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Bestuursmededelingen
De zomer is goed van start gegaan met het zomeravondfeest van 21 juni j.l. Dit zomeravondfeest op de manege
is goed bezocht en naar we hebben begrepen zeer
geslaagd met gelukkig goed weer, lekker eten, ﬁjne
muziek en volop drank. Als bestuur is het een
genoegen om te zien dat naast het gezamenlijke virus
van de paardensport, dat de meesten van ons hebben,
ook op andere manieren de VEM-leden en aanhang zich
vermaken met de activiteiten die georganiseerd
worden door de VEM.
Er zijn verder weinig bijzonderheden te melden. De planning voor het winterseizoen en het volgende zomerseizoen voor de SHEE worden alweer gemaakt. De afgelopen maanden is de samenwerking met Hippo d’Or naar
tevredenheid verlopen. Blijft over om namens het bestuur
alle trouwe lezers van de Chambrière een ﬁjne zomervakantie toe te wensen.

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.

Agenda
2 aug 2009

KNHS kür op muziek
paarden en pony’s

28-29-30 aug.

KNHS Springen paarden

5-6 sept. 2009 Ruiterweekend jeugd

Wist je dat?...
...Eefje en Jeroen een huis hebben gekocht
in Aalst?
...ze nu niet meer op en neer hoeven te
rijden van Eindhoven naar Gilze?
...hen dit ongeveer 40 uur in de week
scheelt aan reistijd?
...we dan ook HEEEEEEL erg blij voor hen
zijn?
...Willem van Trudy heel erg van Jeeps
houdt?
...hij daarom met vrienden naar Normandië is gegaan om soldaatje te spelen?
...hij heel trots zijn jeep met vlaggen en
hond had geëtaleerd tijdens de oriëntatierit?
...sommige paarden dit niet zo ﬁjn vonden?
...hij ook een bijpassend pakske heeft?
...wij hem wel ontzettend stoer vinden zo
en helemaal snappen waarom Trudy zo
gek op hem is!?

Startbewijzen

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

11-13 sept.

KNHS Springen pony’s

18-20 sept.

Nieuwvliet

Voorlopige planning seizoen 2009-2010
10-11 okt. 2009 Ruiterweekend senioren
18 okt. 2009

FNRS Dressuur

7 nov. 2009

Uitwisseling EEPM-VEM

14 nov. 2009

Slipjacht Waalre ???

22 nov. 2009

Uitwisseling VEM-EEPM

29 nov. 2009

Sinterklaaswedstrijd

13 dec. 2009

FNRS Dressuur

25/26 dec.

Kerstrit

10 jan. 2010

Nieuwjaarsreceptie

17 jan. 2010

Verrassingswedstrijd

30 jan. 2010

Avondencompetitie

14 feb. 2010

Pas-de-deux op muziek

14 mrt. 2010

FNRS Dressuur

27 mrt. 2010

Avondencompetitie

4/5 april 2010

Paasrit

alle data zijn onder voorbehoud

Open dag 14 juni 2009
Open dag Hippo d’Or Eindhovense Manege groot succes!
Op zondag 14 juni vond er een open dag plaats op de manege. Ondanks het slechte weer
was het een druk bezochte dag! Veel van onze ‘eigen ruiters’ toonden interesse door een
kijkje te komen nemen, maar er waren ook veel nieuwe gezichten. Erg gezellig dus!
Gedurende de middag konden bezoekers paardrijden in de binnenbak van de manege en
genieten van verschillende demonstraties. Zo gaf de bereden politie een schriktraining met hun paarden. Ook gaf de hoefsmid van de manege een leerzame demonstratie, waarbij hij een paard heeft bekapt en beslagen. Verschillende wedstrijden ponyvoetbal vulden het programma van de open dag aan met spanning en entertainment. Maar
misschien nog wel het leukste van de hele dag was dat er mooie prijzen konden worden
gewonnen door te raden hoeveel vlekken onze Penotti heeft. Voor de nieuwsgierigen
onder ons: het goede antwoord is maar liefst 724 vlekken!
We hebben tijdens de open dag hulp gehad van een team van fantastische vrijwilligers.
Zonder hen was deze dag niet mogelijk geweest! Dus bij deze: jongens en meiden die
mee hebben geholpen, super bedankt!!

