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Bestuursmededelingen
Het outdoor seizoen zit er weer op. De spring- en
dressuurwedstrijden voor paarden en pony’s die
georganiseerd worden door de VEM zijn goed verlopen.
Met dit jaar een primeur op 2 augustus j.l. ‘de Kür op
Muziek’. Naar aanleiding van de enthousiaste reacties van
de amazones en ruiters over de locatie, faciliteiten en
organisatie wordt dit een nieuw evenement op de wedstrijdkalender van de VEM.
Na 2 keer eerder afgelast te zijn vanwege sneeuw en
vorst in januari dit jaar, staat de Slipjacht nu op de kalender voor zaterdag 19 december. Vertrek vanaf Hippo d’Or
Eindhovense manege rond 12.30 uur met vanaf 18.00
uur een jachtmaal (Buffet) en jachtfeest.
Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, zonder hun inzet
kunnen we niets organiseren.

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???

Weten jullie wat het poesje van Loesje is?
Marleen van de donderdagavond wel! Toen
zij laatst Loesje overnam van de groep die
voor haar buiten gereden had, merkte ze
dat Loesje haar poesje niet om had. Toen
de rest van onze groep haar heel vragend
aankeek, zei ze heel snel: “ja, je weet wel,
dat bontje dat om haar singel gaat zodat
die niet zo snijdt in haar buik”. Zo zijn we
allemaal weer wat wijzer geworden!

Evenementen

Paard & Koets 2009
In 2009 vindt de 28e editie van Paard &
Koets plaats van 20 t/m 22 november in
de Brabanthallen te ‘s-Hertogenbosch.
Jumping Indoor Maastricht
De 22e editie van Jumping Indoor Maastricht (JIM) vindt plaats van 26 tot en met
29 november 2009. JIM garandeert weer
een spectaculair sportprogramma en een
veelzijdig evenement voor iedereen.

Zandhappers
02-06
03-06
13-06
23-06
27-06
30-06
14-07

Ingrid Elbersen
Caro van Oostenbrugge
Cleo Dorel en Noa Koopman
Peggy Nachtigall en Mieke Vriens
Marina Kermani
Sterre Bieling
Vince Hoeimans

Startbewijzen

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

Agenda
7 nov 2009

Uitwisseling EEPM - VEM

14 nov 2009

Helpersfeest (alleen op
uitnodiging)

22 nov 2009

Uitwisseling VEM - EEPM

29 nov 2009

Sinterklaaswedstrijd

13 dec 2009

FNRS Dressuur (B-proeven)

19 dec 2009

Slipjacht Waalre

25/26 dec 2009 Kerstrit
10 jan 2010

Nieuwjaarsreceptie

17 jan 2010

Verrassingswedstrijd

30 jan 2010

Avondencompetitie

7 feb 2010

Pas-de-deux op muziek

8 feb 2010

Algemene Ledenvergadering

14 mrt 2010

FNRS Dressuur (A-proeven)

27 mrt 2010

Avondencompetitie

4/5 apr 2010

Paasrit

18 apr 2010

Behendigheidswedstrijd

23-25 apr 2010 KNHS Dressuur paarden
30 apr 2010

Oranjerit

7-9 mei 2010

KNHS Springen paarden

13 mei 2010

Ochtendglorenrit (Hemelvaart)

