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Bestuursmededelingen
Het buitenseizoen is begonnen als deze Chambrière bij
de leden, sponsors en adverteerders op de deurmat ploft.
Het is weer gelukt om als vereniging diverse leuke
paarden- en pony-sportevenementen op de kalender
te krijgen. Voor de recreanten onder ons zijn er weer
diverse buitenritten met als hoogtepunt natuurlijk de
oriëntatierit. De avond voor de oriëntatierit is er het
‘traditionele’ midzomernachtfeest voor alle leden met
introducés. Voor de ruiters en amazones die onze
vereniging rijk is, zijn er natuurlijk ook de ‘thuis’
wedstrijden dressuur en springen voor paarden en
pony’s. Al deze activiteiten kunnen natuurlijk alleen
maar doorgang vinden met de inzet en hulp van tientallen vrijwilligers.
Voor de vrijwilligers, die met veel enthousiasme actief
zijn geweest, wordt de helpersavond georganiseerd in
november van dit jaar.
Ben je als lid van de vereniging geïnteresseerd om mee
te helpen bij één van de activiteiten van de vereniging
laat dit dan weten aan Trudy, Janneke, Eefje of iemand
van het bestuur.
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.

Startbewijzen

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

Agenda
26 juni 2010

BBQ/Wok en feestavond

27 juni 2010

Oriëntatierit

3-4 juli 2010

KNHS Dressuur paarden

1 aug 2010

KNHS Kür op muziek

27-29 aug 2010 KNHS Springen paarden
4-5 sep 2010

Ruiterweekend jeugd

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

Ruiterweekend en Ponykamp 2010

De zomer staat weer voor de deur en er is zo veel spannends te beleven: Buitenritten,
concoursen, BBQ’s. En dit is nog lang niet alles! Van 4 tot en met 5 september wordt er
weer een weekend, gevuld met paardrijden, geweldige activiteiten en veel plezier, georganiseerd, namelijk: het ruiterweekend!
En dit jaar hebben wij nog andere grote plannen: Voor het eerst wordt er op onze
manege een ponykamp gehouden! Van 1 augustus tot met 5 augustus: 5 spannende
dagen met een programma vol paardrijden en heel veel andere activiteiten en afsluitend
een geweldige show met jou in de hoofdrol!
Dus doe je mee?
Voor meer informatie over het ponykamp kijk op www.hetleuksteponykamp.nl of vraag
Eefje of Trudy!

Paardengrapje
EUH! Linkergalop,
welk been eerst, euh,
links, rechts.. EUH!???

Nieuw leven
Het veulen van Rowan is met koninginnenacht geboren. Het is een merrie en ze krijgt
waarschijnlijk dezelfde kleur als Vision en Edelweiss. Dit veulen is alweer het vierde
veulen. De eerste was Vision, waarmee Bert afgelopen springwedstrijd bij ons op de
manege de ZZ gewonnen
heeft, daarna kwam
Wembley en het veulen van
vorig jaar heet Edelweiss.
De naam van dit veulen is
nog niet bekend, maar moet
wel met een ‘F’ beginnen.
We horen het t.z.t. wel van
Bert. Verder is ze erg lief en
kan ze nu al meelopen aan
een halstertje.

Harnas
In december 2009 stierf Duck. Als trouwe 4-bener had hij besloten de manege nooit
meer te verlaten. Op zijn manier deed hij dat en ging hij op reis in de binnenbak. Hij ging
liggen en sliep in. Hij stierf in het harnas, zoals men wel zegt. In de Chambrière nr. 3 van
2005 schreef ik over mijn relatie met Duck. Mijn jeugdige leeftijd lag al ver achter mij
toen ik ging paardrijden. De eerste lessen kreeg ik van Ali op Elisa en Patricia. Daarna
werd Duck mijn grote liefde. We hebben
samen met Ali en de ‘ﬁlmsterrren’ heel
wat buitenritten gemaakt. Om te genieten
van het rijden en van de natuur! Het was
soms alsof we ergens in het buitenland
waren.
Toen ik eenmaal aan de kuurtjes van
Duck gewend was geraakt werd het tijd
om andere paarden te leren kennen
zoals Kozak, Lipton en Kylian. ‘Duckie’
zo noemde ik hem, ging wel eens uit z’n
bol. Bijvoorbeeld buiten
rollen in het warme zand. Dat betekende
voor mij even afstappen, want het hele
gebeuren ging in slow motion. Ali zei dan:
“Je bent te laat, je moet eerder reageren”. Ik heb het nooit geleerd, want ik
voelde nooit wanneer hij weer uit z’n bol
ging. Duck was voor mij een bijzonder
paard en zeker ook voor vele anderen die
hem kenden. Er blijven mooie herinneringen. Voor mij is er nu Moesson of beter
gezegd: ‘Moessie’ met permissie!
Dag lieve Duck,
groetjes van Corry Zegers (sr).

