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Bestuursmededelingen
Wat gaat de tijd snel, dit besef je pas als de redactie van
de Chambrière vraagt aan het bestuur om de laatste
bestuursmededelingen van 2012 te maken.
2012 is voor de vereniging een goed jaar geweest met
mooie en sportieve hippische wedstrijden.
Daarnaast natuurlijk het geslaagde lustrum feest in juni.
Belangrijk, en het kan niet vaak genoeg herhaald
worden, het organiseren van alle activiteiten in en rond
de Eindhovense Manege kan niet zonder de hulp en
enthousiaste inzet van de vele vrijwilligers, bedankt
hiervoor.
Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en een goed
en gezond 2013 met vele plezierige uren te paard, als
begeleider en/of in de foyer van de Eindhovense Manege.
Op 5 januari 2013 is de 5e slipjacht Waalre gevolgd door
een Nieuwjaarsreceptie op de Eindhovense Manege, hou
de brievenbus, de website en diverse social media van
Eindhovense manege in de gaten voor dit eerste grote
evenement in 2013.
25 februari 2013 Algemene Ledenvergadering VEM
Ad Kuipers
Voorzitter VEM

Inleveren kopij
volgende
Chambrière

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

Zandhappers
10-10
12-10
16-10
19-10
19-10
20-10
20-10
20-10
22-10
25-10
26-10
31-10
03-11
12-11
17-11
26-11
29-11
30-11
30-11

Esmee v.d. Aalst
Peter v.d. Heijden
Benny Borghaerts
Sarah de Laat
Zanna Visser
Chiara Joosten
Annick van Apeldoorn
Frederique de Mos
Jos de Haan
Susan de Rooij
Zanna Visser
Josje van Oudenaarde
Eline van Leiden
Leva Hezemans
Zina Duijf
Merel Aarts
Ilse Obdeijn
Brigitte Dijstelbloem
Sjack Verberne

Wist je dat...???
...er een ‘spion’ van het tijdschrift BIT
heeft meegereden in de les op donderdagavond?
...zij kwam voor de BIT manegetest die in
het blad geplaatst is?

Agenda
5 jan 2013

Slipjacht Waalre

5 jan 2013

Nieuwjaarsreceptie

2 feb 2013

Après-ski feest

3 feb 2013

Pas-de-deux op muziek

25 feb 2013
		

Algemene Leden
Vergadering VEM

10 maart 2013 FNRS Dressuur
		A-proeven
31 mrt-1 april

Paasritten

14 april 2013

Verrassingswedstrijd

20-21 april

KNHS Springen Pony’s

26-28 april

KNHS Springen Paarden

30 april 2013

Oranjerit

9 mei 2013

Ochtendglorenrit

19-20 mei 2013 Pinksterritten
26 mei 2013
FNRS Dressuur
		B-proeven
1 juni 2013

KNHS Dressuur Pony’s

2 juni 2013

KNHS Dressuur Paarden

8-9 juni 2013

KNHS Springen Paarden

15 juni 2013
BBQ en Midzomer		avondfeest
16 juni 2013

Oriëntatierit

...onze manege 4 van de 5 sterren kreeg?
...we daar best trots op zijn?

alle data zijn onder voorbehoud

De zaterdagles van
Henriette Kuiper
De zaterdagles, wat kan ik erover zeggen….
Het is gewoon de leukste dag om te rijden, ik ben misschien wat bevooroordeeld
aangezien ik al bijna 25 jaar op zaterdag rijd….
Ik ben in 1988/’89 begonnen in de beginnersles om 15.00u als meisje van 8 jaar. Bij Trudy die toen 18 was (wat gaat dat hard als je die getallen zo ‘opschrijft’). Maar goed die
les was erg leuk, als je dan wat beter kon rijden mocht je naar 14.00u vervolgens naar
de ochtend en uiteindelijk naar de les van 16.00-16.45u. In die les rijd ik nu eigenlijk nog
steeds al zijn we al een paar keer van tijdstip gewisseld (nu zitten we op 12.00u) en is de
lichting meiden ververst door de jaren heen. Goed op 2 ouwe vellen na dan (lees; ikzelf
en Trudy) Maar goed, het enige verschil is dat zij met dat elastieke lijf gewoon op hun
paard springen en ik in de weer moet met een krukje, ach verschil moet er zijn, ben ook
geen 18 meer haha.
Zoals jullie waarschijnlijk weten is de zaterdag voor de jeugd, maar ik vind het zo heerlijk
om op zaterdag te rijden dat ik eigenlijk altijd ‘gedoogd’ ben en er dus ook als volwassene nog rijd. We gaan eigenlijk het hele jaar door naar buiten en dat is vaak bij mij wel
te merken op het moment dat ik dan weer een keer binnen rijd; wat is links en rechts
ook alweer? Maar goed, dat is na een paar keer ook weer rechtgetrokken en vind ik het
ook heerlijk ook wat aan mijn dressuur vaardigheden te werken voor zover die aanwezig
zijn dan….
Ik zal voorlopig nog op zaterdag te vinden blijven, die avondlessen zijn gezellig, maar die
zaterdag tjaa…
Groetjes,
Henriette

