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Bestuursmededelingen
Dit is alweer de laatste Chambrière van 2009, een jaar
waarin het bestuur op een prettige en constructieve
manier heeft samengewerkt met Hippo d’Or. Vooral de
prettige manier waarop de dagelijkse leiding dit jaar is
uitgevoerd op de manege heeft hier zeker toe
bijgedragen. Wij, de leden van de VEM, vinden
namelijk, naast het paardrijden op de manege, de sfeer
een belangrijke factor om op de Roostenlaan te genieten
van de paardensport. Met de ervaringen van 2009 gaan
we dan ook weer een ﬁjn paardensport/hobby jaar 2010
tegemoet aan de Roostenlaan in Eindhoven.
De algemene ledenvergadering staat gepland op
maandagavond 8 februari, 20.00 uur in de Foyer van
Hippo d’Or Eindhovense Manege. Eventuele kandidaten
voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden via
www.bestuur@eindhovensemanege.nl voor 15 januari
2010.
Verder wens ik namens het bestuur iedereen ﬁjne
feestdagen en een goed 2010.
Ad Kuipers
voorzitter VEM

Inleveren kopij
volgende Chambrière

De kopij kan worden ingeleverd in de rode
bus in de foyer, op cd rom of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl
Je ontvangt van ons een
bevestiging als we je e-mail
hebben ontvangen.

Zandhappers
05-10
07-10
07-10
08-10
08-10
12-10
20-10
20-10
30-10
31-10
03-11
09-11
11-11

Joyce Witlox
Amber van Rooij
Robin Torn
Frieke Maas
Lydian Versleeuwen
Gabrielle Soto
Sandra Gooiker
Benny Kwan
Renee Gevers
Evi Oomens
Lotte Nijs
Jill Teheux
Fee van Gerven

Startbewijzen

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

Agenda
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
23/24 mei 2010 Pinksterrit
30 mei 2010

FNRS Dressuur (B-proeven)

12-13 jun 2010 KNHS Dressuur/Springen
pony’s
26-27 jun 2010 BBQ/Wok en Oriëntatierit
alle data zijn onder voorbehoud

Terugblik op 2009 door Eefje
Hallo allemaal,
Voor jullie ligt het kerstnummer van 2009 van onze Chambrière. Dit betekent dat er
alweer een jaar verstreken is sinds Hippo d’Or de zorg over de manege heeft overgenomen van Bert en Judith. Volgens ons een mooi moment om even terug te kijken op
het verstreken jaar.
Ik denk dat het voor iedereen een jaar is geweest met veel veranderingen om aan te
wennen. En met iedereen bedoel ik Peter, Bert en Judith, mezelf, de VEM en de SHEE
maar zeker ook alle VEM-leden. Maar daar wil ik niet mee zeggen dat deze veranderingen
slecht zijn geweest. In het begin van het jaar moet het voor iedereen soms wel even
slikken zijn geweest. Peter kreeg de verantwoording over nóg een complete manege,
waar Bert en Judith deze verantwoording juist af moesten staan, wat zeker net zo
moeilijk is. Voor de VEM en de SHEE was het even aftasten of de samenwerking die ze
gewend waren wel kon blijven bestaan en de VEM-leden moesten maar afwachten of de
kwaliteit en vooral de gezelligheid van de manege wel behouden zouden worden. En dan
spreek ik nog niet eens over mijzelf en over alle keren dat ik gedacht heb dat ik het niet
zou gaan redden als jonge nieuweling tussen al deze nieuwe mensen, die al jarenlang
hetzelfde regime gewend waren. Dat dacht ik tenminste.