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Ponyvoetbal op de open dag

Zondag 14 juni was er open dag op de manege. Eefje had aan mij (Abbey), Audry, Max,
Anne, Britt en Rosemarijn gevraagd of we ponyvoetbal wilden doen op de open dag. Er
waren twee teams.
De witte pony’s tegen de andere
pony’s. Anne op Miller, Rosemarijn
op Herby en Max of Frederique op
Freek op de witte pony’s hadden
gele shirts aan. Wij, Abbey op Alfred, Britt op Phoebe en Audry op
Roosje hadden groene shirts aan.
Ook hadden de pony’s bandages
om. Onze pony’s (waar wij, Abbey,
Britt en Audry op reden) hadden
groene bandages en de pony’s
van het andere team hadden gele
bandages om. We hebben drie
wedstrijden gespeeld. Elke wedstrijd duurde een kwartier. Wij hadden gewonnen. Ik vond het leuk om mee te doen met
ponyvoetbal. Als er weer een open dag is, zou ik wel weer mee willen doen. Groetjes,
Abbey.

Interview met Bert
Hoi Bert, alvast heel hartelijk bedankt dat je even tijd voor dit interview hebt
vrij gemaakt.
Bert heb jij nog broers en zussen en ben je dan de jongste, de middelste of de
oudste?
Ik ben de jongste en dan komen Trudy, Henk en Kees. Kees is de oudste.
Wie is Bert eigenlijk, hoe zou je jezelf omschrijven?
Levensgenieter. Ik sta altijd open om nieuwe dingen te leren. Ik hou vooral van gezelligheid.
Wanneer ben jij begonnen met rijden en heb je ooit angst gehad voor paardrijden?
Vanaf mijn 5de ben ik begonnen met paardrijden en nee, ik heb nooit angst gehad. Ik
ben dan natuurlijk ook wel opgegroeid met paarden en we reden ook allemaal. Kees wel
het minst. Die is ook de enige die eigenlijk niks met paarden heeft.
Hoe heette jouw eerste pony?
Dat was Blesje, maar die hebben we helaas op 21 juni jl. in moeten laten slapen.
Hoe oud is Blesje geworden?
Voor een pony was ze echt heel oud. Ze is 35 jaar geworden.
Op welke leeftijd heb jij de manege overgenomen van je moeder Ali en waarom
jij?
Ik was 28 jaar oud toen ik de manege van mijn moeder overgenomen heb. Tja, dat was
eenvoudig, niemand anders wilde het toen doen en ik vond dat het in de familie moest
blijven. Wel heb ik er toen wel heel licht over gedacht. Ik dacht: ik zet er een bedrijfsleider op en ik kan me concentreren op de sport en de handel, maar in de praktijk liep dat
toch allemaal wel iets anders. Het was gewoon heel hard aanpoten en van rijden kwam
eigenlijk nog maar weinig terecht. Wel heb ik tussentijds gewerkt voor een paardenhandelaar waar Henk ook voor werkte. Ik heb (natuurlijk samen met Judith) het nu 10 jaar
gedaan en nu, dit jaar, wilde ik meer tijd besteden aan mijn hobby en dan ga je kijken
hoe dat opgelost kan worden. Vandaar dat Hippo d’Or het nu ook runt.
Er is in die 10 jaar natuurlijk veel veranderd hier op de manege. Waar ben je het
meest trots op?
We zijn de afgelopen 10 jaar bezig geweest om onze manege op gebied van wedstrijden
goed op de kaart te krijgen. Vroeger was de wedstrijdbak nog bos en was de buitenbak
de helft kleiner. Zo hielden we 1 keer per jaar een springconcoursje op de wei aan de andere kant van de weg. Je moest dan blij zijn als je zo ongeveer een 125 ruiters had. Nu
hebben we er ongeveer 325 op een dag. Het is wel belangrijk dat je een goede wedstrijdbak hebt. Die moet ongeveer 3400 m2 zijn. Deze is 3600 m2 en we hebben natuurlijk
een hele goede (dure) bodem, die goed gedraineerd is. Je kunt ook zien dat wanneer er