Uitslag Prijsvraag
In de vorige Chambrière stond een prijsvraag, de juiste antwoorden waren:
1. Hoeveel buitenwedstrijden heeft de SHEE dit jaar georganiseerd? Antwoord: 13
2. Hoeveel botten heeft een paard? Antwoord: 252
3. Welk paard zie je hier op de foto? Antwoord: Kevin
Helaas was er niemand die alle 3 de vragen goed had, wel zijn er 2 troostprijzen:
Ronin van den Hoof en Nellie Struijk winnen een tegoedbon van 10 euro, te besteden
aan de bar van de manege! Je kunt hiervoor contact opnemen met Yvonne.
Deze keer organiseren we een fotowedstrijd: doe mee! Verderop in deze Chambrière lees
je er meer over.

Ster van de stal:
Prada
Komende april 2013 is het is alweer 3 jaar geleden dat mijn
lieve viervoeter Itan met pensioen ging, wat vliegt de tijd
voorbij.
Nadat hij met pensioen was probeerde ik even verder te gaan alsof er niks aan de hand
was en gaf me meteen op voor manege-lessen. Dat werkte dus niet, als je zolang je
eigen paard hebt gehad is die omschakeling iets teveel van het goede en ik besloot even
tijd te nemen om weer alles op zijn plek te krijgen.
Afgelopen voorjaar was het dan zover, ik kreeg het gevoel dat er iets miste in mijn leven
en mede door het werk voor de Chambrière kwam ik erachter wat het was, ik miste
jullie!! De manege, de mensen, lessen en natuurlijk het omgaan met de paarden. In
overleg met Judith ben ik op de vrijdagavond in de 21.00uur les weer begonnen.
Je eerste les vergeet je niet dus ook deze “eerste” staat vers in mijn herinnering, ik
stond niet op de lijst haha en Angelien
hielp mij en vond dat Prada wel bij
mij paste, ik kende heel Prada nog
niet dus was het helemaal met deze
keuze eens. Op stal klikte het meteen,
wat een lieverd!
Eenmaal in de les zei Janneke tegen
mij dat ik toch wel een pittige tante
bij me had, tja nou zat ik er al op dus
gaan met die banaan en het was een
heerlijke “eerste” les en ondertussen
zijn er al vele op gevolgd.
Wat een heerlijk paardje is Prada en
wat ben ik blij dat ik weer ben
begonnen, elke les is een feestje voor
me en ik hoop nog vaak van Prada
(en anderen) te mogen genieten.
Tot ziens op de manege,
Monique van Uden

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

Elke week als ik naar de manege rijd dan hoop ik dat er
‘Prada’ achter mijn naam staat.
Bij Prada komt er al vanaf mijn eerste kennismaking met
haar een klik en een stukje jeugdsentiment om de hoek
kijken. Toen ik klein was wilde ik met Sinterklaas of met
mijn verjaardag alleen maar een eigen paardje. Elk verlanglijstje begon met en eindigde met een paardje. Op mijn
negende was het zover, ik kreeg mijn eigen paardje,
Charlet heette ze.
Prada lijkt zo ontzettend veel op haar, niet zozeer qua uiterlijk maar wel qua karakter.
In de stal is Prada ook echt een heerlijk paardje dat geniet van poetsen en knuffelen.
Als ik tegen (met) Prada praat blijven haar oortjes continu in beweging en af en toe lijkt
het zelfs alsof ze reageert op de dingen die ik haar vertel. Soms legt ze haar hoofd op
mijn schouder of duwt ze haar warme neus tegen mijn gezicht en maakt dan zo’n zacht
briesend geluidje. Ik kan van dat contact zo genieten, ze is zo lief.
Om op Prada te rijden is het een heel ander verhaal. Ze is zeer zeker niet het gemakkelijkste paardje om te berijden. ‘Onder de man’ is Prada een echte hittepetit, een pittige
tante met een heel eigen willetje. Van oefeningen doen kan ze erg ongeduldig worden.
Als de andere paarden galopperen terwijl zij moet blijven stappen dan kan ze zich
vreselijk opjutten, het liefst zou ze dan onder me vandaan hollen (dat zegt overigens
meer over mijn rijkunsten dan over Prada). Met Prada is het gewoon constant werken
en opletten. Maar zij kan het!!!
Juist dat eigenzinnige van
Prada maakt haar voor mij zo
aantrekkelijk. Prada en ik
kunnen nog zoveel leren van
en met elkaar. Ik vind het elke
week weer een uitdaging om
met haar aan de slag te gaan.
Tegenwoordig staat Prada met
mijn verjaardag en Sinterklaas
op mijn verlanglijstje (maar ik
ben bang dat ze daar ook wel
zal blijven staan).
Prada is voor mij met stip de
ster van de stal !!!!!!
Liefs,
Marianne Goverde
(Dinsdagavond 20.00-21.00)