20 0 9 2010
Maar gelukkig bleek dit alles behalve de waarheid te zijn! Het was wel even zoeken naar
de juiste verhoudingen binnen de leiding van de manege. Zo was het in het begin niet
altijd even duidelijk bij wie mensen nu terecht konden als er problemen waren. “Is Peter
nu de baas of Eefje?” was de veelgehoorde vraag. Ondertussen heeft dit zichzelf mooi
gevormd en ben ik toch wel het belangrijkste aanspreekpunt geworden voor iedereen en
kan ik mezelf in moeilijke gevallen tot Peter wenden voor de nodige feedback. Dit werkt
erg prettig omdat twee gedachten altijd meer opleveren dan één.
Ik heb het gevoel dat wij als Hippo d’Or met open armen ontvangen zijn op de
Eindhovense Manege en dat iedereen zijn uiterste best heeft gedaan om de overname tot
een succes te maken. Ik kan alleen maar hopen dat we er tot nu in zijn geslaagd om de
goede dingen zo goed mogelijk te behouden, en de zaken waar nog verbetering in
mogelijk was naar ieders zin aan te passen.
In het eerste jaar hebben we best wel wat tegenslagen te verwerken gekregen, wat voor
niemand een geheim is. Zo hebben we te maken gehad met vervelende blessures van de
manegepaarden, waardoor er een aantal paarden weggevallen is.

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Ook het af moeten gelasten van de slipjacht was een onverwachte tegenvaller. Gelukkig gaat dit helemaal goed komen aangezien we ondertussen al wat nieuwe paarden aan
hebben kunnen schaffen en de slipjacht nu toch echt plaats gaat vinden op 19 december
a.s. Er hebben het afgelopen jaar ook heel veel goede dingen plaats gevonden, die zeker
zo belangrijk zijn. Zo zijn alle georganiseerde activiteiten en concoursen zeer goed
verlopen, vooral dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die onze manege zo sterk
maakt. Ook de toestroom van nieuwe les- en pensionklanten verloopt erg goed, wat
uiteindelijk zal leiden tot een betere ﬁnanciële positie waardoor we alle gewenste
verbeteringen kunnen doorzetten. Ook is ons personeelsbestand best wel heftig
uitgebreid in de laatste maanden, naast de vertrouwde gezichten die gelukkig gebleven
zijn. Deze mensen hebben mij enorm gesteund, zonder hen had ik het zeker niet gered
en de nieuwe krachten hebben ervoor gezorgd dat er wat meer rust en een betere
verdeling van het werk is gekomen. Alleen maar hartstikke goed dus!
Al met al kijk ik terug op een turbulent jaar, dat erg veel leuke momenten met zich mee
heeft gebracht. Ik wil heel graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die
ons in de opstart heeft gesteund te bedanken. Ik ga er niet aan beginnen om namen
te noemen want dan ga ik zeker mensen vergeten, maar ik wil toch wel even een extra
bedankje geven aan de VEM en de SHEE die ons alle vertrouwen hebben gegeven, Bert
en Judith die betrokken zijn gebleven en die we altijd in konden schakelen wanneer we
in nood zaten, niet te vergeten ons super personeelsteam die zich altijd inzetten om alle
bedrijvigheid door te laten gaan en natuurlijk onze trouwe VEM-leden die ons de kans
hebben gegeven om hun vertrouwde paardrijdgevoel te behouden.
Hopelijk kunnen we de stijgende lijn waarin we momenteel zitten door blijven zetten in
de jaren die nog gaan volgen. Ik voel me ondertussen in ieder geval volledig thuis tussen
jullie allemaal op de manege en ik hoop dat dit vertrouwde gevoel wederzijds is.
Bedankt iedereen en alvast heel ﬁjne kerstdagen en een knallend 2010 toegewenst!
Groetjes, mede namens Peter,
Eefje

Ook namens de redactie
gezellige feestdagen toegewenst
en veel geluk voor het nieuwe jaar!

