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Bestuursmededelingen
De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie is altijd weer een
gezellige happening in de Foyer van Hippo d’ Or
Eindhovense Manege, waar sterke verhalen afgewisseld
zijn met, voor sommige, goede voornemens.
Als bestuur hebben we de plannen voor het komende
seizoen weer klaar. De algemene ledenvergadering staat
gepland op maandagavond 8 februari om 20.00 uur in de
Foyer van Hippo d’Or Eindhovense Manege. Tijdens deze
vergadering geeft het bestuur een verslag van het
afgelopen jaar met de daarbij behorende ﬁnanciële
resultaten.

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.

Bedankt!!!
Doortje heeft aangegeven te gaan stoppen
met de redactie van de Chambrière.
Doortje, namens ons allemaal heel erg
bedankt voor jouw zeer enthousiaste inzet
de afgelopen jaren!!

Agenda
7 feb 2010

Pas-de-deux op muziek

8 feb 2010

Algemene Ledenvergadering

6 mrt 2010

Slipjacht (Waalre)

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
Ook Claudia is gestopt als redactielid en
ook haar willen we bedanken voor haar
bijdrage aan de Chambrière.

Zandhappers
23/11
26/11
26/11
10/12
15/12
24/12
28/12
29/12
30/12
02/01
05/01
05/01

Gabriella Soto van Libergen
Sanne van Driel
Samet Gümüs
Audrey Gruszka
Koen Oosterwaal
Sharleen Breedveld
Guusje Huizinga
Maud Wijma
Dilia Martins
Liza Nijssen
Lizan de Goede
Micky Moeskops

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
2-4 juli 2010

KNHS Dressuur paarden

1 aug 2010

KNHS Kür op muziek

27-29 aug 2010 KNHS Springen paarden

Startbewijzen

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

4-5 sep 2010

Ruiterweekend jeugd

10-12 sep 2010 KNHS Springen pony’s
alle data zijn onder voorbehoud

Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar was er weer een gezellige nieuwjaarsreceptie met oliebollen en appelﬂappen. Onze voorzitter Ad Kuipers wenste iedereen ook namens Peter, die helaas
wegens gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn, en Eefje heel veel rijplezier in het
komende jaar en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar toe. Ook riep hij iedereen op om weer
met volle kracht mee te doen aan al die leuke activiteiten die ook dit jaar weer door een
groepje enthousiaste mensen georganiseerd worden.
Het lijkt ook alweer jaren een traditie dat een groepje pensionklanten, de mensen die
hun paarden het afgelopen jaar zo goed verzorgd hebben, bedankt met een cadeautje.
Lean en Ben bedankten o.a. Angelien, Trudy en Eefje. Ik was op tijd weer naar huis,
maar de gezelligheid zal nog wel een paar uurtjes doorgegaan zijn. Iedereen natuurlijk
een geweldig en paardrijk 2010 toegewenst en we hopen jullie allemaal snel te zien bij
de eerstkomende activiteit. Groeten Bianca

IJskoud
Door de vorst en sneeuw van de afgelopen periode konden helaas een aantal
activiteiten niet doorgaan, zoals de
slipjacht en de kerstrit.
Gelukkig levert het ook wel mooie
plaatjes op, zoals dit paard van ijs.

