2011 - 2
Mei

Vereniging
Eindhovense
Manege
Bestuur VEM
Voorzitter:
Ad Kuipers
Vice-voorzitter:
Marie-Claire Wijnen
Secretaris:
Brigitte Dijstelbloem
Penningmeester:
Ben Laauwen
Leden:
Edith van Griensven
Trudy Vosters-v.d.Pol
Monique Winkel
Correspondentie-adres
VEM & Chambrière
Roostenlaan 313
5644 BR Eindhoven
www.eindhovensemanege.nl

Redactie Chambrière
Christa van Doesburg
Caroline Hoosemans
Melanie Manger
Bianca Meijers
Steff Sutmuller
Zina Duijf (jeugd)
Britt Legeland (jeugd)
Vormgeving
Caroline Hoosemans
Federatie Rijschool
sinds 1938

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

www.eindhovensemanege.nl

Bestuursmededelingen
De algemene ledenvergadering van 6 februari is door
meer leden van de VEM bezocht wat natuurlijk wordt toegejuicht door het bestuur. De notulen van de ALV zijn te
lezen op de website van de VEM met daarin een overzicht
van de activiteiten in 2010, de geplande activiteiten in
2011, de ﬁnanciële ontwikkelingen in 2010, de begroting
voor 2011 en de contributievoorstellen voor 2012.
Monique Winkel is afgetreden als bestuurslid maar blijft
beschikbaar als vrijwilliger voor diverse secretariële taken
tijdens de KNHS concoursen in de zomer. Ben Laauwen,
Edith Kloppers, Brigitte Dijstelbloem en Ad Kuipers zijn
weer herkozen voor een nieuwe periode van 2 jaar.
Nicolette van Kempen is gekozen als nieuw bestuurslid en
vult hiermee de vacature in die is vrijgekomen door het
aftreden van Monique. Marie-Claire Wijnen en Trudy
Vosters moeten volgens het reglement volgend jaar
aftreden en zich weer herkiesbaar stellen, maar maken
nu nog gewoon deel uit van het bestuur.
Zelf blijf ik nog voor één periode van 2 jaar voorzitter van
het bestuur en maak hiermee de 10 jaar vol als voorzitter
van de VEM.
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.
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Gabriela Soto-van Libergen
Iris vd Donk
Mo Zaazouz
Frederik v.d. Heuvel
Kimberly Peter
Kamiel Oosterwaal
Sterre van Bommel
Simone Colen
Monique v.d. Sande
Ton Verhagen
Maud Wijma
Daily van Diepen
Laura v.d. Velden
Kelsey Wiegerinck
Frederieke Schoormans
Roos v.d. Berg
Pleun Cornelis
Danielle Hamelink
Sjoerd Kole
Koen Oosterwaal
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Startbewijzen

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

Agenda
6/7/8 mei 2011 KNHS Springen Paarden
29 mei 2011

Verrassingswedstrijd

2 juni 2011

Ochtendglorenrit

13 juni 2011

Pinksterrit

18/19 juni 2011 KNHS Dressuur Paarden
25 juni 2011

Bbq en midzomeravond
feest

26 juni 2011

Oriëntatierit

2/3 juli 2011

KNHS springen paarden

9/10 juli 2011

KNHS springen paarden

17-21 juli 2011 Ponykamp (vanaf 7 jr.)
30/31 juli 2011 KNHS Kür op muziek
20/21 aug 2011 Ruiterweekend jeugd
26-28 aug 2011 KNHS springen pony’s
9-11 sep 2011

KNHS springen paarden

alle data zijn onder voorbehoud

De jaarvergadering
Ieder jaar opnieuw de Jaarvergadering in februari. Ieder jaar opnieuw een geweldige
opkomst!! Het is echt dringen geblazen!! Van de ruim 530 leden zijn er nog geen 30 op
de vergadering.
Ik schrijf dit artikel, omdat men waarschijnlijk niet weet hoe gezellig die vergadering is
en je ook nog eens andere leden ziet, dan je eigen groepje. Volgend jaar gaat de
vergadering nog belangrijker worden en daarom wil ik langs deze weg proberen een
groot gedeelte van de ruim 500 leden ervoor te animeren. Er moet namelijk verplicht
worden gestemd en daar zijn veel meer stemmen voor nodig dan die trouwe 25-30
leden. Dus schrijf nu alvast in je agenda dat je volgend jaar heel graag naar die gezellige
vergadering wilt komen met altijd een gratis drankje na.
Kom op, dat moet toch lukken? Dat doe je toch voor zo’n gezellige vereniging. Je ziet dan
ook eens wat een bekende, beroemde, belangrijke en leuke mensen er in het bestuur
zitten. Echt de moeite waard! En nu ik het toch over het bestuur heb; misschien wil je
dan zelf ook graag in het bestuur plaatsnemen. En wie weet wil je na een zeer goede
inwerkperiode en veel ervaring zelfs voorzitter van de VEM worden, want na 2 jaar komt
die vacature vrij (helaas). Ja, inderdaad helaas, want dan gaat Ad Kuipers echt weg.
Daarom moet er nu al naar uitgekeken worden wie deze plaats kan innemen. Dat vergt
nogal wat ervaring en tact. Dat was het dan.
Groeten Jenny