Interview met Simone Willems
van de Bereden Politie
Hoi Simone, ik ben Doortje. Wie ben jij?
Hallo Doortje. Ik ben Simone Willems en ik ben 30 jaar. Ik werk sinds ’97 bij de politie.
Jij werkt bij de Bereden Politie. Hoe ben je daarbij gekomen om dit werk te
gaan doen?
Ja, dat klopt. Ik rijd zelf al sinds mijn 5e. Dus dat is al een hele tijd. Ik ben begonnen bij
de ponyclub in het dorp waar ik woonde. Ik heb eerst van 1997 tot 2003 bij de politie in
Limburg Noord gewerkt. Ik zat daar voornamelijk in de surveillance-dienst op de auto.
In Limburg Noord hebben ze geen Bereden Politie en daarom heb ik in 2003
gesolliciteerd bij de Bereden Politie in Brabant Zuid-Oost. Ik heb dus echt van mijn hobby
mijn werk gemaakt. Ik heb eerst 3 jaar als ruiter gewerkt en sinds 2006 werk ik als ruiter
en instructeur bij de beredenen.
Wanneer is een paard geschikt om als politiepaard te gaan werken?
Niet elk paard is geschikt om als politiepaard bij ons te komen werken. Het paard moet
een relaxt karakter hebben en ook nieuwsgierig en dapper zijn van zichzelf en goed
tegen de stress kunnen. Ook moet een politiepaard goed te overtuigen zijn als hij iets
moet doen waar hij eigenlijk toch wel angstig voor is of dat eigenlijk toch wel tegen zijn
natuur in is.
Hoe lang duurt de opleiding voor het paard?
Er is geen bepaalde tijd of cursus voor een politiepaard. Het hangt er echt vanaf hoe het
karakter van het paard is. Sommige paarden zijn wel enorm relaxt en nieuwsgierig, maar
hebben wat langer de tijd nodig om te wennen aan het werk op straat, zoals bijvoorbeeld
de hooligans bij een voetbalwedstrijd of de dronken, lastige mensen in het uitgaansgebied. Deze paarden krijgen ook de tijd om er rustig aan te wennen en met een goed
gevoel weer naar huis te gaan na een dienst.
Hebben jullie allemaal een gewone politie-opleiding gehad of een speciale opleiding voor de Bereden Politie?
Iedereen moet de gewone politieopleiding gevolgd hebben. Deze duurt tegenwoordig 4
jaar. Vervolgens moet je ook eerst straat- en werkervaring op doen in het echte politiewerk om te weten waar je over praat. Je moet weten wat je op straat wel of niet kunt.
Over het algemeen moet je ook 3 tot 4 jaar gewoon op straat hebben gewerkt voor je
kunt solliciteren bij de Bereden Politie. Als je de sollicitatierondes hebt doorlopen en je
bent aangenomen, dan ga je vervolgens naar de opleiding om Bereden Ruiter te worden.
Deze opleiding kan duren van 6 weken tot ongeveer 9 maanden. Dit is afhankelijk van
wat een ruiter al allemaal kan en hoe snel een ruiter alles leert.
Hoe lang kan een paard eigenlijk als politiepaard werken?
Een paard kan bij de politie werken zolang als hij gezond en ﬁt is. Het kan dus zijn dat
een paard van 10 jaar niet meer sterk of gezond genoeg is om bij ons te werken. Het kan
natuurlijk ook zijn dat het paard meer dan 20 jaar wordt bij de politie. Als het paard niet
meer geschikt is om de bij politie te werken, maar nog wel gezond genoeg om lekker

in de wei van zijn pensioen te genieten dan doen we dat zeker. Elk paard heeft tenslotte
hard voor ons gewerkt en verdient dus ook een lekkere oude dag.
Moet een politiepaard vaak trainen?
We trainen elke dag met onze politiepaarden. We trainen van alles. We rijden ook gewoon
dressuur en we rijden een springparcourtje... De dressuur is tenslotte de basis van alles
en heel erg belangrijk, ook al zijn het geen sportpaarden, maar politiepaarden. Ook gaan
we af en toe een cross-training doen, zodat de ruiter zijn eigen paard goed leert
kennen en zelf ook zekerder wordt van zijn eigen kunnen. Deze dingen doen we ook om
wat afwisseling te hebben voor onze paarden, zodat ze niet alleen maar op surveillance
gaan.
We trainen ook vaak politiedienstpaardproeven. Dat zijn allemaal oefeningen om het
paard stressbestendig te maken en om hem te laten wennen aan vreemde dingen, zodat
hij tijdens zijn diensten op straat niet overal van schrikt en alles eng vindt.

