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Bestuursmededelingen
De extra ledenvergadering, die was aangekondigd eind
maart, i.v.m. de verhoging van de contributie is een zeer
geslaagde 1 april grap geworden. Vooral de
motivatie van de contributieverhoging heeft diverse
soorten reacties opgeleverd.
De 1e spring- en dressuurwedstrijden voor paarden en
pony’s zijn alweer achter de rug en zijn goed verlopen.
Vooral de inzet van vele, nieuwe, vrijwilligers hebben
ervoor gezorgd dat alles op ‘rolletjes’ is verlopen. Hier en
daar achter de coulissen is altijd wat te verbeteren, maar
de deelnemers en bezoekers aan de wedstrijden
hebben genoten van paardensport op een mooie locatie
met goede voorzieningen.
We mogen daar als vereniging best trots op zijn.
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.

Wist je dat?...
...6 personen van de 9 uur groep op
donderdagavond, op Hemelvaartsdag bij
Lady’s Day van Internationaal Concours
Hippique Eindhoven de groepsprijs
gewonnen hebben?
...ze met zijn zessen gezellig mogen gaan
eten bij de Karpendonkse Hoeve?
...1 van hen absoluut geen lady is?
...2 van hen in hun leven nog nooit zo
vaak gefotografeerd zijn als op deze dag?
...wij hopen dat ze nu niet naast hun
schoenen gaan lopen? hahahahaha!
...men bij de Bijenkorf in Eindhoven onlangs een nieuw kledingmerk heeft
geïntroduceerd?
...dit het merk ‘Tommy HAFLINGER’ is?
...dit afkomstig is van een meisje dat
waarschijnlijk iets te vaak op de manege
rondloopt en dus misschien wel meer met
paarden bezig is, dan dat ze zelf denkt en
toegeeft?
...het heel belangrijk is dat je paard goed
opgezadeld wordt voor de les?
...je paard hier anders behoorlijk veel last
van kan krijgen?
...er daarom vanaf nu regelmatig
opzadelcursussen gegeven worden waar jij
dus ook aan mee kunt/moet doen?

Startbewijzen

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

Agenda
3-4-5 jul 2009

KNHS Dressuur paarden

28-29-30 aug

KNHS Springen paarden

5-6 sep 2009

Ruiterweekend jeugd

11-13 sept.

KNHS Springen pony’s

18-20 sept.

Nieuwvliet

alle data zijn onder voorbehoud

Wist je dat?...
..Henk S. nieuwe secretariaatsdozen heeft?
...de vrouwen hier toch enigszins bedenkelijk
bij keken en zij toch niet hopen dat hij de
eventuele nieuwe vrijwilligsters bedoelt?
...er ondanks dat, nog steeds vrijwilligers voor
het secretariaat gezocht worden en niet alleen
dames!!?
...een jeugdlid genaamd Amber mee heeft
gedaan met het programma ‘Het Ei van Columbus’?
...hierin alle kinderen uit Nederland de kans
kregen om hun verzonnen product te presenteren en met het allerbeste voorstel een echt
bedrijf wordt opgestart?
...Amber de ﬁnale heeft gehaald, maar helaas
niet de winnares is geworden?
...we eigenlijk wel heel trots zijn op zo’n slimme
meid op de manege?
...Lando heeft bewezen enorm springtalent in
zich te hebben?
...hij springen niet alleen goed kan, maar ook
nog eens erg leuk vindt?
...hij dus ook wel een paar vrolijke bokken gaf
tijdens de springlessen die een poosje geleden
plaats hebben gevonden?

