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Bestuursmededelingen
Dit is alweer de laatste Chambrière van 2011, het
bestuur wil graag de redactieleden complimenteren met
de Chambrière’s van dit jaar, ga zo door!
Verder wenst het bestuur alle sponsoren, vrienden en
leden van de VEM fijne kerstdagen en een goed en
gezond 2012.
Enkele belangrijke data voor begin 2012:
7 januari, slipjacht Eindhovense Manege
7 januari, nieuwjaarsreceptie Foyer Eindhovense Manege
21 januari, helpersfeest voor alle vrijwilligers van 2011
6 februari Algemene Ledenvergadering VEM

Federatie Rijschool
sinds 1938

Eindhovense Manege
Roostenlaan 309
5644 BR Eindhoven
Tel.: 040-2111237

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
Julia Swart
Toke Uijen
Maartje Feijen
Yvonne Aarts 2x
Victoria ten Cate
Nalino Karsmakers

Agenda

25 dec 2011

Kerstrit senioren

26 dec 2011

Kerstrit jeugd

31 dec 2011

Oud & Nieuw Party

7 jan 2012

Slipjacht

7 jan 2012

Nieuwjaarsborrel

5 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
16 juni 2012

Lustrum 85 jaar

11/12 aug 2012 Ruiterweekend jeugd

alle data zijn onder voorbehoud

Startbewijzen

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

Let’s Party !!!

De redactie
wenst je
gezellige
kerstdagen
en
een gelukkig
en gezond
2012 !

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Ster van de stal:
Jade
Hallo allemaal,
De meesten van jullie zullen Jade al wel kennen.
Jade is een stekelvos merrie van 20 jaar oud, al zou je dat
niet zeggen met de energie die ze heeft. Bij haar vorige
baasje heeft ze ZZ dressuur gelopen, en was dus het ideale
paard voor ons (familie van Griensven) om alles te leren. In het begin was ze heel snel
en sterk en moesten we alle knopjes nog zien te vinden, langzaam lukte dat ook wel,
maar ze was/is zeker niet gemeen. Nu nadat ze al 7 jaar voor ons werkt is ze nog steeds
wel sterk en snel, maar we hebben inmiddels wel geleerd om op haar te rijden en ze is
een echt familie paard geworden waar we nog lang veel plezier van gaan hebben.
Jade vind het heerlijk om verzorgd en geaaid te worden, maar niet op haar hoofd want
dat vindt ze niet zo fijn. Ze is wel een echt damespaard, er is zo af en toe toch wel
weer iets om bang voor te zijn. Bijvoorbeeld toen ze net op de manege stond was ze in
de hoek van de bar bang voor haar eigen schaduw! Toch heeft Jade nog wel een paar
streken bijvoorbeeld: niet alleen naar buiten willen want dat is niet zo gezellig als met
andere paarden. En als ze samen met Friendly rijdt is het natuurlijk leuk om keertje
wedstrijdje te doen in galop.
Groetjes van Solange van Griensven
en Jade (je ziet hen samen op de foto)
.

Hallo ik ben Mazarine.
Jade is deze maand ster van de stal. Jade heeft vier hele lieve baasjes; Edith, Eliette,
Solange en Mazarine. Wij hebben Jade al zeven leuke jaren. Begin dit jaar was ze met
Eliette gevallen en liep ze een half jaar niet goed, gelukkig is het allemaal weer goed
gekomen. Jade is een heel lief paard maar toch nog een beetje ondeugend paard
ondanks dat ze al 20 is, en ik hoop dat ze nog heel lang op deze manege mag blijven
staan. Groetjes Mazarine
De Ster van de stal van volgende keer is Loes. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Loes weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Hans van de
Molengraft
Voor al uw