Wat doen jullie als jullie niet op het paard zitten?
We zitten natuurlijk niet 8 uur achter elkaar op ons paard, dat is namelijk veel te zwaar
voor ze. We zijn ook tijd kwijt met het verzorgen van onze paarden en al onze spullen.
En we hebben ook vaak wat schriftelijk werk te doen van de bekeuringen en
aanhoudingen die we tijdens onze surveillance-diensten op doen.
Rijd je altijd op hetzelfde paard of wisselen jullie af?
Over het algemeen rijdt iedereen zijn eigen paard. Je kent immers zelf je eigen paard het
beste. Je weet zelf het beste hoe je paard op bepaalde stressvolle situaties reageert en
hoe je zelf je paard dan kunt overtuigen wel goed zijn werk te doen.

Het komt natuurlijk ook wel eens voor dat je paard niet helemaal ﬁt is of dat een ruiter
niet ﬁt is. Dan nemen we gewoon een ander paard mee en dat is ook geen enkel
probleem. Als een ruiter een dagje vrij is, wordt zijn of haar paard natuurlijk ook gewoon
gereden, gelongeerd of hij mag een dagje in de wei.
Waarvoor wordt een politiepaard allemaal ingezet?
Een politiepaard wordt ingezet voor hele uiteenlopende dingen, zoals surveillances in het
bosgebied. Wij kunnen ons tenslotte makkelijk door het bos bewegen. We worden ingezet
bij voetbalwedstrijden, bij uitgaansgelegenheden, zoals het Stratumseind in Eindhoven.
We voeren preventieve en milieu-surveillances uit en we zijn aanwezig bij demonstraties,
maar bijvoorbeeld ook bij Prinsjesdag. Ook zijn we vaak aanwezig als de Mobiele Eenheid
ingezet wordt. Als de M.E. ingezet wordt, komen wij met 6 paarden. Zoals je ziet, doen
we veel verschillende dingen.
Delen jullie ook bekeuringen uit als jullie aan het werk zijn?
Ja, maar natuurlijk. We zijn tenslotte politiemensen. En mensen die een bekeuring
verdienen die krijgen een bekeuring.
We blijven meestal gewoon op ons
paard zitten en dat is geen probleem.
Wil je zelf nog iets kwijt?
We geven jaarlijks een demonstratie,
samen met de hondenbrigade, in de
manege aan de Roostenlaan. Iedereen,
jong en oud, vriendjes en vriendinnetjes, papa’s en mama’s, zijn welkom om
te komen kijken. Het is helemaal niet
nodig dat je zelf rijdt, maar als je het
gewoon leuk vindt om te komen kijken
kan dat.
We hebben op dit moment helaas nog
geen datum voor het volgende jaar,
maar je kunt je wel alvast aanmelden,
zodat je een mailtje krijgt als we een
datum hebben en je je dan op kunt
geven.
Mijn @ adres is:
Simone.willems@brabant-zo.politie.nl

Hartstikke bedankt voor jouw tijd en we zijn blij dat we nu iets meer weten over wat er
allemaal aan de andere kant van de manege gebeurt.

Even voorstellen
Sinds oktober zijn er nogal wat verschillende gezichten te zien achter de bar. Hierbij een
kort voorstelrondje:

Van links naar rechts op de foto: Eefje, Madelon, Jalaine, Angelien en Simone.
Bedankt dat jullie steeds weer voor ons klaar staan!

Evenementen
JUMPING AMSTERDAM IN DE RAI
De 51e editie van Jumping Amsterdam van 21 tot en met 24 januari 2010.
Vier dagen lang staat de Amsterdam RAI in het teken van paardensport van
wereldniveau.

INDOOR BRABANT
Van 25 tot en met 28 maart 2010 staan de Brabanthallen in ’s–Hertogenbosch weer
helemaal in het teken van de paardensport. Vier dagen lang demonstreren de beste
ruiters uit de hele wereld hun kunnen op de 43e editie van Indoor Brabant.

