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Bestuursmededelingen
Op maandagavond 7 februari 2011 staat de Algemene
Ledenvergadering gepland vanaf 20.15 uur in de Foyer
van Hippo d ‘Or Eindhovense Manege.
Maak als lid van de vereniging gebruik van deze avond
om geïnformeerd te worden over de plannen van de
vereniging en je stem te laten horen.
Enkele bestuursleden zijn aftredend en weer herkiesbaar, geef je op als je interesse hebt in een afwisselende,
interessante maar vooral leuke functie in het bestuur de
komende jaren. Informatie over de vacature kun je
krijgen bij de huidige bestuursleden.
Verder wenst het bestuur iedereen een goed maar vooral
gezond 2011.
Ad Kuipers
voorzitter VEM

Hippo d’Or
Eindhovense Manege
Roostenlaan 309
5644 BR Eindhoven
Tel.: 040-2111237

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
08-10
09-10
19-10
19-10
20-10
22-10
03-11
06-11
13-11
15-11

Iris Westerik
Henriette Kuiper
Bente Hermsen
Sanne van Lieshout
Isabelle Meulman
Femke Willems
Yvonne Kuipers
Jill Teheux
Danielle vd Elsakker
Gabriela Soto-van Libergen

Kerstengeltje

Agenda
17 dec 2010

Spaarkasfeest

19 dec 2010

Kerstbehendigheid

26 dec 2010

Kerstrit

31 dec 2010

Oud en Nieuw Galafeest
(vooraf opgeven)

9 jan 2011

Nieuwjaarsreceptie

16 jan 2011

Behendigheidswedstrijd

7 feb 2011

Algemene Leden
Vergadering

13 feb 2011

Pas-de-deux op muziek

19 feb 2011

Slipjacht

27 mrt 2011

FNRS Dressuur

10 apr 2011

Verrassingswedstrijd

16-17 apr 2011 KNHS Springen Pony’s
25 apr 2011

Paasrit

30 apr 2011

Oranjerit

6/7/8 mei 2011 KNHS Springen Paarden
22 mei 2011

FNRS Dressuur

2 juni 2011

Ochtendglorenrit

13 juni 2011

Pinksterrit

18/19 juni 2011 KNHS Dressuur Paarden

Startbewijzen

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

25 juni 2011

Bbq en midzomeravond
feest

alle data zijn onder voorbehoud

De Kerstbehendigheid op 19 december
Dit jaar willen we een nieuwe wedstrijd organiseren voor iedereen. Het is een behendigheidswedstrijd en is geschikt voor alle ruiters, kinderen en volwassenen. Iedereen kan
dit, omdat het aan je niveau wordt aangepast. Het thema van deze wedstrijd is kerst.
Het leuke aan deze wedstrijd is dat we willen dat elk kind 1
ouder mee laat helpen. De ouders hoeven niets met het paard
te doen, alleen moeten ze hun kind helpen met het parcours.
We willen de ouders dus iets meer bij het spel van hun kind
betrekken.
Heb je geen ouders die dit willen doen dan is opa/oma/tante/
oom of vriend/vriendin natuurlijk ook goed. We vinden het
natuurlijk heel leuk als iedereen meedoet, zodat het een
gezellige dag wordt met wat glühwein en oliebollen. Geef je snel op aan de bar. Je hoeft
degene die je helpt niet op te geven.
Graag tot ziens, groetjes Trudy

20 10 2011
Terugblik op het jaar 2010
Madelon van Kleef:
Het was voor mij gewoon een heel ﬁjn jaar om te mogen werken hier op Hippo d’Or
Eindhovense Manege. De mensen aan de bar zijn zeer gemoedelijk en gezellig, het team
is super om mee te werken! Ik vind gewoon dat de sfeer op de manege echt top is! Ook
vind ik alle extra activiteiten die dit jaar zijn georganiseerd (denk bijvoorbeeld aan
de Spaanse avond/ de Paaldansavond en nog in het
verschiet het Galafeest met Oud op Nieuw) een heel
goed initiatief vanuit de manege en ik ben ook erg blij
dat dit initiatief goed wordt ontvangen door iedereen.
Dit is een goed teken en zeker iets om mee verder te
gaan in het komende jaar. Ik ben ervan overtuigd dat
2011 op zijn minst net zo’n mooi en gezellig jaar gaat
worden hier op Hippo d’Or Eindhovense Manege!
Groetjes Madelon