Pas de deux op muziek
Nog geen week na de paasrit alweer de volgende activiteit op de manege, namelijk de
Pas de Deux op Muziek. Je mag dit natuurlijk niet missen. Weer een mogelijkheid om met
één van mijn dochters ‘iets leuks met paarden’ te doen. Na heel wat rondjes rondrennen in de tuin om ons optimaal voor te bereiden, was nu de grote dag aangebroken. Het
moest nu gebeuren op een echt paard.
Wij waren pas laat aan de beurt, dus hadden we alvast de kunst een beetje afgekeken bij
onze voorgangers, en dat waren er veel. De foyer zat gezellig vol en iedereen was fantastisch verkleed. Ik voelde me een beetje underdressed, maar je weet het “Less is more”
ook al dacht de jury daar anders over...We zagen hele mooie ‘Angels’ met
meeﬂadderende vleugels, grote meisjes op kleine meisjesmuziek, cupido’s met
ondeugende rode blosjes op de wangen, sexy Betty Boops, Spaanse señorita’s met een
temperamentvolle tango te paard, de hele familie Von Trapp, een hele schattige
Pinokkio, stoere piraten en nog veel meer leuke, schattige en mooi verklede mensen.
Maar toen het grote moment. Wij
waren aan de beurt. Vol zelfvertrouwen stapten we op ons paard
en reden de bak in.
Luna heeft nog maar 6 lessen
gehad, dus het was best spannend. Het ging gelukkig heel
goed. Daarna even uitrusten (ja,
je bent toch snel drie á vier
minuten bezig met zo’n Pas de
Deux!) en wat drinken in het
zonnetje.
Toen kwam de uitslag, altijd weer
een spannend moment. We zijn
9e geworden! Met een leuke foto
en een mooi rozet keerden we blij
huiswaarts. Alweer een leuke dag
op de manege.
Op naar de volgende activiteit!

Luna en Sandra Koopman

Vervolg Pas de Deux
Hallo, wij (Marleen & Simone) moesten een stukje in de Chambrière schrijven over de
Pas-de-Deux wedstrijd van zondag 19 april. Trudy had ons opgeschreven zodat we wel
mee moesten doen. Maar wij hadden eigenlijk geen idee dat we echt al zo snel iets
moesten verzinnen voor de wedstrijd. De zaterdag voor de wedstrijd kwam al aardig
dicht in de buurt en we hadden nog steeds niks bedacht. Maar Ben had voor ons al wel
een liedje uitgekozen, namelijk ééntje van K3.
Na een zware avond op zaterdag zijn we zondag uiteraard te laat uit bed gekomen en in
onze pyjama naar de manege gegaan, waar we onze Pas-de-Deux in onze pyjama met
muziek van K3 hebben gereden! Meteen bij het groeten ging het al fout, hoe kan het
ook anders. Marleen en ik hadden het hele weekend heeeeel veeeeel gelachen, dus dat
begon met de proef ook weer meteen! Meteen bij het groeten hadden we al de slappe
lach en stonden we op het verkeerde punt, maar dat was nog maar het begin.
We hebben de hele proef gelachen en zelfs Iris, die ons voor moest lezen, zat mee te
lachen. Marleen reed ook nog een keer fout, dus toen was het nog leuker. Helaas waren
we wel laatste geworden. Dat vonden we dan wel weer jammer! Maar het was wel leuk
met Penotti en Duck!
Groetjes Simone en Marleen.