zo’n 200 paarden overheen hebben gereden het er nog steeds goed bij ligt. Omdat we
het zeer professioneel aangepakt hebben, komen we nu aan deze aantallen. We hebben
nu meer dan 1000 ruiters op een vrijdag, zaterdag en zondag. Ik hoop nog steeds dat
we hier elke maand een grote wedstrijd kunnen houden, maar dan moet je wel zoveel
vrijwilligers hebben dat dat waarschijnlijk niet haalbaar is.
De manege wordt nu gerund door Eefje van Hippo d’Or. Hoe vind je dat alles nu
verloopt?
Volgens mij loopt alles prima zo. Eefje doet het goed en ze kan altijd met vragen naar mij
of Judith komen en dat loopt goed zo.
Wij kregen vroegen les van jou en zagen je dus elke donderdagavond. Nu is dat
anders. Hoe zien jouw dagen er nu uit?
‘s Morgens om 8 uur beginnen wij, ik heb nu nog een stagière Pien. Dan gaan we onze
stallen uitmesten (10 stuks) en voeren. We zijn dan ongeveer om 10 uur klaar en dan
gaan we de paarden inrijden. Ik heb momenteel 16 paarden. Deze staan niet allemaal
hier op de manege. Negen paarden staan hier, die anderen staan elders in het land in
een wei. Dit zijn drie jarige paarden en zijn nog niet zadelmak. Die negen die hier staan,
moeten elke dag gereden worden. Ook heb ik een paard van een andere eigenaar die ik
hier rijd. We zijn dan ongeveer om 5 uur klaar en dan zijn er genoeg andere werkzaamheden die er gedaan moeten worden.

Je hebt nu meer tijd voor je grootste hobby springen. Met hoeveel paarden
spring je nu en hoe vind je dat het gaat?
Nu spring ik met Vision natuurlijk. Zij is nu 7 jaar. En met Lapiko heb ik dit jaar ook op
het Concours Hippique Eindhoven gereden, maar deze is inmiddels al weer weg. Ik ben
net terug uit Noorwegen en daar heb ik een Europese wedstrijd met Vision gereden. Daar
ben ik een keer 5de geworden met Cadiz, een paard van Henk, maar ik ben vooral erg
tevreden over de Derby die ik gereden heb met Vision. Geen prijs, maar Vision deed het
erg goed.
Er gaan geruchten dat je nog wil uitbreiden. Zijn deze geruchten waar en wat
wil je dan nog uitbreiden?
We zijn al jaren bezig een tweede rijhal erbij te bouwen. Dat is vergunningtechnisch
nogal moeilijk, maar de plannen zijn er wel. Als het ﬁnanciëel haalbaar is, dan wordt dit
een grote wedstrijdhal en die komt dan waarschijnlijk te staan waar nu de zandwal ligt.
Er zijn al verschillende tekeningen gemaakt en helaas zijn er altijd weer wat op- en aanmerkingen. Het kan misschien nog wel jaren duren, maar opgeven doen we niet.
Wanneer je nu de staatsloterij zou winnen, wat zou je dan heel graag meteen
aanschaffen?
Een vrachtwagen met een woonunit erin en dan meer buitenlandse wedstrijden gaan
rijden.
Als je nu één ding mocht veranderen uit het verleden wat zou jij dan anders
gedaan hebben?
Dan zou ik in mijn jeugd meer stage zijn gaan lopen bij goede ruiters, zowel in het
binnenland als ook in het buitenland, zodat ik nu meer ervaring zou hebben.
Heb jij nog wensen op gebied van wedstrijden rijden?
Vooral goed presteren op het niveau waar ik terecht kom. Ik hoef geen Olympische
spelen of een EK te rijden. Dat interesseert me niet zo. Ik wil gewoon op een redelijk
niveau mee kunnen rijden. Wel wil ik heel graag bij de eerste 20 van Nederland horen.
Dat is wel mijn streven. Met mijn leeftijd is het niet realistisch meer om bij de eerste 100
van de wereld te komen zoals Henk, maar dat hoeft voor mij ook niet meer.
Je hebt twee kinderen. Hoop je dat zij het ook ver zullen schoppen in de paardensport?
Je hoopt natuurlijk altijd dat ze ook gaan rijden en eventueel gaan springen, maar laat ze
alstjeblieft iets gaan doen wat ze leuk vinden en vooral waar ze zelf goed in zijn.
Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit?
Gewoon lekker rijden en af en toe een paard verkopen. Maar vooral veel plezier beleven
aan het paardrijden.
Bert, heb je zelf nog iets te zeggen of te melden?
Nee, volgens mij hebben we wel een mooi verhaaltje zo, niet? Ben je niet nog iets
vergeten? Oh ja, de groeten aan Chantal!
Groetjes, Bianca