Terugblik op het jaar 2010
Daphne Fuglistahler:
Hoi, ik ben Daphne en rijd op dinsdagavond in de les van 21.00 uur. Het afgelopen jaar
heb ik wat meer op de kleinere paardjes van de manege gereden. Dat is vorig jaar
begonnen met Freek, waar ik helemaal vrolijk van werd als ik daar op mocht rijden (ik
denk jeugdsentiment) en dat heeft zich dit jaar voortgezet met Sanneke en Coolio (die
ik ook helemaal te gek vind). Het dieptepunt van deze ontwikkeling was wel Blondy, daar
kan ik helemaal niets mee en zij niet met mij (ze was echt heel boos op mij en op Boy,
die toen les gaf).
Ik heb dit jaar natuurlijk ook wel op grotere maten paarden gezeten, waarvan Ivoor
voor mij nog steeds dé favoriet is. Naast de manegepaarden rijd ik ook af en toe op een
pensionpaard. Bij Quint blijf ik me dit jaar elke keer verbazen over zijn brave karakter.
Ik heb hem wel anders gekend! Hij is nu niet meer bang voor kabouters en laat zich niet
meer gek maken door andere paarden, of door veel tempowisselingen. En gelukkig is hij
helemaal hersteld van zijn kreupelheid.
Mijn grootste schat op stal is wel Palenque, zeker nadat ik 1,5 week op haar heb mogen
passen, toen Femke op vakantie was. We hebben heerlijk gereden en ze is enorm
verwend, (ook door alle kleuters die om de beurt mee wilden naar “Palenk”). Ik heb ook
twee gezellige buitenritten gemaakt met “kleine” Femke op Christal. Maar het hoogtepunt van die weken waren wel de springlessen op donderdagavond. Palenque springt
geweldig! Helaas heeft Femke pas ontdekt hoe goed Palenque kan springen, omdat ze
uit de wei is gesprongen. Gelukkig is het goed afgelopen. Het ging dit jaar met Palenque
ook even wat minder. Ze was ziek en had last van haar longen, maar de verhuizing van
Palenque naar de buitenstal heeft haar heel goed gedaan.
Helaas zijn er in een jaar ook minder leuke dingen, zoals afscheid nemen van paarden
(soms deﬁnitief, soms door een verhuizing), maar ook van mensen. Ik heb altijd heerlijk
gereden met Monique en Lean en dat was wel even wennen dat zij niet meer op stal te
vinden waren.
Gelukkig hebben Nicolai en Itan het enorm naar hun zin bij hun nieuwe thuis. En ik kan
nog heerlijke buitenritten maken met Ben (als Maserati tenminste rechtdoor blijft
galopperen!) Zo ben ik dit jaar voor het eerst in het donker mee naar buiten geweest, (ik
dacht dat dat heel eng zou zijn, maar het was super, zeker met de bliksem die de horizon
oplichtte).
Al met al weer een heerlijk paarden jaar!!!
Groetjes, Daphne Fuglistahler

