water en met alle herfstkleuren en de vele
bladeren op de grond, waardoor je een keer geen zand zag, was het één grote kleurenzee en heel erg mooi in het bos! De rit was echt een genot en is zeker voor herhaling
vatbaar! Wij willen als bestuur Yvonne heel hartelijk bedanken voor de versnaperingen en
het ons veilig laten oversteken van de Eindhovense weg!
Ad, Marie-Claire, Monique, Edith, Ben, Doortje en Brigitte

Ivoor
Nog een nieuwe ster op de manege is Ivoor. Ze is een merrie van 18 jaar oud en is van
een boswachter in Oirschot geweest, ze heeft 8 jaar met hem door het bos gelopen. Ze
heeft ook lang op de wei gestaan, dus moet nog wel een beetje op conditie komen.

Ivoor is een hartstikke lief paard om
op te rijden. Ze is erg braaf in de lessen. Ze wil graag voor je werken en
heeft ook al de dressuurwedstrijdjes
meegelopen, ook dat gaat heel goed.
Ze heeft alleen wel wat problemen op
stal. Ze is nerveus en kan fel reageren
als je in haar box komt. Zeker voor
kinderen en de jeugd is het daarom
erg belangrijk niet haar stal in te
lopen zonder dat er iemand van de
manege bij is. Denk dus niet, ik kan
dat wel want een ongeluk zit in een
klein hoekje.
Eenmaal uit de stal is ze superlief!

Kerstrit 26 december 2008
Wij, Nadine van Merode en Juul van Grootel besloten dit jaar mee te doen aan de kerstrit. Wij waren al om 10.00 uur op stal en we waren heel benieuwd op wie we moesten.
Want we hadden allebei nog nooit met de kerstrit meegedaan, dus dat was extra spannend. We moesten een tijdje wachten en toen bracht Janneke eindelijk de lijst. We mochten allebei op onze lievelingspaarden: Lady Lu en Lorenzo, dus we waren héél blij.
Toen iedereen gepoetst en opgezadeld had, stegen we op en gingen naar de binnenbak.
Daar stapten we rond totdat iedereen klaar was. De spanning steeg (vooral bij ons).
Daarna vertrokken we richting de bossen en toen bleek meteen al hoe fris de paarden
waren (vooral Lando). Toen we even op weg waren, lag Loes in een keer plat op het ﬁetspad. Gelukkig hadden Loes en de ruiter niks, dus konden we meteen verder.
Na een tijdje gedraafd te hebben, gingen we op het galoppeerpad galopperen. Dat was
nog best eng, want Lando deed
een beetje raar. Het was toen al
heel gezellig, want we mochten
langs elkaar rijden. Het was wel
héél koud aan onze tenen. We
genoten er dan ook van als we in
het zonnetje reden. Daarna gingen we door naar het hele lange
galoppeerpad, waar we nog een
galopje waagden. Juul vond het nog steeds heel spannend. Aan het einde van dat pad
gingen we naar rechts in plaats van naar links, want dat doen we normaal in de les. Dat
was het leuke van 2 uur rijden. Je rijdt een hele andere route.
We gingen door een dorpje heen en genoten van de zon. Ook gingen we over allerlei
bruggetjes en we kwamen veel verschillende paarden tegen. Van Shetlandertjes tot grote
Belgische knollen. Dat was ook leuk om te zien. Toen sloegen we weer een ander bospad
in. We hadden geen idee meer waar we waren, maar we vertrouwden gewoon op Trudy.
Op een gegeven moment gingen we voor de laatste keer galopperen en moest Trudy
heel hard “Blondie, galop!!!’’ roepen, anders ging Blondie niet in galop en bleef ze rustig
draven. Dat was heel grappig om te horen! We waren inmiddels langs de hut gekomen en
gingen het laatste stukje nog rustig draven. Op dat stukje heeft Ben veel foto’s gemaakt,
dus we zijn benieuwd hoe we erop staan (ahumm).
Eenmaal terug voelden we onze voeten niet meer. We hebben snel afgezadeld, zodat
we daarna lekker in de foyer konden zitten. Daar stond veel lekkers voor ons klaar en
konden we onze voeten ﬁjn opwarmen. Toen we opgewarmd waren en iets lekkers hadden gegeten, konden we met een goed gevoel terugkijken op een leuke, maar ook koude
kerstrit. We zouden volgend jaar zo weer mee doen!
Groetjes, Juul & Nadine.

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Aftekeningen
Een paard kan vele aftekeningen hebben, op het hoofd, maar ook op de benen en de
romp. De aanwezighed of afwezigheid van deze witte aftekeningen zijn belangrijke
hulpmiddelen bij de identiﬁcatie van een paard. In het signalement worden plaats, vorm
en grootte beschreven, deze aftekeningen moeten aangeboren zijn. Deze keer willen we
jullie wat laten zien over de aftekeningen op het hoofd.
Op het voorhoofd kunnen enkele witte haren zichtbaar zijn, maar ook een stipje, een
kolletje, een kol of een grote kol. De vorm vind je terug in de naam: sterretje, druipkol,
streepvormige kol, onregelmatige kol, ruitvormige kol, etc.
v.l.n.r.: enkele witte haren, kol, streepvormige kol, druipkol

Op de neus kun je een lange, streepvormige witte aftekening aantreffen: de bles. Ook
die kan weer veel verschillende vormen hebben, je hebt bijvoorbeeld een streepvormige
bles, een smalle bles, een brede bles, een zeer brede bles, een onderbroken bles, een
scheve bles, etc.
v.l.n.r.: bles, onregelmatige bles, smalle-onderbroken bles, bles indringend in linker
neusgat, brede bles, beide neusgaten omvattend

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

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.
14.37.71.264 (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 2009
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
12,50
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
30,00
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,25
KNHS basisafdracht
14,50
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.

Tip
Van 19 t/m 22 maart vindt in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch Indoor Brabant
plaats.
Vier dagen lang demonstreren de beste ruiters uit de hele wereld hun kunnen.
Voor meer informatie zie: www.indoorbrabant.nl