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Alfred
Zoals de meesten wel weten is Alfred al bijna een jaar weg op de manege. Ik was 18 jaar
toen ik Alfred kreeg van Ali (mijn moeder). Hij was toen ongelofelijk dik en er bleef geen
zadel op liggen. Hij heeft vele jaren in de lessen gelopen en samen met Blesje (onze andere haflinger) hebben ze vele zandhappers gemaakt. Ze waren heel leuk op stal en mooi
om te zien, maar om les aan te geven wel zo irritant. Altijd maar bij het woord galop stil
gaan staan en lekker samen met de konten tegen elkaar.
Toen Blesje de manege verliet omdat hij te oud was geworden werd Alfred een stuk
braver, nog steeds erg lomp maar gezellig. Het laatste jaar dat hij op de manege stond
liep hij niet veel meer in de les, hij had het benauwd en liep vaak kreupel. We hebben
toen gekeken wat we met hem konden doen, hij werd elke dag wel een paar keer uit z’n
stal gehaald om mee de wei in te gaan met een pensionpaard. In februari net na de pas
de deux heb ik hem meegenomen naar België. Daar heeft hij tot de zomer bij familie
gestaan en nu staat hij eindelijk bij mij in Reusel. Eerst bij mij thuis in de wei samen met
onze geitjes Shoarma en Kebab en alle kippen.
Maar omdat de grootste hobby van Alfred eten en poepen was, werd onze wei te klein, in
1 week was al het gras op. Mijn vriendin had in de buurt een boerderij gekocht met heel
veel wei erbij en een leuke knol. Helemaal alleen stond hij daar, dus ik dacht dat komt
goed uit, dat zou een mooi maatje voor Alfred zijn.
En ja hoor, zij vond het ook een goed idee en in de zomervakantie hebben we hem naar
zijn nieuwe maatje gebracht. Het klikte meteen en ze zijn onafscheidelijk. Ik ben zo blij
want hij is toch wel een speciaal paardje voor mij. Nu fiets ik er gewoon heen als ik wil
en dan komt hij heel blij aangelopen. Waarschijnlijk omdat hij iets lekkers krijgt, maar
dat maakt niks uit.
Het vriendinnetje (wat daar woont) van Doris heeft er al een keer op gereden maar dat
was nog geen succes omdat Contessa (het andere paard) Alfred geen seconde alleen
laat. Hij sleurde zijn baasje door de wei omdat hij persé bij ons in de buurt wou blijven.
De volgende keer moeten we dus in de andere wei gaan rijden, maar hoe we dat gaan
doen zonder dat Contessa door de draad heen walst moeten we nog bekijken. Alfred is
lomp maar Contessa is 200 kilo zwaarder en dus nog lomper.
Helaas durven Doris, Bo en Tim niet op hem te rijden, dat zou natuurlijk wel leuk zijn.
Misschien als het met Marit (vriendin van Doris) wel lukt dat ze dan wel gaan rijden.
Ik hoop dat hij nog heel lang bij ons in Reusel zal staan en ik probeer met de pas de
deux op muziek toch wel op Alfred mee te rijden.
Ik moet natuurlijk onze titel verdedigen.
Groetjes Trudy
op de pagina hiernaast zie je Alfred samen met Contessa

Amigo















De redactie
wenst je
fijne feestdagen
en veel
paardenplezier
in 2013!!!