Wij, Nadine en Juul, besloten ons in te schrijven voor de Pas de Deux op muziek. We
hadden er allebei niet eerder aan meegedaan, dus we wisten niet precies wat we moesten verwachten. Maar we hadden van veel mensen gehoord dat het heel leuk was om
mee te doen. We hadden lang nagedacht over een leuk en origineel thema en we besloten als engeltjes te gaan. Nadine zorgde voor de muziek van Robbie Williams (Angels)
en Juul zorgde voor de kleding. Op de dag zelf waren we er al om ongeveer 11 uur. Zoals
gewoonlijk dus veel te vroeg, want we hoefden pas rond kwart voor 2 te rijden. We
mochten op Lady Lu (Nadine) en Ivoor (Juul). Dit vonden we echt ontzettend leuk. Nadat
we de paarden netjes hadden gepoetst en ingevlochten, gingen we opzadelen. Toen ook
dat klaar was gingen we snel onze eigen kleding aan doen. Daarna konden we al snel
opstappen en gaan rijden.
In het begin waren we nog
zenuwachtig, maar dat verdween snel toen we eenmaal
lekker aan het rijden waren.
Na aﬂoop van de proef waren
we niet helemaal tevreden.
Voor ons gevoel ging het best
wel slecht, maar de schrijfster
(Annika) vertelde ons dat we
het heel goed hadden gedaan.
Daarna moesten we naar
buiten om op de foto te gaan
bij Monique. Monique maakte
een paar leuke foto’s en toen
konden de paarden terug naar
stal, naar de volgende ruiter.
Even later konden we gaan
kijken naar andere combinaties. Vooral die van Trudy (Alfred) en Tim (Roosje) was heel leuk. Ze waren als Pinokkio
(Tim) en Gepetto (Trudy) verkleed. Daarna kwamen nog een paar combinaties die er
echt iets leuks van hadden gemaakt. Lean (Nicolai) en Loes (Friendly) zagen er ook super
uit. Ook die van de familie met Solange was heel leuk om te zien. Zij hadden het thema
‘The sound of Music’. Ze waren alleen niet met z’n tweeën, maar met z’n zessen. Doortje (Lady Lu), Edith (Jade), Amber (Ruby), Esther (Kylian), Solange (Ivoor) en Mazarine
(Roosje). Ze reden met z’n tweeën naast elkaar en met z’n drieën achter elkaar.
Juul kon helaas niet bij de prijsuitreiking zijn. Dus wachtte Nadine in spanning af. Na lang
wachten, kwamen ze met de uitslag. Eerst kwam de categorie ‘Ouder, kind’. Trudy en
Tim waren de winnaar met 168 punten. Daarna kwam de categorie ‘Jeugd’. We waren 1e
geworden! Als laatste kwam de categorie ‘Senioren’. Sanne en Raya waren de winnaars.
We waren echt heel blij met de uitslag. We hadden het niet verwacht. We kijken terug op
een geslaagde Pas de Deux. Dus we raden iedereen aan die nog niet mee heeft gedaan,
volgend jaar mee te doen!
Groetjes Nadine en Juul

Interview met dierenarts Dirk
Hoi Dirk, ik ben Doortje wie ben jij?
Nou, ik ben Dirk Spoorenberg, dierenarts. Ik ben 35 jaar oud en ik woon in Leende.
Ik ben dierenarts net zoals mijn vader en ook opa, dus het zit wel in de familie.
Sinds wanneer ben je dierenarts op onze manege?
Sinds 2,5 jaar. Toen dr. Molenkamp is opgehouden, heb ik zijn werk overgenomen.
Hoe vaak ben je op de manege te vinden?
Dat hangt ervan af. Ik kom hier op de manege voor de manegepaarden, maar ook voor
de paarden van Bert en bij de politie voor de politiepaarden. Dat zijn dus veel paarden.
Zeker 1x per week ben ik hier, maar als het nodig is natuurlijk vaker. Gisteren (15 mei,
red.) is bijvoorbeeld het veulen van Electric Lady geboren en het gaat niet goed met het
veulen, dus vandaag ben ik al 3 keer geweest en morgen zal ik er ook zijn. Ik kom dus
gewoon zo vaak als nodig is.
Rijd je zelf ook paard?
Ik heb zelf geen eigen paard, maar vroeger heb ik wel paard gereden, eigenlijk pony, van
mijn 8e tot mijn 14e. Nu rijd ik dus al een hele tijd niet meer. De lol is er een beetje af
voor mij. Ik vond het toen wel leuk om lekker in de bossen te rijden, maar dressuur vond
ik te saai. Het springen vond ik dan wel weer leuk en dat ging ook wel, maar dan moet je
heel veel oefenen. En als je dan 14 wordt, ja dan ga je andere dingen weer leuker
vinden. Maar als ik nu nog zou rijden, dan zou ik jachtruiter worden. Dat lijkt me leuk.
Paarden kunnen natuurlijk ook van heel veel dingen last hebben. Wat zijn de
meest voorkomende klachten bij paarden?
Hoesten, buikpijn en kreupel zijn, dat is het eigenlijk wel. Kijk, het allerbelangrijkste bij
paarden is dat het beenwerk en de longen in orde zijn. Als dat goed is, dan ben je heel
ver, maar als dat niet goed is, tja, dan is dat heel vervelend.
Is er een verschil tussen klachten bij manegepaarden en bijvoorbeeld sportpaarden?
Ja, sportpaarden moeten altijd 200% in conditie zijn en manegepaarden 100%. Dus dat
scheelt wel. Sportpaarden moeten dus altijd net even een stapje meer kunnen zetten.
Een sportpaard is erg getraind, maar heeft sneller klachten dan een manegepaard. Dat is
ook wel logisch, omdat een sportpaard ook veel meer uren loopt dan een manegepaard
en dan is de kans op blessures dus ook groter. Je kunt het een beetje vergelijken met
een topsporter. Die hebben ook snel blessures.
Bij ons op de manege zijn er vaak paarden kreupel. Wat is kreupel zijn eigenlijk?
Een paard is kreupel als het niet regelmatig loopt, dus als het paard bijvoorbeeld aan een
been pijn heeft waardoor het andere been meer belast wordt. De reden kan van alles
zijn: een pees, een blessure, een hoefzweer. Soms gaat het over door rust, maar soms
moet je het paard behandelen met pijnstillers of moeten we andere dingen doen om het