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Selano

Hallo Paardrijd(st)ers, Jullie kennen mij al een tijdje. Ik sta hier namelijk al meer dan
een jaar op de manege en ben de buurman van Kylian, die mijn baasje Ad en vrouwtje
Yvonne Kuipers al eerder hebben aangeschaft. Ik sta dus hier meer dan een jaar en ze
hebben nog helemaal niets in dit blad gezet, vandaar dat ik het nu maar doe. Wel staat
er genoeg over mijn baasje Ad ingeschreven (tot vervelends toe, zal ik maar zeggen;
grapje) en over mijn vrouwtje Yvonne niet zo heel veel. Af en toe één of andere rare niet
te verklaren foto (of toch wel!!) gemaakt in de foyer.
Mijn naam is Selano en ik ben geboren in 1999. Mijn vader staat te boek als een goed
springpaard, maar dat gen heb ik niet zo geërfd als het ware. Ik spring wel, maar dan
liever buiten over sloten en boomstammen, maar in de bak over hindernissen vind ik niet
zo spannend en dan gooi ik er hier en daar een balk af. Moeten ze maar naar buiten gaan
rijden met me, dat is veel spannender dan binnen wat te gaan klojoën. Mijn baasje wilde
een groter paard, dan ziet ie er stoerder uit i.p.v. op zo’n damespaard te gaan zitten.
Zeker als je jacht gaat rijden, dan heb ik tenslotte toch íets meer persoonlijkheid dan
mijn buurman, zeg nou zelf!! Ik kom vanuit een manege in Sassenheim dat dicht bij de
zee lag, vandaar dat ik dus als het ware een echt zeepaard ben en dat heb ik hen laten
zien toen we met een hele club van de manege naar Nieuwvliet zijn gegaan. Ze dachten:
‘dat kan ie niet’. Ik stapte zover de ruige zee in en wel zo diep dat ik mijn baasje een nat
kruis heb bezorgd. Ze dachten dat ik een bange schijter zou zijn, mooi niet dus!! Omdat
ik wel streken heb, vond en vind ik het ook heel spannend als ik iets anders op mijn pad
tegenkom. Dan kan ik weleens in één keer omdraaien. Moeten ze maar op letten, dat
houdt ze ook bij de les en dan kan er wel eens een keer iemand afvallen. Maar dat vindt
mijn baasje nou net wel leuk. Niet zo’n automaatje als mijn rijmaatje Kylian (maar dat
vindt het vrouwtje nou net zo ﬁjn) dus zo heeft ieder zijn eigen paard. We rijden dan met
z’n vieren naar buiten.
In het begin als ik een ander paadje nam en ik zag Kylian weer met het vrouwtje op z’n
rug, dan hinnikte ik. Ik vond het maar raar een ander paadje en dacht dat ik hem kwijt
was, maar gelukkig zag ik ze weer. Mijn eigenaren vonden dat wel leuk aangezien mijn
buurman Kylian niet kan hinniken. Dat heeft iets te maken met zijn stembanden en die
kan, als hij zich wat uitslooft, verschrikkelijk gaan hijgen. Dat is maar aanstellerij, want
hij heeft een verschrikkelijk goede conditie. In het begin als ik mijn stal weer in het zicht
kreeg, hinnikte ik ook. Gelukkig dacht ik dan, ze weten de weg weer terug en kan ik weer
lekker van mijn hooi knabbelen. Maar ik weet de weg nu wel en dat doe ik nou niet meer,
dat grapje had ik op een gegeven moment gelukkig door.
Nog even over de conditie. Die was in het begin met mij niet zo goed gesteld. Ik was
bekaf na een klein rondje rijden in het bos, maar door training kan ik nu ook een aardig
eindje mee weg rijden en ook ben ik sneller geworden met galopperen. Ik kan Kylian nu
heel goed bijhouden. Alleen als deze snoei hard gaat, ja dan is het echt een uitslover en
denk ik: ‘laat gaan, laat gaan!!’ Omdat ik zulke grote gangen heb (zo noem je dat, maar
wat wil je ook, ik ben een groot paard en maak dus grote stappen), ben ik in de bak in
het begin niet zo makkelijk geweest, dat moest ik nog leren. Ze hebben mij bij de vorige
manege niet zo veel laten lopen, omdat ik iedereen in de weg liep. Ze liepen daar
helemaal niet door en zulke kleine stappen da’s niks voor mij.