Heb je zelf nog tips voor in de Chambrière, of weet je leuke evenementen die je graag
vermeld wilt hebben, laat het ons weten en stuur een mailtje naar:
redactie@eindhovensemanege.nl

Butsm

de

Uitwisselingswedstrijd

Hoi allemaal, zoals jullie al misschien gezien hadden op posters in de bar was er
afgelopen 22 november een uitwisseling met EEPM (Eerste Eindhovense Pony Manege).
Twee weken daarvoor waren we naar hun manege geweest en afgelopen zondag waren
ze dus bij ons. Het waren twee zeer gezellige dagen waar iedereen met een blij gevoel op
kan terug kijken.
Het was volgens mij wel spannend toen wij op paarden van hen moesten en andersom
voor hen natuurlijk ook. Je weet dan niet wat dat paardje doet of wat. Maar gelukkig
moesten de mensen van waar we op de manege waren eerst zelf rijden en dan kon de
rest even kijken hoe ze in elkaar zaten al die pony’s en paarden. Maar van onze manege
waren er toch twee mensen die misschien het toch net even verkeerd hadden ingeschat,
want die waren eraf gevallen. De uitslag van de uitwisselingswedstrijd was uiteindelijk ‘gelijke stand’. Het waren twee super gezellige wedstrijden. Er is veel gelachen en
gekletst, maar natuurlijk ook paardgereden. En nu maar hopen dat we ooit misschien de
volgende uitwisseling met de EEPM dan wel weten te winnen.
Groetjes Evi en Victoria

Herby
Deze keer is Herby de ‘Ster van de stal’.
In die rubriek lees je het verhaal van Britt
Legeland over Herby.
Op deze foto zie je Britt samen met
Herby.

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 Abbey Manger.
Hallo allemaal, Ik ben Abbey Manger, ik ben 11 jaar oud en ik rijd al bijna
drie en een half jaar op deze manege. Ik vind deze manege erg gezellig, omdat er altijd
veel activiteiten te doen zijn. Ik doe vaak mee met de activiteiten, o.a. aan de sinterklaaswedstrijd en aan de buitenritten.
Mijn lievelingspaarden zijn: Lady Lu, Loes, Jip, Rowan en Alfred. In de les rijd ik vaak
op Loes en Lady Lu. Ik vind springen het leukste, maar ik doe op de manege alleen mee
aan dressuurwedstrijdjes. In de vakanties ben ik bijna elke dag op de manege. Dan help
ik mee in de stallen en met het verzorgen van de paarden. Ik rijd twee keer in de week
paard, namelijk op woensdag en zaterdag. Dan krijg ik les van Trudy. Die lessen zijn heel
leuk. Ik hoop dat komend jaar zeker net zo leuk wordt als afgelopen jaar.
Ik geef het capje door aan Mazarine van Griensven.

Abbey op Loes

Ster van de stal: Herby
Herby staat nu alweer bijna 3 jaar bij ons op de manege.
Het is een heel lief, maar soms wel ondeugend paardje.
Toen hij net op de manege kwam, was hij best wel
eigenwijs. Hij is nu veel braver geworden! Hij heeft heel
hoog in de dressuur gelopen en hij kan dus ook heel mooi
lopen! Hij kan ook goed springen. Ook beginners kunnen
goed op hem rijden. Kortom: Herby is een lief paardje en
wij hopen dat hij nog heel lang op de manege blijft!
Herby staat nu ± 3 jaar op de manege. Ik heb veel op hem gereden en hij is altijd een
leuk maatje geweest. Ik rijd de laatste tijd niet zo veel meer op Herby. Maar hij is nog
steeds leuk hoor. Hij is heel lief in de stal en hij is heel bol. Ik denk dat nog veel mensen
van hem zullen genieten.
Evi Oomens

Hallo allemaal! Ik ben Britt Legeland en ik kom uit Eindhoven. Ik ben 10 jaar. Eerst toen
ik nog op vrijdag reed toen reed ik altijd op Herby. Ik hoefde niet eens op de lijst te
kijken of ik wist al dat ik op Herby moest. En dat vond ik leuk! Toen ik op zaterdag ging
rijden, reed ik niet meer heel vaak op Herby. Nu rijd ik meer op Loes, dat is ook heel
leuk. Nu rijd ik nog maar soms op Herby. Als ik nu op Herby rijd, dan is hij natuurlijk nog
steeds heel lief en hij kan ook ondeugend zijn. Als we binnen gaan rijden en ik mag op
Herby, dan doe ik sporen aan. Dan hoef ik maar in z’n buikje te prikken of hij loopt door!
Op stal is Herby soms chagrijnig, maar een poetsbeurt vindt hij altijd heel erg ﬁjn!
Groetjes Britt Legeland
De Ster van de stal van volgende keer is: Ivoor. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Ivoor 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

Impressie van het vrijwilligersfeest

Op 14 november waren alle vrijwilligers die het afgelopen seizoen geholpen hebben
uitgenodigd voor een gezellig feest. En gezellig was het! Hierbij een kleine impressie. Alle
vrijwilligers bedankt en hopelijk helpen jullie het volgend seizoen weer vaak mee!

