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Bestuursmededelingen
Als deze Chambrière op de deurmat ploft bij de
verengingsleden, donateurs en sponsors van de VEM zijn
er al weer 6 outdoor wedstrijden georganiseerd door de
SHEE/VEM. Alle wedstrijden zijn door inzet van vele
vrijwilligers weer goed verlopen. Hiervoor dank aan allen
die zich belangeloos hebben ingezet.
Het bestuur heeft de planning voor de komende maanden alweer klaar en die is inmiddels beschikbaar via de
Chambrière (zie Agenda), op de website
(www.eindhovensemanege.nl) en het scherm in de foyer
van de manege.
Ad Kuipers
voorzitter VEM

Inleveren kopij
volgende
Chambrière

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

Zandhappers
30-04
07-05
09-05
09-05
30-05
04-06
06-06
06-06
09-06
10-06
14-06
17-06
21-06
22-06
23-06
02-07
05-07
09-07
11-07
14-07

Mieke Vriens
Annebelle Smits
Sarah Snoek
Roos v.d. Berg
Janneke van Hoof
Iris Wijers
Roos v.d. Berg
Kelsey Wiegerinck
Ton Verhagen
Miray Gundag
Kim Böhre
Camiel Billet
Yvette v.d. Donk
Koen Oosterwaal
Pieter Blankers
Evi Oomens
Stefanie Vriens
Ivette Oomens
Sarah Snoek
Agnes Mierop

Agenda
20-21 aug 2011 Ruiterweekend jeugd
26-28 aug 2011 KNHS springen pony’s
9-11 sep 2011

KNHS springen paarden

25 sep 2011

FNRS Dressuur

16 okt 2011

FNRS Dressuur

12 nov 2011

Uitwisseling EEPM-VEM

20 nov 2011

Uitwisseling VEM-EEPM

27 nov 2011

Sinterklaaswedstrijd

25-26 dec 2011 Kerstritten
8 jan 2012

Nieuwjaarsborrel

15 jan 2012

Behendigheid

12 feb 2012

Pas-de-deux op muziek

11 maart 2012 FNRS Dressuur
8-9 april 2012

Paasritten

22 april 2012

Verrassingswedstrijd

30 april 2012

Oranjeritten

13 mei 2012

FNRS Dressuur

17 mei 2012

Ochtendglorenrit

27-28 mei 2012 Pinksterritten

Startbewijzen

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

16 juni 2012

BBQ + Midzomeravondfeest

17 juni 2012

Oriëntatierit

alle data zijn onder voorbehoud

NIEUWE REDACTIELEDEN
Zoals jullie bij de ‘wist-je-datjes’ kunnen lezen, gaan helaas Christa en Steff op korte
termijn onze redactie verlaten. Door verschillende persoonlijke redenen hebben zij geen
tijd meer om actief te kunnen deelnemen aan de redactie.
Ook de jeugdredactie (Zina en Britt) gaat er mee stoppen, maar daarvoor hebben we
al 2 enthousiaste jeugdleden gevonden namelijk Femke en Max, wat wij hartstikke leuk
vinden! Zij stellen zich verderop in dit nummer voor.
We zijn dus dringend op zoek naar mensen die onze redactie komen versterken. Je hoeft
niet persé paard te rijden om in de redactie plaats te kunnen nemen. Vaders of moeders
van kinderen die hier op de manege rijden, kunnen zich namelijk ook prima als
vrijwilliger inzetten.
Wij zoeken iemand die gevoel heeft voor taal, zodat alle stukjes verzameld,
gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd kunnen worden. En we zoeken ook een tweetal
personen die actief stukjes inzamelen voor de Chambrière en zorgen voor het verzenden
van de boekjes.
De Chambrière komt 6x per jaar uit. Er wordt dan ook 6x per jaar vergaderd in de foyer
van de Eindhovense Manege. De vergadering is ongeveer 1x per twee maanden en duurt
een uurtje.
Heb je nog vragen over wat er precies van je verwacht wordt, spreek dan één van de
huidige redactieleden aan of stuur een mail naar redactie@eindhovensemanege.nl
Alle hulp is van harte welkom!
We hopen dat er voldoende aanmeldingen komen, en dat we een aantal enthousiaste
mensen kunnen vinden, zodat we een leuke, informatieve Chambrière kunnen blijven
maken!
We bedanken Christa en Steff voor hun enthousiaste inzet de afgelopen jaren!!! En ook
Zina en Britt willen we bedanken voor hun korte, maar krachtige bijdrage.

Oproep Vakantieverhalen
Ga jij straks een fantastische, mooie, bizarre of gewoon leuke vakantie maken met
paard of pony? Of heb je iets leuks te vertellen over een buitenrit bijvoorbeeld aan
zee? Wij vinden het heel leuk als je dit met ons wilt delen in de volgende Chambriere!
Laat het ons weten via de brievenbus of mail je verhaal en/of foto’s naar

redactie@eindhovensemanege.nl
Dan publiceren wij jouw verhaal de volgende keer! Graag foto’s apart mailen.