Verandering lessysteem
Beste lesklanten,
Per 1 januari 2011 gaan wij verandering aanbrengen in ons lessysteem. Nog steeds zijn
er heel veel mensen die zich afmelden en vervolgens inhalen in een andere les. Dit wordt
door veel niet-afmelders en instructeurs als zeer onprettig ervaren. Vooral de laatste
2 weken van ieder kwartaal gaat iedereen ineens alle niet gereden lessen inhalen. Dat
betekent hele volle lessen en een enorme overbelasting van de paarden.
Wij hebben, vooral in het belang van het behoud van onze paarden, besloten dat er vanaf
1 januari geen lessen meer ingehaald mogen worden. Het kan natuurlijk altijd voor
komen dat je een les niet kan rijden, maar vanaf nu krijg je dan in plaats van deze les,
een tegoedbon. Natuurlijk nog steeds alleen als je minimaal 24 uur van tevoren hebt afgemeld. Wij gaan zorgen dat er buitenritten georganiseerd worden waar je deze bon voor
kunt gebruiken. Ook de reguliere ritten vallen hieronder (b.v. paasrit, kerstrit, enz.)
Voor een rit kun je dan óf twee bonnen gebruiken, óf je gebruikt één bon en betaalt 10
euro bij. Dit was voorheen ook een mogelijkheid om lessen in te halen, alleen kreeg je
toen geen bonnen.
Ook zorgen we dat er op bepaalde momenten binnen extra lessen gegeven worden. Hier
kun je dan aan deelnemen in ruil voor één bon. Voor deze lessen komen er inschrijﬂijsten
te hangen in de gang, dit moet je zelf in de gaten houden. De bonnen die je krijgt voor
een op tijd afgemelde les, zijn een half jaar geldig.
Het is dus onze bedoeling dat in de toekomst mensen minder snel en gemakkelijk
afbellen. Dat is nu wel het geval, omdat wij hier erg ﬂexibel in zijn, maar voor het
plannen van de lessen is het erg vervelend. De lessen raken overvol waardoor je niet ﬁjn
rijdt (14 mensen en paarden tegelijk in de baan is nu eenmaal te druk) en pensionklanten krijgen ook geen kans om in een les mee te rijden, waar ze wel recht op
hebben. Mocht je een langdurige blessure, zwangerschap, ziekte o.i.d. hebben dan kan
het bedrag van de niet gereden lessen altijd verrekend worden met het volgende
kwartaal, in overleg met Eefje.
Vanaf nu moeten de mensen die losse lessen rijden ook 24 uur van tevoren afmelden.
Wanneer ze dit niet doen moet de les gewoon betaald worden. Wij plannen tenslotte een
paard in en er wordt rekening gehouden met jullie komst. Afbellen op het laatste moment
en niets betalen is dan geen mogelijkheid meer.
Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die het niet met onze aanpak eens zijn, maar
we proberen het voor iedereen goed te doen en er moet wel echt iets veranderen. De
doorvoering van deze nieuwe aanpak komt de kwaliteit van de lessen en de paarden ten
goede en daar worden we allemaal beter van, toch?
Groetjes Trudy, Janneke en Eefje

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Nieuw lid: Yvette v.d. Donk
Als meisje had ik een kinderwens en dat was paardrijden. Mijn ouders dachten dat het
een bevlieging was, net zoals de andere sporten en/of dingen die ik toen wilde doen en
daarom is het er nooit van gekomen. Inmiddels ben ik zelf moeder van 3 meisjes, waarvan er 2 ook een hartewens hadden en dat was paardrijden. Tja, ik, die dezelfde droom
ooit in duigen zag vallen, kon het mijn kinderen het niet ontnemen en daarom heb ik ze
opgegeven bij de manege.
De wachttijd was redelijk en begin dit jaar konden mijn 2 meiden gaan rijden. Elke week
ga ik mee en zie hoe ﬁjn ze het vinden. Ikzelf had zelden op een paard gezeten, maar
ook mijn kinderwens begon weer te borrelen. Dit jaar ben ik 40 geworden, aan mijn 2e
jeugd begonnen, en volgens mijn man is dat de tijd om alles te doen wat je ooit wilde
doen. Veertig, dat is toch geen leeftijd meer om te gaan paardrijden, was mijn gedachte.
Nu bleek dit helemaal niet gek te zijn, want er zijn vele mensen op latere leeftijd gaan
paardrijden, met en zonder ervaring.
Elke dinsdagavond heb ik les. Ik moest mijn angst wel overwinnen. Paardrijden lijkt
appeltje eitje, maar tjongje jonge, toch wel hoog zo’n paard en het gaat toch wel snel. Ik
ben begonnen met 2 proeﬂessen die gegeven werden door Janneke. De eerste les reed
ik op Ruby en de 2e les op Penotti. Nu ben ik bijna 4 maanden verder en heb mijn angst
overwonnen. Op dit moment heb ik op verschillende paarden gereden, zoals Ruby, Sanneke, Leandros, Beethoven, en Kylian.
Mijn voorkeur gaat uit naar Ruby. Dit
omdat ik hierop het meeste
vertrouwen heb gekregen tijdens de
galop.
Elke week kijk ik uit naar de
dinsdagavond, want om 19:00 uur
is het weer tijd voor de les waarin ik
kan rijden.
Groetjes, Yvette v.d. Donk