Wild West
Hee, mij is gevraagd om een stukje te schrijven over het “Wild West” feest. Vandaar dit
stukje. Op 5 Februari was er een “Wild West” feest op de manege en iedereen werd
verzocht om verkleed te komen. Er was een speciaal Wild West buffet (Spare Ribs,
kippenpoten, Tortilla’s en bonen) gemaakt door onze Chef GJ - Gert Jan Willems. Het was
heerlijk . Er werd genoeg gedanst en gedronken. Speciaal voor deze avond kregen we
Tequila (dus zout op je hand, aﬂikken, shotje tequila, en dan citroen happen). Dit was
niet voor iedereen weggelegd, hihi. Er was ook een spel met een boomstam en een aantal spijkers. “Spijker slaan” noemen ze dit. Je moest de spijkers in de boomstam slaan en
de eerste die zijn of haar spijker in de boomstam sloeg betaalde de spijkers en de laatste
moest een rondje betalen. De regels veranderden in de loop van de avond om het nog
leuker te maken. Maar een echte knaller was dit spel. Het was hartstikke gezellig.
Binnenkort is er op 19 maart een “Ik hou van Holland” feest en ik hoop dat het daar even
gezellig wordt.
Groetjes, Anika.
NB
Op het moment dat de Chambrière uitkomt, is het ‘Ik hou van Holland’ feest alweer
achter de rug. Het is vast en zeker weer super gezellig geweest, dus mocht je een stukje
hierover willen schrijven, mail naar redactie@eindhovensemanege.nl of doe je stukje in
de rode brievenbus in de foyer. Ook foto’s zijn van harte welkom.

Tip
TRUE GRIT
Hoe herken je een perfecte ﬁlm? Laten we het houden op de dooddoener dat ‘alles klopt’.
Het scenario, de rolbezetting, camerawerk, muziek, en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. De western ‘True Grit’ van de Coen-broers is zo’n perfecte ﬁlm.
Gebaseerd op een roman die eerder verﬁlmd werd in 1969 (en John Wayne aan zijn
enige Oscar hielp), vertelt True Grit het verhaal van de onscrupuleuze premiejager
Rooster Cogburn (Jeff Bridges). De eenogige Cogburn heeft z’n beste tijd gehad, maar
laat zich door de vasthoudende tiener Mattie (Hailee Steinfeld) overhalen voor een
schamele 50 dollar op zoek te gaan naar de man (Josh Brolin) die haar vader heeft
vermoord. Tegen Cogburns zin krijgt hij daarbij niet alleen gezelschap van Mattie zelf,
maar ook van een betweterige Texas Ranger (Matt Damon).

Mopje
Een Belg en een Hollander zitten naar een western te kijken van Clint Eastwood. “Wedden,” zegt de Hollander, “dat die cowboy van zijn paard afvalt?” “Nee“, antwoordt de
Belg, “hij valt niet van zijn paard af.” “Wedden dan!?” “Is goed!”, zegt de Belg, “om een
kratje bier.” En ja hoor, na vijf minuten valt de cowboy van zijn paard af. “Zie je nou wel!”
zegt de Hollander, “maar ik moet wel een ding bekennen, ik heb deze ﬁlm al eens eerder
gezien.” “O“, zegt de Belg, “dan moet ik ook iets bekennen. Ik heb deze ﬁlm ook al eens
gezien, maar ik dacht, ach hij zal wel niet voor de tweede keer van zijn paard afvallen.”

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Buiten rijden
De klok is weer verzet en de dagen worden weer wat langer. Meestal is dit ook het tijdstip dat we weer naar buiten gaan met de paarden. Wie mee naar buiten gaat, moet wat
algemene kennis bezitten van het buiten rijden. Het is anders dan een rijles in de
binnenbak. Alleen al omdat je niet in een omheinde omgeving rijdt, zoals in de manege
bak, maar in een omgeving waar onverwachte dingen kunnen gebeuren. Denk maar eens
aan een hert dat opvliegt uit de wei of een hond die ineens uit de bosjes vandaan komt.
Zo zijn er nog veel meer situaties te bedenken waar je als ruiter wel goed op moet
reageren, zodat er geen ongelukken gebeuren.
Afstand onderling
De afstand onderling tussen de paarden moet zo zijn dat paarden geen last van elkaar
hebben, maar wel aangesloten zijn. Als stelregel gebruiken we een paardenlengte. Zijn
de afstanden te klein dan kunnen paarden niet goed zien waar ze lopen. Worden de
afstanden te groot, dan zullen er gaten vallen en paarden de neiging hebben even snel
aan te sluiten. Heel vervelend als je net even niet op zit te letten en je paard trekt een
sprintje om weer bij de groep te komen. Aansluiten dus, maar ook niet te dicht op elkaar.
Het aansluiten moet gebeuren in dezelfde gang. Dus als je in stap zit moet je in stap
aansluiten, niet in draf. Paarden kunnen best doorstappen als je ze dat op tijd vraagt.
Oversteken van een weg
Wanneer een groep een weg oversteekt, is het belangrijk dat het niet te lang duurt; dus
met zoveel mogelijk paarden in een zo kort mogelijke tijd oversteken. Het mag niet
hinderlijk zijn en moet vooral goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.
Overgangen
Tijdens de rit worden er regelmatig overgangen gereden en deze worden aangeven door
de begeleider. Hij zal aangeven dat de hele groep naar de stap moet bijvoorbeeld door
het te roepen of door een teken te geven. Is de groep groot en kunnen de achterste
ruiters het misschien niet horen of zien, is het belangrijk dat de daarvoor aangewezen
ruiters het commando doorgeven.
Gebeurt er iets waardoor de groep stil moet staan, ga dan niet gillen maar roep heel
duidelijk “STOP” of “HO”. De begeleider zal dan de groep stilzetten en bepalen wat er
verder moet gebeuren. Doe dit alleen als het echt nodig is en niet als je bijvoorbeeld
even iets leuks wilt vertellen.
Het kan ook gebeuren dat je paard uit de rij schiet en voorbij de begeleider komt. In zo’n
geval moet je proberen het paard zo snel mogelijk te draaien en terug te sturen naar de
groep. Voor de rest van de groep ruiters is het belangrijk bij elkaar te blijven en niet
achter het paard aan te gaan.
Ook wanneer je van het paard valt en het paard losloopt, is het belangrijk dat de rest van
de groep bij elkaar blijft. De groep zal dan direct stil gaan staan, zodat er iemand van
de begeleiding naar jou kan gaan. Het loslopende paard komt waarschijnlijk gelijk terug
naar de groep. Veel plezier met de buitenritten!