13-16 mei 2010 Concours Hippique Eindhoven
alle data zijn onder voorbehoud

NIEUWVLIET 2009
Eindelijk was het dan weer zo ver!!! We gaan een weekend naar Nieuwvliet, onze grote
vakantie! Vrijdagochtend op tijd op de manege, want rond 11 uur zullen de paarden
geladen worden en om 12 uur vertrek richting Nieuwvliet. Zoals op de manege te
verwachten, loopt het allemaal een beetje uit, maar om 1 uur zijn we dan toch echt op
weg naar Zeeland. Drie grote vrachtwagens en diverse trailers. De reis loopt niet
helemaal volgens planning en we staan drie kwartier in de ﬁle. Een stukje na Antwerpen
in verband met wegwerkzaamheden. Het weer is fantastisch dit jaar, maar wel erg heet
voor de paarden in de vrachtwagens. Rond half vijf zijn alle paarden veilig aangekomen
en mogen ze even op adem komen na de lange, warme rit. We worden verwelkomd met
de opmerking: ”Ha, daar is de groep uit Eindhoven van 60 paarden en 100 mensen die
hier een weekend komen feesten!” Het aantal is een beetje overdreven, maar het feesten
zal wel gaan kloppen.
Op vrijdag maken we onze eerste strandrit en genieten we van het zonovergoten strand.
Na het eten wordt er gezellig nagetafeld en is het erg gezellig aan de bar in de foyer. Ons
vrijdagclubje (Ben, Loes en ik) gaan rond 11 uur naar het strand voor onze wekelijkse
vrijdagborrel Cointreau, alleen nu zonder onze paarden en met nog wat extra gezellige
mensen. We genieten op het strand in het donker, want er is geen maan dit jaar, van een
paar borreltjes en gaan daarna weer terug naar de foyer waar het tot in de kleine uurtjes
nog even doorgaat.

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

vervolg Nieuwvliet 2009
’s Morgens om half acht gaat de wekker, want om acht uur is het ontbijt en daarna weer
naar het strand! Het ontbijt en de frisse zeelucht doen wonderen en we zijn weer fris en
fruitig genoeg om heerlijk te gaan rijden. De paarden genieten ook van het water (sommige meer dan andere) en vooral van het lekker uitrazen. Vooral de pony’s kunnen er
wat van en trekken menig sprintje. ’s Middags hebben Ben, Carmen en ik in de zee gezwommen, wat in het begin hééééééél erg koud was, maar uiteindelijk wel wende. Verder
vertoeven we op het terras van De Boekanier en gaat er een groepje karten. Tegen zes
uur gaan we nog een keer het strand op met de paarden.
Er worden heel veel foto’s gemaakt, maar de allermooiste is vast van Eefje op Admiraal,
die op zijn achterbenen staat. Het lijkt net of het zo de bedoeling is voor de foto, maar
misschien komt het ook wel een beetje omdat hij de golven spannend vindt. Na het
avondeten wordt het weer erg gezellig in de foyer. Maarten, de vriend van Femke, geeft
nog een mini optreden en de drankvoorraad van de bar slinkt snel. Als iedereen naar bed
is, is het nog maar een paar uurtjes tot de wekker zich weer laat horen.

vervolg Nieuwvliet 2009
Op zondag is het ontbijt een uurtje later voor de nachtbrakers, alleen niet iedereen heeft
het briefje goed gelezen (sorry, Jet!). Dan maar een extra uurtje om Nicolai te knuffelen,
wat natuurlijk ook helemaal niet erg is. En dan breekt de laatste strandrit alweer aan,
wat gaat het snel voorbij. Ik heb ondertussen ook eindelijk voldoende moed verzameld
om Nicolai langzaam maar zeker wat harder te laten galopperen. En dan racen ook wij
over het strand op volle snelheid!! De wind zoeft langs mijn oren en mijn cap hangt
achter op het hoofd. Dit is werkelijk fantastisch. We gaan nog een paar keer met Loes op
Friendly en Eliëtte, afgewisseld met Jalaine op Maserati voor een gezamelijke sprint over
het strand. En dan moeten we helaas terug naar de stallen. Na een frisse douche voor
Nicolai en mezelf brengen we de middag weer door op het terras van De Boekanier. Dan
klinkt het sein : we gaan de paarden laden en komt het einde van onze vakantie alweer
in zicht. Na een voorspoedige terugreis drinken we nog een afscheidsdrankje in onze
eigen vertrouwde foyer en schrijven ons alvast weer in voor volgend jaar!! Jet en Judith,
bedankt voor de organisatie! Bert, Jeroen en Martijn, bedankt voor het rijden van onze
paarden!
Heel veel groetjes,
Lean en Nicolai