Interview met Jet, Rik en Nikki
Terwijl we ons voorbereiden voor het interview met Jet, komen Rik en Nikki meeluisteren.
Een mooie gelegenheid om hen ook wat dingetjes te vragen over Jet en over hen zelf.
Wie is Jet nou eigenlijk?
Jet Coolen is 53 jaar en getrouwd met Hans. Heeft twee dochters Susanne (24) en
Simone (21). Jet is geboren en getogen in Eindhoven. Ze komt uit een familie met 5
kinderen en is een echt familiemens. Jet is Coupeuse of zoals ze het zelf noemt
‘naaister’. Iedere dinsdag geeft ze naailes op haar zoldertje, maar Rik zegt dat het meer
kletsen dan naaien is. Rik is wel blij dat Jet zo goed kan naaien. “Ze heeft een hartstikke
mooi Indiana Jones pak voor mij gemaakt en één van Jantje Smit”, zo vertelt Rik ons.
Hoe lang komt Jet hier al op de manege?
“Al vroeg kwam ik in aanraking met (spring-)paarden”, zegt Jet. Ze heeft een tijd lang de
paarden van Helene Aarts mee verzorgd. Eerst was dit in Asten en in Mierlo. Later kwamen ze naar de Eindhovense manege. Jet is hier al jaren bijna dagelijks op de
manege. Sinds 6 jaar hebben ze paard ‘Igor’ waar ze samen met haar dochters voor
zorgt. Maar ook is Jet overal voor inzetbaar. Dan staat ze achter de bar of maakt ze het
frituur schoon. En dan weer is ze aan het werk bij de wedstrijden of speelkameraad voor
Rik en Nikki. Rik en Nikki zijn ook een beetje haar kindjes, zegt Jet. Rik vindt het leuk om
bij Jet te logeren.
Wie zijn Rik en Nikki?
Rik en Nikki zijn natuurlijk de kinderen van Bert en Judith. Nikki die zich een beetje
afzijdig houdt, laat het praten aan haar broer over. Want praten dat kan Rik heel goed.
Rik is 8 jaar en Nikki is 10 jaar. Zitten in groep 5 en in groep 7. Rik houdt van voetbal,
skaten en ﬁetsen. Jet is helemaal gek op de kids. Iedere donderdag brengt ze hen naar
school.
Rijdt Jet nog wel eens paard?
“Eigenlijk doe ik dat te weinig. Het komt er niet van. Je merkt dat je voorzichtiger wordt
naar mate je ouder wordt”. Jet verzorgt samen met Simone en Susanne wel hun paard
Igor. Op manegepaarden rijdt ze eigenlijk nooit. In een ver verleden heeft ze wel eens
een buitenrit op Elisa gemaakt. Lady Lu vindt ze een leuk manegepaard. Dit vanwege
haar spring achtergrond. Rik rijdt ook niet veel paard, maar hij vindt het wel leuk om af
en toe op Igor te rijden en hem te borstelen
Wat vindt je leuk aan deze manege?
Jet kent de manege en de mensen die hier komen al heel erg lang. Het is soms net een
grote familie. De manege is ook echt met zijn tijd meegegaan. Het is allemaal wat moderner met een mooie buitenbak en springwei. Aan Rik vragen we hoe het nu is om op
een manege te wonen (iets waarvan wij stiekem allemaal dromen)?
“Op de manege wonen is erg leuk”, zegt Rik. “Je kunt lekker buitenspelen in de zandberg,
maar het allerleukste is om met de slee achter de auto van papa te sleeën”.