Tips
Roze pantoffels met een paardenhoofd, voor de ware paardenliefhebber. Maten: XS
(kleuters), S (t/m maat 37), M (t/m maat 39) en L (t/m maat 42) - prijs € 16,www.justwestern.nl
Op www.rendruitersport.nl vind je heel veel leuke cadeautjes voor alle paardenliefhebbers, ga zeker eens kijken. Bijvoorbeeld een pluchen tas met paardenhoofd, deze kun je
dicht doen en makkelijk bij je dragen met een sluitkoord. € 7,50
Vakantietip: Een vakantiehuisje met je eigen shetlandpony tot je beschikking. Kijk voor
informatie op: www.ponyparkcity.nl

Concours Hippique Eindhoven 2010
Henk van de Pol met Tennessee W. (foto’s gemaakt door Ben Laauwen)
Met een tijd van 154.49 en 4 strafpunten bereikte hij bij de derby uiteindelijk de 4e
plaats.

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

‘Afscheid’ Freek...
Zoals jullie al weten, is Freek al een tijdje van de manege. Ze heeft het heel erg naar
haar zin op de wei met haar nieuwe vriendin Friendly. Toen ik hoorde dat men Freek
moest laten inslapen, was ik daar heel erg verdrietig over. De volgende dag (dinsdag)
kwam ik op de manege om afscheid te nemen van Freek. Toen ik opeens hoorde dat
Freek niet persé weg hoefde, belde ik mama op om dat te zeggen. Sindsdien zijn we op
zoek gegaan naar een wei en ja die hadden we gevonden! Freek heeft een aandoening in
haar linker achter pees (kreupel dus). Mama naar de dierenarts bellen wat we er
precies aan moesten doen. De dierenarts zei dat ze ongeveer een half jaartje op wei
moest staan, vooral om uit te rusten na
al die manege lessen. Daarna kon ik
het rijden gewoon weer opbouwen om
recreatief te gaan rijden. Natuurlijk kom
ik wel weer een keertje langs met Freek,
want Freek heeft natuurlijk ook een paar
vrienden op stal die ze niet kan missen!
Groetjes en tot snel!
Iris Westerik en Freek.

Interview met Hans van der Kruis
Hans van der Kruis is eigenaar van het paardenrusthuis in Leenderstrijp. Daar kunnen
alle soorten paarden en pony’s van hun oude dag genieten. Evi en Juul interviewden
hem.
Wanneer is het paardenrusthuis opgericht?
Het paardenrusthuis is opgericht in het jaar 2000.
Waarom is het paardenrusthuis opgericht?
Om de paarden en pony’s van hun oude dag te laten genieten op een mooie en rustige
locatie.
Hoe groot is het paardenrusthuis?
Het paardenrusthuis staat op een grond van 2000 hectare, aan de rand van het Leenderbos, wat zorgt voor veel rust. Er zijn 3 typen stallingen: Groepsstalling, dat houdt in dat
een kudde paarden in de zomer dag en nacht buiten staat en in de winter ’s nachts in de
loopstallen staat. Individuele winterstalling, dat houdt in dat een vast groepje
paarden/pony’s in de zomer dag en nacht op de wei staan en in de winter staan zij
’s nachts in een individuele ruime stal. Individuele stalling, dat houdt in dat in de zomer
en in de winter overdag een vast groepje op de wei staat en dat zij ’s nachts in hun eigen
stal staan. Als de paarden op de wei staan, hebben ze voldoende gras, kuilgras en water
tot hun beschikking.
Hoeveel paarden en pony’s staan er op het rusthuis?
In de individuele stalling en de individuele winterstalling staan ongeveer 100 paarden en
pony’s en in de groepstalling staan er ongeveer 60. Maar er gaan ieder jaar weer paarden
weg en er komen er weer bij, dus dat verschilt heel erg.