Evenement: Horse Event
Een evenement van pure passie, want het gaat alleen maar over paarden. Op het 16
hectare tellende terrein liggen zeventien showpistes met informatieve stands en sfeervolle terrassen. De clinics, demonstraties, lezingen en shows vinden zowel binnen als
buiten plaats.
Wanneer		
: 9, 10 en 11 September 2011
Waar		
: Nederlandse Hippisch Centrum – Deurne
Tip		
: bestel nu je entreekaart met de actiecode “paardenleven2011”en 		
		
ontvang 20% koring!
Meer info
: www.horse-event.nl

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

deButsmutsjes

Nieuwe jeugdredactie
Hallo wij zijn Max en Femke. Wij zijn de invallers van Britt en Zina die zijn
gestopt met rijden en ook als jeugdredactielid van de Chambrière.
Max: “Ik ben Max van Abeelen, ik ben 14 jaar oud. Ik rijd ongeveer al 6 jaar.
Ik rijd op zaterdag om 10 uur. Verder ben ik wel vaak op de manege te
vinden. Ik vind alle paarden lief.”
Femke: “Ik ben Femke Willems, ik ben 11 jaar oud. Ik rij ook ongeveer 6
jaar. Ik heb een pony en die heet Ibn. Ik ben hier iedere dag op de manege
te vinden.”
Dus: weet je iets leuks voor de Chambrière, geef het door aan Max of Femke!

Oriëntatierit
Dit is een soort wedstrijd. Je mocht met z’n tweeën of drieën het bos in. Je
kreeg een route mee die moest je volgen. Onderweg kreeg je ook nog een
opdracht dat was deze keer de letters van een bordje onthouden en dat
een stukje verder aan Tom vertellen. Als je dat goed had, kreeg je een paar
punten die dan bij de uitslag werden opgeteld. Als je weer terug was, kreeg
je een boekje met opdrachten die je moest maken. Alle goede vragen waren
ook punten waard die ook bij de uitslag werd opgeteld. Dan komt de prijsuitreiking. Daar werd ook bij verteld hoelang je ongeveer over de route moest
doen. Wie er dan het dichtst bij zit is 1ste . Deze keer was de tijd ongeveer
80 minuten. Het was een gezellige dag. Femke en Max

Verrassingswedstrijd
Lieve allemaal, ik werd gevraagd om een stukje te schrijven over de
verrassingswedstrijd. We kregen een paar weekjes van te voren te horen wat
het thema was. Het thema was zomer. Ik hielp op zaterdag al met opzetten.
Het was echt gezellig. Het was geen parcours, want je moest je eigen spel
spelen en elke hindernis had een bordje. Wat er op het bordje stond, was je
punt.
Wat hadden we allemaal: 1 punt was een klein sprongetje, 2 punten was
onder een boog, 3 punten was een slalom, 4 punten was tussen 2
parasollen door, 5 punten was tussen vlaggetjes door met een bocht, 7
punten was een band overplaatsen, 8 punten was een waterballon tegen een
spiegel gooien (de punten kreeg je als de ballon kapot was), 9 punten was
een rondje om een badje en je kon een visje vangen en dan kreeg je 10
punten extra, 10 punten was een lange buis waarmee je een bal in de tent
moest slaan. Hiervoor had je 3 minuten en je mocht alles 3x doen, het was
een hele gezellige dag.
Liefs Femke

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Het Capje
Haai, mijn naam is Lisa Pomp, ik ben 14 jaar en ik rijd in de les op vrijdag
van 5 tot 6.
Ik rijd nu ongeveer 4 jaar, 2 jaar op
deze manege en 2 jaar op de manege
de Molenberg in Leende. Ik vind het
heel leuk hier samen met alle meisjes
uit mijn groep.
Mijn lievelingspaarden zijn Bertje en
Pim, omdat ze allebei superlief, maar
toch eigenwijs kunnen zijn. Hierbij
daarom een foto van mij en Bertje,
sorry Pim!
Naast paardrijden vind ik het leuk om
muziek te maken en te dansen.
Ik geef het capje door aan Lisanne
de Goede, omdat zij mijn lieve basisschoolvriendinnetje is.
Groetjes, Lisa