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Interview met Madelon

Hoi Madelon, wat horen we nu? Je gaat ons verlaten? Sterker nog, wanneer de
mensen dit lezen ben je al weg!
Ja dat klopt, ik vind het wel heel erg jammer! Ik heb namelijk altijd met veel plezier
achter de bar gewerkt! Alleen het was voor mij eigenlijk een bijbaan tijdens mijn studie.
Nu heb ik mijn diploma gehaald en een fulltime baan gevonden, dus daarom ga ik nu
stoppen met werken.
Wat ben je toch van plan meid?
Ik ben aangenomen bij de Rabobank. Daar ga ik werken als verkoop- en serviceadviseur
voor bedrijven.
We zagen je altijd gezellig achter de bar, maar hoelang heb je nu bij Hippo d’Or
gewerkt? Ik ben voor het eerst bij Hippo d’Or terecht gekomen voor mijn stage, alleen
toen kende ik nog niemand, omdat ik vooral overdag op kantoor zat. Deze stage duurde
een half jaar en daarna ben ik vanaf 1 Oktober 2009 echt begonnen met werken achter
de bar, dus bijna anderhalf jaar. Ik moet wel zeggen dat de tijd voorbij gevlogen is!
Wat ga je nu het meeste missen?
Ja, vooral de mensen en de gezelligheid natuurlijk!
En natuurlijk wat helemaal niet, hihi?
Achter de honden aan opruimen, die lieten namelijk met regelmaat wat achter voor mij
om op te ruimen...
Waar je nu gaat werken, is dat meer in de richting van je opleiding?
Een beetje maar. Ik heb de opleiding paardenhouderij gedaan, maar ik kwam er eigenlijk tijdens mijn opleiding achter dat ik niet in de paardensector wilde werken, maar het
echt als een hobby wilde houden. Vanaf dat moment ben ik me meer op de bedrijfskunde
gaan focussen. Dus in dat opzicht sluit mijn opleiding wel een beetje aan op wat ik ga
doen.
Ok en waar staat Madelon over 10 Jaar?
Haha, dat is een moeilijke vraag! Ik hoop dat ik dan nog steeds aan het werk ben, een
eigen huisje heb gekocht, dat ik nog steeds met mijn paardje Alex aan het rijden ben en
dat ik nog steeds aan de bar op de manege gezellig wat kom drinken!
Je wordt toch geen vreemdeling he?
Nee, dat zeker niet! Ik werk misschien niet meer op de manege, maar ik word wel een
vaste horecaklant.
Wil jij ons nog wat vertellen nu je weg gaat?
Dat ik echt een toptijd heb gehad op de manege!
We willen je natuurlijk heel hartelijk bedanken voor al die gezellige uurtjes aan
de bar en tot gauw weer aan de bar, maar dan aan de andere kant ervan toch?
Dat is lief! Ik heb het altijd graag gedaan! Zeker tot gauw aan de andere kant van de
bar! Groetjes en bedankt.

Pas de deux in de stapmolen















Als u deze Chambrière leest, is het
hopelijk al lekker voorjaarsweer. Toch wil
ik jullie met deze anekdote nog even aan
de koude winter herinneren. Tijdens de
koude decembermaand hebben we Balou
en Arrow regelmatig in de stapmolen
gezet, zodat ze toch een frisse neus konden halen zonder hun benen in de sneeuw
te breken.
We zetten Balou dan aan de ene kant in
de molen en Arrow aan de andere kant.
Op een dag, toen we na een kwartiertje
gingen kijken, liepen ze een Pas-de-Deux
in hetzelfde vak. Balou was ondanks de
schrikstroom door twee hekken heen
gelopen om naast haar grote vriend Arrow
te kunnen lopen. Als de molen van draairichting veranderde, draaiden ze samen zo
om dat Balou weer op de buitenhand naast
Arrow verder kon stappen.
Familie Oosterwaal

Wim Bor op zijn stalen ros voor
Alpe d’HuZes
De meesten zullen mij wel kennen. Mijn naam is Wim Bor. Ik ben al meer dan 25 jaar lid
van de VEM en ik geef les op de woensdagavond. Via deze weg vraag ik jullie aandacht
voor het volgende.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal als het gaat om kanker. Mijn verhaal is het volgende.
Mijn vader is overleden aan maagkanker en wel 2 dagen na mijn bruiloft. Mijn moeder en
schoonmoeder hebben beiden darmkanker overleefd. Mijn moeder leeft niet meer, maar
zij is gelukkig niet aan kanker overleden. Op dit moment heeft mijn schoonvader
prostaatkanker.

