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Bestuursmededelingen
Op 6 februari is er niet 1 maar zijn er 2 Algemene
Ledenvergaderingen geweest. Bij de tweede ALV hebben
de aanwezige leden unaniem ingestemd met het wijzigen
van de statuten van de VEM conform het aangeboden
concept. Inmiddels zijn de nieuwe statuten gepasseerd
bij de notaris en verzonden naar de KNHS.
Tijdens de ALV zijn de afgetreden leden herkozen en als
voorzitter van de VEM ben ik blij dat we met hetzelfde
bestuur het 85ste jaar van de VEM ingaan.
Wederom weer veel activiteiten dit jaar, georganiseerd
door de VEM en diverse activiteitencommissies.
Het is fijn om dan bestuursleden en vrijwilligers te
hebben waar men op kan bouwen en vertrouwen.
85 jaar VEM gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij!
Zaterdag 16 juni, middag en avond, is er een reünie
met diverse leuke activiteiten en natuurlijk een gezellige
feestavond, info hierover volgt. Let op je brievenbus, lees
de Chambrière, bezoek de website;
www.eindhovensemanege.nl, hou Facebook en Twitter in
de gaten!
Ad Kuipers
voorzitter VEM

Inleveren kopij
volgende
Chambrière

Agenda

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
16/1
17/1
18/1
21/1
25/1
27/1
27/1
27/1
01/2
03/2
03/2
06/2
06/2
07/2
08/2
09/2
10/2
11/2
14/2
14/2
18/2
18/2
20/2
21/2
22/2
25/2
07/3
08/3
08/3
08/3
10/3
14/3
14/3
15/3
19/3
20/3
20/3
20/3

Merel Aarts
		
Lizan Buytels
		
Britt Timmermans
Maud Nijssen 		
Danielle Hamelrink
Kitty van der Ploeg
Ellen Kuipers 		
Monique v.d. Sande
Daphne Slaats 		
Finette van Berkel
Farah Koeiman 		
Sterre van Bommel
Alyssa v.d. Sangen
Floor de Wolf 		
Leila Mir 		
Miranda Jansen 		
Britt Legeland 		
Madelon van Lieshout
Vera de goede 		
Maartje Feijen 		
Maud Nijssen 		
Danielle van de Elsaker
Sanne van Lieshout
Robin Key (2X)		
Floor Nijs 		
Fieke Verhiel 		
Bianca Meijers 		
Vera de Goede 		
Audrey Gruszka 		
Yvonne Aarts 		
Ceder Stompff 		
Doris Vosters 		
Leila Mir 		
Janneke van Lieshout
Amber van de Sande
Nalino Karsemakers
Daniel Datema 		
Miranda Jansen 		
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Oranjeritten

11-13 mei 2012 KNHS springen paarden
5 mei 2012

Oefenspringwedstrijd

11-13 mei 2012 KNHS Springen paarden
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13 mei 2012

FNRS Dressuur

17 mei 2012

Ochtendglorenrit

26 mei 2012

Oefenspringwedstrijd

27-28 mei 2012 Pinksterritten
2-3 juni 2012
KNHS dressuur
		pony’s/paarden
9-10 juni 2012 KNHS springen paarden

! 16 juni 2012 Lustrum 85 jaar !
23 juni 2012

Oefenspringwedstrijd

1-5 juli 2012

Ponykamp

7 juli 2012

Oefenspringwedstrijd

14-15 juli 2012 KNHS dressuur/ springen
		paarden
28-29 juli 2012 KNHS Kür op muziek
4-5 aug 2012

KNHS springen paarden

11/12 aug 2012 Ruiterweekend jeugd
18 aug 2012

Oefenspringwedstrijd

24-26 aug 2012 KNHS Springen paarden
31 aug - 1-2 sep KNHS Springen pony’s
alle data zijn onder voorbehoud