paard te helpen. Op de manege zijn best wel wat paarden al wat ouder. Het is net als
met mensen, als ze ouder worden dan krijgen ze sneller ergens last van. Kreupel zijn,
kan ook heel lang duren en soms gaat het helemaal niet meer over.
Wat betekent het precies als een paard of pony koliek heeft?
Dat is heel simpel, dan heeft het paard of de pony gewoon buikpijn, dat is alles. Het kan
buikpijn zijn door een verstopping of door een draaiing in zijn darm, maar het kan bijvoorbeeld ook een niersteen of een bloeding zijn. Alles wat met de buik te maken heeft,
noemen we koliek. Maar 9 van de 10 keer heeft een paard last van de darmen als ze
koliek hebben. Ze gaan dan ook vaak liggen.
Is er een verschil tussen klachten bij paarden en pony’s ?
Over het algemeen zijn pony’s sterker gebouwd dan paarden. Pony’s mankeren ook veel
minder dan paarden en pony’s leven over het algemeen ook langer. Maar echt een
verschil in klachten is er niet. Ja haha, de paarden klagen meer.
Zijn suikerklontjes, wortelen en brood eigenlijk wel gezond voor de paarden?
Een paard mag je alles geven, als je maar kleine beetjes geeft. Paarden kunnen in ieder
geval geen gaatjes in de tanden krijgen als ze heel veel suikerklontjes zouden eten. Daar
hoeven we dus niet bang voor te zijn. Maar geef nooit veel brood aan een paard. Wij
zeggen altijd: een broodpaard is een dood paard. Een paard is van nature namelijk geen
broodeter. Brood heeft te weinig structuur, terwijl gras en hooi dat wel hebben. Dus nooit
teveel brood geven. Een paard heeft echt gewoon veel gras en hooi nodig om te zorgen
dat ze een goede spijsvertering heeft. En als ze een goede spijsvertering hebben, dan
hebben ze ook veel minder last van koliek.

Worden sommige paarden ook echt bang als ze jou zien, omdat ze weten dat je
de dierenarts bent?
Nou, weet je wat het vaak is. Paarden hebben snel in de gaten als iets niet normaal is en
als ik kom is het vaak , jammer genoeg, niet normaal. En dat hebben ze snel in de gaten.
Sommigen geven er niets om, maar anderen wel. Als ze in de wei lopen, dan krijg je ze
bijvoorbeeld niet te pakken. Maar ik behandel de paarden altijd als de eigenaar erbij is of
iemand van de manege. Die persoon moet dan het paard voor mij gaan pakken of
vasthouden als het paard niet uit zichzelf naar mij wil luisteren.
Wat is het meest gekke dat je hebt meegemaakt in jouw beroep?
Het meest gekke wat ik heb meegemaakt, dat is een goeie vraag. Dat zou ik zo niet
weten.
Nou, dan gaan we verder met het interview en moet je ondertussen maar even
nadenken...
Behandel je ook nog andere dieren dan paarden en pony’s?
Ja hoor, ik heb een eigen praktijk in Leende waar ik ook honden, katten en andere huisdieren behandel, maar die komen naar mij toe en bij de paarden ga ik naar hen toe. Ik
ben dus wat dat betreft een gewone dierenarts.
Heb je nog tips voor ons om de paarden gezond te houden?
Tips? Ja, genoeg hooi, een beetje krachtvoer en voldoende frisse lucht natuurlijk. Kijk,
voeding en huisvesting dat zijn de belangrijkste voorwaarden om je paard goed gezond
te houden. Dat moet je goed regelen. En in de zomer is het droogwrijven van je paard
na het rijden belangrijk. Je moet een paard niet nat wegzetten. Dat is niet goed.
Nou, nog een keer de vraag wat is het gekste dat je hebt meegemaakt in jouw
beroep?
O ja, het meest gekke wat ik heb meegemaakt. Nou, recent heb ik wat meegemaakt.
Een paard dat elke keer kolieksymptomen had en als hij at trok hij gekke bekken. Echt
gekke bekken! We konden maar niet vinden wat het was. Er waren uiteindelijk twee
paarden op stal die dat deden. Dat waren de enige paarden die hooi aten. De rest kreeg
ander voer.
We zijn uiteindelijk het hooi gaan onderzoeken en toen bleek dat er processierupshaartjes in het hooi zaten. En die branden als je ze in je mond krijgt. Dus vandaar dat
het paard gekke bekken trok als hij at. Het brandde natuurlijk ontzettend. Maar voordat
je dat ontdekt hebt, ben je wel een stukje verder. Wie denkt nu aan processierupshaartjes in het hooi. Maar op een gegeven moment zijn we er gelukkig wel achter
gekomen en krijg het paard ander hooi.
Probleem opgelost, paard blij en wij blij.