Kennismaking met
een ‘vriend’
Sinds een paar maanden ben ik een vaste gast van de Eindhovense Manege.
Was toch wel even wennen, want ik kom van een stal waar niet veel paarden stonden en
waar het rustig was met bezoekers. Ik ben een 12 jarige ruin van het type ‘tuigpaard’
zoals dat geregistreerd staat bij de KNHS. Mijn vader is een volbloed Fries wat bekend
staat als een ras wat voornamelijk gebruikt wordt voor het trekken van rijtuigen en in de
winter, bij sneeuw, van arrensleeën.
Dat ik van het Friese ras afkomstig ben is wel te zien aan mijn ‘vierkante’ bouw, stoere
borst en opgeven hoofd. Tenminste ik hoor regelmatig dat ik stoer en ‘knap’ ben, het is
dan ook moeilijk om niet naast mijn ijzers te lopen. Heeft Mark de hoefsmid nog meer
werk, haha. Vanaf mijn 4e jaar ben ik getraind om te lopen voor een rijtuig en heb hierin
ruim 8 jaar ervaring, dat is iets wat ik niet kan zeggen van mijn nieuwe eigenaren. Zij
moesten zelfs nog een cursus volgen om met mij ‘aangespannen’ uit rijden te gaan.
Gelukkig zijn ze allebei geslaagd zodat we van die saaie ritten door Aalst-Waalre af zijn.
Aangespannen heb ik klasse 3 wedstrijden gelopen en daarnaast heb ik aan dressuurwedstrijden op M niveau mee gedaan. Als ik nou nog kon springen was ik een all-rounder.
Waar ik ook veel plezier aan heb zijn de buitenritten met mijn nieuwe maatje Selano. Op
de foto lijk ik wel een beetje op hem, raadsel: hoe kan je zien wie Selano is?
Veel heb ik van hem al geleerd, hoe mij te gedragen en niet te schrikken van onverwachte omstandigheden in de bossen rond de manege. Met de buitenritten zie ik namelijk veel
meer omdat ik dan geen oogkleppen op heb. Selano springt heel gemakkelijk over
natuurlijke hindernissen zoals hekken, heggen en sloten, dat is iets wat ik niet kan en
ook niet hoef te leren. Ik weet al welke routes terug gaan naar de stallen van de manege.
Ook word ik regelmatig gebruikt in de
lessen van de Eindhovense manege
en heb
vernomen dat degenen die al op mij
hebben gereden erg enthousiast zijn.
Alleen moet men na de les wel mijn
benen en hoeven goed schoon en
droog maken. Dit voorkomt namelijk dat ik ‘mok’ krijg, dit zijn kleine
wondjes achter mijn hoeven en zijn
erg pijnlijk waardoor ik moeilijker
ga lopen. Dus ruiters en amazones
let hierop zodat er nog vele leuke
ritjes samen te maken zijn. Natuurlijk
geldt het verzorgen van de benen en
hoeven niet voor mij alleen, maar ook
voor mijn collega lespaarden op de
manege. Groet, Amigo

De Butsmutsjes
Voor de jeugdrubriek interviewden we een aantal jeugdleden en vroegen hen hoe ze hier
begonnen zijn met rijden en wat ze zo leuk vinden aan onze manege. Wil jij ook graag
een keer iets vertellen in de Chambrière, laat het ons dan weten. Volgende keer een
mooie tekening van Finette!

Memphis
Fredzess

Hoi, ik ben Memphis en ik ben 10 jaar. Ik rij
al 2 jaar op de manege, op woensdagmiddag om 13.30 en ik heb les van Trudy of
Janneke. Het is een hele leuke les! Jip en
Prada vind ik erg leuk, want die zijn
lekker voorwaarts. En Pipi is ook leuk! Ik
vind paarden de leukste dieren.
Mijn oudere zus reed vroeger elke dag op
eigen paarden, mijn buurvrouw reed paard
en vriendinnen van mijn school reden al hier
op de manege; Maud en Danique, daarom
ben ik ook hier op de manege gaan rijden.
In de lessen gebeuren wel leuke dingen,
soms gaan we tikkertje spelen met de paarden, dat is heel spannend, iedereen rent dan
door elkaar, dat is altijd een gave les! In de
zomer gaan we het bos in of rijden we in de
buitenbak, dat is altijd heel leuk. Ik zou heel
graag een keer op Esprit willen rijden.

Bowie de Wit
Hoi, ik ben Bowie de Wit en ik ben 8 jaar. Ik rijd hier nu bijna een jaar, sinds eind 2011,
op de woensdagmiddag om 15.30 en wel eens een inhaalles op vrijdag. Moeson is mijn
favoriet en ik rijd ook graag op Blondy. Ik zou graag weer een keer op Coolio willen rijden
als ze weer beter is.
Ik heb al aan verschillende wedstrijdjes meegedaan, een behendigheidswedstrijd op
Blondy, de sprookjeswedstrijd op Moeson en de Sinterklaaswedstrijd op Coolio. Dat was
erg leuk.
Mijn moeder heeft hier op de manege gereden en ik wilde ook graag op paardrijden,
ballet of streetdance. Toen heb ik een keer een proefles gehad op een buitenmanege,

op een hele kleine pony, Liefje, en toen ging ik meteen in draf. Ik vond het erg leuk en
toen ben ik hier komen rijden.