Wat is er zo leuk aan Jet?
Deze laatste vraag stellen we aan Rik. “Ze kan heel lekker koken. Vooral schnitzels,
toetjes en gehaktballen”.
Bedankt voor het interview Jet, Nikki en Rik.
Groetjes Christa en Steff

Workshop Paaldansen
Op ‘onze’ manege wordt regelmatig iets georganiseerd. Van behendigheidswedstrijden
en buitenritten tot een Spaanse avond of een workshop paaldansen. Niet altijd heeft het
dus met paardrijden te maken. Gezelligheid, daar houden we van. Elkaar eens ontmoeten
in ‘gewone’ kleding met een ‘fatsoenlijk’ kapsel. Zo werd er op zaterdag 23 oktober weer
eens een workshop georganiseerd. Jaja, een workshop ‘paaldansen’. Leuk?! Veel mensen
die zich opgaven, wilden gewoon ‘kijken’. ‘Ga toch niet aan zo’n paal hangen’ of ‘nee, last
van m’n ...’ waren veel gehoorde ‘smoesjes’. Een aantal mensen had wel een gegronde
reden om niet mee te doen, maar de meesten...?!
Zelf dacht ik: ‘Wat kan het mij schelen, je moet het op z’n minst een keertje geprobeerd
hebben.’ Mijn dochter dacht daar ietsje anders over. Met enigszins overtuiging van anderen heb ik haar ’s avonds wel meegekregen. Helaas kreeg ik haar niet zover om ook eens
op z’n kop te hangen, net als een aantal andere (jeugd-)leden. Zelf heb ik het dus wel
geprobeerd. Dat op z’n kop hangen, viel toch nog wel mee, maar dat om die paal heen
draaien...
De dames die de workshop deden, hingen op allerlei manieren in de paal. Er werd veel
geklapt en vooral gezegd: ‘Wel knap, hoor, maar niets voor mij.’ Al met al was het weer
een gezellige en geslaagde avond en hoe later het werd, hoe meer mensen het toch maar
eens gingen proberen. Ik ben benieuwd wat de volgende workshop gaat worden. Dus als
iemand iets leuks of origineels heeft of weet, op de manege zijn we altijd wel voor iets in.
Hiernaast zie je wat foto’s. De overige foto’s kun je ook allemaal bekijken via de website
www.vem-online.nl.
Melanie Manger

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Foto’s workshop paaldansen

Gekke Bek
Hiernaast zie je Vivaldi, we
vonden deze foto zeker passen
in de categorie ‘Gekke Bek’.

Sneeuw in de zomer
Deze paarden werden in de Alpen in Oostenrijk afgelopen zomer al in augustus verrast
door de eerste sneeuw.

Je eigen kerstwens voor in de
kerstboom op de manege

Schrijf je eigen kerstwens hieronder op het kaartje, knip het uit en hang het op in de
kerstboom in de foyer op de manege.