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

Afscheid van Ruby
Op 29 augustus 2011 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Ruby. Zoals velen
weten, was ik helemaal gek op Ruby! Hij was ontzettend lief en fijn met rijden. Echt
een schatje!
Vanaf de eerste keer dat ik op hem reed, was ik verkocht. Ik heb, vooral op het begin,
heel veel op Ruby gereden en ook erg veel van hem geleerd.
We deden samen behendigheid (wat hij altijd erg spannend vond), dressuur, pas de
deux en mijn eerste sprongetje heb ik gemaakt met Ruby.
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe paarden gekomen en Ruby liep vaak mee in de
beginnerslessen. Ik reed niet meer zo vaak op hem, maar ging nog wel vaak bij hem
staan om met hem te knuffelen.
Op stal was hij ook heel erg lief, een echte knuffelkont! Als hij maar aandacht kreeg,
dan vond Ruby het allemaal wel best. Hij stond al een hele tijd kreupel op stal en ik
wist dat het eraan zat te komen.. Maar toen mij verteld werd dat Ruby nooit meer
beter zou worden en weg zou gaan, was ik daar helemaal kapot van!
Nu ik dit schrijf, springen de tranen weer in mijn ogen.. Ik heb de laatste dagen dat
hij op de manege was dan ook veel tijd met hem doorgebracht, hem verwend en
mooie foto’s van hem gemaakt.
Als mensen me vragen, wie is nu je lievelingspaard? Zeg ik nog steeds Ruby.
Ik mis hem nog altijd verschrikkelijk. Ik denk nog erg vaak aan Ruby en ik zal hem
nooit vergeten. Hij is en blijft voor mij het allerliefste paard!
Vera

Henk, je bent voor velen een
bekend gezicht hier op de
manege, hoe lang kom je
hier al?
Dat zal nu zo’n 17 jaar zijn,
mijn dochter reed hier en die is
trouwens nog steeds lid, toen
kwam ik hier op de manege en
ben lid geworden van de VEM
(Vereniging Eindhovense Manege). Tijdens het 75-jarig bestaan was ik voorzitter van het
bestuur van de VEM en daar heb ik veel voor geregeld, onder andere het verzorgen van
sponsoren.

Interview met
Henk Smetsers

Hoe ben je betrokken geraakt bij het organiseren van de buitenwedstrijden?
Wat ik voor de VEM deed vond ik leuk, maar ik vond het leuker om me meer te gaan
richten op de wedstrijden. We hebben toen (samen met o.a. Ad, Frits, Bert en Ton) de
SHEE (Stichting Horse Events Eindhoven) opgericht, speciaal voor de organisatie van de
wedstrijden.
Hoe begint de voorbereiding voor het wedstrijdseizoen?
Eerst wordt de agenda afgestemd met die van de VEM en de Manege. Al voor januari is
de planning klaar. Die moet ingediend worden bij de Kring Eindhoven en Regio Brabant,
om te kijken of de wedstrijden niet tegelijk plaats vinden met wedstrijden op andere
plaatsen in de buurt. Als alles is goedgekeurd wordt er een definitieve planning gemaakt.
Wat moet er daarna allemaal geregeld worden?
Er moeten juryleden gezocht worden voor de wedstrijden en voor het springen ook een
parcoursbouwer natuurlijk. Gelukkig zijn er altijd verschillende vrijwilligers, waar ik op
terug kan vallen tijdens de wedstrijden. De wedstrijdtarieven en het inschrijfgeld moeten
worden afgestemd met het bestuur. Uiteraard ben ik het aanspreekpunt voor de inschrijving van alle deelnemers en worden op basis daarvan de wedstrijdlijsten aangemaakt en
de daaruit vloeiende wedstrijdindeling.
Is er veel animo voor de wedstrijden op onze manege?
Ja, we hebben hier een hele mooie locatie en we proberen ook altijd zo veel mogelijk
ruiters te bereiken. Ik heb zo’n 400 tot 500 ruiters in het bestand die allemaal gemaild
worden, ook worden er mails gestuurd naar verenigingen in de Kring Eindhoven en plaatsen we het vraagprogramma op startlijsten.nl. Ruiters komen ook echt vanuit het hele
land en zelfs vanuit het buitenland om hier in Eindhoven bij ons aan wedstrijden deel te
nemen.
Hoe gaat de inschrijving van de ruiters?
Er is een programma gemaakt speciaal voor het inschrijfsysteem, dit wordt online gezet
en daar kunnen de ruiters zich inschrijven. Ongeveer een week voor de wedstrijd stopt
de inschrijving, maar het komt ook wel voor dat er op het laatste moment nog extra inschrijvingen bij komen. Er moet gekeken worden of de rubrieken niet te groot worden en
hoe de verdeling over de dagen moet worden gemaakt, dit gebeurt ook in overleg