Even voorstellen: Angelien
Lang lang geleden (36 jaar om precies te zijn) was er eens... nee...wacht effe, dat ga ik
toch anders doen. Komt ie dan he!
Hoi allemaal.
Ik zal me ff voorstellen. De meesten zullen me al wel hebben zien rondzwerven in de
stallen en aan de bar, haha. Angelien heet ik en ik werk nu ongeveer 4 maanden op de
manege. Een vriendin van mij belde me op een dag op met de vacature allround
manegemedewerker bij een manege in Eindhoven. Toen dacht ik, dat moet vd Pol zijn
waar ik 24 jaar geleden begonnen ben met paardrijden.
Trudy gaf mij en m’n tweelingzus les (dat wist ze nog). We moesten altijd een andere
kleur rijbroek aan, anders kon ze ons niet uit elkaar houden. Ik mijn C.V. verstuurd en
niet lang daarna werd ik uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met Eefje. ‘t Klikte
meteen en 5 dagen later had ik mijn eerste werkdag al. Het bevalt me heel goed.
Ik wilde altijd al met paarden werken, maar dat heeft dus eventjes geduurd. Voordat ik
op de manege werkte, heb ik altijd creatieve beroepen gehad. Zo ben ik onder andere
decoratie/restauratieschilder geweest in een kasteel vlakbij Antwerpen, ben ik popfotografe en DTP’er geweest en heb tussen die banen door in heel veel cafés gewerkt. Ook
heb ik bijna 5 jaar alle dieren op de boerderij van mijn oom verzorgd en heb ik nog de
ambitie gehad om motors te bouwen!!!!
Ik heb op heel veel maneges gereden en tot voor kort huurde ik een paard bij De Stap in
de Mortel, dus ‘t virus is nooit weggegaan. Ooit wil ik nog een eigen paard, maar dat gaat
nog wel even duren denk ik.
Mijn grote vrienden zijn Eefjes Vivaldi(Vief) en Admiraal(Adje). Op Vief rijd ik regelmatig
(‘t gaat steeds beter haha). Lipton is mijn favorietje van de manegepaarden, omdat bijna
niemand die lief vond en ik ‘m toen extra ben gaan vertroetelen. Maar natuurlijk vind ik
ze allemaal geweldig. Ook Maserati, Friendly (ons hertje ;-) ) en Jade, waar ik heerlijke
bosritten mee gemaakt heb.
Nou, ik denk dat jullie wel genoeg weten van mij, dus zie ik jullie op stal of met een
lekker koud biertje aan de bar ;-).
Toedeloe

Activiteiten

Het buitenseizoen is medio september succesvol afgesloten met een Barbecue voor de
vrijwilligers die de laatste dag aanwezig waren. We hebben ontzettend veel ruiters mogen
begroeten tijdens de wedstrijden die we georganiseerd hebben en mede dankzij het
enorm aantal vrijwilligers is het een zeer geslaagd buitenseizoen geworden. Inmiddels is
de planning en organisatie voor het binnenseizoen ook weer in volle gang. Voorin deze
Chambrière kun je alle data en activiteiten vinden die dit najaar op de planning staan.
Noteer ze alvast in je agenda! Wat je in ieder geval even moet noteren is 19 december.
Op deze dag staat de slipjacht gepland. Helaas kon deze door de weersomstandigheden
begin van het jaar niet doorgaan. We hopen van harte dat de weergoden ons in
december beter gezind zijn. De slipjacht is zoals voorgaande jaren weer te volgen met de
ﬁets! Meer informatie over de slipjacht zullen we bekend maken via de informatiezuil en
bordjes op de bar in de foyer.