Wat zijn de dagelijkse bezigheden in het rusthuis?
’s Ochtends worden eerst de paarden gevoerd, daarna gaan ze de wei op. Dan stallen
uitmesten en opstrooien, vegen en andere kleine klusjes. Ook staan er paarden op het
grote land die niet binnenstaan. Daar wordt dan ook nog gevoerd en gecontroleerd of
alles goed gaat. Soms komt de smid of de dierenarts als dat nodig is. Maar de meeste
paarden staan niet meer op hoeﬁjzers. Rond 16.00 uur komen een aantal paarden weer
binnen en krijgen ze brok en kuilgras.
Is het alleen voor oude paarden?
Nee, je kunt er ook nog gewoon rijden. Er is namelijk een buitenbak en het bos ligt op
100 meter afstand. Eerst was er ook een binnenbak, maar daar staan nu stallen in.
Wat krijgen de paarden en pony’s zoal voor voer?
De paarden en pony’s krijgen veel kuilgras en 2 keer per dag brok. De paarden en
pony’s krijgen kuilgras in plaats van hooi, omdat het minder stoft, dus dat is beter voor
de longen van het paard. Mocht het paard of de pony moeilijkheden hebben met eten,
dan wordt het voer daarop aangepast. En natuurlijk eten de paarden in de wei ook gras,
daarom zijn de meeste buiken rijkelijk gevuld.
Wat zijn de faciliteiten op het rusthuis?
Het rusthuis beschikt over een buitenbak met verlichting, poets-/wasplaats binnen en
een poetsplaats buiten. Er zijn 2 stalblokken met ieder een eigen zadelkamer. Ook is er
een toilet aanwezig.
Zijn er extra mogelijkheden bij het paardenrusthuis?
Ja er zijn verschillende campings en bed & breakfast’s, maar die staan wel los van het
paardenrusthuis. Maar omdat er veel mensen uit de Randstad hun paard of pony hier
hebben gestald, is dit een ﬁjne mogelijkheid om te overnachten.
Hans, heel erg bedankt voor het interview!

deButsmutsjes

Het capje
Hallo allemaal, Ik ben Julie van Doorne en ik ben 10 jaar. Ik rijd
al twee en half jaar bij Manege van de Pol.
Mijn lievelingspony is Jip. Het is een echte
schat. Op woensdagmiddag krijg ik les van
Trudy. We hebben een gezellige groep. Het
liefst rijd ik buiten en maak ik een sprongetje.
Na de les blijf ik meestal wat langer op de
manege hangen en vertroetel paarden en
pony’s en ik speel met mijn vriendinnen.
Het ruiterweekend is altijd heel
gezellig en dan zijn we altijd melig!
Later wil ik graag een eigen paard om
daarmee te gaan springen. En ik vind het
heel leuk dat ik het Capje heb gekregen! Ik
geef het Capje door aan: Julia van Bree.

Oranjerit
Op 30 april had ik mee gedaan aan de Oranjerit. Er waren ongeveer 24 paarden, denk ik, dus het was best druk, maar wel heel erg gezellig! We gingen
2 uur lang buiten rijden. Ik zat op Coolio en ik reed naast Lisanne. Zij zat op
Lorenzo. Onderweg was er een ﬁetser gevallen die langs kwam. Daar schrokken de paarden een beetje van, maar er was niemand van afgevallen, en met
de ﬁetser ging het ook goed! Volgend jaar doe ik zeker weer mee, want ik vond
het heel erg leuk!
Groetjes, Luca Duijf

Ochtendglorenrit
Heej, ik ben Laura van der Velden, ik rij in de dinsdaggroep van 5 uur bij
Janneke. Op donderdag 13 mei was de ochtendgloren rit. Het was echt heel
vroeg!! De meesten waren nog echt heel duf zo in de ochtend. Om iets voor
half 6 stonden er al mensen voor de manege wachtend, totdat Janneke aankwam met de sleutel. Iedereen was bezig om zijn paard wakker te krijgen en
op te zadelen. Ik zat op Penotti naast Luca Duijf die op Lorenzo zat. Het was
echt heel gezellig en het weer was ook niet echt zo heel slecht. Ik heb heel ﬁjn
gereden en het was echt heel leuk. We kwamen een paar hertjes tegen, wat
wel grappig was om te zien. Na het rijden zijn we met z’n allen gaan ontbijten.
Ik hoop dat ik volgen jaar weer mee kan doen. Groetjes, Laura.