De dinsdagavond
van Saskia Soetendal
Sinds 3 jaar ben ik opnieuw gaan paardrijden. Ik heb vanaf mijn 8ste tot dat ik 17 was
gereden op Manege Cahama in Nuenen. Ik heb daar een hele leuke tijd gehad maar op
mijn 18de kon ik het niet meer combineren met alle andere hobby’s en bijbaantjes. 4
jaar geleden kwam ik in mijn stage (PoloRepublic) weer in aanraking met paarden en dan
merk je dat paardrijden in je bloed zit. Toen ik de mogelijkheid op een presenteerblaadje
kreeg om weer een les te gaan rijden, heb ik deze met beide handen aangegrepen en dat
is inmiddels alweer 3 jaar geleden.
Mag ik je voorstellen aan mijn dinsdagavond op onze geliefde manege:
Bij binnenkomst word je altijd welkom geheten door een, nog ietwat rustige delegatie
aan de bar. Mocht je, je dan nog niet welkom voelen en je even naar de les van 7 uur
zit te kijken, krijg je meteen een vriendelijke zwaai van Ramon die iedereen altijd een
warm welkom geeft. Even wat drinken en dan richting de stallen. Waar mijn lesgenoten
druk bezig zijn met opzadelen. We lijken strebers omdat we altijd 5 of 10 minuten eerder
klaar zijn, maar dat is meestal om even bij te kletsen over alle koetjes en kalfjes van de
week. 20.00 uur scherp zwaait
Karlijn de deur open om met
de les te beginnen. Vanaf de
bar lijken we een ongeorganiseerd zooitje, maar voor ons,
heel goed te doen. We rijden
voor onszelf terwijl Karlijn ons
gezamenlijke opdrachten geeft.
Na de les komt iedereen aan de
bar nog een drankje drinken om
de avond af te sluiten. Voor mij
een heerlijke combinatie tussen
inspanning met een flinke dosis
humor.
Het kan kloppen dat je me
vaker op de manage ziet dan op
dinsdagavond. Dat komt omdat
ik nu ruim een jaar mezelf inzet
voor de activiteitencommissie
en dus mijn steentje bijdraag
bij de vele activiteiten die
georganiseerd worden. Daarnaast heb ik gezegd dat ik bij
de Chambrière wil bijspringen
waar ze me nodig hebben.
Groetjes Saskia

De dinsdagavond
van Erik Verkampen
Hoi,
Sinds oktober ben ik begonnen met paardrijden, daarvoor heb ik nog nooit paard
gereden. Ik ben begonnen door mijn vriendin. Door haar ben ik in aanraking gekomen
met paardrijden, en vond ik het toch wel leuk! Tegenwoordig kom ik elke dinsdag rijden.
Maar even iets over mezelf, ik ben Erik Verkampen en 22 jaar oud. Ik woon momenteel
op kamers in Tilburg, daarvoor woonde ik in Aalst. Momenteel ben ik aan het afstuderen
voor de HBO opleiding bouwtechnische bedrijfskunde.
Na deze opleiding, ga ik de master vastgoedkunde doen. Mocht je meer van me willen
weten, kun je me dat altijd vragen!
Groeten,
Erik

Ster van de stal: Esprit
Beste paardenvriendjes,
Bijna een jaar geleden kwam ik voor het eerst op de
Eindhovense manege, waar ik in de dinsdagavondles werd
ingedeeld. Wat mij meteen opviel is de vriendelijkheid die er heerst op de manege, ik
voel me hier vanaf het begin echt super thuis!
Afgelopen zomer werd ik ingedeeld op Esprit, een nieuwe, super mooie, black beauty!
Angelien zei al meteen dat het een pittige tante zou zijn. Dat vond ik eigenlijk meteen
wel interessant klinken, want ik hou wel van een paardje met wat pit!
Toen ik uiteindelijk op Esprit reed, had ik niet verwacht dat paardrijden nog leuker zou
kunnen zijn dan dat ik het al vond (terwijl ik al 14 jaar paardrijd)! Er ging echt een
wereld voor mij open! Wat een super beestje! Ik was meteen helemaal verliefd!
Ik kwam er achter hoe weinig
paarden er eigenlijk zijn waar
je echt zo’n perfecte klik mee
hebt.
Ik vind het erg fijn dat ik nog
steeds bijna elke week op
Esprit mag rijden. Een vlotte
tante is het wel, maar als je
één paard kunt vertrouwen,
is het Esprit. Echt een gouden
hartje!