Dus dat heb ik nu intussen wel geleerd. En met galopperen gaat het ook al steeds beter,
maar als ik een grote volte moet draaien, dan ben ik die wel een keer beu en peer dan
recht door in plaats van rechtsom. Ze kunnen me wat, wat een gedoe. Daar word je
alleen maar draaierig van. Maar dan krijg ik op mijn falie en dat vind ik ook weer niet zo
leuk, dus nu luister ik daar maar beter naar, maar proberen doe ik het nog wel!! Ik vind
dat ik steeds mooier ben geworden. Mijn plek in mijn hals, die gaat niet helemaal over,
maar ziet er wel beter uit en ik krijg ook al een mooier ﬁguur (al zag ik het zelf, als je
begrijpt wat ik bedoel), meer spieren en een mooiere lijn en vacht natuurlijk. Nu heb ik
dikkere haren, omdat het buiten koud wordt en een deken dat hoeft van mij niet. Ik zorg
wel voor mijn eigen wintervachtje, daar heb ik tenslotte haren voor gekregen en ga ik in
de seizoenen voor ruien, dat is dus puur natuur. Volgens mij beval ik wel, want ik mocht
ten slotte blijven, nadat ik een paar maanden hier heb gestaan om mij uit te proberen.
Mij bevalt het hier ook goed.
Af en toe ram ik nog wel tegen de wanden aan, maar dat doe ik omdat ik ook wil eten,
dat ze mij niet vergeten en van mijn brokken af moeten blijven. Of ze het beste paard
van de stal zullen vergeten, dat denk ik dus niet hè, dus vandaar dat ik mij laat horen.
Maar daar krijg ik ook tikken voor op mijn kont met een zweep (voel ik toch niet zo
goed). Dat moet ik dus aﬂeren, maar dat zal in de loop der tijd wel gebeuren (hoop ik!!).
Zo, nu heb ik mij aan jullie voorgesteld. Ik ben hier heel tevreden en hoop dat ik nog
lang hier mag staan en dat er veel op mij gereden gaat worden. De groeten van mijn
buurman Kylian en van mijn eigenaren Ad en Yvonne Kuipers.

Interview met Max en Angelina van
El Rancho Criollo
In de Franse Ardennen, net over de Belgisch/Franse grens, ligt in het plaatsje Maubert
Fontaine El Rancho Criollo. Er zijn al verschillende mensen van onze manege geweest
en met hun enthousiaste verhalen zorgen zij ervoor dat ook anderen weer richting de
Criollo’s vertrekken. Bianca en Caroline interviewden de Nederlandse eigenaren van deze
ranch.

Hoi Max en Angelina wij kennen elkaar inmiddels wel maar: Willen jullie jezelf
even voorstellen?
Wij zijn Max 46 jaar en Angelina 32 jaar. Wij wonen nu sinds 8 jaar in de Franse
Ardennen samen met de kinderen Dominique 18 jaar en Dimitri 16 jaar.
Hoe zouden jullie zelf El Rancho Criollo omschrijven?
El Rancho Criollo is een manier van paardrijden in de natuur met zeer koele en sterke
paarden.
Hoe zijn jullie in Frankrijk terecht gekomen?
Wij zijn in Frankrijk terecht gekomen, omdat wij iets zochten niet te ver van Nederland,
België en Duitsland. Dit i.v.m. met de rijafstand voor klanten uit die landen die graag een
weekend willen paardrijden.
Hoe lang geleden vertrokken jullie naar Frankrijk?
10 Jaar geleden kwam het idee op om te verhuizen naar het buitenland. Maar ja, samen
in een agrarische omgeving met weinig bevolking en veel groen en bos. Dat klinkt erg
leuk, maar je moet wel een bezigheid hebben. Aangezien we in Nederland al de paardensport beoefenden, kwam het idee naarboven om dan iets met paarden te gaan doen. We
zijn ons gaan oriënteren in de regio Pas de Calais en Normandië. Mooie omgeving maar
relatief weinig uitrijmogelijkheden met paarden.

Op een keer zijn we op de terugweg naar Nederland via Parijs en Reims zo naar boven
gereden en kwamen we door de Franse Ardennnen. Enorme bossen en ongerepte natuur. Veel huizen te koop en ook bij toeval een huis met behoorlijk wat grond. Net aan
de rand van het begin van de Ardennen. Zo raakten we ineens volledig in de ban van de
Ardennen. Uiteindelijk zijn we binnen 4 maanden na ons eerste bezoek aan de Ardennen
vertrokken.
Kunnen jullie iets meer vertellen over de Criollo en waarom hebben jullie juist
dit paard uitgekozen?
De paarden die we nu hebben, hadden we leren kennen op een Ranch in Oostenrijk.