Kylian en Selano naar Soestdijk
24 april 2010
Het is 24 april, zaterdagochtend 05.15 uur, kwart over vijf voor degene die het niet
geloven. Het belooft een mooie voorjaarsdag te worden, de zon komt op in het oosten
boven de springwei van de manege en voor de rest van de dag wordt er veel zon voorspeld met zowaar een zomerse temperatuur van 25 graden. De Westfalia paardentrailer
hangt al achter onze auto voor de rit naar Soest. Hier worden op de domeinen van Paleis
Soestdijk de jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen Jachtpaarden georganiseerd, ook
wel Huntertrials Soestdijk genoemd.
Kylian en Selano worden op de paardentrailer gezet door onze jongste dochter Ellen en
mij (Ad Kuipers), terwijl Yvon Kuipers met Ali, jazeker Ali van de Pol, alle spullen verzamelt die mee moeten naar Soestdijk. Het is voor Kylian de vijfde keer dat hij
meedoet aan de Huntertrials Soestdijk. Dit jaar is het grote verschil met de vorige keren
dat Kylian door Ellen wordt gereden en dat ik voor het eerst met Selano meedoe. Om
deel te nemen aan de Huntertrials Soestdijk moet je lid zijn van een KNHS jachtvereniging welke met een hondenmeute jaagt op een vossenspoor. Je moet daarnaast
minimaal 5 ‘slipjachten’ in het jachtseizoen gereden hebben en de verenigingtrials
afgelegd hebben. Ellen en ik zijn lid van de ‘Veluwe Hunt’ en hebben de jachten dit
seizoen gereden en de Huntertrials van de Veluwe Hunt op 10 april met succes afgelegd.
De Veluwe Hunt organiseert de Huntertrials van de vereniging jaarlijks in Leende.

Ellen met
Kylian opgesteld
voor de keuring

Rond 05.30 uur vertrekken we naar Soestdijk en na circa anderhalf uur rijden we de
poorten binnen, nadat de entreebewijzen nauwkeurig gecontroleerd zijn, naast paleis
Soestdijk. Nadat we de auto met paardentrailer geparkeerd hebben, halen Yvonne en Ali,
Kylian en Selano uit de trailer en laten de benen strekken van de paarden. Wij, Ellen en
ik, melden ons bij het wedstrijdsecretariaat voor onze startnummers. Het is nog frisjes,
maar al zonnig als we ons met Kylian en Selano om 07.30 uur melden voor een veterinaire keuring. De paarden die meedoen aan deze Huntertrials Soestdijk worden gecontroleerd op long- en/of hartafwijkingen, uitwendige verwondingen, het goed stappen en
draven aan de hand, voor een controle op kreupelheid, de paspoorten op vaccinaties en
tenslotte wordt de chip van het paard gecontroleerd met het transpondernummer in het
paspoort. Als alles oké is, mag het paard met de opgegeven ruiter/amazone meedoen
aan de Huntertrials Soestdijk. Altijd weer spannend of de aanwezige veeartsen en andere
deskundigen de deﬁnitieve goedkeuring geven. Dit jaar werd er streng gecontroleerd en
zeker 12 combinaties mochten niet deelnemen aan de Huntertrials Soestdijk 2010.
Gelukkig mochten Ellen met Kylian en ik met Selano met de startnummers 103 en 104
starten. Om 10.00 uur moesten we ons melden voor een beoordeling van de gangen van
de paarden gereden door de ruiter of amazone. Dit is eigenlijk niet anders dan netjes stilstaan, waarbij drie juryleden de combinatie, paard en ruiter, beoordelen. De gangen van
het paard worden vervolgens door deze jury beoordeeld door zowel op de linkerhand als
de rechterhand te stappen, te draven en te galopperen. Nadat we de verplichte rondjes
hadden afgelegd, zijn we het parcours gaan verkennen in de bossen op de domeinen van
paleis Soestdijk.