Judith Verhoeven (les op
dinsdag om 21:00 uur bij
Karlijn)

De Ster van de stal van volgende keer is Pippi. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Pippi weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Interview met Karlijn
Bianca interviewde Karlijn;
Hoi Karlijn,
Zo, net goed en wel gewend hier op de manege en dan moet je al een interview
geven. Echt onbekend ben je hier niet meer, want je geeft inmiddels les op dinsdagavond, woensdagavond en tijdens Erin’s zwangerschapsverlof ook tijdelijk
op de donderdagavond. Ik ken je nu wel een beetje maar natuurlijk nog niet
echt, daarom nu nog een paar vragen. Daar gaan we; vertel eens iets meer
over jezelf ?
Ik ben Karlijn Scheepens, 25 jaar en ik woon in Best.
Geweldig dat je hier les geeft maar hoe ben je hier terecht gekomen?
8 jaar geleden heb ik voor mijn opleiding bij het NHB Deurne al een stage gelopen bij de
Eindhovense manege, ik heb toen een hele leuke tijd gehad. In de jaren daarna kwam
ik af en toe nog wel eens langs en toen ze een half jaar geleden iemand zochten voor de
dinsdagavond ben ik dat gaan doen.
Na een tijdje kwam de woensdagavond daar ook bij en je vond mij tijdelijk zelfs drie
avonden in de week op de manege, omdat ik tijdelijk Erin’s lessen op donderdagavond
over heb genomen.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Heb je zelf paarden ?
Ik heb drie paarden waar ik mee rijd en twee jonge paarden voor de toekomst. Ze heten:
Anais de Mesille (mijn liefste en beste paard!), Doerak, Fellow, Chloe en Mirella.
Daarnaast heb ik een hele ondeugende shetlandpony, Pukkie.
Rijd jij ook paarden van anderen?
Ik heb altijd paarden van anderen gereden, op het moment rijd ik wedstrijden met
Frenkie van Janneke en Mark.
Ben je wel eens bang geweest met/voor een paard?
Ik heb best wel eens enge dingen meegemaakt, maar ik ben nooit echt bang geweest
voor een paard.
Val jij nog wel eens van een paard en wanneer was je laatste keer?
Ik val zelden van mijn paarden af, de laatste keer is een jaar geleden van mijn toen
3-jarige paard wat net zadelmak was, maar eigenlijk telt dat niet mee, omdat ik nog
niet eens in het zadel zat. De laatste keer dat ik echt hard van een paard gevallen ben is
een jaar of 5 geleden, toen heb ik een week plat gelegen omdat ik mijn heup en bekken
zwaar gekneusd had.

Wat vind jij zo leuk aan paarden?
Ik rijd graag springwedstrijden en vind het leuk hier met mijn paarden naartoe te
werken, maar ik kan ook genieten als al mijn paarden lekker in de wei staan en met
zijn allen rondcrossen. Ik vind paarden gewoon hele mooie dieren en de paardensport
verveelt me nooit.
Heb je nog wensen wat betreft de paardensport?
Ik heb een paar hele leuke jonge paarden waar ik veel verwachtingen van heb, ik hoop
dat deze verwachtingen uitkomen en dat ik fijn wedstrijden kan rijden met mijn paarden.
Mijn wens voor de nabije toekomst is dat het veulentje uit mijn favoriete paard, Anais de
Mesille, gezond geboren wordt en opgroeit.
Werk je nog naast het paardrijden en het lesgeven en hoe combineer je dit
allemaal?
Ik heb een fulltime baan bij de Rabobank Het Groene Woud Zuid in Oirschot. Daarnaast
werk ik af en toe in het weekend bij JK Horsetrucks & Horses als ruiter.
Zijn er op de manege paarden/pony’s die bij jouw echt opvallen en waarom?
Paarden die mij in positieve zin opvallen zijn onder andere Uniek en Lorenzo, omdat ze
bijna altijd braaf zijn en ook heel onervaren ruiters hier fijn op kunnen rijden. Paarden
waar ik ooit wel eens gek van wordt zijn onder andere Pim en Penotti als ze weer eens
een eigenwijze bui hebben en meer stilstaan dan vooruit gaan.
Als we straks weer naar buiten mogen op wie zou jij dan willen rijden ?
Dat maakt me niet zoveel uit, ik vind alle
paarden wel leuk om op te rijden. Als
ik dan toch echt een keuze zou moeten
maken dan lijkt Esprit me wel een heel
fijn paard om op te rijden.