Daarvoor hadden we al verschillende andere rassen gereden, maar zo koel en sterk als
de Criollo hadden we nog niet eerder meegemaakt. De Criollo komt uit Zuid-Amerika en
wordt daar gebruikt als werkpaard en veedrijver, maar ook als polopaard. Argentinië is
toonaangevend in de polosport.

Waar halen jullie de Criollo’s vandaan?
Onze Criollo’s komen meestal uit Argentinië. Een keer per jaar komt een boot aan in
Italië met 1500 paarden aan boord die worden verkocht door heel Europa. Wij kopen de
paarden van een handelaar die ze direct uit Italië haalt.
Hoe ziet een gemiddelde dag van jullie eruit?
Een gemiddelde dag begint om 08.30 met ontbijt. Daarna rond negen uur paarden
poetsen en zadelen. Rond tien uur vertrek. In het bos kofﬁe en lunch en dan rond vier of
vijf uur weer terug op de ranch.
Kun je heel het jaar door bij jullie terecht?
We zijn het hele jaar open! Alleen in januari en februari moet je wel rekening houden met
kou.
Wat kan men verwachten wanneer men bij jullie geboekt heeft?
Wij bieden paardrijgelegenheid aan mensen die of een dagje, een weekend, een lang
weekend, een midweek of een week willen paardrijden.

Dit kan zowel voor gevorderden als voor beginners. Beginners krijgen iets meer uitleg
dan de gevorderden, maar de gevorderden moeten ook enorm wennen aan de andere
rijstijl. D.w.z. we gebruiken geen benen en rijden op 1 hand. De paarden zijn voorwaarts
en wenden heel gemakkelijk. We draven weinig maar stappen of galopperen.
Mag ik mijn kinderen meenemen?
We rijden ook met kinderen, maar dan meestal vanaf 12 jaar. Dit omdat de ritten toch
wel 4 tot 6 uur per dag zijn en dat voor jongere kinderen wel wat lang is.
Is er verschil tussen western rijden en de manier van rijden met de Criollo’s?
Bij western denkt men vaak aan slidestops, spinnen, etc. Dat doen wij niet. Onze paarden kunnen echter wel poloën en horseball.
Als mijn partner wel mee wil, maar niet wil rijden, zijn er dan alternatieven om
de dag door te brengen?
Voor de partners van ruiters die niet van paardrijden houden, is er in de omgeving van
alles te doen, zoals vissen, kanoen,
klimmen, mountainbiken, high ropes,
wandelen, etc.
Er zijn al heel wat ruiters van de
Eindhovense Manege bij jullie
geweest. Weten jullie een leuke
anekdote daarover?
Van de Eindhovense Manege hebben we
al verschillende groepen gehad. Een van
de groepen die hier is geweest, kreeg
gelijk de vuurdoop met een oefenparcours. Heel nonchalant en met durf
werd geoefend zonder zadel en met 2
paarden tegelijk.
De eerste die opstapte, zat iets te ver
voorover en Diego (het paard) dacht
dat dit een verzoek was om te versnellen. Zo gevraagd zo gedaan. Diego nam gelijk een
sprint het weiland af en een rengalop om de wei was het gevolg. Even inhouden (door
Diego zelf) bij de weg vervolgens de bocht om en weer volle vaart vooruit. Volgende
bocht inhouden bocht om en oeps... hek van ranch is dicht. Geen probleem gewoon doorheen rammen, want de ruiter zit tenslotte voorover en vraagt om door te gaan. Door het
hek zo naar de wei terug en daar stond de rest van de groep met open mond te staren
naar wat zich de laatste 4 minuten had afgespeeld. De ruiter keek een beetje pips, maar
stapte monter af en zei: “Nou, dat was niet helemaal de planning. Zo, en dan nu de
volgende, niet allemaal tegelijk!” Het bleef nogal stil.
Wij bedanken jullie heel hartelijk voor jullie tijd en zeker tot gauw weer.
Caroline en Bianca.
Mocht je meer informatie willen over El Rancho Criollo kijk dan op de website:
www.elranchocriollo.com
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Sinterklaaswedstrijd