In Nederland krijgen elk jaar weer 65.000 mensen te horen dat zij kanker hebben. Men
voorspelt dat na 2015 het aantal nieuwe gevallen van kanker zal oplopen tot 85.000 per
jaar. Ieder jaar weer overlijden er nog 37.000 kankerpatiënten aan deze ziekte. In totaal
zijn in Nederland 400.000 mensen voor kanker in behandeling, of onder controle.
Om er voor te zorgen dat de overlevingskans vergroot is veel onderzoek noodzakelijk
naar manieren om de ziekte te genezen.

Zelf ben ik projectleider van een project dat een instrument ontwikkelt om kanker in
een vroeg stadium te ontdekken. Samen met 7 Philips collega’s hebben wij het initiatief
genomen om dit jaar eens op een andere manier bij deze ziekte stil te staan. We hebben
besloten op 9 juni a.s. deel te nemen aan de Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes is het wielerevenement waarbij de deelnemers individueel of in teamverband zes maal op één dag de
Alpe d’Huez beklimmen. Dit doen we niet zomaar. Het doel is geld op te halen voor het
Alpe d’HuZes onderzoeksfonds bij KWF Kankerbestrijding.

De eerste editie van de actie in 2006 zorgde al voor een opbrengst van ruim 370.000
euro. In 2010 was het eindbedrag maar liefst 12,1 miljoen. Wat mij vooral aanspreekt is
dat de Stichting Alpe d’HuZes het antistrijkstok beleid hanteert. Dit wil zeggen dat alle
giften voor 100% naar het onderzoeksfonds gaan. Iedereen die aan de d’HuZes
meewerkt doet dat op vrijwillige basis.

Afgelopen jaren werd met het geld een onderzoek- en revalidatieprogramma gestart,
waarmee kankerpatiënten beter en sneller kunnen herstellen. Een belangrijk en uniek
onderzoek dat revalidatie voor alle kankerpatiënten binnen handbereik moet brengen. Zie
hierbij een foto van de groep die vorig jaar heeft meegeﬁetst. Let wel er zijn onder de
deelnemers velen die zelf ook kanker hebben.

De slogan die het Alpe d’HuZes comité hanteert is “Opgeven is geen optie”. Hiermee wil
ze aangeven dat de mensen die de ziekte hebben, ook niet kunnen opgeven. Het
evenement is dan ook niet zomaar een ﬁetstocht. Het zes keer beklimmen van deze berg
is geen sinecure.

De “Alpe d’HuZes” is voor mij dan ook een perfecte combinatie van uitdagingen. Ik ben
een ﬁetsliefhebber. Iedere zondagochtend ben ik te vinden in het bos, niet te paard maar
wel op de mountainbike. Verder doe ik ook nog jaarlijks mee aan de halve marathon
van Eindhoven. Eigenlijk ben ik wekelijks bezig met een triatlon (Paardrijden, Fietsen en
Hardlopen). Je ziet wel dat ik het erg leuk vind uitgedaagd te worden. Ten eerste om zes
keer die berg op te ﬁetsen en daarnaast zit er nog een mentale uitdaging aan door voor
zo’n goed doel als het KWF Kankerfonds te ﬁetsen.

Voor dit laatste heb ik jullie hulp hard nodig. Iedere deelnemer neemt de verplichting op
zich zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen, waarbij vooraf een minimum (10.000
Euro/team) gedoneerd moet worden voor je mee mag doen. Zoals op de “Alpe d’HuZes”
website te lezen is gaat al het geld (plus 4%) naar kankerbestrijding.

Zelf ga ik hier een bijdrage aan leveren door 6 keer de Alpe d’Huez op te ﬁetsen. Ik vraag
jullie mij te helpen zoveel mogelijk geld voor het KWF in te zamelen door een donatie te
doen via de door de organisatie daarvoor opgezette website:

http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/wimbor/wim-bor/
N.B.
De donatie gaat via online bankoverschrijving en gaat meteen naar de rekening van de
organisatie.

Op de website gekomen kies je dan achtereenvolgens: Doneer en dan Doneer online.
Vervolgens wijst het zich vanzelf.
Wat meer info over ons team is te vinden op www.alpedhuzes.info.

Natuurlijk kunnen jullie ook donaties aan mij persoonlijk overhandigen. Zelf vind ik het
prettiger dat de donatie via de website gaat. Ook ik sta volledig achter het antistrijkstok
beleid.