Rosalie Helsen
Hoi, ik ben Rosalie en ik ben 8 jaar. Ik rijd hier nu een half jaar op de manege, ik heb
altijd les van Trudy, die geeft heel fijn les.
Ik ben hier komen rijden via mijn vriendin Bowie. Ik rijd heel graag op Jip en Bowie rijdt
graag op Moeson. Het leuke is dat Jip en Moeson ook naast elkaar op stal staan!
Ik wilde gaan paardrijden omdat mijn moeder en mijn opa hebben paard gereden. En
een achternichtje had een eigen paard en daar heb ik wel eens op gezeten tijdens de
vakantie, dit was een Fjord. En ik heb ook wel eens op een Fries paard gereden. Toen
vond ik het leuk om op les te gaan. Vandaar dat ik hier ben komen rijden.
Op de foto’s zie je links Rosalie en rechts Bowie.

Uitnodiging
Slipjacht
De slipjacht wordt voor de vijfde keer georganiseerd door ‘Stichting Slipjacht Waalre’ op
verzoek van de Vereniging Eindhovense Manege en jachtvereniging de Veluwe Hunt.
De jacht wordt opgeluisterd door ‘sonneurs’, die de verschillende fasen van het jachtspel
muzikaal vertellen op de ‘Trompe de chasse’.
Vanaf 18.00 uur nieuwjaarsreceptie van de Veluwe Hunt en de Vereniging Eindhovense
Manege in de foyer van de Eindhovense Manege met aansluitend een jachtbuffet.
Bij deze bent u van harte uitgenodigd om de slipjacht in zijn geheel of gedeeltelijk bij te
wonen en tegen een geringe vergoeding gebruik te maken van het jachtbuffet.
Stuur even een e-mail naar ad@eindhovensemanege.nl als u gebruik maakt van de
uitnodiging.
Uitgebreide informatie en de laatste updates over de slipjacht vindt u op:

www.eindhovensemanege.nl
Stichting Slipjacht Waalre wenst u fijne feestdagen en een gezond en goed 2013
Leo van Berkel, voorzitter
Ad Kuipers, secretaris
Ton van de Camp, penningmeester

Fotowedstrijd
slipjacht

win je foto
op canvas!

Ga jij op 5 januari ook de Slipjacht volgen?
Dan neem je natuurlijk je fotocamera mee!
Wij organiseren een fotowedstrijd, dus stuur ons je mooiste, leukste, gekste foto van de
Slipjacht! (Mocht de jacht i.v.m. weersomstandigheden later plaats vinden, verschuift
ook deze wedstrijd mee uiteraard).
De mooiste foto’s worden gepubliceerd in de Chambrière en de inzender van de
allermooiste foto wint die foto op canvas!

Stuur je foto voor 15 januari naar:

redactie@eindhovensemanege.nl

Foto’s Koetsiersbewijs

Foto’s bij
interview
Ben Laauwen

Interview met BEn Laauwen
Voor degenen die jou nog niet kennen; kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Ben Laauwen. Geboren in Voorburg. Opgegroeid in Geleen en na mijn studie
Elektrotechniek aan de TU ben ik in Eindhoven blijven plakken. Ik ben de trotse eigenaar
van het mooiste paard op stal: Maserati. Daarnaast heb ik thuis nog twee lieve katten:
Mickey en Bobby.
Hoe lang kom je al op de manege?
Sinds 1998 geloof ik. Ik ben overgehaald door een vriendin die hier al reed. De eerste les
na 25 jaar was voor mij best spannend, dus toen ben ik met opzet te laat gekomen zodat
ik niet meer mee kon rijden. Maar het begon toch te kriebelen en een week later zat ik in
mijn eerste les bij deze manege.
Ben je al eerder begonnen met rijden, of pas hier op de manege?
Als kind toen ik 9 jaar was ben ik begonnen met paardrijden. Eerst 2 jaar bij een manege
in Geleen, toen nog 4 jaar bij een ponyclub in Stein.
Wat trekt jou aan in het paardrijden?
Ontspanning. Heerlijk samen met je paard de bossen in en even nergens meer aan
denken. En samen met anderen een gezellige buitenrit maken.
Wat vind je leuk aan de Eindhovense Manege?
De sfeer. Ik denk dat dit mede komt door de gezellige combinatie van pensionklanten,
manegeklanten en niet-rijdende bezoekers.
Heb je altijd je eigen paard gehad?
Nee. In 2005 kreeg ik mijn eerste paard Ramazotti. Helaas brak die in juni 2005 zijn
been (lees meer op de website: Manege | Paarden | In memoriam). Intussen was ik al
wel verslaafd geraakt aan de vrijheid van het buiten rijden met een eigen paard. Daarna
heb ik in september 2005 Maserati gekocht.
Welk manegepaard was jouw favoriet?
Ramazotti toen die nog in de manegelessen mee reed. Op de meeste van de huidige
manegepaarden heb ik nooit gereden, maar Pim ken ik nog wel en die was ook heel fijn.
Maserati heeft wat gekwakkeld met zijn gezondheid, hoe gaat het nu met hem?
Op zich is hij heel gezond. Hij is alleen in november 2010 in de wei gevallen en het
herstel heeft toen 6 maanden geduurd. In juli dit jaar heeft hij tijdens het rijden een
verkeerde stap gemaakt en toen zijn gewrichtsband beschadigd. Maar hij herstelt goed;
hij loopt al sinds half oktober niet meer kreupel en tegen de tijd dat je dit leest, mag ik
hopelijk alweer normaal rijden.
Heb je naast het paardrijden nog andere hobby’s?
Naast werken en paardrijden houd ik niet veel tijd meer over. Ik heb een tijd gedart,
maar doe dat nu niet meer. Fotograferen vind ik leuk. Verder geen specifieke hobby’s.