Is er iets wat je toch nog lastig vind
tijdens het lesgeven?
Niet echt, al vind ik het natuurlijk niet
leuk als er mensen van hun paard vallen.
Wat vind jij het leukste om ons te
mogen/kunnen leren?
Ik vind het leuk om iedereen in mijn
lessen echt te proberen een stukje
verder te helpen, ik vind dat het niet
alleen een uurtje rond hobbelen moet
zijn, maar dat je als ruiter ook echt beter
ervan moet worden.
Ook vind ik het leuk om af en toe eens
een sprongetje te maken met de les.

Zijn er nog dingen die jij zou willen uitproberen tijdens jouw lessen? ( denk aan
een carrousel , behendigheid met sprongetje enz.)
Bovenstaande dingen heb ik al gedaan met de meeste van de lessen! Ik vind het wel leuk
om ter afwisseling eens wat nieuwe dingen te doen.
Je hebt samen met Yvonne meegedaan aan de Pas-de-deux op muziek hoe
vond je dat?
Ik vond het erg leuk om mee te doen aan de Pas de Deux, Sanneke is een fijn paardje
om op te rijden. Het ging goed en we hadden lol, al vind ik wel dat wij hadden moeten
winnen :p.
Volgend jaar weer? En zien we je nog aan andere activiteiten meedoen?
Yvonne en ik hebben al afgesproken om volgend jaar weer mee te doen en dan natuurlijk voor de overwinning! Ik weet niet of ik met alle activiteiten mee ga doen, maar ik zal
zeker regelmatig langs komen om de mensen uit ‘mijn’ lessen aan te moedigen!
Wat wij vaak vragen op het eind is of je zelf nog iets wil vertellen, ergens op
terug wil komen of wil mededelen ?
Ik denk dat ik het meeste wel verteld heb, als er iemand meer wil weten over mij dan
kom je maar gezellig na de lessen mee aan de bar een drankje drinken en dan mag je
(bijna) alles vragen!
Bedankt voor het interview Karlijn!

In herinnering aan Arrow
Over Arrow raak je niet uitgepraat. We hebben in de anderhalf jaar die we met hem mee
mochten maken, heel wat kanten van hem gezien.
Slungelig, een eeuwige puber, braaf, lief, ondeugend, eigenwijs, een luie donder op zijn
tijd, dan weer retesnel zodat je in een uienveld belandde.
Een ding is zeker. Kamiel was een beginner, maar is zeer ervaren geworden door de tijd
die hij heeft doorgebracht met zijn grote maat Arrow.
September 2010 vlak voordat we naar Nieuwvliet vertrokken, voor een weekendje met
gelijkgestemden, besloten we dat Arrow toch maar toegevoegd moest worden aan “stal
Oosterwaal”. Ruiters hadden we al, paarden nog maar een: Balou.
We hebben Arrow van Mark en Janneke in de zomermaanden mogen lenen om lekker
samen buitenritjes te kunnen maken. Kamiel was nog lang niet van plan om een eigen
paard te kopen, echter Arrow bracht hem op andere gedachten. Het moest er toch maar
van komen. Een heerlijke zomer was dat….en toen de wintermaanden doorgebracht met
binnenrijden in de lessen.
Menigeen kan zich herinneren wat voor capriolen Kamiel heeft overwonnen.
“Mijnen Arrow is heel braaf maar wel un bietje onstuimig” moet Kamiel vaak gedacht
hebben.

