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Bestuursmededelingen
De eerste Chambrière van dit jaar ziet er weer erg goed
uit met diverse leuke artikelen en goed geïllustreerd met
foto’s en of tekeningen. Redactie en vrijwilligers die hier
aan meewerken complimenten van het bestuur.
Want al is de Vereniging Eindhovense Manege actief op
diverse sociale media, toch blijft de ‘oude’ vertrouwde
geprinte Chambrière een veel gelezen communicatiemiddel van de Vereniging en de Eindhovense Manege.
Op 11 maart vindt de Algemene Leden Vergadering van
de VEM plaats, het voltallige bestuur zal dan verantwoording afleggen over de periode 2012 en de plannen
presenteren voor 2013.
Enkele bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar, conform reglement, en 1 bestuurslid treedt af. Hiervoor dient
een nieuw bestuurslid gekozen te worden. Gelukkig heeft
zich hiervoor al een kandidaat gemeld.
Allen een goed en gezond 2013 gewenst namens het
bestuur.
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
03-12
04-12
04-12
05-12
05-12
08-12
12-12
17-12
21-12
21-12
01-01
02-01
17-01
18-01
21-01
21-01
23-01
24-01
24-01
25-01
25-01
25-01
25-01
28-01
28-01
29-01
02-02
11-02
12-02
13-02
13-02
14-02
14-02
14-02

Bente Veldboer
Paridhi Kapadia
Izel Ozmen
Danique v.d Plas
Anne Zomer
Lynn de Proost
Memphis Fredzess
Finette van Berkel
Emma Lesterhuis
Demy Vrinssen
Laura van Hoof
Novy Heerings (2x)
Evelien van Leeuwen
Jinaan Ajouaou
Julia van Lieshout
Merel Aarts
Emma Goossens
Michelle Visser
Kira Tillemans
Nienke Kinman
Floor Woltinge
Fieke Verhiel
Guusje Huizinga
Finette van Berkel
Marissa van Gils
Izel Ozmen
Annebelle Steggerda
Daily van Diepen
Anne Barnasconi
Sophie Boer
Juul Tillemans
Nine Doornbos
Claire Erhardt
Ilse Obdeijn

Agenda
11 maart 2013 Algemene Leden
		Vergadering
17 maart 2013 FNRS Dressuur
		A-proeven
31 mrt-1 april

Paasritten

13-14 april

KNHS Springen Pony’s

14 april 2013

Verrassingswedstrijd

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

30 jun - 4 juli

Ponykamp

13-14 juli 2013 KNHS Springen Paarden
27 juli 2013

KNHS Dressuur Paarden

28 juli 2013

Kür op muziek

3-4 aug 2013

KNHS Springen Paarden

alle data zijn onder voorbehoud

Nieuwe jeugdredactie
Wij zijn heel blij dat Doris en Memphis ons gaan ondersteunen bij de Chambrière! Ze
stellen zich hierbij even voor.
Hallo, ik ben Doris Vosters. Ik ben 10 jaar. Sommigen van jullie kennen me al, maar ik
stel me dan nog een keer voor. Trudy is mijn moeder, en ik rijd nu een jaar op woensdagmiddag om 13:30.
Eerst moest ik woensdagmiddag naar de B.S.O. Omdat mijn moeder moest werken.
Maar nu mag ik op woensdag rijden, ik reed al langer maar niet in de les.. En toen heb ik
de laatste 2 dagen met ponykamp mee gedaan. Ik mocht met de poetswedstrijd
Memphis mee helpen om Jip te poetsen. En sindsdien zijn Memphis en ik hele goede
vriendinnen.
Mijn lievelingspaarden zijn Pipi, Jip, Prada, Kareltje en Lady Lu.
Eigenlijk alle paarden van de manege wel.
Sinds kort zitten Memphis en ik in de jeugdredactie, super leuk! Dus als er kinderen zijn
die het leuk vinden om een stukje te schrijven; over bijvoorbeeld je lievelingspaard of
-pony, een wedstrijd die je gereden hebt of iets leuks wat je in de les hebt meegemaakt.
Wij zouden het heel leuk vinden als je dat wilt doen, je kunt het tegen mij (Doris) of
Memphis zeggen of je stukje in de rode brievenbus in de bar stoppen.
Een leuke tekening of foto is ook goed.
Verder nog heel veel blijven paardrijden.
Groetjes, Doris 			
op de foto zie je Doris links en Memphis rechts

Nieuwe jeugdredactie
Hoi,
ik ben Memphis en ik ben 10 jaar. Ik rijd op woensdag om half 2 in de les bij Trudy. Ik zit
sinds kort bij de jeugdredactie samen met Doris. Mijn lievelingspony’s en paarden zijn Jip
en Lady Lu. Ik rijd nu 2 en een half jaar op deze manege.
Dus als je een stukje wilt schrijven kom dan naar Doris of mij en misschien kom je dan
wel in de volgende Chambrière.
Groetjes, Memphis