Ad met Selano op weg naar de veterinaire keuring

Ellen met Kylian en Ad met Selano in het hindernissenparcours

Het rijden van het parcours met een lengte van 3800 meter met 25 ‘natuurlijke hindernissen’ is een fantastische ervaring, vooral als je deze ook nog eens goed uitrijdt. Het
lopen van het parcours duurt al gauw een uur. Je ziet niet alleen de hindernissen maar
ook de paden waarover je rijdt en je probeert een zo goed mogelijke lijn in gedachten
op te nemen om deze later met je paard te volgen. Ellen en Kylian en ik met Selano
moesten rond 14.30 uur starten. Bij Huntertrials start je met twee combinaties en rijd je
achter elkaar het parcours. Halverwege het parcours wordt er van positie gewisseld en
rijdt de andere voorop. Het is natuurlijk als vader uniek dat je met je dochter samen de
Huntertrials Soestdijk kan rijden. Het parcours waar we eerder die dag bijna een uur over
hadden gelopen leggen we nu af in amper tien minuten. Je moet zelfs goed opletten dat
je niet voorbij een passage of hindernis rijdt. Kylian de routinier met Ellen als debutant
en Selano als debutant met mij als de routinier hebben het parcours goed uitgereden.
Ellen had met Kylian twee weigeringen en omdat één van deze weigeringen in een
dubbelsprong plaatsvond kon ik met Selano de tweede sprong in de dubbelsprong niet
maken wat ook als weigering werd geteld. Helaas, maar zowel Ellen met Kylian als ik met
Selano hadden een voldaan en ﬁjn gevoel hoe we het parcours afgelegd hadden. Temeer
ook, omdat ruim 25% van de deelnemers het parcours niet hebben uitgereden.

Na het parcours en de veterinaire eindkeuring van Kylian en Selano moest van Selano
urine ingeleverd worden voor een dopingtest. Gelukkig werd deze dopingtest door een
KNHS deskundige afgenomen en had Selano geen moeite om een plasje in te leveren. Al
na 10 minuten werd de maatbeker van de KNHS deskundige door Selano helemaal vol
gepiest. Na de wedstrijd hebben we Kylian en Selano laten droogstappen en in de trailer
gezet. Met de overige deelnemers en begeleiders hebben we nog een tijdje
nagekletst over de wedstrijd. Hoe later op de middag én enkele drankjes verder werden
de hindernissen in de ogen van de deelnemers steeds zwaarder en de prestaties van de
paarden en ruiters/amazones beter.
Na een vermoeiende, maar mooie dag waren we rond 19.30 uur weer bij Hippo d’Or
Eindhovense manege waar we Kylian en
Selano verzorgden en op stal hebben gezet. De zondag na de Huntertrials hebben we
met Kylian en Selano een rustig stap en draf buitenritje gemaakt om even de spieren los
te maken en verder te rusten van de inspanningen van de dag ervoor. Meld je bij mij via
een e-mail als je geïnteresseerd bent om de Huntertrials het volgende jaar bij te wonen.
ad@eindhovensemanege.nl. Voor meer informatie over slipjachten en huntertrials zie de
verenigingwebsite met links naar de slipjacht Waalre, Veluwe Hunt enz.
Ellen en Ad Kuipers

Ali heerlijk in het zonnetje op het terras

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

Nieuw op de manege: Coolio
Coolio is een Engelse Volbloed merrie van 8
jaar oud met een schofthoogte van ongeveer
1.61 m. Ze is gekocht bij Piet Martens,
dezelfde handelaar als waar Jip en Roosje
vandaan komen. Dat moet wat goeds
beloven dus.
Ze is nu ruim 3 maanden op de
manege en doet goed haar best, al vindt
ze het soms nog moeilijk om in de groep
te lopen, omdat ze dat niet kent. Voorheen
heeft ze M dressuur gelopen. Springen heeft
ze nog niet zo vaak gedaan.