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Wat is het mooie aan het dierenarts zijn?
Dieren beter maken is natuurlijk fantastisch. Dat je het beste kunt doen voor een dier en
zijn eigenaar. Dat is mooi. Dat wil niet zeggen dat het dier altijd beter wordt, maar dat
je wel de beste keus maakt met de eigenaar samen.
Bijvoorbeeld bij een paard van 32 dat continu een slokdarmverstopping heeft, moet je
gewoon goed aan het paard denken en de juiste keuze maken. Dat is niet altijd leuk,
maar gelukkig zijn er heel veel mooie kanten aan mijn vak. En het werken met dieren is
natuurlijk fantastisch.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Jazeker, ik vind de manege een heel gezellige plek om te komen. Iedereen is altijd erg
aardig. Ik kom hier met veel plezier en hoop hier nog lang te komen.
Hartstikke bedankt voor jouw tijd en we zien je graag weer op de manege.

Het veulentje van Electric Lady waar Dirk het in het interview over heeft, is helaas
overleden. Het was te vroeg geboren en heeft het helaas niet gehaald.

Butsm

de
Voor Trudy

Een mooie tekening van Anne Belle Steggerda

Paasrit

Hoi, ik ben Lizan en ik heb meegedaan aan de Paasrit. Ik reed op Ivoor en het was heel
leuk. We hadden goed weer en iedereen had er zin in. Eerst gingen we een uur rijden,
toen gingen we eten in het bos en daarna reden we weer terug naar de manege. Het was
heel gezellig en ik doe zeker volgend jaar weer mee.
Groetjes, Lizan Oomens.

mutsjes
Het capje

Het capje is weer terug! De bedoeling is dat een jeugdlid iets over zichzelf
en de manege vertelt en vervolgens het capje weer doorgeeft aan iemand
anders. Deze keer Mandy van den Boogaert.
Hallo allemaal,
Ik ben Mandy van den Boogaert, ik ben 16 jaar en rijd op zaterdag in de 10.00 uur les.
Het is een gezellige les. We krijgen les van Janneke wat ook erg leuk is!
Ik rijd hier al best lang op de manege en ben ook nog niet van plan om weg te gaan.
Nou dit was het dan alweer.
Groetjes Mandy.
Owja PS: ik geef het capje door aan Peggy

Geboren

Donderdagavond 7 mei is het derde veulen van Rowan geboren en het gaat erg goed met
haar. Zodra een veulen geboren is, moet Bert op de papieren een ofﬁciële naam invullen.
Dit veulen heeft ofﬁcieel: Edelweiss, ze is het halfzusje van Vision.
Moeder en dochter rusten als ze op stal staan, maar het kraambezoek is van harte
welkom als de trotse moeder samen met het veulen buiten bij de springweide in de wei
staat.
Edelweiss moet overigens nog een roepnaam krijgen. Weet jij een leuke naam voor haar
die begint met de letter E?, stuur deze dan door naar de redactie: redactie@eindhoven
semanege.nl of stop een brief je in de rode brievenbus in de foyer. Wie weet krijgt het
veulen straks de naam die jij hebt uitgekozen.