Yvonne over de Ster van de stal
Met mijn dochter en kleinkinderen onderweg van de Hut van Mie Pils naar huis toe kwam
er plots een ruiter op een zwart paard uit het bos. Als uit één mond zeiden wij: “oghhh
wat een mooi paard!” Mijn kleindochter Kiki riep heel hard: “Hoe heet dat paard
meneer?” De ruiter draaide zich om en zei: “Het paard heet Maserati.” Een mooie naam
voor een mooi paard.
Ik zag Maserati in zijn box staan op de manege, riep
hem, maar hij was Oost-Indisch doof. Gaf mij geen
aandacht, what so ever. Ik dacht bij mezelf: “dan
krijgen de buurpaardjes de lekkere worteltjes”.
Toen hij hoorde hoe smakelijk de buurtjes erop aan
het kauwen waren, werd hij nieuwsgierig en kwam
op me af. En sinds die tijd komt hij ook als hij me
hoort. Hij is nu niet meer zo afstandelijk ;).
Yvonne Aarts

Filmsterren-uitje
Gezellig erop uit, de pot verteren. Pot verteren? …… nou ja, we hebben natuurlijk meer
uitgegeven dan er in zat. Zo af en toe gaan wij er gezamenlijk op uit. Behalve gezellig
koffie drinken en kletsen op de donderdagmorgen, proberen wij ook af en toe wat
cultuur te snuiven. Je zou anders gaan denken dat wij een beetje een stoffig stelletje
zijn, maar niets is minder waar. Natuurlijk zit er geregeld wel iemand in de lappenmand.
Men breekt zo af en toe een pols, arm, hand of er moet een knietje vervangen worden,
maar voor de rest valt het reuze mee.
We zijn natuurlijk zo slim geweest om op tijd de echte oude filmsterrengroep van de tijd
van Kees sr. aan te vullen met jong en vers bloed! En twee van deze jonkies (Edith en
Monique) hebben het op zich genomen om deze dag te organiseren. Denk nu niet dat wij
dat niet meer zelf kunnen, maar laten we zeggen, dat wij wat gemakkelijker zijn geworden. We hebben ze zelf laten rijden. Alles was dus fijn geregeld. Dat je niet altijd klakkeloos op je Tom-Tom moet rekenen, bleek maar weer toen wij in Den Bosch de gereserveerde parkeerplaats niet direct konden vinden. Dat was even zoeken geblazen. Dankzij
Moniques kalmte en haar Koppie-Koppie zijn we er wel uit gekomen. Snel volgde de wagen van Edith waarin zich de Barones van Waalre bevond. Ja.... we hebben zowaar een
barones onder de filmsterren, deftig, het heeft wel wat! Het verhoogt natuurlijk wel het
peil van de filmsterrengroep, ondanks dat insiders weten dat ze zich zelf tot deze adelstand heeft verheven! Na het bezichtigen van de Sint Jan gingen we al winkelend naar
de aanlegplaats van de boot. Na enig zoeken (alweer) konden we net op tijd aan boord
van de Rondvaartboot. Luisterend naar de uitleg van de geschiedenis van Den Bosch
zaten we lekker aan de koffie met Bossche
bollen. Toen wij van de boot kwamen, zijn we
gezamenlijk gaan lunchen. En aangezien we
gezellig om een ronde tafel zaten, was er ook
geen probleem met de barones, die gewend is
aan het hoofd van de tafel te zitten. En flexibel als ze is plofte ze gewoon tussen ons in en
konden wij heerlijk gaan smikkelen.















Nadat de buikjes waren gevuld en de blaasjes waren geleegd, zijn we al winkelend door
de gezellige straatjes van Den Bosch aan de
terugweg begonnen. En wat blijkt dan, dat
niet alleen de ouderen wel eens iets vergeten,
maar de jongeren evengoed. Wie liet haar paraplu achter in die leuke hebbedingenwinkel?
Nadat sommigen wat leuks hadden gekocht
zijn we voldaan naar huis gegaan. Nog even
nakletsen op de manege met een drankje en
de dag was weer voorbij.
Wij kijken natuurlijk uit naar ons volgende
uitje. Jenny

Ik weet nog dat Ellen en ik
erachter kwamen dat Kylian te
koop was. Papa en mama
hadden ooit gezegd dat als Ellen
en ik beiden ons middelbare
school diploma zouden halen dat
zij dan zouden overwegen om
een paard voor ons te kopen!
Ha, dachten wij.. even een
plannetje smeden, want ik zat in
mijn eindexamenjaar en Ellen
moest nog een jaar… zouden we dan misschien trotse eigenaar kunnen zijn van een
paard?!?

Afscheid van Kylian
“Kylian was gewoon
in één woord
geweldig!”