Activiteiten 2010

Tegen de tijd dat deze Chambrière verschijnt, staan we aan de vooravond van het jaar
2010.
Voor het komend jaar heeft de activiteitencommissie weer een keur aan activiteiten voor
de leden georganiseerd. Zo beginnen we op 17 januari met de verrassingswedstrijd,
gevolgd door de eerste avondcompetitie van dit jaar op 30 januari en niet te vergeten de
pas-de-deux op muziek op 7 februari. Op 8 februari is er vervolgens de Algemene Leden
Vergadering waar we graag een ieder voor uitnodigen.
Kortom, ook in 2010 is er weer volop te doen op Hippo d’Or Eindhovense Manege!!! Dus
geef je op voor de wedstrijden en doe gezellig mee!

Wedstrijd Pas de deux
7 februari 2010 is het weer zover, Pas-de-deux op muziek. Afgelopen jaar echt een
succes. Leuke combinaties en leuke, creatieve creaties. We hopen dat ook deze keer
weer genoeg mensen zich inschrijven. Het zou zonde zijn van de tijd en de inspanning
die er door de mensen van de activiteitencommissie weer ingestopt wordt. Bij deze dus
een oproep aan iedereen!!! Laat jullie creativiteit de vrije loop en lever ‘op tijd’ de muziek
aan, zodat de liedjes mooi aan elkaar gezet kunnen worden. Dit kan net als vorig jaar
o.a. weer op een cd’tje.
Nog even uitleg voor degene die niet (meer) weten wat Pas-de-deux op muziek precies
inhoudt: Je rijdt met z’n tweeën een proefje. Zelf moet je daar muziek bij verzinnen en je
aankleden wat je bij die muziek vindt passen. Heb je bijvoorbeeld cowboykleding aan dan
kun je westernmuziek erbij laten draaien. Alles is mogelijk van Kabouter Plop tot
Madonna. Je moet wel 2 of 3 liedjes uitzoeken, omdat de proef ongeveer 6 minuten
duurt. Per koppel wordt er bekeken welke proef jullie gaan rijden. Het wordt dus op jouw
niveau aangepast. Iedereen kan dus meedoen,...GEEN EXCUUS!!! Overigens kun je in je
eigen les oefenen, zodat je weet wat je moet doen.
De wedstrijd is al op 7 februari a.s., maar jullie hebben nog genoeg tijd om iets leuks te
verzinnen. Opgeven kan, zoals gebruikelijk, aan de bar.
Heel veel plezier en succes met voorbereiden en hopelijk tot in februari.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Uitwisselingswedstrijd EEPM - VEM
zaterdag 7 november.
Voor deze wedstrijd moesten we zaterdagavond eerst naar de manege van de EEPM.
Deze avond bestond uit drie onderdelen, namelijk: Pas de deux, behendigheid en springen. Zelf deed ik mee met behendigheid, dus eerst maar plaatsnemen in de kantine en
proberen nog te leren van de iets meer ervaren ruiters bij de Pas-de-deux. Ik kom helaas
nog niet veel verder dan dat een ervaren ruiter hulpen geeft die je bijna niet ziet, maar in
mijn geval dus vaak helemaal niet ziet. Nou ja het was in elk geval ook gezellig.
Daarna werd de bak gereedgemaakt voor onderdeel behendigheid. Een aantal creatieve
opdrachten waarbij punten gehaald konden worden. Elke opdracht mocht twee keer
worden uitgevoerd, maar niet achter elkaar en hiervoor had je twee minuten de tijd. De
kunst was om de juiste balans te vinden tussen de puntenpakkers en toch ook een hoop
plezier te hebben, waar het tenslotte ook om gaat en niet alleen als een rekenmachine
door de bak te lopen. Al snel waren we eruit dat voor beide genoeg tijd was.
Eerst mochten de ruiters van de EEPM hun gang gaan, waarbij we nog even naast de
bak kou konden lijden en de strategie verder konden aanscherpen. In elk geval niet vier
hoofddeksel van de rand van de bak op palen zetten voor 8 punten. Ook was het handig
om te eindigen met de twaalf punten dicht bij de ﬁnish, waarbij je af moest stappen, het
paard door twee palen moest leiden en daarna snel de ﬁnish over moest lopen. Daarvoor
moest dus bekend zijn wanneer de twee minuten afgelopen zouden zijn en moest eerst
de tijdklok ontcijferd worden, waarvan sommigen ledjes het niet meer deden. Dit hield in
het ontcijferen tussen hiërogliefen en het lezen van braille. Uiteindelijk lukte dit, waarna
bij de honderd seconden door meerdere supporters voortaan een seintje werd gegeven.
Uiteindelijk was het mijn tijd om te strijden voor de eer. Genoeg tijd dus om naast het
punten pakken ook wat lol te hebben. Eerst even kokosnoten gooien. Verdorie, die stuiterden toch meer dan verwacht, waardoor deze doel miste. Hierbij liep mijn paard veel te
ver door en deed niet goed wat ik wilde, maar dat lag natuurlijk helemaal niet aan mij en
de hulpen die ik gaf.
Ik denk dat het tijd is om de ogen te openen en in te zien dat door de grote belangen die
ermee gemoeid zijn doping ook in de paardensport en ook in deze klasse is doorgedrongen. In elk geval toch een blikje red bull of drie. En in dit geval, nadat de ruiter van de
EEPM zijn ronde had gelopen met een paard dat toen nog wel goed handelbaar was.
Daarna een aantal andere opdrachten, maar vooral ook een klein rondje boodschappen doen waar je ook aardig wat punten voor kon krijgen. Helaas weigerde het paard,
waardoor er wel meer tijd was voordat het honderd-seconden-seintje kwam om lekker
even de regie los te kunnen laten. Heerlijk! Flink door de bak heendraven en galopperen.
Twee keer springen, niet achter elkaar natuurlijk, nog een keer kokosnoten gooien. Verdorie stuiterde deze weer veel te hoog. Geen excuus dit keer, gewoon stom. Een voetbal
gooien die tussen de rand van de bak en twee hekjes moest blijven liggen, ook nog een
slalom.