De Chambrièreknol: Penotti
Ik rijd nog niet zo heel lang bij deze manege paard, maar het
bevalt me wel goed! Ik heb een paar keer op Penotti gereden,
en dat beviel me best wel goed!
Penotti is een wit paard met bruine stipjes en hij schrikt soms
nog wel, maar dat komt doordat hij aan één oog blind is.
Dat is echt jammer. Hij heeft een ﬁjn drafje en is heel grappig.
Je moet echt een keer op hem rijden, dan kijkt buiten iedereen naar je! Als je in de bak
soms even niet oplet, gaat hij spookrijden. Dus soms een beetje eigenwijs, maar dat is
wel grappig.
Van Claire Schrameijer

De Chambrièreknol van volgende keer is: Harry. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Harry 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

Beste klanten

Het is voor iedereen aanpassen nu de manege is overgenomen van Bert & Judith. Maar
iedereen doet z’n best en probeert het zo goed mogelijk te doen. Ook het stoppen van
Job was natuurlijk niet prettig tijdens de overname (want ik mis hem ontzettend), maar
ook daar hebben we een oplossing voor gevonden. Dit is Erik Zimmermann. Hij heeft
als klein kind bij mij in de les leren paardrijden samen met z’n ouders en zus. Zij hebben lang zelf een paard gehad en hij is daarna naar Deurne gegaan en heeft de opleiding
daar gedaan. Ook voor Erik is het wennen. Opeens wordt hij gevraagd om de lessen te
geven en een week later staat hij voor twee avonden per week in de manege. Natuurlijk
geeft hij anders les dan Job en dat zal voor sommige mensen best raar zijn. Maar de
meeste reacties zijn heel positief.
Nu hebben we alleen gemerkt dat er klanten zijn die denken dat zij het hier kunnen
regelen. Ik werk al 24 jaar hier op de manege en het is echt nog nooit zo geweest dat
de klanten gewoon maar van paard wisselen zonder overleg of zonder verzoekjes in te
dienen aan de bar op welk paard ze de volgende week willen rijden. Maar nu er opeens
nieuwe medewerkers zijn, proﬁteren ze daarvan. Eefje deelt de paarden ’s avonds in en
die doet dat zó dat de paarden zoveel lopen als ze aan kunnen. Dus niet 1 paard 1 uur
en een ander 4 uur. Dat kan namelijk niet, dat houden ze niet vol! Als iedereen nou heel
klein, slank en licht was, dan was de keuze van het paard iets groter. Maar aangezien
we ook hele grote zware mensen hebben, ben je al gauw afhankelijk van de wat grotere
sterkere paarden. Sommige paarden hebben een hele zwakke rug (Lady Lu), daar kunnen dus ook geen zware mensen op.
Het kan dus wel eens zijn dat je op een paard zit wat niet je favoriet is, maar zeg dat dan
normaal tegen Eefje en wellicht zit je de week erna wel weer op een ander paard. Kom
niet binnen en zeg dat je niet weer op zo’n rotknol wil zitten (en ik zeg het nu nog netjes,
want wat er ooit gezegd wordt, durf ik hier niet op te schrijven), want echt dan heb je
het bij ons al verpest.
Alle paarden doen z’n best, net als wij, om het jullie naar je zin te maken. Heb dus wat
meer respect voor ons allemaal. Janneke is nu ook minder gaan werken, maar blijft wel
les geven en natuurlijk geeft Wim nog steeds op woensdag les. De lessen buiten zijn ook
weer begonnen en Tom rijdt ook weer mee samen met Erik, Janneke of Wim.
Ik hoop dat iedereen het naar z’n zin heeft en nog lang kan genieten van deze leuke
sport.
Groeten, Trudy

Evenemententip
BRABANTSE RUITERDAGEN
Zaterdag 4 en zondag 5 juli worden de Brabantse Ruiterdagen te Oudenbosch
voor de 75ste keer georganiseerd. Deze dagen zitten vol met paardensport,
show en entertainment.
Voor meer informatie zie de website: www.brabantseruiterdagen.nl

Gekke Bek

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Paardenpraat
“Hé! Pssst! Wie had jij ?? En rijdt die een
beetje?” “Tja wat zal ik zeggen, in galop
gaat het wel, maar draf.....
Je zou toch zeggen dat dat toch wel makkelijk zou zijn niet? Ik bedoel,... we geven het
ritme toch goed aan, maar het hobbelde alle
kanten op. Nee, de volgende keer vraag ik
toch echt een andere hoor!”