met de parcoursbouwer.
Er komt dus nogal wat bij kijken?
Ja, er valt veel te regelen, zo moet er ook een parkeervergunning aangevraagd worden,
er moeten sponsoren gezocht worden voor de hindernissen, de prijzen moeten geregeld
worden, de catering moet geregeld worden, het secretariaat moet in orde gemaakt
worden en natuurlijk moeten er helpers geregeld worden. Natuurlijk doe ik niet alle
werkzaamheden alleen en krijg ik veel steun van Judith en Alex, en Yvonne, de bedrijfsleidster.
Zijn er veel vrijwilligers die komen helpen?
De vrijwilligers zijn erg belangrijk; zonder deze hulp kunnen de wedstrijden niet zo
soepel verlopen. Dus als je zin hebt om mee te helpen, laat het weten op de manege. Er
wordt ook rekening gehouden met welke vrijwilliger wat doet, en dat het goed bij elkaar
past. Volgend jaar komt er bijvoorbeeld een ander digitaal schrijfsysteem bij de
dressuurwedstrijden; de vrijwilligers moeten hier ook mee om kunnen gaan.
Wat moet er op de dag van de wedstrijd nog gebeuren?
Het meeste werk zit in de voorbereiding, op de dag zelf ben ik aanwezig als aanspreekpunt en om ad hoc oplossingen te zoeken als er zich problemen voordoen: bijvoorbeeld
als er ineens op het laatste moment een ringmeester geregeld moet worden.
En als de wedstrijd voorbij is?
Dan hebben we natuurlijk de financiële afwerking. Er gaan heel wat uurtjes in zitten. In
september zijn de laatste wedstrijden en na afwikkeling daarvan beginnen we eigenlijk al
weer met het volgende seizoen.
Wat is voor jou de motivatie om dit te doen, wat is het leukst?
Ik vind het contact met de mensen erg leuk, je hebt met zoveel verschillende mensen
te maken. Ik vind het fijn als een wedstrijddag soepel verloopt en ik hou ervan om te
zorgen dat alles goed geregeld is en dat iedereen tevreden is.

Henk, bedankt voor
je tijd en het
interview.
We missen natuurlijk wel iets kenmerkends op jouw
foto?
Ja, een sigaar!

Uitwisselingswedstrijd
Op zaterdag 12 november en zondag 20 november vonden de uitwisselingswedstrijden
met EEPM plaats. Nadat de eerste avond geëindigd was in een gelijkspel, kon het nog alle
kanten op. De 2e wedstrijd was op zondagmiddag op onze manege. Het was lekker druk
met deelnemers en kijkers.
Van Trudy begrepen we dat deze wedstrijden al zo’n 50 jaar plaatsvinden.
Haar vader en de vader van Wilfred waren vrienden en organiseerden dat eerst en nu
wordt het nog steeds regelmatig georganiseerd. Eerst deed de manege in Leende ook
nog mee.
Zo’n uitwisselingswedstrijd is ook wel eens georganiseerd met
manege De Roosberg uit Bavel. Het is altijd een uitdaging om
op een vreemd paard je wedstrijdje te rijden.

Dit jaar won EEPM, de volgende keer gaan wij natuurlijk weer
voor de winst!















Nieuw lid: Marjolein van Hoof
Daar sta ik dan, voor de ingang. Ga ik dit echt doen? Ja! Ik loop naar binnen en die typische paardengeur komt me tegemoet. Die heerlijk geur, die me even het gevoel geeft dat
ik zeventien jaar jonger ben.
Want zo lang is het geleden
dat ik voor het laatst in een
manege was.

“Dit is na 17 jaar
nog steeds leuk,
I’m back in
the saddle!”