Zandhappers
02/04
05/04
16/04
16/04
21/04
26/04

Wilma de Laat
Laura Blankers
Stella van Beers
Koen Oosterwaal
Sim Akyol
Ronin van den Hoof

27/04
30/04
01/05
04/05
07/05
08/05

Luca Duijf
Maserati met Ben
Evi Oomens
Sarah Cooymans
Stella van Beers
Britt Legeland

Oproep:
stuur ons je vakantieverhalen en
vakantiefoto’s
De vakantieperiode staat weer voor de deur. Misschien wordt het wel een ‘paarden’
vakantie. We willen heel graag jullie vakantieverhalen lezen en leuke vakantiefoto’s
ontvangen zodat we die in de Chambrière kunnen plaatsen.
Dus heb je iets leuks meegemaakt tijdens je vakantie, een mooie foto gemaakt of heb je
een vakantietip voor anderen? Laat het ons weten!
Stuur een e-mail naar:

redactie@eindhovensemanege.nl

Zoekplaatje Wat is dit? Laat het ons weten, oplossing in nr. 4

Ster van de stal: Pim
Hallo allemaal,
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven over de ster van de stal: Pim. Nou, het
schrijven van stukjes is niet zo mijn ding, maar vooruit. Donderdagavond is al jaren mijn
avond. Ik ga dan heerlijk ontspannen paardrijden en het is dan bijna vaste prik dat ik op
Pim zit. Ik kan het lijstje in de stal eigenlijk wel voorbij lopen en meteen op gaan
zadelen. Maar oké ..... wat kan ik nu allemaal over Pim vertellen.
Ten eerste natuurlijk dat Pim een ﬁjn paard is om op te rijden. Hij luistert goed, loopt
lekker door en kan netjes aan de teugel rijden. Ook heeft hij van die heel leuke oortjes,
die zo mooi rechtop dicht naast elkaar kunnen staan. Je moet er maar eens op letten. Als
je bij Pim de stal inloopt, zie je dat hij zo’n rare band om zijn keel heeft. Dit heeft hij,
zodat hij geen lucht kan zuigen. Deze moet je dan ook na het rijden altijd om doen. Hij
kan hier gewoon mee eten. In de stal is Pim een braaf paard, hij laat zich goed borstelen en opzadelen. Alleen heeft Pim het niet zo op schimmels, Penotti is daarom niet zijn
grootste vriendin. Als hij daar een beetje uit de buurt blijft, is er niets aan de hand.
Ook tijdens de buitenritten doet hij het prima, zelfs een klein sprongetje is voor Pim geen
probleem. Wel heeft Pim een hekel aan muggen en dazen. Hij kan dan blijven trappen
onder zijn buik. En als je Pim na het rijden terugzet in zijn stal, vindt hij het heel ﬁjn om
lekker te gaan rollen.
Groetjes, Hanneke Cornelis

Ster van de stal: Pim
Hoi, Ik ben Benny Borghaerts en ik rij ongeveer 2 jaar hier
op de manege (dinsdagavond van 8 uur tot 9 uur). Ik heb al
op verschillende paarden gereden, maar de laatste tijd vaak
op Pim. Pim rijdt binnen net zo ﬁjn als buiten, maar als ik
binnen rijd dan rijd ik vaak achteraan, omdat Pim niet zo heel
veel vrienden maakt. Alleen als men afstand houdt, gaat alles
prima. Gelukkig verraadt Pim zichzelf door middel van zijn
oren en daar kun je dan snel op reageren. Buiten heeft Pim
graag de ruimte die hij helaas niet altijd krijgt. Het is altijd een uitdaging om op Pim te
rijden, maar heel ﬁjn en hij heeft een hele ﬁjne galop. Pim houdt niet van een zweep, tja
welk paard eigenlijk wel hè! Groetjes, Benny.