Bij de honderd seconden was ik helemaal aan de andere kant van de bak van waar ik
dus wilde eindigen. Helemaal fout. Ha ha, nu was die doping dus een keer wel in mijn
voordeel, daar hadden ze dus geen rekening mee gehouden. In een snelle galop naar de
andere kant voor de twaalf punten, onderweg de makkelijke negen punten meepakken
en na een remweg van vijf meter snel afstappen. Het paard weigerde eerste keer tussen
de palen door te lopen. Zelf moest ik alles weer op een rij krijgen en het paard dat er
ook niks aan kon doen gerust stellen. Met iets meer beleid, kalmte en een iets grotere
boog kon ik nu wel het paard door de palen heen leiden en snel door de ﬁnish lopen.
Door het weigeren ging ik alsnog net over de tijd heen. Twaalf punten die net voor je
neus voorbijgaan. Het is niet te beschrijven wat er op zo’n moment door je heen gaat.
Heel de vereniging zet zich in om gezamenlijk de eer van die avond op te strijken, is het
mijn moment, gaat het net mis. Ik denk dat het te vergelijken is met het missen van een
penalty in het voetbal.
Daarna het paard naar de stal gebracht, waarbij al snel werd aangeboden door een lid
van de EEPM om het paard verder af te zadelen. Die wilden natuurlijk niet dat ik langer
in de buurt van het paard zou blijven, nog meer afwijkend gedrag zou constateren en
lastige vragen zou gaan stellen.
In de kantine veel gezelligheid en meeleven met de laatste ruiters van de behendigheid
en daarna van het onderdeel springen. Nadat de waas voor m’n ogen weer een beetje
was verdwenen en de adrenaline een beetje was gezakt, had ik toch even een slecht
gevoel over de toch lichtelijk ongecontroleerde manoeuvres en wendingen van even
daarvoor. Dit bij de de bar ook even aangegeven bij Janneke, maar zij zei dat het wel
meeviel en wie ben ik om zo’n autoriteit op hippisch gebied tegen te spreken, waarna ik
me al een stuk beter voelde.
Vanaf het begin van de avond, vanaf zeven, tot de uitreiking afgelopen was, rond middernacht, naast mijn ‘two minutes of fame’ en veel gezelligheid heb ik geen moment
van verveling gehad. Het tempo zat er goed in en het is altijd mooi om mee te leven of
te lijden. Dus in sommige gevallen met mede Eindhovense Manegenaren. Dit deden de
meeste ruiters van de VEM wel, waardoor een mooi groepsgevoel ontstond. Eh, de uitslag
voor mij in dit geval... Ik zou het zo zeggen dat ik er toch zomaar vier of vijf achter me
gelaten heb. Bij het ophalen van mijn aanwezigheidspresentie heb ik mezelf een beetje
verscholen gehouden, waardoor ik later in de pers niet al te herkenbaar zou zijn. De
totale uitslag was iets in het voordeel van de EEPM. Een mooie avond dus en op naar de
uitwisseling op eigen terrein op 22 november 2009. Tijd voor gerechtigheid.
Robin
De tweede wedstrijd was op 22 november, een gezellige zondagmiddag. Het begon met
de behendigheid, die we als VEM helaas verloren, er waren een paar paarden die het de
eerste keer nogal eng vonden in het parcourtje, maar de tweede keer met de EEPMruiters vrolijk alle hindernissen namen! Maar ja, dat voordeel hadden wij bij hen ook natuurlijk. Gelukkig werden de dressuur en het springen wel gewonnen door de VEM.
En, hoe kan het zo: de eindstand na twee wedstrijden was precies gelijk! Dus ieder de
beker een half jaartje, volgende keer maar weer proberen hem het hele jaar bij ons te
houden.