Pinksterrit 2009
De Pinksterrit werd dit jaar gereden op een wel erg mooie, zwoele zomerdag. Nadat Ton
Verhagen (eindelijk haha) was gearriveerd, zijn we met een grote groep paarden onder
leiding van Trudy vertrokken. Bij de eerste draf merkten wij, (de achteroprijders zullen
we maar zeggen) dat stofﬁg toch ook echt stofﬁg betekent. Met ruim 15 paarden voor je
wordt het zicht toch behoorlijk snel minder en de verse zuurstof trouwens ook. Maar dat
alles mocht de pret natuurlijk niet drukken. We hebben echt een prachtige rit gereden
met Lean Biemans als TomTom. En door het zwoele weer waande je je af en toe echt in
Zuid-Frankrijk.
Halverwege de rit zijn we, zoals de traditie betaamt, gestopt om te lunchen. En ook dit
keer was dat weer prima geregeld. Eefje, Jeroen, Jet, Ali, ze waren er natuurlijk allemaal
en niet enkel om ons te drinken en te eten te geven, nee, dit keer stond Ali ook heel ﬁjn
klaar met een ﬂes water, zodat we ons enigszins schoon konden maken. Niet iedereen
heeft hier gebruik van gemaakt overigens...
Het niveau van de ruiters was behoorlijk dit jaar dus we hebben ook een ﬂink stuk kunnen galopperen. De meesten vonden dit natuurlijk prima maar Hanneke Habets vond het
op een gegeven moment toch wel welletjes.
Op de terugweg werd het achterin, zoals gewoonlijk, een behoorlijk zooitje. Alles en
iedereen liep te kakelen en te kleppen, paarden liepen door elkaar, kortom een gezellige
boel. Joyce demonstreerde nog even feilloos dat sms-en tijdens een galop geen probleem
hoeft te zijn en Jalaine op Selano liet zien dat paarden echt op elkaar kunnen botsen als
er voorin ineens gestopt wordt. Helemaal gezellig dus. Eenmaal op stal werd de schade
van de droogte pas echt duidelijk toen de caps afgingen. Zwart-zwart en nog eens zwart
waren we. Loes dacht dat het wel meeviel, totdat ze in de spiegel keek. Ben werd beticht
van het dragen van make-up en Miller van Anne Verleijsdonk was echt veranderd van
een prachtig schimmeltje in een vaalbruin pony’tje. Het beestje zag er niet uit. Het was
dan ook een drukte van jewelste bij de douche, waar niet alleen paarden de waterstraal
ontmoetten, maar ook een aantal ruiters.
Daarna heerlijk een borrel gedronken met elkaar op het terras in de zon. Een mooie
afsluiter van een meer dan mooie dag. Trudy, dank je wel!
Doortje

FNRS dressuurwedstrijden
Voortaan is het de bedoeling dat het wedstrijdgeld voor de dressuurwedstrijden van de
FNRS niet meer aan de bar wordt betaald, maar direct wordt betaald bij het inleveren
van je paspoort bij het FNRS secretariaat (bij Marie-Claire dus).

Butsm

de

Niet alleen mensen van onze manege kwamen naar de open dag, Celine kwam met
haar zusje Denise en opa en oma helemaal vanuit Geldermalsen naar de open dag, haar
indruk:

Open dag op de manege
Het was erg leuk. Je kon er
veel dingen doen. Zelf heb ik
paard gereden en aan de quiz
en prijsvraag mee gedaan. Die
waren best lastig. We moesten
de stippen van Penotti tellen, dat
waren er heel veel. Leuk was het
om alle demonstraties te zien.
Het was jammer dat het de hele
tijd regende. Want door de regen
was alles modderig geworden.
Het was mooi om de hele manege
te zien en overal te komen. Een
beetje jammer was het dat alle
tenten waar je iets kon eten
en drinken vol waren. Maar dat
kwam door de regen. Voor de
rest was alles erg leuk.
Ik had het best leuk gevonden als ik een prijs had gewonnen, omdat ik zelf ook op
paardrijles zit.
Groetjes van Celine.

Zondag 14 juni was er open dag op de manege. Er zijn veel bezoekers geweest en die
waren heel enthousiast!! We hebben aan een paar mensen gevraagd wat zij van de
manege vinden. Ze vinden het een leuke manege, met leuke paarden en activiteiten. Ze
vinden de paarden er goed uit zien.
Een geslaagde open dag dus!!