Alvast bedankt voor jullie steun. Na 9 juni zal ik mijn ervaringen aan dit evenement ook
in de Chambrière laten opnemen.
Hiernaast zie je de foto’s van Wim.

deButsmutsjes

Oproepje
Nu wij bij de redactie zitten, hebben we zelf ook iets leuks bedacht,
namelijk: Maak een grappige bewerkte foto van de Ster van Stal en mail die
naar één van ons! Hieronder zie je een voorbeeldje, die gemaakt is van Pietje
en Roosje:
De volgende keer is de Ster van Stal: Uniek! Dus, maak een grappige, leuke,
lieve bewerkte foto van het fotomodel en misschien komt ie wel in de
volgende Chambrière! Groetjes, Zina en Britt

Pim
Hoi ik ben Iris van de Donk. Pim is een paard dat tijdens het rijden erg zijn
best doet. De eerste keer dat ik op Pim mocht, was ik echt blij, want ik wilde al
heel lang een keer op Pim. Toen ik erop in galop ging, wist ik het zeker: “Pim
is echt een geweldig paard!”
Na die les was Pim meteen mijn lieveling. Als mensen zeggen dat die eng is en
bokt zeg ik altijd: “Pim is een hartstikke lief paard en bokken kan elk paard.”
Kortom Pim is echt een schat!
Gr, Iris van de Donk

Het Capje
Hoi allemaal!! Ik ben Renée Gevers. Ik zit nu ongeveer 6 jaar op paardrijden en ik vind het helemaal geweldig. Er is wel super veel veranderd
op de manege in die 6 jaar, maar het is en blijft een super gezellige
manege. Ik rijd op vrijdag van 17.00 tot
18.00 uur en krijg les van Janneke; het is
een hele leuke les met hele lieve en gezellige
meiden. Alle paarden vind ik erg lief, maar
mijn lievelingetjes zijn toch wel: Blondy, Jip
en Sanneke. Coolio vind ik ook een schatje,
alleen is ze met rijden vaak wel chagrijnig.
Ik kom door de weeks niet zo veel op de
manege, wat ik wel erg jammer vind. Dat
komt omdat ik er niet zoveel tijd voor heb.
Ik doe soms mee aan wedstrijden, zoals de
Sinterklaaswedstrijd, maar ik houd eigenlijk
niet zo van wedstrijden. Daarom doe ik ook
geen proefjes. Ik ga wel met een vriendin
een keer meedoen aan de ‘Pas de Deux’. Ik
ga ook elk jaar op ruiterweekend wat super
gezellig is! Ik geef het capje door aan: Lynn Culleton.
Groetjes, Renée en tot ziens op de manege!

Paula zomer 2010

Ruga en Frodo

Paula

Lang geleden, maar liefst 32 jaar geleden, kocht Freek van der Vlugt een mooie kleine
pony van zes jaar oud. Ze werd Paula genoemd en was met haar grote witte bles al snel
bekend in Gestel, waar ze toen was gestald en waar we veel samen hebben rondgewandeld. Hoewel Paula al zes jaar was toen ze bij Freek kwam, moest ze nog getuigd
worden. Dat ging niet vanzelf. Vanwege Paula’s felle karakter hadden Freek en Martin v.d.
Broek hun handen vol aan het kleine ding. Maar, toen ze eenmaal getuigd was, deed ze
niets liever dan lopen voor de kar, en eigenlijk had ze maar twee versnellingen, hard of
heel hard. Ongeveer 25 jaar geleden is Paula voorgoed naar de manege verhuisd, waar
ze het erg goed heeft gehad en waar iedereen haar kende. Als er vanuit de Club Aangespannen Paarden een wedstrijd of ritje was, was ze er altijd bij. Ondanks het feit dat
Paula niet groot was, was ze vanwege haar karakter vaak de snelste van de aanspanningen op de manege.
Zo’n twaalf jaar geleden begon Paula last te krijgen van de longen en werd door de
dierenarts geadviseerd om haar voortaan buiten te laten staan. Dus toen is Paula naar
een wei verhuisd bij ons aan huis. Het was geweldig om haar zo dichtbij te hebben. Een
paar jaar heb ik haar nog in kunnen spannen voor een rustig ritje in de omgeving. Totdat
ze acht jaar geleden meer last kreeg van haar longen en voortaan elke dag medicijnen
nodig had. Toen was de tijd gekomen dat ze helemaal met pensioen ging. Heel gezellig, lekker in de wei en als ik thuis was ook regelmatig in de tuin. In de loop van de tijd
begonnen haar kiezen uit te vallen en langzaamaan kreeg ze steeds meer pap en minder
gras of hooi. Ze begon een echt oud beestje te worden en had haar medicijnen en vloeibaar voer op uur en tijd nodig. Het werd steeds meer werk om goed voor haar te zorgen,
maar omdat ze bij huis stond, is dat altijd heel goed gegaan.
Anderhalf jaar geleden had Paula geen zin meer in het leven. Ik dacht dat ik toen moest
beslissen om haar te laten inslapen. We hebben toen een jong paard gekocht (Ruga) en
bij Paula gezet. Paula vond het geweldig. Ze leefde helemaal op en probeerde de baas
de spelen over Ruga. Dit is nog anderhalf jaar een mooie tijd geweest. Samen met Ruga
vond Paula het leven weer leuk. Maar, hoewel sommige dingen eeuwig lijken te duren,
komt aan alles een keer een eind. Op een zondagmorgen was Paula ziek, een ﬂinke
koliekaanval. De dierenarts is die dag drie keer geweest, maar er was geen verbetering.
Zondagmiddag wist ik dat het niet meer goed zou komen. De dierenarts wilde de medicijnen nog wel tot de volgende morgen te tijd geven. Dat was goed, door alle pijnstillers en
verdovingen die ze kreeg, was het voor Paula acceptabel om het nog even af te wachten.
De laatste nacht was ze door de medicijnen heel rustig, maar er kwam geen mest, haar
hartslag steeg en het was heel duidelijk dat het einde in zicht was.
Op maandagmorgen 21 februari 2011 hebben we Paula, na 32 jaar trouwe vriendschap,
in moeten laten slapen. Dit is gelukkig heel vredig gegaan. En ze heeft een enorm hoge
leeftijd gehaald. Ze was inmiddels 38 jaar oud. En toen was Ruga, die inmiddels ruim 2
jaar oud is, erg alleen. We zijn dezelfde dag aan het bellen gegaan en hebben meteen
een 9 jaar oude Shetland merrie gehaald om Ruga weer gezelschap te houden. Nadat ik
gezien heb hoe Paula opleefde van het gezelschap van Ruga, wil ik nooit meer één paard
alleen houden. En toen de nieuwe Shetlander bij Ruga stond was het meteen goed. We
hebben de nieuwe pony Frodo genoemd. Ruga en Frodo waren meteen de beste maatjes.
Hoewel ik Paula nooit zal vergeten, ben ik ook heel blij met Ruga en Frodo.
Groeten, Marianne Couwelaers