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

Wat voor werk doe je?
Ik werk bij TomTom, bij de ontwikkelafdeling voor automotive producten. Dat zijn de vast
ingebouwde navigatiesystemen in auto’s.
Je zit in het bestuur van de VEM, wat is precies jouw taak?
Sinds 2003 ben ik bestuurslid. Sinds 2005 heb ik de functie van penningmeester en doe
ik ledenadministratie (inclusief startpassen voor de KNHS). En verder alles wat hier bij de
manege met computers en netwerken te maken heeft.
Je verzorgt ook de website voor de manege?
Ja, volgens mij ook sinds 2003. In het begin samen met Annette Born en nu alweer een
aantal jaren alleen.
Je hebt al heel veel meegemaakt natuurlijk hier op de manege, wat is jou echt
bij gebleven?
Ik reed een keer met Loes, Lean en Jill in het bos toen een aanspanning zonder menner
voorbij kwam. Loes en ik zijn er toen achteraan gegaan. Met Maserati ben ik er op een
smal fietspad voorbij gegaloppeerd en heb ‘m toen tot stoppen gedwongen. Dat was wel
een spannende ervaring.
Is er iets (of iemand) wat/die jij graag in de Chambrière zou willen zien?
Nee, alles staat er eigenlijk al in.
Wil je zelf nog iets kwijt aan de lezers?
Geniet van paardrijden. Soms vraag ik me af waarom iemand op een paard zit als hij/
zij er duidelijk geen plezier in heeft. Maar gelukkig kunnen de meesten hier er wél van
genieten.
Wat is jouw goede voornemen voor het nieuwe jaar?
Om geen goede voornemens te maken.

Ben, bedankt voor
het interview!
Op de kleurenpagina
zie je foto’s van Ben,
linksboven met
Ramazotti, de andere
foto’s met Maserati.
Hiernaast een foto met
Maserati in Nieuwvliet.

AMone
Hallo,
Jullie kennen ons vast wel, de familie Rabou die hier al zo’n twee jaar rondloopt. Mij,
Tess, is gevraagd om een stukje te schrijven in de Chambrière. Dus hierbij wil ik jullie
iets vertellen over ons. Toen we voor het eerst lid werden van de Eindhovense Manege
waren we nog trotse eigenaar van Kylian die wij met veel liefde van de familie Kuipers
hebben overgenomen. Mijn droom werd toen eindelijk werkelijkheid, een eigen paard.
Helaas hebben we na een lange periode van pijn besloten dit prachtbeest wat ons zo’n
leuke tijd heeft bezorgt, te laten inslapen.
Daarna hebben we een poosje gewacht met een nieuw paard om het allemaal te
verwerken. Uiteindelijk zijn we via Janneke en Mark toen bij Pieter Verbakel terecht
gekomen. Want volgens Pieter zou ‘de Amone’ wel een geschikt paard voor mij zijn. Dus
zodoende hebben we een bezoek gebracht aan Pieter waar ik Amone voor het eerst zag:
een prachtige 7-jarige bruine merrie met een mooie witte bles. Een paar weken heb ik
toen dressuur en springlessen gevolgd bij Pieter om ervoor te zorgen dat we straks ook
alleen overweg konden met zo’n jong paard en omdat Pieter haar natuurlijk door en door
kende. Na die paar weken wist ik haast wel zeker dat dit mijn paard moest worden en tot
de dag van vandaag zijn we allemaal ontzettend blij dat we haar hebben gekozen.
We hebben toen besloten dat we nog tot maart bij Pieter zouden blijven staan met
Amone om mij nog even goed bij te scholen. Hier heb ik ook ontzettend veel van geleerd
en ik ben ontzettend blij dat we dit toen gedaan hebben. Papa heeft zelfs toen voor het
eerst met Amone de slipjacht Waalre en de Huntertrials in Leende meegereden wat ze
samen ontzettend goed deden!
Ik ben nu zelf ook bezig om in
mijn vaders voetsporen te
treden en heb ik 28 oktober
zelf mijn eerste jacht gereden.
Ook wil ik hierbij mijn ouders
ontzettend bedanken dat ze
Amone gekocht hebben, we
hebben haar nu een jaar en
gelukkiger hadden ze mij niet
kunnen maken met zo’n lief,
prachtig paard! Verder vinden
wij het ontzettend fijn om weer
op de Eindhovense Manege te
staan en we vinden het
ontzettend gezellig!
Groetjes Tess Rabou