Volhouden en vertrouwen krijgen in elkaar. Regelmatig een privé-les van Janneke.
Deelnemen aan pas de deux, behendigheidswedstrijden en diverse buitenritten. Alles is
de revue gepasseerd.
Juni 2011 besloot “stal Oosterwaal” te verkassen naar Knegsel om Balou en Arrow meer
weidegang te kunnen geven, met daaraan gekoppeld meer rust voor ons. Het was een
gok maar is toch goed uitgepakt. Zo gemakkelijk als hij altijd was naar Balou, als ze bij
de manege gezamenlijk op de wei stonden, met dat vele gras voor zijn neus, op de
weilanden in Knegsel, vond Arrow toch wel dat hij de eerste en meeste rechten had om
daar te staan waar HIJ dat wilde. Het is niet te geloven, Balou heeft zich geschikt,
Arrow was de baas. Hoewel 2011 een regenachtige zomer had, hebben we nog nooit
zoveel buiten gereden.
September 2011, weer weekend Nieuwvliet. Niets met Arrow aan de hand, getuige de
foto van ons op het strand hiernaast.
November 2011, Arrow verstapt zich en het leek of het een ordinaire kreupelheid was
die met rust wel weer over zou gaan. Rust, medicijnen, onder het zadel………
de waarheid lag er. Er was iets goed mis. Om een lang verhaal kort te houden: Arrow
bleek een ongeneeslijke aandoening te hebben (Ataxie). Artrose tussen de facetgewrichten van de halswervels drukte op het ruggenmerg en wel zo progressief dat
genezing niet mogelijk was.
Waarschijnlijk zou dit leiden tot veel pijn en alle gevolgen van dien. De uitslag van de
second opinion in Someren was duidelijk. Arrow zou nooit meer het leven kunnen leiden
dat je hem zo graag gunde. Het was zo wrang, hij zag er zo goed en glanzend uit.
Zijn gang echter verried dat het niet goed ging. Hij heeft nog wel goede dagen gehad,
maar voordat we hem in hebben laten slapen kon je duidelijk zien dat de beslissing goed
was. Deed je het niet, dan was het puur uit egoïsme, Arrow deed je er op termijn echt
geen plezier mee.
10 januari 2012 is Arrow ingeslapen. Zijn grote vrienden waren erbij: Kamiel, Femke,
Janneke en Mark. Zoals we van Arrow gewend waren liet hij zich rustig en braaf leiden.
Lieve groet, ook van Kamiel,
Jolanda Oosterwaal

We wensen Kamiel, Jolanda en de kinderen veel sterkte.
Hiernaast zie je een foto van Arrow (rechts) in Nieuwvliet.

Geboren
Wij feliciteren Erin en
Jochem met de
geboorte van hun
zoon Layne!
Veel geluk samen!

Een kleine impressie van de pas de deux
(achter de schermen)