“Wat nu, Picknick, Paaseieren? Ik heb niks
gezien hoor!! MMMMMMMMHHHHHHHH!!
Best lekker trouwens. Straks wel even
tandenstokers vragen.”

Zandhappers
12-02
12-02
21-02
07-03
30-03
07-04
22-04
22-04
25-04
09-05
13-05

Nikki Koopman
Yvonne Aarts
Iris Wijers
Joeri Key
Katrien van Rangelrooy
Bianca van Mierlo
Cleo Dorel
Camiel Billet
Manon v.d. Boogaert
Danielle v.d. Elsakker
Annebelle Smits

Stage op de manege
Hoi allemaal, jullie kennen me misschien wel, ik ben Jalaine Kloppers en rijd een paar
keer in de week op Friendly en 2x in de week bij Janneke en Trudy in de les.
In maart heb ik 2 weken stage gelopen op de manege. Dat was een opdracht vanuit
school.
Deze 2 weken heb ik van alles geleerd en gedaan met paarden, maar ook wat er allemaal
nodig is om de hele manege en de paarden draaiende te houden. Dat was echt veel meer
en veel zwaarder dan ik had verwacht. Bijvoorbeeld: Ik dacht dat de stallen uitmesten
zo gedaan zou zijn maar dat bleek toch niet zo te zijn. Dat gebeurt op maandagochtend,
dan wordt heel de stal leeg gehaald. Dat gebeurt met een speciaal wagentje, maar daar
waren we dan toch nog heel nog de hele ochtend en begin van de middag mee kwijt.
Echt veel werk dus.
Verder hebben we in deze 2 weken allerlei leuke dingen gedaan; de paarden poetsen,
wassen, naar de wei brengen, opzadelen, kinderen helpen, voeren. Ik heb er ook nog een
paar mogen rijden, wat ik natuurlijk ook altijd heel leuk vind en Janneke heeft me nog
springles gegeven, dat was helemaal superleuk.
En ook de stallen uitmesten vond ik
helemaal niet vervelend om te doen,
alleen (vooral de eerste dagen) een
beetje vermoeiend na een paar
stallen.Ik vond het leuk om de
kinderen te helpen met opzadelen
en op de paarden zetten en zo.
Het is leuk om heel de tijd met de
paarden bezig te zijn en natuurlijk
met Janneke, Trudy, Eefje, Milou, 2
stagiaires, Rinus en Tamara. Ik vond
het super leuk en gezellig en ben
dan ook blij dat ik hier stage mocht
lopen, bedankt!

Groetjes Jalaine

Ochtendglorenrit
Hemelvaartsdag, half 6 ’s morgens. Wat een drukte op de manege. Wanneer de meeste
mensen zich nog een keer omdraaien in bed liepen 25 personen druk rond op onze
manege om hun paard wakker te krijgen (of misschien toch zichzelf), maar ook
geborsteld en gezadeld te krijgen. Ze gingen lekker een ochtendrit maken.
Onder leiding van Trudy en Eefje (met een beetje hulp van TomToms Lean en BenBen)
gingen ze op pad om vervolgens na ongeveer 2 uur bezweet, zwart, maar vooral voldaan
en vol verhalen terug te keren op de manege.
Daar stond een gezellige tafel met een heerlijk ontbijt
klaar. Het was weer een zeer geslaagde activiteit.
Trudy, Eefje, Joyce en al de anderen heel hartelijk
bedankt en tot de volgende activiteit.
Groeten Caroline en Bianca

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.

Tot slot nog een foto van de
winnaars van de Pas de deux
op muziek bij de senioren:
Sanne en Raya.