Dus wij naar papa en mama toe, dat er een paard te koop stond op de manege… die
misschien wel interessant voor ons zou kunnen zijn. Een voorwaarde was natuurlijk dat
wij op hem zouden kunnen rijden. Papa was aan het overwegen om het paardrijden
weer op te pakken na een absentie van ongeveer 40 jaar… en natuurlijk ons mam! (sorry
mam) Blijkbaar klonken wij best wel overtuigend, want ze gingen met ons mee naar de
manege om een kijkje te nemen.. papa vond hem toch wel aan de kleine kant voor hem,
maar goed.. we zouden Kylian een kans geven!
Eerst mochten Ellen en ik hem uitproberen. Voor ons was de keuze snel gemaakt, een
les in de manege en een springles later waren wij natuurlijk verkocht! Maar... toen was
het mama haar beurt! Zij reed al jaren op de donderdagavond op Duck. Voor degene die
Duck niet kennen, dit was een schimmel met een wrat op zijn hoofd en enorm achterwerk, schoonheid was ver te zoeken (volgens ons), maar wij mochten met geen kwaad
woord spreken over “Duck”, want dat was “haar” paard. Hij deed ook nooit een stap
verkeerd bij haar, terwijl zijn meest favoriete bezigheid tijdens de les was “de achteruitversnelling-erop-gooien-en-konten” met andere paarden, voornamelijk met die andere
schimmel genaamd Ravi. Waar hij ook een “ster” in was, was om tijdens de buitenritten
ineens door zijn voorbenen te gaan en uitgebreid te gaan liggen rollen door het losse
zand. Dat was vaste prik, daar moest je goed op letten en dat heeft hij maar één keer bij
mama gedaan. Na die jarenlange expertise met Duck, dachten wij : da’s een eitje. Maar
zij was stik-zenuwachtig en tijdens haar “testrit” is ze toen van Kylian afgevallen!
Ojee dachten wij, het gaat niet door! Ze wilde het nog wel een keer proberen en dat ging
gelukkig stukken beter. Ze moest wel erg wennen. Duck was natuurlijk een stuk dikker
en Kylian was wat slanker, zeg maar gerust de helft minder! Zelfs papa vond Kylian toch
wel een leuk paardje.
Wij konden dan ook onze oren niet geloven toen bleek dat na de keuring Kylian officiëel
tot familie Kuipers gerekend kon worden, wat een blijdschap! En wat een plezier hebben
we meegemaakt, ik met Kylian en wij als familie Kuipers. Zoveel mooie buitenritten,
lekker in mijn uppie aan de lange teugel of met anderen. En dan wilde hij het liefst racen
en vooral de snelste zijn. Maar het allerleukste vond hij de jachten. Zijn oren stonden
altijd naar voren en elke sloot of boomstam wilde hij wel springen. Kylian was gewoon in
één woord geweldig!

Ik heb zoveel dingen geleerd met en door hem. Ik wist welke hoef ik als eerste uit moest
krabben (want andersom vond ie niet zo leuk/fijn), krabbelen onder zijn kin met een
borstel vond hij heerlijk, dan legde hij zijn neus in mijn hals en kon hij lekker wegdromen. Als ik dan de rest wilde borstelen, draaide hij gewoon met mij mee en zag je
hem denken: “nog heel even”. De roskam kon hij absoluut niet waarderen, vooral onder
zijn buik vond ie verschrikkelijk. En natuurlijk grote problemen had hij af en toe met
zijn hoofd. Het hoofdstel omdoen vergde veel tijd en geduld, met soms als resultaat een
enorm rare pony(lok)!
Niet alleen wij hebben leuke herinneringen aan Kylian, maar ik denk ook dat hij de harten
van enkele kinderen heeft gestolen. Al jaren werd Kylian ook gerekend tot de vaste garde
in de kinderklassen op woensdagmiddag. Wij vonden het uitermate grappig om hem zo
rustig en lief achter de rest van de groep aan te zien sjokken. Wanneer er een commando
werd gegeven, volgde hij het meteen op.
Hoe ontzettend anders hij met ons kon zijn in de bossen! Sommige paden gebruikten we
vaker om daar een sprongetje te maken of om ff lekker wat harder te galopperen en dat
wist hij precies! Hij kon je namelijk soms verrassen, want als je dan eens een keer iets
anders wilde doen of even niet oplette, dan kon ie er ineens vandoor gaan! En af en toe
was hij gewoon dwars, maar hij wist precies dat hij dat bij ons kon maken, bij de
kinderen of minder gevorderde ruiters niet. Karakter had hij zeker!
Na ruim 9 jaar “ons paard” te zijn geweest en vele mooie herinneringen later, kan ik
alleen maar met pijn in mijn hart zeggen dat ik hem ontzettend mis. Helaas heb ik
minder van hem kunnen genieten de afgelopen tweeënhalf jaar vanwege een verhuizing
naar Tanzania. Nooit had ik gedacht dat mijn laatste bezoek naar Nederland in februari
2011 de laatste keer zou zijn dat ik Kylian mocht rijden. Als ik dat had geweten had ik
weer en wind getrotseerd om nog wat langer van hem te mogen genieten, want dat
hebben we gedaan, vooral van hem genoten.
Helaas bleken de problemen met zijn hoofd veel groter dan wij hadden gedacht en hebben wij veel te vroegtijdig afscheid van hem moeten nemen. Ellen en ik hebben dit moeten doen van een afstand en daar hebben we groot verdriet van, want wat hadden wij
hem graag nog een keer willen zien, of langer van hem willen genieten! Kylian was sinds
een halfjaar niet meer in het bezit van familie Kuipers, maar was de familie Rabou trotse
eigenaar van hem, met name Tess en Paulus. Ik vind het dan ook heel erg
jammer voor hen dat zij Kylian maar zo kort hebben leren kennen en had gehoopt dat zij
net zo’n mooie herinneringen zouden opdoen als wij.
Lieve Kylian, ik mis je. Voor mij was en is er maar één en dat was jij! De tranen tijdens
dit stukje vallen naar beneden. Als ik dan denk hoe mijn tranen richting mijn oren liepen
als we weer eens deden het “crossen in de bossen”....dan verschijnt er een glimlach op
mijn gezicht!
Dian Kuipers, Morogoro Tanzania
Ellen Kuipers, Cairns Australie