Links op de foto Hanneke met Pim,
rechts Benny en Pim.
Pim vind ik echt een schatje. Zijn oren zijn echt grappig, die zijn zo groot en heel grappig
als die helemaal naar voren staan. Ik zit best vaak op hem. Aan zijn draf moet je wel
eventjes wennen, want hij gooit best erg hoog op. Springen daar is hij niet zo’n ster in.
Hij kan het wel, maar dan gaat hij op de hindernis af, dan stop hij en dan springt hij pas.
Dan word ik een beetje door de lucht heen gelanceerd. Ik heb 2 keer op hem dressuur
gedaan. Daar werden we 2e en een keertje 1e. Hij is dan heel braaf. Ik ben ook ooit een
keertje van hem afgevallen. Ik denk dat de meesten het wel weten. Ik tikte hem met de
zweep aan en hij gaf een bok of zoiets (ik weet niet meer precies wat hij deed. Ik zat ook
op hem met de Paasrit, toen was er wel iets grappigs gebeurd. Er was een grote boom
met een mega uitstekende tak en daar knalde we tegen aan. Mijn knie kwam vast te
zitten dus we namen heel die tak mee. We hebben daar wel hard om kunnen lachen. Ik
hoop dat ik nog vaak op hem mag rijden. Groetjes, Laura van der Velden
De Ster van de stal van volgende keer is: Moeson. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs
etc. over Moeson weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Ochtendglorenrit
Hemelvaartsdag, 04.30u, de wekker gaat... Waarom gaat de wekker? Oja, ik heb me
opgegeven voor de ochtendglorenrit. Toch nog maar even 10 minuutjes blijven liggen.
Dan toch maar mijn lekkere warme bedje uit om me klaar te maken. Om half 6 staan we
allemaal nog een beetje slaperig voor de manege, ons toch wel afvragend waarom we
eigenlijk mee wilden. Ook de paarden en de pony’s kijken ons nog slaperig aan en vragen
zich waarschijnlijk ook af wat we daar in godsnaam zo vroeg moeten doen.
Om 6 uur vertrekken we met z’n allen naar het bos. Gelukkig is iedereen ondertussen
echt wakker. Ondanks dat het eigenlijk al best licht is, zien we toch nog hertjes. En die
wil je toch zeker wel zien als je zo vroeg bent opgestaan om te gaan rijden. In het bos
hadden we gelukkig onze eigen ‘BenBen’ bij, want op sommige kruispunten wisten Trudy
en Janneke het ook even niet meer. Toch zorgde de ‘navigatie’ af en toe voor problemen,
want kunnen we op het kruispunt nou A rechts, B links of C rechtdoor? Óf A rechts-links
of B rechtdoor? Al met al kwam het met de route helemaal goed.
Na een paar stevige galopjes, plaspauzes, ezels en een hele gezellige rit zaten we om
half 9 aan een lekker ontbijtje. Ik geloof dat iedereen een hele leuke ochtend heeft
gehad, ik in ieder geval wel! Hoe vroeg het ook klinkt om om half 6 op de manege te
zijn, ik zou iedereen aanraden om zeker een keertje mee te gaan! Hemelvaartsdag,
vroeg op, vroeg thuis...mmm...lekker slapen!
Eva Klein Hofmeijer

Leandros, een KWPN paard, komt van
de Manege Heijligers in Asten. Hij (het
is een ruin) heeft M dressuur en M
springen gelopen, is 17 jaar oud en zijn
schofthoogte is 1.73 m. Hij is heel erg
braaf en lijkt het hier goed naar zijn zin
te hebben. Als het allemaal goed gaat,
wordt hij natuurlijk de nieuwe invaller
voor Americo, omdat het een spierwitte
schimmel is ;). Hij staat nu zo’n twee
maanden op de manege.
Hoi iedereen, donderdag 13 mei was de
ochtendglorenrit. De wekker ging al heel
vroeg, want we moesten al om 5:30 uur
op de manege zijn! Alle paarden lagen
nog lekker te slapen, toen ze ineens
wakker werden gemaakt en werden opgezadeld! Leandros was een beetje boos
dat ik hem wakker had gemaakt! Maar
eenmaal in het bos om 6:00 uur vond
hij het ﬁjn om te rijden. Het was gelukkig ook lekker weer! We hebben veel
reeën en konijnen gezien. Na de rit was
er een lekker ontbijtje voor iedereen,
volgend jaar doe ik zeker weer mee!
Groetjes Vera

Leandros

Hieronder nog een foto van de ochtendglorenrit, de overige foto’s zijn te zien op
de website van de VEM. De foto’s zijn gemaakt door Ben Laauwen.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Wist je dat...?
...Harry schijnbaar van knoﬂook houdt?
...zijn ‘frisse’ adem bepaalde dinsdagavond-ruiters op afstand houdt?
...Maserati wel van mals / vochtig gras houdt , maar even vergeten was dat dit ook wel
glad kon zijn en daardoor met zijn baasje Ben een mooie uitglijder maakte tijdens de
Oranjerit?
...wij het toch wel jammer vinden dat dit dan weer niet op camera is vastgelegd?
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www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

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.