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

Ster van de stal: Quint
Hoi, mijn naam is Peggy en ik reed altijd op vrijdagavond en
later op donderdagavond op deze manege. Helaas zit ik al een
zo’n anderhalf jaar met mijn arm in het gips, waardoor rijden
niet mogelijk is. Ik wil natuurlijk wel graag iets vertellen over
mijn maatje QUINT. Peter (Foolen) de eigenaar van Quint had
gelukkig niet altijd tijd om te rijden en zodoende mocht ik af
en toe ook op Quint rijden. Aangezien Job (die toen nog les
gaf), geen grote fan van Quint was, wenste die mij met een lach “veel plezier”. En veel
plezier werd het, een super les en vanaf dat moment was Quint mijn maatje.
Ik mocht van Peter alle leuke ritjes met hem rijden. Naar het pannenkoekenhuis, de
dressuurproefjes, buitenritjes met Ben, Daphne, enzovoort. Ik mocht hem zelfs mee
naar Nieuwvliet nemen, waar ik uren in de stal zat om te kijken of hij wel zou eten (wat
hij in het begin dus niet deed). Was doodsbang dat er iets zou gebeuren en dat ik hem
“beschadigd” terug zou brengen. Gelukkig is alles goed gegaan en het was een super
weekend.
Het spannendste ritje wat ik samen met
mijn maatje Quint gedaan heb, was samen
met Daphne die toen op Palenque reed. We
gingen in galop over de wei. Quint werd zo
fris en blij dat hij eventjes vergeten was dat
ik nog op zijn rug zat!!! Bokken, springen als
een jong paardje in de wei, Daphne moest
alle zeilen bijzetten om Palenque bij zich te
houden.
Na 3 minuten en een tand door m’n lip
besefte Quint dat ik er ook nog was, stond
toen meteen braaf stil en keek heel zielig om
naar mij alsof hij wilde zeggen: “Sorry, was
je even vergeten”. Na een hele dikke knuffel
en even goede
vrienden gingen we toen weer verder.
Als ik nu met mijn zak appels de stal in kom
en roep: “QUINNNNNTJUHHHHHH”, dan hinnikt hij nog steeds. Waarschijnlijk voor de
appels, maar goed....... Voor mij is Quint de
ster van de stal!
Groetjes Peggy Engels
De Ster van de stal van volgende keer is Uniek. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Uniek weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Ster van de stal: Quint
Sinds augustus 2010 ben ik mederuiter/-verzorger van Quint. Ik vind Quint een ﬁjn
paard. Hij is soms erg sterk en wil dan vooral
zijn eigen gang gaan. Dat is af en toe best
lastig, maar het heeft er vast ook mee te
maken dat ik zelf pas drie jaar rijd en dus
eigenlijk hartstikke onervaren ben. Ik vind
Quint het ﬁjnste rijden als ik alleen buiten
met hem in de bossen rijd. Dan is hij echt
super relaxt en luistert hij het best. In de
bak is dat soms wat anders. Vooral als we
met veel paarden zijn tijdens een chaotische
les. Dan kan hij het zomaar ineens niet meer
zien zitten en uit het niets er vandoor gaan
of in vol galop met het hoofd tussen zijn
benen plotseling omdraaien.
Ik heb van Peter begrepen dat toen Quint
jonger was dit veel erger was en dat er dan
af en toe vriendelijk werd gevraagd of Peter
niet meer in de les wilde rijden met Quint,
omdat hij veel te veel de les verstoorde.
Volgens Wim dacht Quint in die tijd dat hij
een hert was in plaats van een paard. Perla,
mijn dochter, vindt Quint ook super. Ze rijdt
iedere zaterdag met hem. Ze vindt het ook zo
leuk dat Quint in de stal erg lief is. Als we aan komen lopen, wacht hij al op ons, omdat
hij weet dat we altijd een appeltje bij ons hebben. Daar rekent hij op!!
Groet, Giovanni Dalessi

CARNAVAAAL!
Zaterdag 5 maart was het Carnaval en
verkleed komen ontbreekt dan niet! Trudy zag er natuurlijk heel charmant en leuk uit
met haar Carnavalsmuts op.
Alle paarden kregen een grappig mutsje op, kortom het zag er heel leuk uit. In de bak
was Carnavalsmuziek op, die we allemaal heel leuk vonden (ukrum).
De andere kinderen die niet verkleed waren, stonden heel erg voor paal haha. Dus volgend jaar gewoon verkleed de les in allemaal!
Liefs Zina & Britt

deButsmutsjes

Het verkeerde been??