Wist je dat...?
...alle ruiters hun paard horen af te sponzen na het rijden?
...je je paard droog kunt wrijven met stro?
...je natuurlijk wel even moet kijken of dit stro dan wel schoon is?
...Robin hiervoor een wel heel goede techniek heeft bedacht?
...hij namelijk eerst even aan het stro ruikt om te controleren of zijn paard net niet op
dat stukje stro heeft geplast?
...Wim deze maand Abraham heeft gezien?
...Abraham zelfs in de bak tijdens zijn lessen verscheen?
...wij hem bij deze hartelijk willen feliciteren?
...onze Henk 60 wordt?
...wij hem uiteraard ook feliciteren?
...Harry’s grote liefde weer terug is op de manege?
...Rowan namelijk weer meeloopt in de lessen?
...Harry daar helemaal opgewonden van wordt?
...hij zich verschrikkelijk uitslooft om maar indruk op haar te maken?

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 januari 2010
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. De planning laat het helaas niet toe om buiten het
lopende kwartaal een les in te halen. Zorg er dus voor dat je tijdig je les inhaalt (bij voorkeur in dezelfde week!)
Indien u kiest voor contante betaling of betaling via de bank, graag betalen voor de 2e
les van het nieuwe kwartaal. Betaling via de bank overboeken naar Rabobanknr.
14.37.71.264 t.n.v. Hippo d’Or Eindhovense Manege.

Alle tarieven in euro’s
Junioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

170,00
165,50
17,50

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard
Privéles manegepaard half uur
Privéles eigen paard/pony
Privéles gezamenlijk (2 pers.)

50,00
30,00
40,00
60,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit
25,00
10-rittenkaart
225,00
Senioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

199,00
194,00
20,50

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box
Pony per maand - boxje

Verenigingstarieven 2010
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
14,50
(€ 12,50 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
32,50
(€ 30,00 bij automatische incasso)
Donateurs
25,00 (of meer)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,25
*
KNHS basisafdracht
14,50
*
KNHS abonnement Paard & Sport 29,00
*
*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart
Betaling contributies: ING 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

310,00
262,00