hierboven zie je Ellen en
Dian met Selano en Kylian

hiernaast een foto van
Tess met Kylian

Ster van de stal: Maserati

Monique en haar nieuwe paard Visa

Gefeliciteerd!
Eefje en Asmund van
harte gefeliciteerd met de
geboorte van jullie dochter
en heel veel geluk samen!

Wist je dat…?
...de familie Winkel een nieuw paard heeft?
...je hiernaast een foto ziet van Monique met de nieuwe aanwinst Visa?
…er onlangs weer enkele veulentjes geboren zijn?
…het veulentje van één van de paarden, namelijk Quick Laura, van Bert is?
…het een mooie camel kleurige merrie is?
…Electric Lady alweer haar vijde veulen kreeg?
…het ook deze keer een merrie is?
…er weer een mooi groot KWPN tuigpaard op de manege staat?
…het een ruin is die de naam Kevin draagt?
…hij 19 jaar is en uit Udenhout komt?
…hij heel lief, maar ook sterk is?
…onze nieuwe aanwinst bij de redactie, Zina en Britt, stoppen met rijden op onze
manege, omdat ze meer op hun verzorgpaard gaan rijden?
…ze daarom ook stoppen met de Chambrière?
…we heel blij zijn met Femke en Max, omdat zij de plaats van de oude jeugdredactieleden in gaan nemen?
…wij ook binnenkort een aantal senior-redactieleden moeten missen?
...dat ook Christa en Steff namelijk stoppen met de redactie?
…wij daarom op zoek zijn naar mensen die zich graag in willen gaan zetten voor de
Chambrière?
…je hiervoor Caroline of Bianca kunt aanspreken of een mailtje kunt sturen naar de
redactie?
…Judith, onze rijinstructrice, gaat stoppen met lesgeven op de dinsdag, omdat het helaas
niet meer te combineren is met haar werk?
…wij dit heel jammer vinden, maar bij deze haar heel erg bedanken voor de fijne lessen?
…Kamiel en Jolanda met de paarden Arrow en Balou ons helaas hebben verlaten?
…er dikke tranen bij het afscheid rolden?
…wij hen veel succes en plezier wensen op hun nieuwe stekkie?
…Wilma en Monique zondag 26 juni j.l. eerste zijn geworden met de oriëntatierit?
…het weer supergezellig was en de puzzeltjes weer heel leuk, maar soms ook best pittig?
…er zelfs een bezwaarschrift in drievoud door Jessica en Willem is ingediend, omdat één
van de puzzels meerdere antwoorden had?
…het bezwaarschrift nog voor de uitslag ‘gegrond verklaard’ is, maar dit helaas niet
geleid heeft tot een eerste plaats voor de betreffende personen?
…wij hopen dat er volgend jaar nog meer mensen meedoen met de oriëntatierit.
...het erg gevaarlijk kan zijn om te dansen op het midzomernachtfeest?
...je hierbij zelfs je pols kunt breken?