Op 29 november was de Sinterklaaswedstrijd. De manege zag er heel gezellig uit en
Sinterklaas en twee Pieten kwamen ook langs. Er deden echt heel veel kinderen mee. Er
waren 2 onderdelen: als eerst een behendigheid op snelheid, en als tweede een
cappenrace.
Bij de cappenrace moest je met andere paarden in een volte rijden en er stonden palen
met pionnetjes erop in het midden. Je moest dan zo snel mogelijk een pionnetje pakken.
Wie geen pionnetje had, was af. Degene die het laatste pionnetje had, had gewonnen. De
twee zwarte pieten deden bij de C jeugd ook mee, maar Anne en Miller hadden
gewonnen!!
Valeur deed het ook goed. Wij zijn tweede geworden. Hij vond de pieten toch wel een
beetje eng. De behendigheidsrace was ook heel leuk. Voor Valeur was het zijn eerste
keer en hij was heel erg braaf. Iedereen ging met de Sint en pieten op de foto die we op
het einde meekregen. Ik heb het heel erg leuk gehad, en het was vooral heel gezellig. Ik
doe volgend jaar zeker weer mee! Micki Moeskops

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 Mazarine van Griensven.
Hoi ik ben Mazarine van Griensven, ik rij nu al 2,5 jaar op Jade. Ik denk dat
de meeste van jullie al wel weten dat Jade van mij, mijn zussen (Eliëtte en Solange) en
moeder is.
Natuurlijk vind ik ook andere paarden leuk, zoals Roosje en Kylian. Op woensdag krijg ik
les van Trudy. Als het kan, blijf ik op woensdagmiddag wat langer op de manege, zodat ik
met mijn vriendinnen kan spelen en ook andere paarden kan poetsen.
Wat ik erg leuk vind, zijn de FNRS-dressuurproefjes. Ik geef me dan ook altijd op. Al 3
keer ben ik naar Nieuwvliet geweest, dat is een weekend weg met alle paardeneigenaren
en hun paarden. Dit is altijd erg gezellig. Het is dan ook spannend om op het strand te
kunnen rijden. Groetjes Mazarine. Ik geef het capje door aan Audrey Gruszka.

Ster van de stal: Ivoor
Volledige naam: Ivoor
Geboortedatum: 30-03-1990
Ras: KWPN
Afkomst: Ivoor is geboren in Boxtel. Haar vader heet Elan
en haar moeder Zimona.
Kwaliteiten: Ivoor heeft M1 dressuur gelopen met haar
vorige eigenaresse en op de manege doet ze ook goed mee.
Springen vindt ze een beetje eng.
Veulen: Ivoor heeft een veulentje gehad.
Ivoor is vanaf november 2008 op de manege, ze staat dus al meer dan een jaar bij ons
op stal. Vanaf de allereerste keer dat ik op
Ivoor mocht rijden, was ik verkocht. Nu
sta ik dan ook bekend als haar grootste
fan. Elke week krijgt ze wel een knuffel
en een aantal snoepjes van mij. Als we
buiten hebben gereden, krijgt ze vaak ook
nog een wasbeurt.
Vorig jaar ben ik begonnen met dressuur
rijden op de manege samen met Ivoor
en ook dat gaat goed. Ivoor was hiervoor
van een boswachter. Het bos vindt ze ook
nog steeds erg leuk om in rond te rijden.
Haar oortjes gaan dan naar voren en ze
verkent alles om haar heen.
Ze kan ook een beetje te enthousiast zijn
en dan wil ze heel hard gaan galopperen.
Ivoor heeft daarom een speciaal hoofdstel, zodat je haar beter kunt remmen.
Daardoor is ze ook extra gevoelig in haar
mond.
In de bak doet ze ook erg haar best voor haar ruiter, maar ze is niet altijd even blij met
mensen die zonder paard onder zich op haar af komen. Dan maakt ze een soort piepend
geluid en schraapt ze met haar voorbeen over de grond. Ivoor wordt liever niet gestoord
op stal, natuurlijk is ze met een snoepje altijd blij. Maar je moet wel opletten hoe ze
reageert als je haar stal binnenkomt. Als ze in een goede bui is en ze je een beetje kent,
dan is het een echt knuffelpaard.
Groetjes Steff.