Tess met Amone in Nieuwvliet

Zara M
Geboortedatum: 14 juni 2004
Hoogte: 1.65m
Vader: Rousseau
Moeder: Karina
Ik heb Zara M sinds april. Mijn tweede paardje omdat Friendly nu lekker op de wei moet.
Voordat ze bij mij kwam had ze M dressuur & B Springen gelopen. Op stal kan ze wel een
beetje gestresst raken, vooral als het druk is. Maar Zara M is een heel lief paard die veel
van knuffels en snoepjes houdt. Om te rijden is ze geweldig en ik hoop veel van haar te
leren.
Zara M heet gewoon Zara maar omdat er al een andere Zara, van Jesse, op de manege
is, hebben wij de M van Mills er bij gedaan.
Jalaine, die Zara M verzorgt, heeft ook veel plezier met haar. Ik denk vooral met springen
omdat Zara M dat het leukste vindt. Maar je kan ook lekker alleen naar buiten of samen
met anderen. Kortom, Zara M kan alles en wij zijn heel blij dat ze nu bij ons is.
Loes Mills

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

Loes (bovenste foto) en Jalaine (onderste foto links) met Zara M

Nieuw lid: Janny Monsieurs
Hallo, ik ben Janny Monsieurs, 58 jaar en sinds kort lid van de VEM.
Door mijn dochter aangespoord om toch eens een proefles te nemen, je bent namelijk
nooit te oud om te leren. Paarden vond ik machtige dieren en ik heb de mensen die ik
langs het strand of in de bossen zag rijden altijd benijd. Dat zou ik toch ook wel heel
graag willen. Zo boven op zo’n groot dier zitten en dan in de vrije natuur rijden, heerlijk
leek me dat. Maar zo’n paard is erg groot en dus ook wel een beetje eng. Die angst kun
je alleen maar overwinnen door een les te nemen en zo de paarden leren kennen.
Zo heb ik in juni de stoute schoenen aangetrokken en een privé les genomen. Wat een
geweldige ervaring was dat. Er volgden nog een paar privé lessen met als eindresultaat
dat ik in september in de beginnersles op dinsdag kon gaan lessen.
Wat ik nu erg moeilijk vind is het galopperen. In mijn 3e privé les ben ik van Viblesse gevallen toen ik moest gaan galopperen. Gelukkig niets gebroken maar deze ervaring zorgt
er wel voor dat ik het galopperen toch wel eng vind. De privé lessen heb ik samen met
mijn dochter gedaan, dat vond ik erg leuk. Samen paardrijden, heerlijk. Ik hoop dat dit
uiteindelijk resulteert in dat wij samen in de natuur een ritje kunnen gaan maken.
In het dagelijkse leven ben ik orthopedie verpleegkundige en werk in het St. Annaziekenhuis in Geldrop, op de afdeling Heelkunde. Buiten mijn
gewone werk als verpleegkundige geef ik voorlichting
aan patiënten die een nieuwe heup of knie moeten
krijgen.
Naast mijn werk als verpleegkundige doe ik veel aan
vrijwilligerswerk. Zo vroeg mijn dochter mij om mee
te helpen tijdens de concoursen, wat ik ondanks het
slechte weer toch ook erg leuk vond.
Verder ben ik vrijwilliger bij Speelpark de Splinter waar
ik tijdens de
Splinter spektakelweek de knutselactiviteiten verzorg.
Dan ben ik ook nog vrijwilliger voor computerclub
de Doorstart, waar ik op maandagochtend de cursus
geef. Wij geven met name de basiscursus om te leren
omgaan met je pc.
Mijn hobby’s zijn teveel om op te noemen, maar
bovenaan staan: kaarten maken, taarten bakken,
koken, enz.
Dit was het dan wel zo’n beetje, misschien tot aan de
bar op dinsdagavond!
Groetjes Janny