Jarenlang was dit mijn grote
hobby. Ik was zo’n typisch
paardenmeisje: mijn tienerkamer was gevuld met posters
van die prachtige dieren, ik had
een paardenagenda en mijn
weekenden bracht ik door op
de manege. Totdat mijn eerste echte vriendje in beeld kwam. Paardrijden? Nee, laat mij
maar lekker stappen en leuke dingen doen met die eerste ‘grote liefde’.
En nu, zeventien jaar later, is het juist de liefde die me weer terugbrengt naar de manege. Of beter gezegd: einde van de liefde. Na een jarenlange relatie, ben ik weer single.
33 Jaar en mijn leven staat op z’n kop. Van een fijn huis naar een studiootje op zolder.
Van zekerheid naar een leven waarin niets meer echt zeker lijkt. En ja, dan raak je in een
dip.
Terwijl ik voor de zoveelste keer met een wijntje op mijn Ikea-bankje naar depressieve
muziek luister, neem ik een besluit: genoeg getreurd, ik ga mijn leven weer leuk maken!
Weer genieten zoals in mijn tienertijd. Alles leek toen zo simpel. Ik denk terug aan de
leuke tijden op de manege en dan weet ik het: ik ga weer paardrijden! Ja, dat wordt de
eerste stap naar een ander leven.
En dus sta ik hier, tussen de stallen, te genieten van de geur en van die prachtige dieren.
Een beetje zenuwachtig, dat wel. De paarden lijken groter dan ik me herinner: kom ik
er überhaupt wel op? Ik kijk op het lijstje en zie achter mijn naam ‘Coolio’ staan. Oké,
cool! Ik loop naar hem toe: ja, hij ziet er lief en vertrouwd uit. ‘Jij gaat mij er vast niet
afgooien’, fluister ik hem toe terwijl we naar de bak lopen.
Ik steek mijn voet in de beugel, pak het zadel vast, trek mezelf op en slinger mijn andere
been over het zadel. Ik zit...en ik geniet! Oké, het paardrijden zelf gaat niet meer zo
goed als toen. En ja, die spierpijn na afloop was behoorlijk. Maar dit is, na zeventien jaar,
nog steeds leuk! Ik rijd een nieuw leven tegemoet. I’m back in the Saddle!
Marjolein van Hoof
hiernaast zie je een foto van Marjolein met Sanneke

Springen
Tijdens het zomerseizoen wordt er heel wat afgesprongen in de buitenbak. Veel ruiters
van de manege wagen een sprongetje tijdens de oefenwedstrijden.
Op de kleurenpagina’s willen we je deze keer een aantal foto’s laten zien van het
springen. De foto’s zijn gemaakt door Eliëtte.
Twee fanatieke springruiters op de manege zijn Nick en Laura, zij vertellen hieronder
wat over zichzelf.

Hallo allemaal,
Er werd mij gevraagd een stukje te schrijven in deze Chambrière.
ik sta vanaf de herfstvakantie weer op de manege, met mijn pony Rieboy.
Rieboy is een ruin van 11 jaar en het is een D-pony.
Wij gaan ook vaak met Rieboy op concours ik spring nu nog het B met hem maar hij kan
nog veel meer!
ik rijd elke woensdagavond van 7 tot 8 in de springles van Bert.
Ook ben ik al 2 keer naar Nieuwvliet geweest waar we heerlijk op het strand konden
rijden!
Verder is Rieboy een hele lieve en fijne pony.
Hij is een super sportpony maar je kunt er
ook een fijn bosritje mee maken.
Groetjes Laura

Hallo,
Ik ben Nick van de Mortel, ik ben 15 jaar.
Mijn paard heet Nashville, een 9 jarige ruin.
Ik spring wedstrijden en dat is bijna ieder
weekend het hele jaar door.
Ik hoop jullie een keer op stal tegen te
komen!
Groetjes Nick en Nashville