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:
Maserati
Op de kleurenpagina’s zag je de mooie foto’s die Ben ons
stuurde van de Ster van de Stal; Maserati, hij schreef
natuurlijk ook nog een stukje over zijn paard.
Mij is gevraagd om een stukje over het mooiste paard van stal
te schrijven: Maserati.
Na ooit slechts twee maanden (veel te kort natuurlijk) van mijn eerste eigen paard
Ramazotti genoten te hebben, was ik snel verslaafd geraakt aan het dagelijks buiten in
de bossen rijden. Ik wilde toch weer een eigen paard. Het was september 2005 toen
Judith een advertentie op marktplaats zag. De volgende dag zijn we samen gaan kijken.
Het was echt een heel mooi paard. Daarna is Bert meegegaan voor zijn vakkundige
oordeel en sinds 5 september 2005 staat Maserati dus hier op stal.
In het begin was het allemaal wel wennen. Maserati is niet echt een knuffelpaard op stal,
maar dat gaat steeds beter. Zodra hij buiten zijn stal is, is hij trouwens wel tegen
iedereen en alle paarden heel lief. Trappen heeft ie nog nooit gedaan en bokken alleen
als hij los in de wei is. Sinds ik hem heb, is er nog niemand afgevallen (afkloppen!). Het
rijden was in het begin trouwens ook wennen. Ik voelde mij weer net een beginnende
ruiter. Eerst moest ik weer alle knopjes zien te vinden (ben nog steeds zoekende).
Maar al snel voelde ik mij vertrouwd met Maserati en andersom.
Maserati is een paard waar veel mee kan. Dressuur heeft hij ooit gelopen. Hij kan het
wel, maar ikzelf ben daar niet zo goed in. Springen vindt ie heel leuk en hij wordt dan
erg enthousiast. En buiten in de bossen (of op het strand) vinden we allebei het
allerfijnst.
Jullie hebben het misschien gemerkt: Maserati is ruim een half jaar uit de running
geweest. In november 2010 is hij in de wei gevallen toen hij lekker uit zijn dak ging.
Hij viel op zijn rechtervoorbeen. Resultaat was een gescheurde schouderspier en een
scheurtje in zijn bot. Na ruim 6 maanden lang 3 minuten per dag aan de hand stappen,
is hij intussen helemaal genezen verklaard. Nog een beetje conditie en spieren opbouwen
en dan is alles weer als voorheen.
Nou ja, alles? Intussen is zijn maatje Nicolai verhuisd naar Knegsel en heeft zijn
vriendinnetje Friendly een paar weken stalrust wegens een blessure. Gelukkig zijn er nog
meer pensionklanten, zodat we regelmatig gezellig met zijn tweeën of meer gaan rijden.
En zo niet, dan ga ik toch heerlijk met Maserati alleen de bossen in...
Groetjes, Ben
De Ster van de stal van volgende keer is Coolio. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Coolio weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Selano neemt afscheid van Kylian
Het heeft even geduurd, maar ik, Selano, heb even het bericht moeten verwerken. Jullie
weten nog wel wie mijn buurman was, mijn maatje hier in de stal: Kylian. Hij was al veel
langer dan ik hier op de manege en eigendom geweest van de familie Kuipers vanaf 2002
tot oktober 2010.
In het paardenpaspoort van Kylian staat dat hij “Mister Speed,” heet. Maar Kylian was
zijn roepnaam. Een “Mister Speed” was hij zeker, hij was mij altijd te vlug af als onze
baasjes ons lekker lieten galopperen in de bossen bij de manege of op het strand in
Nieuwvliet met Yvonne op jouw rug en Ad bij mij. Zelfs Vision met Bert Jan van de Pol
kon niet van hem winnen. Vele hebben dan ook modder en zand in de ogen gekregen als
Kylian weer eens als snelste vertrok en niet meer in te halen was.
Ik ben naar de manege gekomen omdat meneer Ad een groter paard wilde hebben, voor
de slipjachten, maar onderschat mijn helaas overleden buurman Kylian niet. Dian en
Ellen hebben er nog fijne herinneringen aan met name Ellen, die in 2010 met mij en Ad
vele slipjachten heeft gereden en daarna als afsluiting van dat seizoen de Hunter Trials
in Leende en Soestdijk. Het was super gaaf en ik zal het nooit vergeten, wij tweeën door
de bossen rijden, over de hindernissen springen op de domeinen van Paleis Soestdijk
met zoveel toeschouwers. Jaren hebben zowel Ad, Yvonne, Dian en Ellen vele bosritten
met Kylian gereden, daar denken ze nu met weemoed aan terug. Ik heb ook veel van
hem geleerd, bijvoorbeeld niet bang zijn als we onder het viaduct doorgingen of als we
over de brug achter de Hut van Mie Pils moesten. Kylian was niet zo groot maar wel heel
dapper en van niemand of iets bang. Doordat Kylian allang op de manege stond, kende
hij ook iedereen en was erg geliefd bij vele beginnende en gevorderde ruiter(tje)s en
amazones op de manege.
Door Yvonne en de toen nog dochtertjes van de familie Kuipers is hij bij hun terecht
gekomen. Omdat hij zo lief en braaf was, zette hij geen stap verkeerd, ten minste dat
hadden ze Yvonne verteld, maar met de eerste proefrit heeft Kylian even getest of
Yvonne er ook op kon blijven zitten bij een plotselinge beweging, maar die test liep een
beetje verkeerd af met als resultaat dat Yvonne eraf lag! Dat was haar eerste kennismaking met mijn buurman Kylian, jullie snappen wel hilariteit alom op de manege en in
de stallen bij de andere manege-/pensionpaarden en klanten. Want zo’n ster was Yvonne
niet, maar zij kon met een gerust hart met hem alleen naar buiten in de bossen. Hij deed
daarna geen stap meer verkeerd. Ook toen ze de snelwegen aan het veranderen waren
en er grote bulldozers, takelwagens en machines rond reden, liep Kylian er gewoon
tussen door.
Bokken dat deed Kylian dus (bijna) nooit met iemand op zijn rug, maar als ik met hem in
de wei losgelaten werd, nou dan moest ik maken dat ik weg kwam, want dan kon Kylian
flink de baas spelen, bokken, steigeren, hij daagde mij constant uit! Vele uren hebben we
samen op de trailer gestaan onderweg naar en van slipjachten in Nederland ook als onze
baasjes een “after-hunt” hadden, wat eigenlijk niets anders is dan even een pilske drinken na de slipjachten. Kylian was een fijn reismaatje en we stonden rustig samen van het
hooi te eten of we keken wat naar buiten door de raampjes als we weer op pad waren
met de veewagen of trailer.