Koetsiersbewijs
Op 07-10-2012 werd er op de Eindhovense Manege het koetsiersbewijs op professionele
wijze afgenomen door examinator Marianne Wolters. De groep bestond uit 11 enkelspanrijders en 1 tweespanrijder. De cursisten waren afkomstig uit Eindhoven, Bergeijk , St.
Oedenrode en De Mortel. Onder hen ook 2 jeugdige deelnemers van 13 jaar die duidelijk
hun best hadden gedaan om chique voor de dag te komen. Onder leiding van meninstructrice Leonne van Gestel wisten alle cursisten geheel of gedeeltelijk te slagen.
De cursus leverde weer mooie vriendschappen op en een aanzet om verder te gaan met
deze fijne sport. Proficiat! zie de foto’s op de kleurenpagina’s

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

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

Uit vroeger tijden
Dit verhaal/interview kwam op de redactie van de Chambrière terecht via Rik van de
Sande, deze heeft onderstaande verkregen via Beppie Raaymakers, oud lid van de
manege, onze dank hiervoor. We hebben enkele stukken uit het interview, opgetekend
begin jaren ’60, geplaatst in deze laatste uitgave van 2012.
EINDHOVENSE MANEGE EEN BLOEIEND BEDRIJF
Ruim twintig paarden ter beschikking van iedereen.
Paardrijden moet worden geleerd. De ruiter moet aanvoelen hoe hij zijn paard bedienen
moet en omgekeerd moet ook het dier vertrouwen hebben in de ruiter. Iemand die hier
alles van weet is de heer Cees van de Pol. Aan de Herman Gorterlaan achter het sportpark Aalsterweg heeft hij zijn manége.
Het bedrijf breidt zich steeds meer uit. Op het moment van ons bezoek stonden er in de
stallen twee en dertig paarden. Niet allen behoorden aan de heer van de Pol. De manége
staat ook open voor pensiongasten. “We hebben er nu dertien” zegt hij.
Je moet er feeling voor hebben. Ruiter en paard moeten als het ware een geheel vormen.
In de manége van de heer van de Pol vindt men paarden van allerlei slag en soort. Er
staan Duitse paarden, geïmporteerde Tsjechen en Hollandse paarden. Er zijn vurige en
minder vurige beesten bij. De leerling krijgt zijn eerste lessen op een mak paard. Hierop
leert hij stappen en draven en het wijzigen van pas en draf en omgekeerd. De jeugd
wordt al na enkele lessen enkele voltige oefeningen bijgebracht.
In de nabije toekomst zullen de activiteiten van de Fam. van de Pol nog worden
uitgebreid en wel naar buiten Eindhoven.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden is van de Pol erin geslaagd door te dringen tot de
toplaag van de Nederlandse springruiters. Vanaf zijn 15e jaar is hij met paarden
vertrouwd.
Naar het zich laat aanzien zal de manége voor de tweede keer dienen te verhuizen.
“Eerst, toen leefde mijn helaas veel te vroeg overleden vader nog, woonden wij in
Tongelre. Met de uitbreiding van de spoorbaan moesten we naar hier verhuizen. Nu valt
ook dit terrein in het uitbreidingsplan van de gemeente. Er komt een nieuwe weg vanaf
de Floralaan naar Gestel en ook voor de aanleg van het nieuwe zwembad zitten wij in de
weg. De nieuwe plaats van de manége komt waarschijnlijk in de omgeving van Animali”.
“Het zal wel in orde komen”, zegt mevrouw van de Pol, ook eens een bekende amazone,
vooral op het gebied van dressuur. Beiden zien de toekomst met open vizier tegemoet.
Iedereen die wil paardrijden kan bij hen de beginselen komen leren.

We plaatsen hierbij ook 2 foto’s die bij het stuk geplaatst waren, het is uit de ‘oude doos’,
dus de kwaliteit is niet optimaal, maar we wilden jullie de foto’s niet onthouden. Op de
bovenste foto zien jullie Ali van de Pol.

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2013
De kwartaalkaart bevat 13 lessen en is geldig in het betreffende kwartaal. Een les die 24
uur vantevoren wordt afgemeld, kun je in overleg inhalen. Deze dient in hetzelfde
kwartaal te worden ingehaald.

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
30,00
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

335,00
287,00

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te
worden van de Vereniging Eindhovense Manege.
Verenigingstarieven 2013
Jeugdleden (t/m 18 jaar)
14,50
Seniorleden (vanaf 19 jaar)
32,50
Donateurs
32,50
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,75
KNHS basisafdracht
17,00
KNHS abonnement Paard & Sport 31,75

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

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startpas
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.