Interview met Wim Bor
Wim Bor, een rustige, maar vooral opgewekte man die al 25 jaar een vertrouwd gezicht is
op de manege. Met de liefde voor het paard geeft hij op geduldige wijze elke woensdagavond les.
Iets eerder dan normaal op de woensdag komen we aan op de manege. Na ons genesteld
te hebben op de vloer in de hal vragen we Wim het hemd van het lijf.
Stel jezelf eens voor
Ik ben Wim Bor, kom oorspronkelijk uit Limburg (Landgraaf). Ik ben vader van 2
kinderen Cindy (17 jaar) en Peggy (15 jaar). In 1983 ben afgestudeerd aan de HTC,
direct daarna ben ik geïmmigreerd naar Veldhoven waar ik voor Phillips kon gaan werken.
Ik werk nu als ICT projectleider bij Philips.
Hoelang ben je al besmet met het paardenvirus?
Als 8 jarig jongetje gingen we op vakantie naar een camping in België waar ze
paarden en pony’s hadden staan waar je de hele dag rondjes op kon rijden. Van
‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat was ik daar te vinden. De buren wisten niet eens
dat mijn ouders een zoon hadden. Daar begon dus de liefde voor paarden. Eenmaal
verslaafd, heb ik bij manege Kessels leren paardrijden. In al mijn vrije uren was ik daar
te vinden. Zelfs met kerst en oud en nieuw zat ik tussen de paarden. Later ben ik bij
manege Hazen gaan rijden. In die tijd hadden veel rijke mensen een paard. Mooie jonge
paarden die misschien 1 of 2 keer in de week bereden werden. De rest van de tijd kon ik
daar mooi mee aan de slag.
Wat vind je dan van klusjes zoals paardenpoep opruimen?
Van mijn twaalfde tot mijn twintigste bracht ik mijn tijd door in de stallen. Paardenpoep
opruimen is zwaar werk en het is werk wat erbij hoort, dus niets ergs aan. Door veel in
de stallen door te brengen leer je veel over de omgang met paarden.
Hoe ben je dan bij deze manege terecht gekomen?
Toen ik in 1983 vanuit het mooie Limburg bij Philips in Eindhoven terecht kwam, miste
ik het paardrijden. Toen ben ik rond gaan kijken. Per toeval kwam ik bij Manege van de
Pol. Na de eerste aardschok, want het was hier allemaal wat strenger geregeld dan in
Limburg, proefde ik meteen de goede sfeer die hier hangt. Toen Cees kwam te overlijden
heeft Ali gevraagd of ik les zou willen gaan geven. Dit is dus alweer 25 jaar geleden. In
het begin gaf ik op twee vaste avonden les (woensdag en vrijdag). Nu alleen nog op de
woensdag.
Heb je zelf een eigen paard gehad?
Nee, van jongs af aan ben ik gewend dat paarden kwamen en gingen. Voor een paard dat
ging, kwam dan weer een nieuw paard in de plaats. Ik hecht me niet zo aan één paard.
Ik zou me ook gaan vervelen als ik telkens hetzelfde paard zou moeten rijden. Ik vind
het namelijk een uitdaging om steeds weer een ander paard te rijden. Zelf vind ik dat ik
nu alleen de lusten en nooit de lasten heb.

Wat vind je het leukste paard van de manege?
Op dit moment vind ik elk paard op de manege wel wat hebben. Op Lipton heb ik vroeger
veel gereden en daar heb ik nog wel een zwak voor. Maar Lando vind ik ook een ﬁjn
paard om op te rijden. Momenteel rijd ik ook veel op Ortwin, een paard van Rianne en
Johan dat 1 cm te klein was om voor de gouden koets te mogen lopen. Dit vind ik ook
weer erg leuk.
Heb je wedstrijden gereden?
Nee, wel heb ik interne wedstrijden gereden, maar daar ben ik ook snel weer mee
gestopt. Ik vind het leuk om (jonge) paarden wat te leren. Het gaat me niet om de competitie.
Ben je ooit van het paard gevallen?
Ik kan niet meer tellen hoe vaak dat is gebeurd. Op jonge paarden rijden, brengt een
risico met zich mee. Tegenwoordig blijf ik vaker zitten.
Wat doe je als je niet met paarden bezig bent?
Naast mijn werk en gezin heb ik hobby’s zoals: mountainbiken en houtbewerking. Ik
maak meubels voor met name mijn familie (bureautje hier, tafeltje en stoeltje daar).
Bedankt Wim voor dit gezellige interview! Groetjes Christa en Steff.