Ellen en Dian hebben vele buitenritten met Kylian gemaakt en die waren dol op hem.
De laatste tijd zijn ze niet zo veel meer met ons op pad geweest, omdat ze allebei eerst
in Maastricht studeerden en woonden en later naar het buitenland zijn vertrokken, Dian
naar Tanzania en Ellen naar Australië. Op de woensdagen kwam Yvonne niet naar de manege en dan werd Kylian ingezet voor de kinderlessen. Kylian heeft heel wat kinderen op
zijn rug gehad die hij het vertrouwen in paardrijden heeft gegeven. Ze vonden Kylian ook
erg lief en wilden de behendigheid of dressuurwedstrijdjes het liefst met Kylian rijden.
Trudy moest dan weer uitleggen dat Kylian geen paard van de manege was, dat vond hij
altijd wel erg grappig.
Eind vorig jaar is Kylian overgegaan naar familie Rabou. Die kende Kylian ook al, want
Tess Rabou kwam regelmatig naar de manege om hem te poetsen en is zelfs een paar
keer mee naar de Huntertrials bij Soestdijk geweest. Mijn baasje Ad kent de vader van
Tess, Paulus Rabou al erg lang. De laatste tijd reden Paulus en Ad wel eens samen met
mij en Kylian in de bossen. Kylian en ik kregen rode oortjes van de verhalen van die twee
“oude” mannen. Als klap op de vuurpijl hebben Kylian en ik ook nog enkele springlessen
samen moeten meemaken met deze twee heren. Ik ben een beetje slordig als ik over
geschilderde loszittende boomstammen moet springen. Kylian deed dat een stuk beter.
Alleen wist hij precies als deze gekleurde balken meer dan een meter hoog lagen, want
dan gooide Kylian er “de rem” op.
Fijn was dat de familie Rabou Kylian op de manege liet staan en Kylian dus mijn buurman bleef, zodat we samen nog konden rijden, een super afspraak was dat. Paulus heeft
de laatste slipjacht met jou mogen rijden en dan nog wel de Slipjacht Waalre. Slipjacht
Waalre, die er nooit zou zijn geweest als jij, Kylian, er niet voor had gezorgd dat jouw exbaasje Ad, zoveel fijne slipjachten met jou heeft kunnen rijden vanaf 2002.
Kylian vertelde mij dat hij de laatste tijd pijn had als hij een halster of hoofdstel om
kreeg. Bij controle door ‘n dierenarts bleek dat hij een slijmbeursontsteking achter allebei
zijn oren had. Kylian is hieraan geopereerd en na ongeveer 4 weken heeft hij nog bijna
5 weken in Boxtel gestaan op een mooi weiland met een stal erbij, dichter bij het huis
van de familie Rabou. Zo konden Paulus, Tess en Marjo, moeder van Tess, elke dag Kylian
verzorgen. Kylian heeft hier nog veel plezier gehad en hinnikte er zelfs vrolijk op los
vertelden mijn baasjes. Dat had ik nog nooit gehoord.
Helaas ondanks de goede verzorging constateerde men bij controle door de dierenarts
dat de ontsteking niet over was en wat erger was, dat Kylian ook heel veel pijn had. Het
zou dus nooit meer overgaan en altijd pijn hebben gun je niemand.

Lieve Kylian je was een trouwe lieve viervoeter door dik en dun. Je buurman, Selano,
en je (ex-)baasjes moeten veel aan je denken en pinken soms een traantje weg bij alle
mooie herinneringen.