op de foto’s hiernaast zie je Laura met Rieboy
en Nick met Nashville

Boven zie je Femke met Ibn, onder Janneke met Frenky

Boven zie je Mo met Harry, onder Milou met Bertje

Hieronder zie je foto’s van Monique van Uden, lees het interview met haar

Interview met Monique van Uden
Hoi Monique, veel mensen kennen jou natuurlijk nog van al die jaartjes dat je
hier op de manege hebt rondgelopen. Maar voor diegenen die je niet kennen,
kun je jezelf even voorstellen?
Ooit eens in een ver verleden ben ik in Venray geboren en heb daarna mijn jeugd in Veldhoven doorgebracht. Toen ik naar de Grafische School kon ben ik in Eindhoven op kamers
gaan wonen. Uiteindelijk ben ik bij Vrijdag Premium Printing (drukkerij Vrijdag) gaan
werken en dat tot op de dag van vandaag, afgelopen september had ik daar mijn 25jarig
jubileum. Met deze vraag kwam ik er met een schok achter dat ik hier al bijna 20 jaar op
de manege kom, de tijd galoppeert voorbij.
Je paard Itan stond hier vroeger op de manege, hoe gaat het nu met hem?
Ja Itan heeft hier zo’n 12 jaar gestaan maar door problemen met zijn gewrichten moest
hij met pensioen en nu staat hij alweer anderhalf jaar op de wei, in een kleine kudde en
dat gaat ontzettend goed. Ik ga er elke week heen en hij komt dan hinnikend op me af,
vooral voor die emmer muesli en de wortelen....
Rij je zelf nog paard?
Ik heb een tijdje op Ijslandse paarden gereden en heel af en toe krijg ik de kans om weer
eens op de manege te rijden, laatst mocht ik Friendly een maandje op de maandagavond
meenemen en dat vond ik erg leuk, en gezellig met Jessica en Maserati.
Op stal voelde het alsof ik nooit weg ben geweest, haha.
In de Chambriere zien we regelmatig mooie foto’s van jou, zoals in het vorige
nummer de foto’s van Orlando. Wanneer is je interesse voor de fotografie
ontstaan?
Dat is al in mijn jeugd ontstaan en voor mijn gevoel heb ik altijd een camera gehad,
vanaf het moment dat ik van mijn vader een spiegereflexcamera (voor de jeugd van nu;
nog met een fotorolletje) kon overnemen was ik er onafscheidelijk mee. Daar was niet
altijd iedereen blij mee....
Welke onderwerpen fotografeer je zoal?
Heel veel onderwerpen vind ik interessant, mijn voorkeur gaat uit naar dieren, mens en
dier, portretfotografie schijnt me ook wel te liggen, macro en landschappen, zwart-wit
fotografie vind ik erg interessant, nachtfotografie etc etc.
Afgelopen jaar (2010-2011) heb ik nog een zeer uitgebreide cursus van 8 maanden in
digitale fotografie gevolgd, veel geleerd! Ook kan ik zelf de foto’s bewerken, als het nodig
is, in photoshop, een leuk voorbeeld daarvan is de kerstkaart van de manege, vorig jaar.
In 2010 ben ik mee geweest naar Nieuwvliet om te fotograferen, ik heb daar genoten
vooral van de blijheid en plezier van mens en dier!
Wil je je in de toekomst ook professioneel gaan richten op de fotografie?
Nee, ik heb een hele fijne baan met veel afwisseling en fotografie is voor mij echt een
hobby, een heel erg uitgebreide dan...ik ben er wel elke dag mee bezig om mijn kennis

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 10.00 - 19.00 uur
Vrijdag
10.00 - 20.00 uur
Zaterdag
10.00 - 17.00 uur

te vergroten door veel te lezen en te oefenen.
Sommige pensionklanten hebben al een mooie reportage laten maken van hun
paard door jou. Kun je hier wat meer over vertellen?
Dit jaar heb ik voor de verjaardag van Loes een spontane fotoshoot van Friendly gedaan,
met de hulp van Jalaine, als verrassing voor de jarige. Later zijn deze foto’s op facebook
gezet en dat heeft het een en ander in gang gezet. Ik heb erg leuke reacties gehad en
aanvragen voor foto-series. Die shoots zijn heel gaaf geweest om te doen en ik kijk nog
steeds met plezier terug naar de foto’s die gemaakt zijn. Zowel de paarden als hun baasjes waren perfecte fotomodellen. Ik hou er ook van om er af en toe wat creatieve foto’s
bij te doen, bewerkt in zwart-wit of anders, ik ben altijd weer benieuwd naar de reacties.
Mochten er mensen zijn die hun paard of pony door jou willen laten fotograferen, hoe kunnen ze je dan bereiken?
Ik ben natuurlijk te vinden op facebook, daar staat ook een portfolio op van de paarden
die ik tot nu toe (op aanvraag) heb gemaakt. Deze staat openbaar dus je hoeft niet perse
vrienden te zijn. Je kan daar altijd een bericht aan me sturen of via mjj.uden@gmail.com
Ook als je iets anders gefotografeerd wilt hebben, de hond of kat of....., ik maak foto’s
op locatie dus bij de mensen thuis of in natuurlijke omstandigheden (de wei, bos), dus
geen studiofoto’s.
Je gaat je vanaf nu ook inzetten voor de Chambrière?
Ja, ik ga de aangeleverde kopij nakijken
op tekstfoutjes en zinsopbouw zodat het
goed in de Chambrière terecht komt.
Wil je zelf nog iets kwijt aan de
lezers?
Ja, ik hoop dat jullie het een leuk interview vonden en tot ziens op de manege!!