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 Peggy Bor.
Hallo, Ik ben Peggy Bor. Ik ben 14 jaar en rij al ongeveer 5/6 jaar paard.
Ik begon 1 dag voor ik 9 jaar werd. Dat was mijn cadeau. Ik ben op zaterdag om 3 uur
begon en rij nu op zaterdag om 10 uur. Mijn 1e les was op Coco. Ik vond haar heel ﬁjn en
wilde op niemand anders. De les daarna moest ik op iemand anders en dat vond ik niet
zo leuk.
Maar Trudy heeft er altijd voor gezorgd dat
ik erop ging zitten. Nu geeft Janneke ons les
en dat is altijd super gezellig. Laatst zijn we
ook een ijsje gaan halen bij ‘de hut’, maar
heb ik hem halverwege weg moeten gooien,
omdat ik anders Lady Lu niet rustig kreeg
voorop met 1 hand.
Ik hoop dat ik nog heel lang mag rijden op
de manege en dat onze les altijd zo
gezellig blijft! Ik geef het capje door aan
Juul van Grootel!

Naam veulen Rowan

Lieve allemaal, in de Chambrière staat of we misschien een naam wisten voor het veulen
van Rowan. Nou ik heb eens zitten denken en ik had een naam bedacht. Ik had ESPRIT.
Je moet maar kijken of je dat een leuke naam vindt. Veel groetjes Femke Willems.

Penotti
Hallo,
Ik ben Simone. Ik ben 16 jaar. Mijn lievelingspaard is Penotti en ik rijd elke zondag op
hem. Ik ga ook elke dag naar de manege om Penotti te poetsen! Het is echt een schatje.
Ik heb nog meer lievelingspaarden, Moeson, Phoebe, Kylian, Roosje, Lipton en Lorenzo
maar Penotti blijft de liefste.
Groetjes en hoefjes en likjes van Simone en Penotti.

De Chambrièreknol: Harry
Toen ik een aantal jaren geleden, na 4 jaar niet gereden te
hebben door een blessure, weer voorzichtig begon met
paardrijden, maakte ik kennis met Harry.
Hij was kort daarvoor op de manege gekomen en ik heb toen heel
veel op hem gereden. Hij heeft me weer volledig het vertrouwen
teruggegeven en ik had weer erg veel plezier in het paardrijden.
Destijds wilde Harry het ook binnen nog wel eens op een lopen zetten, maar inmiddels
is hij binnen heel erg rustig en rijden de kinderen en beginners ook met veel plezier op
hem. Alleen een dressuurwedstrijdje binnen blijft nog altijd een uitdaging. De ene keer
gaat het super, de andere keer scheur je 5 minuten met hem door de bak. Helaas krijg je
geen punten voor de snelste tijd... Een behendigheidswedstrijdje gaat prima!

Ook buiten is hij af en toe nog
steeds ‘haastige Harry’ in galop.
Ik vind het altijd leuk om te
proberen hem toch zo rustig
mogelijk te krijgen en ik kan er
echt van genieten als dat lukt en
hij lekker ontspannen loopt.
Tijdens de oriëntatierit op 21
juni heeft hij het ook heel goed
gedaan, zo met zijn tweetjes het
bos in gaat heel goed. Hij is af en
toe wel ergens bang van, maar
superbraaf.
Hoewel ik ook graag op andere
paarden rijd, blijft Harry voor mij
altijd speciaal, mijn ‘vriendje’.
Caroline