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

FNRS dressuurproeven
Zo’n vier keer per jaar wordt er op de manege een dressuurwedstrijd voor de manegeruiters georganiseerd. Dit zijn de proeven
van de FNRS. Jong en oud, beginner en gevorderd. Iedereen kan
er aan meedoen, omdat de proeven heel makkelijk beginnen en
steeds een stukje moeilijker worden.
Tijdens de wedstrijd is er een echte jury aanwezig. De jury let op
de ruiter en niet op hoe het paard (of pony, overal waar paard staat, wordt ook pony
bedoeld) zich gedraagt of reageert. Als een paard bijvoorbeeld in de verkeerde galop
aanspringt, dan moet de ruiter het opnieuw proberen en duidelijk de hulpen aangeven.
Ook al springt het paard verkeerd aan, dan nog krijg je voldoende punten, omdat het
niet gaat om wat het paard kan, maar omdat het om de ruiter draait.
Bij sommige proeven moet je een theorie-examen maken. Dit zijn 10 vragen, waar je er
maximaal 3 van fout mag hebben. Gelukkig zijn de vragen niet zo moeilijk en kun je van
te voren leren op de website: www.eindhovensemanege.nl . Ook in het handboek ‘Leren
paardrijden met plezier’ staan de proeven, de theorie en andere nuttige informatie. Als
je dit haalt en ook voor de proef die je gereden hebt minimaal 210 punten hebt gehaald
dan haal je een diploma.

De regels voor het rijden van een proef:
- Je draagt een veiligheidshelm.
- Kleding: witte handschoenen, rijbroek, laarzen (gepoetst) of chaps, lang haar op staart
of knot en een zwarte trui of rij-jasje.
- Voor het rijden lever je jouw ruiterpaspoort in
bij het secretariaat.

Ook mee doen?

Heb je nu ook zin gekregen in het
- Je zweep mag je niet wisselen tijdens de proef. rijden van een dressuurproefje dan
vraag je aan je instructeur in welke
- Je mag je paard pas belonen als je voorbij E
proef je kunt beginnen.
bent.
Daarna kun je je naam, je voorkeur
- Er zijn twee versies: A en B; van te voren
met welk paard je wilt gaan rijden en
wordt er door de manege aangekondigd welke
welke proef je gaat rijden opschrijven
proef er gereden wordt.
op de inschrijflijst in de hal die er een
paar weken van te voren hangt.
Heb je nog meer vragen, dan kun je kijken op
www.fnrs.nl of ze aan Trudy stellen.
Daarna zie je de startlijst in de hal
hangen.
Succes!

Interview
met King
“Mijn naam
heeft iets met
een bloem te
maken.”
In het vorige nummer hadden we jullie een interview met King beloofd. Inmiddels heeft
hij de manege al weer verlaten, maar omdat het toch wel leuk is wat meer van hem te
weten hierbij toch het interview.
Vertel eens King, hoe kom je aan zo’n mooie naam. Heeft het met pepermunt of
een belangrijke koning te maken?
Haha met allebei! Grapje. Mijn naam heeft wel een betekenis. Het heeft iets met een
bloem te maken.
Hoe ben je hier zo terecht gekomen op de manege?
Mijn vriendin zag de advertentie staan en gaf dit aan mij door. Het leek haar echt iets
voor mij.
Hoe oud ben je, waar kom je vandaan?
Ik ben 24 jaar en woon in Eindhoven. Ik ben in Amsterdam geboren.
Heb je wel eens op een paard gezeten?
Ik heb zelf paard gereden. In Gemert en in de Mortel.
Wat doe je als je niet op de manege aanwezig bent?
Ik hou heel erg van film kijken en snowboarden en wakeboarden.
Heb je (nieuwe) plannen voor de horeca binnen de manege?
Te veel om op te noemen.
Heb je huisdieren?
Ik heb twee Bordeauxdogs, de ene heet Dodge en de andere Diesel. En ik heb twee
kleine hondjes, Cooper en Daisy, en een vis die Joep heet.
Heb je al iets geks of grappigs meegemaakt sinds je op de manege werkzaam
bent?
Genoeg!!!, maar ik vind het vooral leuk dat alle kindjes mij na tekenen en al hun
verhalen vertellen.

Afzeggen van de lessen
Als je een keer een les niet kunt rijden, zorg dan dat je dit op tijd doorgeeft aan de
manege. Minimaal 24 uur vantevoren. Het kan natuurlijk gebeuren dat je ziek wordt op
de dag van je les, maar ook dan is het belangrijk om je af te melden, zodat daar
rekening mee gehouden kan worden met het inplannen van de paarden.
Dus denk ook even aan de paarden, als jij niet komt, heeft je paard misschien die dag
niet gelopen en dat is natuurlijk niet fijn.
Altijd telefonisch afmelden, als je het antwoordapparaat krijgt, daarop
inspreken, niet per e-mail afmelden!

Warm/koud buffetten
Broodjes service
Maaltijd service
www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 juli 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

176,50
172,00
18,00

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

60,00
35,00
40,00
65,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit
26,00
10-rittenkaart
230,00
Senioren
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

205,50
200,50
21,00

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
Grondstoftoeslag per stalling

(€ 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
15,00

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.