Monique, bedankt voor je tijd en het
interview! We vinden het hartstikke
fijn dat je ons gaat assisteren bij het
maken van de Chambrière! En we
hopen nog veel mooie foto’s van je
te zien!

Op de foto’s op de kleurenpagina
zien jullie Monique met Itan en
een foto die Monique heeft
gemaakt in de dierentuin.

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

Wist je dat ???
...Bert Nederlands kampioen is geworden in het Z
springen?
...Alexander Winters Nederlands kampioen is
geworden in het M springen bij de pony’s?
...Malin de Vries kampioen is geworden in de
dressuur?
...wij trots zijn op deze ruiters van onze manege?
...wij gelukkig weer hulp gaan krijgen bij het maken
van de Chambrière?
...Toon Ras onze redactie komt versterken?
...hij zich in het volgende nummer zichzelf zal voorstellen?
...Monique van Uden de correctie van de stukjes gaat doen?
...Saskia Soetendal ons ook gaat helpen met wat werkzaamheden?
...wij altijd nog meer hulp kunnen gebruiken?
...je je bij ons kunt melden als je iets wilt doen?
...Max en Femke de jeugdredactie helaas niet kunnen voortzetten?
...wij hen bedanken voor hun inzet?
...EEPM de uitwisselingswedstrijd heeft gewonnen?
...wij hen daarmee feliciteren?
...wij volgende keer weer revanche willen?
...Esprit zich laatst niet zo lekker voelde?
...zij de dierenarts trakteerde op een smeuïge verrassing?
...de familie Koopman een paard gekocht heeft?
...wij hen bij deze willen vragen een stukje te schrijven over hun aanwinst?

Een goed begin
van het nieuwe jaar:
Slipjacht
en
nieuwjaarsborrel
op 7 januari

Omgang
met
paarden
Omgang met en kennis van het paard is
een belangrijk onderdeel van veilig
paardrijden. Weten of beter nog voorzien
hoe een paard reageert, kan problemen
en ongelukken voorkomen. Twee
karaktereigenschappen bepalen het
gedrag van het paard. Het is een kuddedier en het is een vluchtdier.
De eerste eigenschap houdt in dat er,
zoals bij alle in kuddes of groepen
levende dieren een bepaalde rangorde
bestaat. Het tweede dat paarden bij
dreigend gevaar vrijwel altijd zullen
doen is vluchten. De mens zal dus een
zodanige verstandhouding met het paard
moeten opbouwen, dat het hem vertrouwt, hem of haar aanvaardt als hoger
in rangorde staande en dus zal gehoorzamen. Uiteraard is het voor de bezitter
van een eigen paard makkelijker deze
verstandhouding op te bouwen dan voor
een manegeruiter die een paard 1 of 2
keer per week ziet en dan veelal nog
van paard wisselt. Het basisprincipe
blijft echter gelijk. Als het paard op een
besliste, maar vriendelijke en vertrouwen
gevende manier en met begrip voor zijn
eigenschappen tegemoet wordt getreden
kan dat de omgang aanzienlijk vereenvoudigen.
Gezichtsvermogen
Het paard kan door hoofd en hals veel
te bewegen zowel dichtbij en veraf en
ook opzij vrij goed zien, maar weinig in
perspectief. Bovendien ziet het paard
vrijwel niets van datgene wat zich recht
boven hem of direct achter hem bevindt,
maar wel iets dat van daaruit te voorschijn komt. Daarom is het verstandig