Monique Verhagen goes western
Ik wil jullie heel graag vertellen dat ik een heerlijke paardenvakantie heb gehad.
Ton wilde vlieglessen nemen in Florida (veel mooi weer en een goede school) dus we
zouden dat combineren met onze zomervakantie.
Ik heb op Google gezocht naar mensen die Western stijl rijles gaven en toen we daar
waren heb ik ze opgezocht. Het eerste adres beviel me niet zo, erg slordig en de paarden
zagen er ook niet goed uit. Toen kwam ik bij Nicole terecht, ik zag hoe ze les gaf en dat
zeg er goed uit. Elke dag 16 mile heen en terug rijden maar autorijden is daar ook een
feestje omdat alles zo relaxed gaat. Dus Ton vloog en ik reed paard: Western style.
Ik heb dus reining lessen gehad en vind het helemaal leuk. Het is een soort dressuur
maar dan anders. Je doet erg weining met je benen, maar maakt wel geluiden met je
mond en je geeft het paard mondeling commando’s. Quarterhorses vind ik helemaal te
gek! Ze zijn koel in de kop en vreselijk lief, ook voor hele kleine kinderen. Bovendien
waren de paarden van Nicole uitermate goed getraind. Ik mocht zelfs op haar showhorse
Moss rijden. Ik heb veel meegeholpen in de stal en de paarden gewassen met antibacterieel afwasmiddel (zeer doeltreffend tegen schimmels en goedkoop en...... zacht
voor de handen!) Kortom een echte doe-vakantie en s’middags hadden Ton en ik elkaar
van alles te vertellen natuurlijk.
Als ik terug kwam van een les schreef ik alles op wat ik wilde onthouden: Aanspringen in
canter (galop) : buitenbeen naar achteren en even schoppen de (binnen)reign tegen de
hals leggen en smooch (geluid alsof je kust) , walk is heel erg rustig en kan nog rustiger,
dit is een kwestie van hum zeggen en de reigns hoger optillen. De reigns moeten altijd
laag en voor de horn en altijd in contact met de hals van het paard. Aanspringen in loop
gaat als volgt: even knijpen met je benen en klicken met je mond en de reigns laag
houden. Dus kortom in western mag je heel veel mondhulpen gebruiken. Ik heb op
diverse paarden mogen rijden: Ik reed op Annie, een Appaloosa met zelfs kleine vlekjes
rondom haar ogen, leuk paard maar een beetje rommelige canter. Zaterdag op Moss een
prachtige merrie en wat later bleek dit Nicole’s eigen Western show horse te zijn, erg
lief. Thunder was een mooie stoere Quarterhorse die zijn naam bepaalt geen eer aandoet
want ook hij is erg lief en een beetje gemakkelijk, zullen we maar zeggen., maar zijn
canter was heerlijk. Ik mocht er een beetje mee aanrommelen terwijl Nicole nog wat te
doen had, dus ik probeerde het Wow stoppen, hij stopte dus ook midden in de galop!
Dat is zo’n machtig gevoel als je dat je paard kunt laten doen. Je voelt zijn achterbenen
onder zijn buik komen staan. En dat ik gewoon bleef zitten.....wonderbaarlijk. Ik voel me
erg vrij zo met een hand aan de teugels en de andere alleen als het nodig blijkt aan de
horn. Ook heb ik gekeken naar Cow Sorting! Het is een soort behendigheidspel waarbij een tweetal ruiters met paard uit negen kalfjes een kalf naar de andere ren moeten
krijgen. Dus één ruiter staat tussen de met zachte kussens beklede hekken (anders kunnen de paarden zich bezeren!). De andere moet een bepaald kalf van de kudde scheiden
en dan moet dat kalf naar de andere kant gejaagd worden zonder dat de hele kudde er
achteraan rent. Het is geweldig om te zien hoe ruiter en paard één geheel vormen en hoe
behendig ze beiden zijn. Het paard zit soms bijna op zijn billen, moet extreem wendbaar
zijn en de ruiter berijdt het paard maar heel licht aan de teugel.
Monique heeft genoten in Amerika, hiernaast zie je een foto van haar

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

Longeren
Wat is longeren nu eigenlijk en wat is het doel daarvan? Dat willen we je in deze
Chambrière uitleggen. Ook kom je er in dit stukje achter wat Chambrière nu eigenlijk
betekent.
Als je een paard gaat longeren dan heb je daar een longeeruitrusting voor nodig. De
benodigde hulpmiddelen zijn:
- Een kaptoom/trenshoofdstel
- Een longeersingel
- Een longe, van minstens 8 meter lang
- Een zweep (chambrière)
- Twee bijzetteugels of andere hulpteugels
- Bandages of pijpkousen
- Longeercirkel
Met de longe die bevestigd is aan het trenshoofdstel laat je je paard rondjes lopen in de
longeercirkel. Op de Eindhovense manege is deze buiten ook te vinden. Natuurlijk is
zomaar rondjes lopen niet meteen longeren. Je longeert je paard met een doel. Vaak
wordt het in de praktijk gedaan om paarden even snel hun dagelijkse beweging te geven.
Maar longeren heeft veel meer te bieden dan dat.
Doel van het longeren.
Er zijn verschillende redenen om te longeren:
- Longeren hoort bij de opleiding van een jong paard om het te beleren en de benodigde
conditie op te bouwen.
- Voor het paard dat al beleerd is om zijn beweeglijkheid verder te ontwikkelen en ander
werk aan te bieden als variatie.
- Een ‘te fris’ paard kun je longeren om het te kalmeren.
- Een ziek paard longeren om het herstel te bevorderen.
- Het loswerken van een paard voor het rijden.
- Houding- en zitles geven is mogelijk.
- Tijdens het longeren zie je je paard bewegen, dit kan je veel informatie geven.
Longeren is een kunst, net als paardrijden moet je dit leren door het veel te doen. Hoe je
het moet doen leer je dan ook het beste in de praktijk.