Butsm

de
Nieuwvliet

18, 19 en 20 september ging de manege weer naar Nieuwvliet (Zeeland). Ik (Evi van
Meijl) ging samen met mijn ouders en Juul (van Grootel) ook mee naar Nieuwvliet.
Vorig jaar was ik ook al mee geweest. En dit jaar wilde ik het weer niet missen. Wij zelf
vertrokken pas zaterdagochtend, omdat we vrijdag nog een andere afspraak hadden.
Juul bleef wel die avond al slapen, want we vertrokken zaterdag ochtend al om 7 uur. We
hadden ’s avonds nog even lekker zitten kletsen en kwamen dus zaterdag ook moeilijk uit
ons bed. Maar ja, eenmaal daar konden we even lekker verder wakker worden aan het
strand.
Zaterdagochtend, -avond en zondag werd er gereden op het strand. Juul en ik hadden
natuurlijk geen paard of pony bij ons, maar we kwamen uiteraard ook voor de gezelligheid. Toch hebben we allebei even gereden en ik had ook nog even met Phoebe (pony
van Britt) over het strand gecrosst. En dat was natuurlijk wel even genieten!! Buiten
met de paarden en pony’s bezig te zijn, was er ’s avonds nog een feest van Boy, want
die werd zaterdag 18 jaar! Er kwamen ook vrienden van hem. Dus het was een feestje.
Maar ik ga het verhaal maar eens beëindigen. Als je nog meer wilt weten, dan kom je het
maar even vragen. Groetjes, Evi van Meijl

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 Juul van Grootel.
Hai, ik ben Juul van Grootel en ik ben 15 jaar. Ik rijd nu ongeveer 4 jaar
paard, waarvan 1,5 jaar op deze manege. Ik vind het hier echt super gezellig! Het liefst
rijd ik op Ivoor en Lorenzo, maar Alfred vind ik ook heel
leuk.
Soms ben ik best wel bang als ik op een paard zit en daar
moet Trudy dan best om lachen. Dan ontspan ik weer, dus
dat helpt heel goed! haha. Ik rijd in de les van 10.00 tot
11.00 op zaterdag en dat is echt heel gezellig. We krijgen
les van Janneke en we doen veel leuke dingen, zoals ijsjes
halen bij de hut (Hut van Mie Pils, red.).
Als laatste wil ik Janneke nog bedanken voor de leuke
lessen en ik hoop dat het nog lang zo zal blijven!
Ik geef het capje door aan Abbey Manger.

Ruiterweekend

Hoi ik ben Max,
Ik ging zaterdag 6 september op ruiterweekend. Je moest om 11 uur met een slaapzak
en kussen op de manege komen. Op een lijst waren de kinderen in 6 groepen ingedeeld.
Eerst gingen groep 1, 2 en 3 een tijdje rijden in de bossen. Zij hadden de pech dat het,
toen ze aan het rijden waren, begon te regenen. Een uur later kwamen ze weer terug.
Toen mochten de andere kinderen gaan rijden.
Toen iedereen terug was, mochten we spelen. ’s Avonds aten we soep en brood. Om
ongeveer 10 uur was er een speurtocht in het donker. Toen we terugkwamen, was er een
disco. Na de disco moest iedereen slapen, maar dat lukte niet bij iedereen. De volgende
ochtend gingen we wat eten. Rond 12 uur ’s middags gingen groep 1, 2 en 3 rijden. Na
een uur kwamen ze weer terug. Toen gingen de andere groepen weer. Toen zij weer
terugkwamen, gingen we friet eten. Als je klaar was, mocht je op het springkussen gaan
spelen. Om 5 uur kwamen de ouders hun kinderen ophalen. Het was weer gezellig.