om het paard te waarschuwen als het
paard van achteren of schuin van opzij
wordt benaderd. Pas op dat u bij het
rijden geen losse, fladderende kledingstukken draagt, omdat het paard daarvan kan schrikken.
Gedrag
Terugkomend op de rangorde, moet er
altijd rekening mee gehouden worden
dat paarden elkaar bijten of slaan om
een bepaalde positie binnen de kudde
te verwerven of te bevestigen. Dat kan
bijvoorbeeld gebeuren tijdens een
groepsles in de rijbaan of een groepsrit
in het terrein waar een paard plotseling
uithaalt naar het paard achter hem
omdat het te dichtbij komt. In het terrein
behoren paarden die dit regelmatig doen
als waarschuwing een rode strik in de
staart te dragen. Kom ook nooit te dicht
in de buurt van paarden die elkaar
terecht wijzen want het is mogelijk dat
u per ongeluk een trap krijgt. Dat is
overigens iets anders dan een paard dat
zich uit angst, of door een ondoordachte,
als bedreigend ervaren, handeling of een
andere oorzaak tegen de mens keert.
In dat geval moet u proberen de normale
rangorde zo snel mogelijk te herstellen.
Dat gebeurt immers ook in de kudde.
Dat geldt ook als een paard probeert
het leiderschap op subtiele wijze aan te
vechten door bijvoorbeeld zijn voet op
de voet van de ruiter te zetten. Het
paard geeft daarmee aan dat de ruiter
voor hem opzij moet gaan, zoals een
lager in de rangorde staand paard wegloopt als een hoger geplaatst paard op
zijn plek wil grazen. Van belang is dat u
geen angst toont, maar respect afdwingt.

Oproep:
wie rijdt er op maandag???
In de Chambrières van volgend jaar willen we in elk nummer een dag centraal stellen.
We beginnen in nummer 1 natuurlijk met de maandag. Dus als je op maandag rijdt of
werkt of gewoon gezellig komt kijken, laat het ons weten, we horen graag wie of wat
jullie graag terug willen zien in de Chambrière.
Stuur je stukje of vragen naar: redactie@eindhovensemanege.nl

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

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

deButsmutsjes

Het Capje
Hoi, hierbij even een oproepje aan Laura Blankers.
De vorige keer is het capje aan jou doorgegeven, stuur ons je
stukje zodat het capje de volgende keer weer doorgestuurd kan
worden. Alvast bedankt!

Boekentip
BEN JIJ OOK ZO GEK OP PAARDEN?
door Erich Ballinger
Hét boek voor de beginnende paardenliefhebber. Smokey, de grote hengst van
de manege, vertelt in dit boek alles over zichzelf en zijn collega’s. In dit boek
kom je te weten hoe je een paard moet verzorgen, wat een paard moet eten
en hoe je ‘Paards’ kunt verstaan. Ook lees je wat voor kleren je aan moet
trekken als je gaat rijden, welke
uitrusting het paard nodig heeft en hoe
je het paard kunt sturen. Verder vertelt
Smokey wat een vlok en een sneb is,
wat draf en galop inhouden en welke
lichaamsdelen een paard wel heeft, maar
jij niet.
Door de vele grappige tekeningen en
humoristische teksten is dit boek
ontzettend leuk om te lezen en kom je
ook nog eens alles te weten over
paarden.
(8 jaar e.o., € 11,45 (Sjaloom), ISBN 90
6249 345 9)

Mopjes
Anne komt op haar eerste buitenrit in botsing met een wandelaar.
“Hee kun je niet uitkijken!” roept de pechvogel.
“Uitkijken wel”, zegt Anne,”maar paardrijden nog niet.”

Peter komt thuis uit de kleuterschool.
“Mama,” zegt hij, “de juffrouw van ons is heel erg dom. Ze heeft nog nooit
een paard gezien.”
Moeder:”Hoe kom je daar nou bij?”
Peter:”Nou, ik had een paard getekend en ze wist niet wat het was.”