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

Barbewok
Het midzomernachtfeest dat we dit jaar voor het eerst op een zaterdagavond hebben georganiseerd is meer dan geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. ëëëëIkzelf was er niet
bij dit jaar, maar heb op de zondagochtend, bij aanvang van de oriëntatierit, de verhalen
weer uitvoerig aan mogen horen. De vele kleine oogjes van de drank op die zondagmorgen en de luttele uurtjes slaap die menigeen had gehad, waren kennelijk geen aanleiding
om rustig in een hoekje wakker te worden. Nee hoor, de dag was weer aangebroken en
de verhalen werden dan ook heerlijk in geuren en kleuren uit de doeken gedaan. De
jeugd was daarbij wel opvallend rustig. Zij hadden die avond een feest in de bar gehad
en waren ook ﬂink doorgezakt.
Maar het is erg gezellig geweest deze zaterdag. Ad, onze voorzitter, had het zo gezellig
en naarmate de avond vorderde, kreeg hij steeds meer waar voor zijn geld (uiteindelijk
zag hij alles dubbel!). We waren dan ook blij om hem zondag weer in blakende gezondheid op de manege te mogen begroeten.
William, de man van onze secretaris Brigitte, had bedacht dat plassen in de berm best
kon maar geen rekening gehouden met kuilen en andere onverwachte natuurverschijnselen zaterdagnacht met als gevolg dat hij een bult en een hoop distelsteken rijker was.
Au! Brigitte vond het allemaal wel prima en nam er nog een drankje op, het was tenslotte
feest.
Marie-Claire en Ali hadden het kennelijk ook erg naar hun zin gehad, want ze zaten nog
zichtbaar na te genieten, terwijl ze aan het jureren waren bij de oriëntatierit. Af en toe
moesten we Ali even waarschuwen dat ze wel op tijd moest klokken. Maar ja, wat wil je
ook als je op de zondagochtend weer als een van de eersten bent, maar de zaterdagnacht, trouw als altijd, als laatste naar huis bent gegaan?
Doortje

Klein
kleurplaatje

Mooi ballonnetje
‘Het Willy Naessens paard’.
Willy Naessens op zijn prachtige stoeterij te Elsegem zegt: “We beseften direct dat deze
verschijning in België verbazing, respect én vooral goede reclame teweeg zou brengen.
Zeg nu zelf, een kunstig rood paard van 31
m hoog en 31 m breed,
het grootste paard ter
wereld en het kan dan
nog vliegen ook! Wij
koesteren deze ballon nu
in de warme stal van ons
team en hopen dat de
weersomstandigheden
het zullen toelaten om
de mensen op de grond
regelmatig met verstomming te slaan als ze het
reuzengroot rood Willy
Naessens-paard zien
overvaren”.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Oproep vakantieverhalen en -foto’s
Ga jij straks een fantastische, mooie, bizarre of gewoon leuke vakantie maken met paard
of pony? Of heb je iets leuks te vertellen over een buitenrit bijvoorbeeld aan zee? Wij
vinden het heel leuk als je dit met ons wilt delen in de volgende Chambrière! Laat het
ons weten via de brievenbus of mail je verhaal naar redactie@eindhovensemanege.nl,
dan proberen wij jouw verhaal de volgende keer te publiceren.

Wist je dat?...
...Ad onlangs met een buurman samen is gaan buiten
rijden?
...de buurman zei dat hij kon rijden en op Kylian zat?
...dit niet helemaal de waarheid bleek te zijn?
...Ad de buurman en Kylian enige tijd is kwijt geweest?
...dit volgens Yvonne een half uur was maar Ad in
eerste instantie zei 2,5 uur?
...het natuurlijk allemaal is goed gekomen, omdat
je lopend met je paard aan de hand uiteindelijk toch
weer bij de brug uitkomt?

Evenemententip
Horse Event
Laat je paard een dag in de steek...en beleef hoe je nog meer kunt genieten!
Dagelijks 150 clinics en presentaties door (inter)nationale topruiters uit alle
disciplines.
11, 12 en 13 september 2009, Nederlands Hippisch Centrum, Deurne
Kijk voor meer informatie op www.horse-event.nl.
Met je KNHS-ledenpas krijg je 20% korting op entreekaarten.Kijk snel op www.knhs.nl.

Zandhappers
02-06
03-06
13-06
13-06
23-06
27-06
29-06

Ingrid Elbersen
Caro v. Oostenbrugge
Cleo Dorel
Noa Koopman
Mieke Vriens
Marina Kermani
Ellen v. Moort