Ster van de stal
We hebben de naam van deze rubriek op verzoek van Trudy
wat aangepast. Ze vond ‘knol’ niet zo’n leuke benaming
voor al die lieve paarden bij ons op de manege. Vandaar dat
we er nu ‘Ster van de stal’ van hebben gemaakt.

Pietje is geboren in het jaar 1994. Iedereen weet waarschijnlijk ook
wel dat het een shetlander is. Zijn kleur is bruin en het is een ruin. Hij loopt op de
manege al rond sinds 2000. Pietje is een kleine pony, maar toch is hij wel heel erg
ondeugend. Zo probeert hij altijd te ontsnappen als Roosje in de les is of wordt
meegenomen. Roosje en Pietje zijn dus eigenlijk dikke maatjes. Ze staan ook meestal bij
elkaar in de stal, maar ook in de wei.
Vroeger liep Pietje wel vaak los rond in de stal. Dan ging hij altijd eten jatten. Dus alles
wat Pietje lekker vond, was op de grond niet veilig. Pietje is niet heel erg groot. Maar een
shetlander wordt ook niet groot, dus dat is ook niet gek. Het is niet bekend hoe groot
Pietje precies is.
Wisten jullie dat de schofthoogte van een Shetlandpony variabel is. Er is een indeling
gemaakt van de Shetland pony’s volgens hun schofthoogte, maar deze indeling is in
Nederland anders dan in België.
De kleine maat pony’s met een stokmaat t/m 76 cm
De middenmaat pony’s met een stokmaat van 77 tot 84 cm
De grote maat pony’s met een
stokmaat van 85 t/m 107 cm
In Nederland, waar de Shetlandpony’s traditioneel een stuk
groter zijn dan in België, wordt
de volgende indeling gebruikt:
De minimaat pony’s met een
stokmaat t/m 86 cm
De kleine maat pony’s met een
stokmaat van 87 t/m 92 cm
De middenmaat pony’s met een
stokmaat van 93 t/m 98 cm
De grote maat pony’s met een
stokmaat van 99 t/m 107 cm

De Ster van de stal van volgende keer is: Herby. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Herby 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

Paardenpraatje
MMMMM! Er gaat toch niks boven een heerlijke douche na zo’n kleffe warme rit. Er is
helaas één nadeel: ‘Het water is KOUD!’ Zeg nou zelf, dat is best schrikken hoor. Het is
net alsof je een emmer ijskoud water over jezelf heen gegooid krijgt. Ik bedoel, je denkt
dat je hart even stilstaat. Maar zij snappen dat gelukkig. Eerst lekker wennen aan de
temperatuur van het water en dan komt pas de rest. It’s so easy! Net als bij jullie. Eerst
je grote teen het water in en dan pas rustig de rest. PS, Eefje een Whirlpool is geen
slechte investering hoor.

Supporters gezocht
Ja, het gaat dan eindelijk weer gebeuren! Dit jaar is weer de traditionele uitwisseling
tussen Van Dongen en Hippo d’Or Eindhovense Manege. Tijdens deze uitwisseling strijden
ruiters van Van Dongen en ruiters van onze manege op verschillende niveaus en op
verschillende onderdelen tegen elkaar in de hoop de fel begeerde overwinning in de
wacht te slepen.
Op zaterdagavond 7 november wordt bij Van Dongen het spits afgebeten. Vanaf 19.00
starten de verschillende wedstrijden. Twee weken later, op zondag 22 november, zijn de
ruiters van Van Dongen vanaf 13.00 uur te gast bij ons. Rijd je niet mee? Kom ons dan
aanmoedigen! Hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe meer kans dat we winnen!!!!!

Nieuwe voorzitter???
Ondanks vakantie bestuursvoorzitter Ad Kuipers is bestuursvergadering toch wederom
weergaloos verlopen, maar nu onder de bezielende leiding van de hond van Marie Claire!