Hallo, ik ben Femke Willems. Ik ben 11 jaartjes jong en ik rijd al drie jaar
op de manege hier. Ik vind het heel leuk. Mijn beste vriendin is Mazerine
van Jade (het paard). Je moest een stukje schrijven, als je steeds op het
verkeerde been zit of als je uit de bocht vliegt, zoals Mazerine. Ik zat dus
twee keer in de les op het verkeerde been.
Groetjes Femke Willems.
Toelichting rijden op ’t verkeerde been (lichtrijden in draf)
Ben je blij dat je eindelijk in draf het ‘juiste’ ritme te pakken hebt, begint
men over het rijden op het juiste been. Maar wat wordt daar nu mee bedoeld? Als je gaat lichtrijden, dus staan en dan weer zitten, dan is het ook
nog de bedoeling dat je dat op de goede manier gaat doen.
Als je in de rijbaan de hoefslag met de klok mee rijdt, dan rijd je op de
‘rechter hand’ (rechtsom). Het is dan de bedoeling dat je gaat staan als
het linker voorbeen naar voren gaat. Je kunt dit ook zien aan de schouder
van het paard. Als je tegen de klok in gaat rijden (en je dus van hand verandert), moet je ook van been verwisselen. Dat doe je dus door twee keer
door te zitten. Als het goed is, is het rechter voorbeen nu steeds naar
voren als je staat. Kort gezegd moet je dus onthouden dat wanneer het
buitenbeen van het paard naar voren gaat (dus het been bij de muur kant
van de bak), je moet gaan staan. Het maakt het voor het paard wat makkelijker om door ‘de bocht’ te gaan of een wending te maken.

Danique

Hallo allemaal, Mijn naam is Danique. Ik ben 9 jaar en ik rij bijna een jaar
denk ik. Mijn lievelingspaarden zijn: Rowan, Kylian, Lorenzo, Coolio, en
Jip. Ik vind deze manege heel ﬁjn. Groetjes Danique

Ezeltje rijden
5 februari werd de manege omgetoverd in Western Stijl. Overdag konden
kinderen tot 16 jaar eens op iets anders dan een paard of pony rijden. Er
waren namelijk twee ezeltjes naar de manege gehaald. In de bak was een
estafette voor de kinderen klaargezet. Twee teams die tegen elkaar streden om de eer. Zaklopen met en zonder ezel, maar natuurlijk ook ezeltje
rijden en wel ‘zonder’ zadel. Het viel
nog niet mee om ze te sturen en aan
te sporen. Hoezo koppig??!
Na de estafette, konden de kinderen
nog gezellig om de beurt ‘spelen’ met
de ezeltjes en op de ezeltjes rijden.
Het was een gezellige middag en
voor de kinderen die op de ezeltjes
hebben gereden, was het een unieke
ervaring.

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

Verzorging van je paard
Voor het rijden:
Voordat je kunt gaan rijden, moet het paard eerst worden gepoetst en opgezadeld. Zeker
wanneer je een buitenrit maakt, is het belangrijk dat alles goed zit en je onderweg niks
kwijtraakt. Tijdens een les in de binnenbak kun je makkelijk even halt houden om iets te
controleren of te corrigeren. Bovendien is er dan vaak iemand aanwezig om je even te
helpen. Tijdens een buitenrit is dat toch even anders, want halt houden omdat jouw
singel te los zit geeft vaak veel onrust in de groep paarden. Het aansingelen moet jij zelf
en snel kunnen doen. Besteed daarom voldoende tijd en aandacht aan de verzorging en
het opzadelen.
Je begint altijd met het poetsen van het paard. Zo maak je hem niet alleen schoon, maar
controleer je hem tegelijkertijd. Is een paard niet echt goed schoon waar het zadel en
hoofdstel moet komen, riskeer je drukkingen en schuurplekken. Ook het uitkrabben van
de hoeven is hier een belangrijk onderdeel van. Misschien zit er wel een hoeﬁjzer los en
heeft niemand dat gezien. De verzorging vooraf geeft je ook de mogelijkheid het paard
beter te leren kennen. De meeste paarden vinden poetsen ﬁjn en houden wel van
aandacht.
Na het rijden:
De verzorging na het rijden is net zo belangrijk als de verzorging van voor het rijden. Het
paard heeft voor jou gewerkt en nu is het jouw taak hem netjes te verzorgen. Dat begint
al bij het op adem stappen. Meestal doe je dit al aan het eind van de rit. Het laatste
stukje stap je tot alle paarden op adem zijn. Wat bedoelen we met ‘op adem’ komen? Als
het paard een rustige ademhaling heeft en niet staat te hijgen, noemen we dat op adem.
Je kunt altijd controleren aan de buik van het paard of deze rustig op en neer gaat. Maar
je kunt het ook zien aan de neusgaten, die moeten niet te wijd opengesperd staan.
Twijfel je, loop dan nog even rustig met het paard aan de hand maar ga niet stil staan.
Door het rustig lopen komt het paard weer snel op adem. Door het stappen drogen
eventuele bezwete paarden snel op. Zet je bezwete paarden direct stil op stal, dan kunnen ze verkouden worden. Wanneer het paard is afgezadeld, moeten de hoeven worden
uitgekrabd. Controleer goed of er niks in de hoef achterblijft en of de ijzers nog goed vast
zitten. Vind je een steen of een ander voorwerp in de hoef, meld dit aan een medewerker
van de manege.
Is het paard nog wat bezweet, dan kun je hem ook droog wrijven met wat stro. In de
zomer mag je bezwete paarden, in overleg met een medewerker van de manege,
afsponzen met water. Maak de spons niet zo nat dat het paard druipend op stal staat,
maar knijp de spons uit en ga met de haren mee over de bezweten plekken van het
paard.
Is het erg warm, dan worden de paarden ook weleens helemaal afgespoten.
Gebruik een zweetmes om het overtollige water van het paard af te halen. Je gaat met
het zweetmes over het lichaam van het paard met de haren mee.
Ga niet met het zweetmes over de harde delen zoals de benen en het hoofd.