Rilana - Oriëntatierit

Hoi, ik ben Rilana en mij is gevraagd om eens een stukje te schrijven voor in de
Chambrière. Nou bij deze. Ik rijd nu ongeveer 1,5 jaar bij de manege. Toen ik 10 jaar
was, ben ik begonnen met paardrijden bij een manege in Valkenswaard. Omdat ik in die
tijd ook erg druk bezig was met mijn andere sport, wedstrijdzwemmen, ben ik daar al
snel mee gestopt. Totdat het vorig jaar weer begon te kriebelen. Na een maand wachten,
i.v.m. een wachtlijst, kon ik dan eindelijk op dinsdagavond in de beginnersles bij Job.
Tegenwoordig rijd ik mee in de les van Erik op dinsdagavond om 20.00 uur. Het mooie en
leuke aan paardrijden vind ik dat het ontspannend is en elke keer weer anders.
Grappig om te zien dat elk paard zijn eigen
streken heeft en dat het daardoor weer elke
les spannend is. Binnen rijd ik het liefst op
mijn ‘knuffelpaard’ Harry, en buiten op Freek
of Kylian. Dat de paarden dus streken hebben, heb ik al wel eens gemerkt. Eén van de
keren was toen Freek buiten erg schrok en
mij eraf gooide. Het ging allemaal zo snel,
dat voor ik het in de gaten had, ik in het zand
lag. Je bent altijd een beetje bang om te
vallen, maar ik dacht: “Zo, heb ik het maar
een keer gehad”. Ik ben er ook meteen weer
opgestapt en heb verder gereden. Gelukkig
hield ik er alleen maar wat spierpijn aan over.
Oriëntatierit 2009
De laatste keer dat het niet helemaal lekker
ging, was bij de laatste oriëntatierit, voor
het eerst met mijn paardrijmaatje, Benny
Borghaerts, zonder begeleiding een rit buiten. Ik vond dat al spannend en dat werd alleen maar erger toen ik hoorde dat ik deze rit zou maken op Pim. Ik had nog nooit op
Pim gereden en had al wat verhalen gehoord van anderen dat hij nog weleens vervelend
kon zijn. Met goede moed vertrokken we dan toch voor de rit. Het begin ging goed totdat
we op de hei kwamen waar de paarden erg vervelend werden van de dazen en andere
beestjes. Pim werd al snel onrustig en zette het ineens in galop. Ik kon hem nog net houden en eenmaal aangekomen bij de eerste post dacht Pim: “Laat ik eens gaan steigeren!”
En hoe!!! Hing rechtop aan Pim en ik probeerde met alle kracht niet te vallen. Dankzij
Benny’s aanmoedigingen ben ik toch blijven zitten. Omdat ik er daarna niet meer lekker
op zat, heb ik met Benny van paard geruild en rustig de rit weer voortgezet op Lipton. En
gelukkig, het laatste gedeelte ging soepel en ik vond het enorm leuk! Maar goed dat ik er
zelf veel plezier in heb gehad, want jammer genoeg werden Benny en ik één na laatste.
Leuk om nog even te weten, toen ik 10 jaar was en aan een dressuurwedstrijdje had
meegedaan werd ik ook één na laatste. Grappig om te zien dat ik 20 jaar later nog niet
echt vooruit ben gegaan, ;).
Maar dat maakt ook helemaal niet uit, want ik heb er elke week weer veel plezier in en ik
vind het ontzettend gezellig op de manege. Vooral de borreluurtjes na de lessen. Ik ben
zeker van plan om dit nog jaren te doen! Groetjes Rilana

Oriëntatierit jeugd
Heey allemaal,
Wij, Evi en Victoria hebben 21 juni meegedaan aan de oriëntatierit. We wisten eigenlijk
beiden niet zo goed wat we ervan moesten verwachten, omdat we nooit eerder meegedaan hadden. En het was dus echt wel super leuk. Evi zat op Loes en Victoria op Penotti
en we hadden tijdens het rijden veel lol gehad. We moesten om 10 voor half 2 vertrekken
en natuurlijk haasten en toen riep Trudy dat we ons moesten melden voor de start.
Dus wij snel naar de springwei rennen en weer terug. Wij op de paarden geklommen en
vertrokken. We hadden al van andere mensen gehoord dat we op vlaggetjes moesten
letten bij de eerste post (haha dank je Juul en Nadine). Wij bang dat we gingen verdwalen, maar dat is niet gebeurd. Toen we waren aangekomen bij de eerste post hadden we
geteld en gingen we weer verder. Het was een leuke tocht en weer aangekomen op de
manege hebben we nog een behendigheidsparcourtje gereden. Die ging redelijk goed tot
dat we bij de bloemen kwamen, want die vond Loes toch wel eng en Penotti een klein
beetje! Al met al was het echt een hele leuke wedstrijd en een gezellige dag. We verwachtten niet zo veel als prestatie. Maar toen de prijsuitreiking er was, bleek het dat wij
derde waren geworden! Dus daar waren wij wel blij mee.
Groetjes Evi en Victoria

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
Wil je graag een levensecht bruin paard
met geluid om op te zitten, dat kan! kijk
op: www.aximax.nl/catalog/speelgoedpaarddiversen