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Vakantiefoto’s
Hallo, Een goede kennis van mij is dit jaar met vakantie naar Slovenië geweest. Een
geweldig mooi land met een grandioos mooi landschap met meren en grotten. Hij heeft
dus echt genoten en heel veel gewandeld. Op een van die wandeltochten kwam hij een
horde paarden tegen. Hele mooie witte paarden en hij moest meteen aan mij en mijn
zoon denken. Hij weet dat we alle twee gek op paarden zijn en heeft toen voor ons deze
foto’s gemaakt, in het plaatsje Lipica. En wat blijkt, deze paarden zijn dus gewoon
wereldberoemd. Het zijn lipizzaners, een warmbloed paardenras wat heel veel bereden
wordt bij De Spanische Hofreitschule in Wenen. Mooi hè! Groetjes Bianca.

De Lipizzaner

Internationaal bekend onder de
naam lipizzaner, is een warmbloed
paardenras dat van oorsprong
uit Lipica in het huidige Slovenië
komt. De lipizzanerpaarden zijn
vaak schimmel/wit. Het hoofd is
uitdrukkingsvol en regelmatig met
een ramsneus (aﬂopend proﬁel in
de neus). De stokmaat/schofthoogte is tussen de 1,50 en 1,60 m. De hals is vrij hoog
aangezet en geeft een sterke indruk. Het lichaam heeft een rond kruis en zware schouders. De staart is goed ingeplant en weelderig.

Vervolg Lipizzaner

De benen zijn kort en stevig, de voeten klein en uitstekend gevormd. De paarden
vertonen sprongen die vroeger als gevechtstechniek werden gebruikt. Bijvoorbeeld
kunnen de paarden met vier benen tegelijk de lucht in springen om wat tegenstanders
neer te halen.
Het Sloveense leger zet lipizzaners in voor protocollaire taken. De eenheid omvat 15
paarden. De lipizzaner staat op de Sloveense euromunt van 20 cent. De eerste lipizzanerstoeterij is in 1580 gesticht door de Oostenrijkse aartshertog Karel van Oostenrijk.
Hij kocht van de
bisschop van Triëst
het landgoed Lipica
en verordonneerde
de bouw van een
stoeterij. Zijn doelstelling was om
paarden voor de
jacht, vechtkunst
en fok te houden,
vooral ten bate van
zijn eigen residentie in Graz.
Aan het begin van
de Eerste Wereldoorlog werd het
paardenbestand
van Lipica overgebracht naar het
Oostenrijkse Piber
bij Köﬂach, mede
onder invloed van
de ontwikkelingen
aan het westelijke
Isonzofront. Na de
Eerste Wereldoorlog keerde in het
kader van de
Oostenrijks-Hongaarse successie een deel naar het inmiddels door Italië bezette Lipica
terug. Sinds de evacuatie van lipizzaners uit Lipica naar Piber in 1915 worden er
lipizzaners gefokt. De opleiding van een lipizzaner duurt ongeveer 6-7 jaar. Er worden
veel shows gegeven met lipizzaners. Door zijn karakter en zijn schitterende draf is het
paard bij uitstek geschikt voor de hogere rijkunst. Het paardenballet van de witte
Lipizzaners is nog altijd één van de topattracties van Wenen. De Spanische Hofreitschule,
opgericht in 1572, heeft als oudste manege ter wereld een rijke traditie. De lipizzaners
worden in de stoeterij Piber in West-Stiermarken gefokt en hebben hun stallen in het
prachtige renaissancegebouw van de Stalburg tegenover de Winterreitschule, de barokke
pracht waarin de voorstellingen plaatsvinden.

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.

Paardenweetjes
De hoogste sprong is gemaakt door het paard Huaso, hij sprong maar liefst 2.47 meter.
Het grootste paard is de Engelse ruin Sampson, hij is 2.19 meter.
Het snelste paard heet Man o’war, hij bereikte een snelheid van 68.8 km per uur.
Het kleinste geregistreerde paard is de hengst Little Pumpkin (kleine pompoen), hij heeft
een schofthoogte van 35.5 cm en woog 9.07 kg.