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

Van Danique voor de juf

Jip
Even voorstellen: Jip
Volledige naam: Jip (voorheen Lonneke). Geboortedatum: 10-05-1996
Ras: Waarschijnlijk een New Forest / Dartmoor, maar dit is niet ofﬁciëel bekend.
Afkomst: Jip is geboren in Sint Oedenrode en de manege heeft haar gekocht van Piet
Martens uit Ommel.
Karakter: Eerlijk, super lief, wil heel graag werken en
vriendjes zijn met iedereen!
Kwaliteiten: Tijdens de Sinterklaaswedstrijd is gebleken
dat Jip met een zwarte piet op haar rug erg goed kan
springen!
Hoi allemaal,
Evi had aan ons gevraagd of we een stukje over Jip in de
Chambrière wilden schrijven.
En natuurlijk wilden we dat wel. Jip is een super lieve
pony en hij is heel ﬁjn met rijden.
Je moet wel rustig zijn met je handen, want hij is vrij
snel. Het enige nadeel aan Jip is dat hij geen conditie
heeft en daarom zweet hij na de les ook heel veel. Op
stal is hij echt een schatje en je kunt hem gerust aaien of
borstelen. Kortom het is gewoon een schat van een pony.
Groetjes Luka, Zina, Britt en Pleun.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Het afscheid van Coco
Ik heb al heel veel paarden weg zien gaan in alle jaren dat ik op de manege woonde,
maar nog nooit was ik er zó ziek van dat er een paard weg ging. Coco was voor mij gewoon het speciaalste paard wat ik gekend heb. Natuurlijk is het erg als er een paard weg
gaat. Toen Duck weg ging, was dat ook niet leuk, maar toch is het niet altijd hetzelfde
gevoel.
Toen Tom Coco kocht, was het een heel vlug en raar paard. Coco was dus een pensionpaard wat veel mensen niet wisten, maar zij was van Tom Liebregts die heel veel jaren
alle buitenritten mee heeft genomen. Buiten op de terugweg was ze bijna niet te houden.
Toen ik nog op de manege woonde, gaf ik elke dag les en reed ik altijd op Coco. Elke les
opnieuw gingen Coco en ik naar buiten. Als ik dan een keer op vakantie ging dan at Coco
de hele week niet. Het is altijd een moeilijke eter geweest en met appelmoes en papjes
hebben we haar toch wel aan het eten gekregen. Ze was heel mager en dan ineens at
ze weer een paar weken goed. Dan zag ze er weer een beetje goed uit en dan stopte ze
weer met eten.
Zo zijn we jaren met haar bezig geweest. Ze heeft een keer twee weken in Utrecht in de
dierenkliniek gestaan, omdat ze zo ziek was dat we dachten dat ze doodging. Ze bleek
toen iets aan haar darmen te hebben. Ik ben haar daar toen op gaan zoeken, omdat
ik wist dat ze niet wilde eten. Toen ik 10 jaar geleden naar Reusel verhuisde, kreeg ik
ineens op dinsdag vrij. Maar elke dinsdag ging ik toch maar naar de manege voor Coco,
want dat kon ik toch niet hebben dat ze dan niet at. Na verloop van tijd ging het steeds
beter met het eten en kon ik voortaan thuis blijven op m’n vrije dag. Ik kreeg een doosje
prednisonpillen en als Coco zich niet goed voelde, gaf ik haar 1 pil en dan at ze weer als
de beste. De laatste jaren reed ik nooit meer op Coco. Ze was voortaan zo lief dat ik haar
in de lessen heel goed kon gebruiken. Heel veel kinderen hebben op haar leren rijden en
vooral galopperen. Ze luisterde perfect naar mij en als ik zei galop of dat ze weer moest
stoppen, dan deed ze dat. Ik zei altijd dat ze op een afstandbediening liep.
Na al die jaren en vele uren werk werd Coco steeds stijver en rustiger. Je kon merken dat
ze begon af te takelen. Maar als je met haar naar buiten ging, dan werd ze na een half
uur weer hartstikke vlug. Dat maakte de beslissing juist zo moeilijk. De laatste weken
liep ze al niet veel meer in de les en ik zette haar dan buiten in de paddock. Een paar weken geleden heeft ze me nog over de plaats heen gesleurd met het uit de wei halen en ik
viel behoorlijk hard tegen de vlakte, omdat ik haar niet kon houden. Ze werd dan zo vlug
en gek en ik dacht: ‘ik hou haar vast’, maar dat lukte dus mooi niet.
Mijn grootste wens was dat Doris (dochtertje van Trudy, red.) ooit op Coco zou rijden en
dat is gelukt. En ook Bo en Tim (zoontjes van Trudy, red.) hebben erop gereden en alleen
mee gegaloppeerd. Ik heb Tom gebeld en we hebben toen besloten om Coco in te laten
slapen. Met heel veel pijn in mijn hart ben ik erbij gebleven en is ze rustig ingeslapen.
Het zal voorlopig nog wel moeilijk zijn om haar niet meer als eerste te zien staan in de
stal. We zullen nog lang aan haar denken. Coco bedankt en ik zal je nooit vergeten.
Groetjes Trudy