Wist je dat...?

...Victory ons ook verlaten heeft zodat zij snel weer beter kan worden?
...zij sinds kort ook in Knegsel staat?
...Alex haar buurman is?
...dit het paard van Madelon is?
...Nicolai (van Lean) daar ook staat?
...Amy is geboren, de dochter van Henk vd Pol?
...Kylian verkocht is aan Tess?
...hij gelukkig wel op de manege blijft?
...er een nieuw paard op stal is van Danielle?

Ster van de stal: Ruby
Hoi, wisten jullie dat de ofﬁciële naam van Ruby, Rubinal
VH Hamerveld is en wisten jullie zijn geboortedatum 24 mei
1994? Nee, ik ook niet hoor en ik rij toch zeker 8 van de 10
keer op Ruby.
Waarom Ruby? Ik vind hem gewoon lief en hij is er zeker niet op uit om jou pijn te doen
of je van zijn rug te werpen. Sterker nog wanneer je een keer valt dan staat hij meestal
maar dan ook meteen stil en kan je dan zo aanstaren (tenminste dat vind ik) met een
blik van OEPS! GAAT IE?
Ja, het is een watje en hij kan dus ook echt van van alles en nog wat verschieten. Ik
heb 2 x een dressuurwedstrijdje op hem gedaan en wanneer je de eerste bent, is het
verstandig om eerst een ere rondje met hem te rijden. Dit omdat je anders regelmatig in
het midden van de bak kan komen te staan, omdat het allemaal wel heel eng is hoor! Het
Juryhokje, degene die voorleest, de kantine enz.
De meeste ruiters om mij heen moeten ook altijd wel om ons lachen en vooral tijdens
een buitenrit. Waarom? Ik ben dan vaak tegen hem aan het praten, zo van ”kom maar,
het is niet eng, er is niks aan de hand hoor, of rustig maar jongen” hihihi. Hij is soms wel
wat sloom en in galop heeft hij meestal maar 1 versnelling en hij zal er niet gauw van
tussen gaan. Ik heb dus het volste vertrouwen in Ruby en daarom is HIJ mijn favoriet.
Bianca
Hiernaast zie je Bianca samen met Ruby

Toen ik las dat Ruby de nieuwe Ster van de Stal werd, dacht ik: laat ik eens een stukje
schrijven over mijn favoriete paard op de manege. Ruby is een superlief, ﬁjn en leuk
paard. Met rijden is hij erg braaf, maar wil soms nog wel eens schrikken van dingen die
niet eng zijn.
Behendigheid is niet zijn sterkste kant, maar met dressuur doet hij altijd goed zijn best!
Springen kan hij ook wel goed. Buiten loopt hij af en toe maar wat te sjokken. Als je dan
niet oplet, zou hij zo tegen een boom aanlopen! Op stal is hij ook erg lief. Hij houdt van
knuffelen en vindt het ﬁjn als je hem aandacht geeft.
Ik rijd heel graag op hem, omdat hij zo ﬁjn en betrouwbaar is. Kortom, Ruby is gewoon
een leuk en lief paard dat graag aandacht krijgt!
Groetjes Vera