VRIJWILLIGERS BUITENSEIZOEN 2011
Niets is meer ontspannend dan met je paard of pony heerlijk buiten te rijden, alhoewel
sommige amazones en springruiters daar de komende tijd wel anders over denken, want
het buitenseizoen is weer begonnen. Wanneer wij manegeruiters lekker buitenritten
maken, zijn de buitenwedstrijden van de KNHS, welke georganiseerd worden door de
SHEE ook weer begonnen. En ook dit jaar kunnen zij alle hulp gebruiken. Informatie over
deze wedstrijden, de planning enz. wordt via de website : www.eindhovensemanege.nl
en de Chambrière bekendgemaakt en eventuele aanmelding van vrijwilligers voor hulp bij
de wedstrijden kun je altijd doorgeven aan het barpersoneel of aan Eefje.
Kijk in de agenda in deze Chambriere of op de website wanneer de KNHS wedstrijden
plaats vinden.
Voor de dressuurwedstrijden zoeken we:
- Schrijvers die naast een jurylid in de auto of in het juryhok de punten en het
bijbehorende commentaar die het jurylid geeft, noteert.
- Cateringpersoneel die o.a. de juryleden en de overige vrijwilligers van een hapje en een
drankje voorzien.
Het Secretariaat
Voor het secretariaat zoeken we vrijwilligers die enigszins afﬁniteit hebben met computers, stressbestendig zijn en natuurlijk van gezelligheid en een babbeltje houden (je zit
per slot van rekening wel met z’n drieën op een paar vierkante meter). Het computerprogramma is niet zo moeilijk, maar het is uiteraard belangrijk dat je weet wat je moet doen
en waar je iets kunt vinden. Wanneer je je aanmeldt, krijg je hierover nog instructie.
Een korte taakomschrijving van het secretariaat:
- invoeren en controleren startcoupons
- kaswerkzaamheden, zoals betalingen controleren en ontvangen
- optellen en controleren van de puntentelling op startcoupons (bij dressuurwedstrijden)
- startlijsten en uitslagen genereren (excel)
- prijzen maken
- ontvangen en doorverwijzen overige vrijwilligers
Mocht je nog vragen hebben over de werkzaamheden op het secretariaat, spreek dan één
van de volgende personen aan: Monique Winkel, Yvon Kuipers of Melanie Manger.
Voor de springwedstrijden zoeken we:
- Cateringpersoneel
- Mensen die helpen met het opbouwen van het parcours.
- Mensen die in de bak helpen met o.a. balken opleggen.
- Parkeerwachters
- Mensen voor het secretariaat
Als je je opgeeft als vrijwilliger moet je dan alle weekenden beschikbaar zijn?
Nee, absoluut niet. We hebben de dagen ingedeeld in tijdblokken en je kunt zelf aangeven op welke data je kan en wilt helpen en welk dagdeel je vervolgens kan.

Denk alsjeblieft niet dat bijvoorbeeld maar 1x een middag helpen geen zin heeft. De
organisatie van dit soort evenementen vergt veel, heel veel vrijwilligers om het tot een
succes te maken. En als je je opgeeft als vrijwilliger noteer dan alsjeblieft snel de datum
in je agenda dat je komt helpen. Wij maken namelijk een planning voor iedereen en als
je onverhoopt vergeet te komen, is dat erg jammer, omdat we dan echt op jouw hulp rekenen die dag. De tijden variëren per onderdeel en rubriek. Bij benadering kun je uitgaan
van dagdelen van 09.00 – 13.00 uur (secretariaat begint over het algemeen een uur eerder), 13.00 – 17.00 uur en 17.00 uur tot einde van het concours. Voor de exacte tijden
verwijzen we je graag naar Eefje. Zij heeft per concours de tijden tot haar beschikking.
Ook dit jaar hopen we op veel vrijwilligers.
LET WEL! Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet goed bestaan.
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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 2011
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het
betreffende kwartaal. Voor een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, krijg je een
tegoedbon. Deze dient in hetzelfde kwartaal te worden gebruikt. Er worden elk kwartaal
speciale inhaallessen voor de tegoedbonnen ingepland.
Indien je 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

Verenigingstarieven 2011
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
14,50
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
32,50
Donateurs
25,00
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,35
KNHS basisafdracht
15,90
KNHS abonnement Paard & Sport 29,90

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

(€ 12,50 bij automatische incasso)
(€ 30,00 bij automatische incasso)
(of meer)
*
*
*

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart
Betaling contributies: ING 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

315,00
267,00

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.