Gezocht: vrijwilligers
De definitieve planning voor de wedstrijden van het buitenseizoen is bekend. In de
agenda voorin deze Chambrière vind je al veel data terug, voor het complete overzicht
kijk op de website www.eindhovensemanege.nl of informeer bij Yvonne of Judith.
Er worden mensen gezocht voor:
* Parcours; gevallen balken terugleggen, parcours ombouwen voor nieuwe rubriek,
vooraf parcours opbouwen.
* Parkeren; vrachtwagens en trailers naar de juiste parkeerplek wijzen.
* Secretariaat; betalingen ruiters, startlijsten maken en printen, uitslagen maken en
printen etc.
* Assistent jury; invoeren resultaten op de computer.
* Omroeper; omroepen van de juiste combinaties in de ring, omroepen sponsoren en
mededelingen.
* Ringmeester; omroepen van ruiters in de losrijdpiste, juiste startnummer doorgeven
aan jury, zorgen voor goede doorstroom van de ruiters.
Wil je meehelpen als vrijwilliger tijdens één of meer wedstrijden, dan kun je je
opgeven via de lijst in de gang op de manege of een mail sturen naar

yvonne@eindhovensemanege.nl
Ook dit jaar geldt weer een beloningssysteem met punten. Voor elk dagdeel ontvang
je een punt. En deze punten kun je aan het einde van het jaar inwisselen voor leuke
prijzen!

Ster van de stal:
Cissy
Er werd gefluisterd in de stallen, aan de bar, bij de bak…
een nieuw paard is ingetrokken bij de Eindhovense Manege.
Haar naam is Cissy. Wat een leuk beestje. Lekker fris. Lief
en soms een beetje onzeker. Tot voor kort kon ik er niet
over mee praten. Ik heb rustig mijn beurt afgewacht en
toen stond er achter mijn naam ineens: Cissy.
Leuk…ik was benieuwd naar dit paard waar zoveel over gesproken werd. Cissy liep al in
de les, dus poetsen en zadelen hoefde ik niet te doen. Helaas, want ik vind het altijd fijn
om voor het rijden alvast contact te maken met het paard. De eerste echte kennismaking
met Cissy was meteen ‘to the point’: even hallo zeggen, beugels op maat maken, en
wegrijden.
Ze zat meteen heerlijk. Wat een ‘lekker ding’! Ze stapte fris weg en tijdens het stappen
zocht ze een beetje steun. Die gaf ik haar met mijn benen en met mijn handen. Ook in
draf en galop ging ze lekker. Ze wilde graag vooruit, maar in de galop moesten we een
beetje inhouden, want het was druk in de bak. Af en toe koos ik ons eigen pad door even
een halve of hele volte te rijden. Cissy
vond dat prima. Ze vindt alles prima,
als je maar duidelijk bent en een
zachte hand gebruikt.
Het leukste aan Cissy is dat ze je
nieuwsgierig maakt, naar meer..
Het is een makkelijk en tegelijkertijd
eigenzinnig paard en ze kan denk ik
nog heel veel leren. Ze lijkt een beetje
op mijzelf, geloof ik.
Ik hoop vaker met deze geweldige
aanwinst te kunnen samenwerken. Ze
is een mooie aanvulling op de rest van
de paardenfamilie.
Karin van Dijk
Donderdaggroep 21.00 uur

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

Doorzitten
Waarom is doorzitten zo moeilijk?
In draf gooit de kracht van de beweging van het paard je naar boven. Bij het lichtrijden
wordt die kracht opgevangen doordat je zitvlak uit het zadel naar boven en naar voren
beweegt.
Tijdens het doorzitten beweegt je zitvlak niet naar boven, maar de kracht moet wel
opgevangen worden. Als je dat niet goed doet, ga je hobbelen in het zadel. Hobbelen
kun je alleen voorkomen als je lichaam – en vooral je bekken – als schokbreker fungeert.
Het bekken staat in de zogenaamde middenstand, zodat het optimaal naar voren en naar
achteren kan bewegen. Het bekken beweegt mee met het paard, niet alleen van
achteren naar voren maar ook van links naar rechts. Ook de gewrichten in de enkels en
knieën zijn belangrijke schokbrekers.
De in structeur kan je helpen bij het opvangen van de bewegingen en het oefenen van de
‘schokbrekerwerking’.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Nieuw lid: Estera Podborna
Hallo iedereen,
Mijn naam is Estera Podborna en mijn hobby is paardrijden. Paardrijden geeft me heel
veel plezier en rust. Ik woon nog niet zo lang in Eindhoven en gelukkig ben ik via via bij
de Eindhovense Manege terecht gekomen. Ik ben heel blij dat ik nu ook bij deze manege
‘familie’ hoor want iedereen is super aardig en vriendelijk.
Ik rij twee keer in de week op dinsdagavond acht uur en op donderdagavond negen uur.
Op dinsdag krijg ik les van Karlijn en op donderdag van Erin, ze geven alle twee heel
goed les. Mijn favoriete paarden (paarden waar ik vaak op gereden heb) zijn: Cissy /
Nevada / Kevin / Pim / Baileys. Maar eigenlijk zijn alle paarden leuk omdat ieder paard
zijn eigen karakter heeft.
Wanneer je op meerdere paarden rijdt leer je ook veel meer
en dat vind ik belangrijk en
ook een uitdaging.
Maar niet alleen het paardrijden op zich vind ik leuk maar
alles waarmee ik met paarden
in aanraking kom zoals het
poetsen en het opzadelen.
Hierdoor krijg je meer contact
met de paarden en leer je elk
paard veel beter kennen.
Paarden zijn mijn alles. Mijn
grootste droom is dan ook
om een hele goede ruiter te
worden..
Groetjes, Estera