Kyra, het paard van
de familie Koopman
Hallo, wij zijn Noa en Nikki Koopman. Zoals jullie misschien wel hebben gelezen stond
er in de weetjes van vorige keer dat wij een pony hebben gekregen. Hier even wat meer
informatie over haar. Na lang zoeken en heel veel wilde, eigenwijze en slecht verzorgde
paarden te hebben gezien, vonden we Kyra. We waren gelijk helemaal verliefd op haar.
Ze is een 8-jarige Haflinger merrie, super braaf, heel knap en maar een heel klein beetje
eigenwijs. Ze staat met 6 andere paarden in een hele grote wei aan de rand van het bos
in Gerwen, ze heeft trouwens ook een supersjieke stal.
Noa was de eerste die erop reed want Nikki zat toen nog in een rolstoel na haar operatie.
Dat ging veel beter dan we hadden verwacht. Ze was al heel snel gewend en toen kon de
rest van de familie gaan rijden.. Dat gaat erg goed. Inmiddels mag Nikki ook weer rijden
en ze hebben echt een klik samen. Natuurlijk heeft ze wel wat streken (het is tenslotte
een Haflinger), zoals stilstaan bij het hek van de bak omdat ze het gezellig vind als daar
iemand staat te kijken, proberen om te draaien en weer naar huis te lopen als we net
begonnen zijn aan een buitenrit en hinniken naar ieder paard dat voorbij komt. En geloof
me, dat zijn er best wel veel.
Kyra is super stoer en niet schrikachtig, maar natuurlijk schrikt ieder paard zich te
pletter als een straaljager vlak boven je hoofd rondjes vliegt voor de lol...
We zijn super blij met haar en hopen dat ze lang bij ons blijft.
Groetjes, Familie Koopman
hiernaast zie je een foto van Noa en Nikki met Kyra

De dinsdagles van Maij
Hallo allemaal,
Mij werd gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over het rijden op dinsdag. Het is heel
fijn rijden op dinsdag. Als ik op Uniek, Jip of Pippi mag rijden ben ik helemaal gelukkig,
dat zijn namelijk mijn lievelingspaard en -pony’s.
Ik vind het altijd jammer als de les is afgelopen maar ik vind het wel leuk om af te zadelen. Ik krijg les van Janneke en we doen allemaal leuke dingen. Soms kom ik in mijn vrije
tijd ook op de manege, vooral op zaterdag.
Verder weet ik niet wat ik moet schrijven over de les van dinsdag. Ik heb alles al zo’n
beetje gezegd.
De liefste groetjes van Maij.

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

De dinsdaglessen
Op dinsdag zijn er lessen voor jeugd en senioren. Van 16.00 tot 18.00 zijn de jeugdlessen, welke door Janneke gegeven worden. Van 19.00 tot 22.00 geeft Karlijn de volwassenen les. In de vorige Chambrière stond een foutje, dat willen we even rechtzetten; op
maandag geeft Trudy les van 16.00 tot 18.00 en Janneke van 18.00 tot 20.00.

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

Springlessen voor manegeklanten
Sinds kort zijn er springlessen voor manegeklanten. Eén keer per maand voor de jeugd
en één keer per maand voor de volwassenen.
Je kunt je opgeven bij Janneke of Trudy, zij bepalen of je mee kunt doen, want je moet
minimaal een bepaald niveau hebben om te mogen springen, dit voor je eigen veiligheid,
die van het paard en natuurlijk ook die van de instructeur...
De data worden op een A4-tje in de gang gehangen. De kosten zijn 25 euro.

Daphne volgde al 2 keer deze springlessen, hieronder lees je haar ervaring.
Ik heb nu twee keer meegedaan met de springles voor senioren met manegepaarden
(nieuw onderdeel op de manege), op mijn lieveling; Leandros. Ik heb me wel even
moeten laten overhalen om me in te schrijven voor deze lessen, door Joyce en Angelien
en 2 biertjes!
De eerste keer was ik behoorlijk zenuwachtig maar ik was niet de enige, er zaten meer
ruiters wat afwachtend op het paard. Maar zoals Janneke de allerkleinsten van de
manege vertrouwen geeft, zo deed ze dat ook bij ons. Het gaat dan ook niet om snel en
hoog springen maar om weten wat je doet en het paard onder controle houden.
Dat controle stuk was de eerste keer bij Leandros wel een hele opgave! Eén sprong ging
nog maar bij een paar sprongen achter elkaar werd hij zo vrolijk dat hij in drie sprongen
aan de andere kant van de bak stond. Geen wonder dat Janneke hem het ‘slagschip’
noemt. Maar hij kan het wel, de tweede keer had ik hem al iets meer onder controle. En
hij vindt het echt leuk, oortjes naar voren en springen maar.
Eigenlijk deden alle paardjes het erg goed. Onze nieuweling, Baileys, was erg verassend.
Anderen waren super snel zoals te verwachten was, zoals Prada en Esprit. En een enkeling vond het toch wel erg spannend, zoals Sanneke. Maar ze hebben alles gesprongen
en wij zijn er ook allemaal op blijven zitten.