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

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.
Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend
Elektrotechnisch Installateur

deButsmutsjes

Het Capje

Heeey allemaal, ik ben Lotte van Avezaath. Ik rijd ongeveer 5 jaar op de manege. Ik rijd op vrijdag van 5 tot 6
en dan krijg ik een leuke les van Janneke. Ik vind eigenlijk
alle paarden van de manege heel lief! En ik kom vaak na
school op de manege kletsen en paarden poetsen en zo!
Ik doe soms ook mee aan FNRS F proefjes en aan de Sinterklaas- en behendigheidwedstrijden enz. Ik doe ook elk jaar mee aan het ruiterweekend
en dat is ook erg leuk! Regelmatig mag ik een les extra rijden en dat doe
ik meestal op woensdag en in die les zitten ook lieve meiden! Ik geef het
capje door aan: Annabel Smits! Groetjes Lotte

Wist je dat...?
...Evi en Victoria gaan stoppen met de jeugdredactie?
...wij dit heel erg jammer vinden?
...wij hen heel erg bedanken voor alles wat ze voor de Chambrière gedaan
hebben?
...zij ook meteen voor een nieuwe jeugdredactie hebben gezorgd?
...wij blij zijn dat Britt Legeland en Zina Duijf onze redactie komen
versterken?
...wij hen hierbij ook heel veel succes en plezier wensen?
...jullie stukjes voor de Butsmutsjes kunnen aanleveren aan Britt en Zina
of via e-mail: redactie@eindhovensemanege.nl

Even voorstellen...
Ik ben Stephan van Gestel en omdat ik nog redelijk nieuw ben op de manege ben ik
gevraagd wat te schrijven.
In december 2009 ben ik met paardrijden begonnen op de dinsdagavond. Dit deed ik
langere tijd 1x per week in de beginnersgroep bij Judith om 19.00 uur. Na een aantal
spannende eerste lessen waarin ik op verschillende paarden de bak ben rond gevlogen
kwam het moment dat ik het ook echt leuk begon te vinden.
Al snel deed ik een keer mee aan een behendigheidswedstrijd, waarbij ik de 3de plaats
wist te veroveren bij de volwassenen. Later ook gevolgd door 2 dressuurwedstrijden,
waardoor ik de volgende keer weer mee kan in de F2.
Ik heb door het afgelopen jaar heen altijd van verschillende mensen tips gekregen om
ervoor te zorgen dat het rijden beter gaat. Dat is ook iets dat deze manege zo leuk
maakt om op te rijden, gezellige mensen en leuk personeel. Er wordt van alles georganiseerd, zowel paardrijden als met feestjes in de bar. In de vorige Chambrière stond ik
nog als zandhapper, maar eigenlijk gaat het rijden op de meeste paarden wel oké. Lang
was Moeson mijn trouwe maatje, maar Coolio vind ik ook een heel leuk paardje om op
te rijden. Inmiddels rij ik op de vrijdagavond bij het gezellige groepje van 20.00, waar
ik na de les wel altijd net het Happy hour mis. Verder vind ik het een meer dan leuke
manege...

Paarden scheren
Voordelen:
- je paard raakt niet snel bezweet.
- als hij toch bezweet raakt, dan is het snel weer droog.
- de vacht is makkelijker schoon te houden.
Nadelen:
- je paard verliest zijn natuurlijke bescherming.
- je hebt extra dikke dekens nodig.
- de kleur kan minder mooi worden.
Tips voor het scheren van je paard.
- draag tijdens het scheren een overal of iets anders dat je kleren bedekt, anders krijg je
de haardjes heel moeilijk uit je kleren.
- trek schoenen met rubberen zolen aan als je werkt met elektrische
apparaten.
- neem de tijd en de rust, en blijf niet aan 1 heel lang stuk doorgaan want dat is voor het
paard ook minder prettig.
- bedenk voor dat je gaat scheren wat voor patroon je wil, zodat je minder kans hebt dat
het een grote kliederboel wordt. Want wat eraf is, is eraf.
- gebruik voor de benen en het hoofd een kleinere tondeuse die meer wendbaar is.
- als je paard erg ongeduldig is, kun je een hooinet ophangen zodat hij wat te doen
heeft.

Tip
Bekijk op YOUTUBE deze ﬁlmpjes van Budweiser eens:
Budweiser horse Xmas en Budweiser Commercial, clydesdales donkey
Kijk ze beiden maar eens, ze zijn echt goed en grappig.
www.youtube.com
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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.