Sanneke

Sinds eind augustus is er een nieuwe aanwinst op stal. Haar
naam is eigenlijk Sjanneke, maar jullie kennen haar als
Sanneke. Eefje en Trudy verstonden namelijk dat zij
Sanneke heet en hebben dat daarna maar zo gelaten. Ze
vonden Sanneke namelijk veel leuker. Sanneke komt oorspronkelijk uit België. Op 1,5 jarige leeftijd kwam zij naar
Nederland en werd zij van Stal Hoefnagel in Waalre. Daar
is zij ongeveer 8 á 9 jaar gebleven, dus ze is nu rond de 10
jaar oud.
In Waalre heeft ze veel op de wei gestaan, waardoor ze in
het begin soms nog niet begreep als je haar hoeven uit wilde
gaan krabben. Stal Hoefnagel heeft voornamelijk recreatief
met Sanneke gereden. Ze heeft daar zelfs een keer mee
gedaan aan een jacht. Sanneke is een lief en eerlijk paard.
In de lessen doet ze erg haar best en ze zal nooit vervelende
dingen zonder reden doen. Ze is heel ﬁjn in de bossen en
daar geniet ze ook van! Ze is een ﬁjn paard om mee
dressuur te rijden op een niet al te hoog niveau.
Springen is niet haar sterkste kant. Als je op een rustige manier wat van haar vraagt, krijg je ook veel van haar terug.

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

Afval wordt door de meeste mensen als 0ngewenst beschouwd. Als iets zonder waarde.
Wij denken daar heel anders over. Want in
het afval van vandaag groeit de kiem voor
de producten van morgen.

Wij maken er zelfs graag iets moois van.
Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een gedegen kennis van grondstoffen en materialen.
Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg
mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van
het ontwerp- en productieproces. Wij noemen
dat een tweede huid die wij rondom het
bedrijfsproces leggen. Op deze manier ontstaat er zo min mogelijk afval. Maar het afval
dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd.
Want daar begint het tweede leven.
Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtige
metalen en kunststoffen om
te zetten. En Maltha door er
schitterend glaswerk van te
maken. En het allerlaatste
afval dat dan nog overblijft?
Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt
om er energie voor honderdduizenden huishoudens mee op te wekken. Steeds meer
mensen ontdekken dan ook het credo van
de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.
Wij maken er liever iets moois van.