De Miniclub
Hallo allemaal,Mijn naam is Lynn en ik heb op 22 oktober voor het eerst in de miniclub
gereden! Ik ben 5 jaar en kom al mijn hele leven ;) op de manege, dit komt door ons
mam die mij al van baby af aan meeneemt samen met mijn 2 broers. Ik vind de
paarden heel leuk, maar Penotti is echt mijn allerliefste vriend(in)! Vroeger toen ik echt
klein was, vond ik Herby het liefste, maar toen ik Penotti zag met haar mooie stippen was
ik verkocht. Als ik zelf een keer niet meega naar de manege zeg ik altijd tegen mama dat
ze Penotti moet aaien of iets lekkers geven van mij.
Dus toen de miniclub begon dacht mama dat ik wel zou willen rijden, maar dat bleek toch
niet zo vanzelfsprekend… ik stond op de lijst maar streepte heel snel mijn naam door, ik
ging ECHT NIET rijden. Nadat ik mama getroost had, ja die vond het echt heel jammer,
besloot ik een paar weken later dat ik toch wel wilde rijden. Dus toen ik weer op de lijst
stond, liet ik mijn naam maar staan en op de 22e was het dus zover. Ik had ons mam de
opdracht meegegeven dat ze aan Trudy moest vragen of ik op Penotti mocht (natuurlijk),
maar Trudy was me al voor. Ze had me al op mijn lievelingspaard gezet. Ik vond het
super! Op de foto probeer ik Penotti bij de oren te pakken! We deden hele leuke dingen
zoals slalom en we gingen zelfs nog een rondje buitenrijden ik heb zelfs al een beetje
leren lichtrijden en ons mam had de volgende dag kei spierpijn van het rennen door de
bak. De volgende keer kom ik zeker weer. De miniclub is kei leuk!!!!
Heel veel groetjes van Lynn en mama Henriette

Nieuwe paarden op stal
De laatste tijd zijn er een aantal nieuwe paarden op stal gekomen, sommige heb je al
gezien in de Chambrière, andere nog niet. Yvonne heeft voor ons wat leuke weetjes over
de paarden op een rijtje gezet. Eliëtte zorgde voor de foto’s.

Pipi:
Onze gespikkelde pony Pipi, ook wel “Mini-Penotti” genoemd, is een merrie en geboren in
2000. Ze staat ingeschreven in het stamboek van de NRPS (Nederlands Rijpaarden Stamboek). Ze meet 1,30 meter en is hiermee ongeveer net zo groot als Herbie!
Speciaal voor de kleine ruitertjes!

Kevin:
Kevin is al iets langer bij de Eindhovense Manege. Deze Gelderse ruin van 1,70 meter
heeft als vader Ahoy en de vader van de moeder is Wouter! Hij is groot en sterk en
hierdoor zeer geschikt voor onze lessen!

Prada:
Deze vlotte merrie staat sinds een half jaartje bij ons op de manege. Ze is op 29 april
1997 geboren in Nistelrode en heeft als vader Lemontiet. Ze maakt deel uit van het
KWPN (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland)-stamboek, net als de meeste paarden in
Nederland.

Uniek:
De Eindhovense manege is niet de eigenaar van Uniek. Will van de Linden stelt haar
beschikbaar voor de manege, waar we erg dankbaar voor zijn! Ze is geboren in 1996 bij
Stal Roelofs en heeft als voorouders Calido en Joost. Uniek is ook een KWPN-er!

Baileys:
Baileys is een KWPN-merrie van 14 jaar en gefokt in het Brabantse plaatsje Goirle. Deze
grote dame heeft al enkele veulens op de wereld gezet, voordat ze op de manege kwam.
Haar afstamming is Ahorn X Cassini. Volgens haar paspoort is ze 1,68 meter.
Dit vriendelijke paard verwelkomen wij graag in ons team!

Esprit:
Een pittige, zwarte (voormalige) fok- en sportmerrie uit Limburg, dat is Esprit
(“Mini-Maserati”). Ze heeft als keurmerrie al een goede prestatie geleverd en heeft
daarnaast nog M1 dressuur gelopen. Ze is 1,63 meter en heeft als afstamming
Hemmingway X Ferro. Nu mag ze in de manege haar dienst doen, wat boven verwachting
goed gaat!
links op de foto zie je Baileys, rechts Esprit

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 rekeningnr.
10.11.82.287 t.n.v.: 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.