Naar mijn idee hebben de ruiters én de paarden genoten. Springen geeft toch echt een
kick!
Het is me wel duidelijk geworden dat als je een heel parcours gaat springen dit wel wat
vaardigheden vereist. Het is echt anders dan één sprongetje. Na elke sprong moet je de
controle weer oppakken en je voorbereiden op de volgende, dat vereist snel handelen.
En snel denkwerk …………….. welke hindernis nu? (of is dat de leeftijd?)
Daphne Fuglistahler
hieronder zie je Daphne met Leandros

Na de springlessen liet Uniek nog even zien dat je voor een carrousel met 4 paarden echt
geen 4 ruiters nodig hebt, Uniek kan dat wel zonder ruiter...

Oproep:
wie rijdt er op woensdag???
In de Chambrières van dit jaar willen we in elk nummer een dag centraal stellen. In
nummer 3 zal dat de woensdag zijn. Dus als je op woensdag rijdt of werkt of gewoon
gezellig komt kijken, laat het ons weten en schrijf een stukje of stuur een foto in. Ook
horen we het graag als jullie een idee hebben voor een stukje. Ook mensen die vroeger
op de woensdag hebben gereden zijn natuurlijk van harte welkom om een stukje te
schrijven!
Stuur je stukje, idee 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

Het Capje
In de vorige Chambrière werd het capje doorgegeven aan Floor de Wolf.
Floor, zou je ons je stukje kunnen sturen? Dan kan het capje weer
doorgegeven worden. Alvast bedankt!

Oproep:
Vrijwilligers gezocht om te
helpen bij de wedstrijden
Wie komt er helpen tijdens de evenementen? Zonder de hulp van enthousiaste vrijwilligers kunnen de wedstrijden niet georganiseerd worden! Je krijgt er natuurlijk ook iets
voor terug! Naast veel gezelligheid en het genieten van de paardensport, krijg je voor elk
dagdeel dat je meewerkt een punt. Met die punten kun je leuke prijzen verdienen! Zoals
groepslessen, privélessen, buitenritten, dinerbonnen, VVV-bonnen en nog veel meer!
Er zijn verschillende wedstrijden, dressuur en springen, de data kun je terugvinden in de
agenda voor in de Chambrière en op de website www.eindhovensemanege.nl, ook zat er
in de vorige Chambrière een overzicht van alle wedstrijden.
Er zijn diverse werkzaamheden zoals:
- ringmeester
- secretariaat
- schrijven bij de jury bij dressuurwedstrijden
- helpen in het parcours
- helpen bij het parkeren
- omroepen
- begeleiding tijdens ponykamp

Geef je op bij Judith of Yvonne!!!

Wist je dat ???

...Frank en Jenneke per 1 april gestopt zijn met de bar?
...wij hen veel succes wensen voor de toekomst?
...er een nieuw verliefd stel is op stal?
...dat Jade en Nordika zijn?
...Viblesse best hoog kan springen, nietwaar Sven?
...doorzitten zonder beugels in galop best wel gaat, Bianca alleen ervaarde dat het
stoppen wel heel erg moeilijk is?

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2012
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
Groepslessen tot 18 jaar
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.)

50,00
30,00
40,00
60,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit
25,00
Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart bank/contant
205,50
kwartaalkaart aut. incasso
200,50
Losse les
21,00

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

330,00
282,00

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te
worden van de Vereniging Eindhovense Manege.
Verenigingstarieven 2012
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
14,50
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
32,50
Donateurs
32,50
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,50
KNHS basisafdracht
16,30
KNHS abonnement Paard & Sport 30,65

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

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

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.