Monique Laeyendecker
Caroline vroeg of ik het leuk vond om een stukje te schrijven in jullie blad Chambrière.
Ja, dat blad kende ik nog wel van vroeger.
Laat ik me eerst even voorstellen. De meesten (lees: de oudere generatie ... ouch .. dat
deed even pijn :-) zullen me kennen als Monique Keemink, weet je wel ... dat meisje dat
niet zo goed kon horen. Ik heb jarenlang bij Van de Pol gereden. Eerst op de manegepaarden en daarna had ik een eigen paard. Mijn eerste paard heette Dennis. Een prachtig
zwart paard die helaas (voor mij) onhandelbaar was. Na Dennis kreeg ik een schimmel,
Greyvor was haar naam. Met haar heb ik vele jaren rij/spring plezier gehad.
Mijn hart lag echt bij het springen. Als je eenmaal je hart hebt verloren in de paardenwereld, kom je daar nooit meer van af. Ik ga elk jaar dan ook trouw naar de diverse
evenementen toe, zoals de Karpendonk - Indoor Brabant - International Concours in
Valkenswaard, Polo events en de Slipjachten in Waalre.
Ik heb, buiten de paarden om, nog een andere passie, namelijk fotografie. Zie hier de
foto’s die ik maakte van de slipjacht. Ik vond het ontzettend leuk dat ik gevraagd werd of
ze mijn foto’s mochten gebruiken voor jullie blad.















Of course! Als jullie meer van mijn foto’s willen zien, dan kan je me vinden op FaceBook
of kijk eens naar mijn website www.laeyendecker-fotografie.nl

Enne .... tot slot nog even dit. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie liep ik, na pakweg 25 jaar,
weer op de stal. Ik liep met kippenvel door de stallen heen. Pedro en Blesje zag ik links
weer staan. Onze Truus die rap aan het vegen was, Bert-Jan die alsmaar rond rende,
Trudy die altijd lachte, de stemmen van Nel, Cees sr en Ali galmden door de bak, Henk
die weer een springpaard aan het opzadelen was met giechelende groom meiden om
hem heen :-) Ik heb daar mijn jeugd doorgebracht .. prachtige tijden waren dat.

Enne ...
tot wederziens
op één van de
evenementen !
Monique
Laeyendecker
Waalre

Hieronder zie je nog een aantal foto’s van de Slipjacht gemaakt door Monique
Laeyendecker.
Op de volgende kleurenpagina’s nog een foto-impressie van de jacht met foto’s van
Monique van Uden (MvU), Antonio van Tuijl (AvT), Ben Laauwen (BL),
Thomas Bakker en Caroline Hoosemans (CH).
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Foto’s Ti Sento

Mariana & EliËtte over Ti Sento
Ti Sento, geboren: 2007, Terror x Lavell I
Ik, Mariana, heb Ti Sento (afgekort Tiff) vanaf dat ze 3,5 jaar oud is. Ti Sento is geboren
in Estland uit een BWP (Belgische Warmbloed Paard) vader en Holsteiner moeder.
Ik en Tiff zijn best nieuw op stal, pas sinds april. Daarvoor waren we gestald in Son, bij
Ellen & Ad Roefs.
Vanaf het begin was het al duidelijk dat we beiden niet van dressuur houden. Wij houden
meer van springen en bosritten. Jullie hebben Ti Sento waarschijnlijk in de zomer op
concours met iemand anders gezien, namelijk met Inge v.d. Bosch, ze bracht Tiff uit in
een klasse hoger. Zoals net gezegd houdt Tiff van
springen, maar ook van heerlijke bosritjes en we
hebben onze eerste Jacht in Steensel meegedaan.
Ik en Ti Sento vinden de Eindhovense Manege ontzettend gezellig en we zijn blij dat we hier mogen
staan! Groet, Mariana
Eliëtte is de bijrijdster van Ti Sento
Ik weet het nog goed! Ik was aan het werken achter
de bar en Mariana kwam met haar man aan de bar
zitten. Ze vroeg wil je rijden? Ik: “Ik heb vanochtend al gereden en ben nu aan het werk, dus kan nu
niet rijden”. Daarop antwoordde Mariana: “Nee een
andere keer rijden!”. Daar zei ik natuurlijk geen nee
tegen!
Zo ben ik Ti Sento gaan rijden. Het beviel me erg goed . De eerste keer meteen in de
buitenbak gereden en Ti Sento was erg braaf!! Ik vond het wel een beetje spannend,
want ik kende Ti Sento niet en ze is ook nog eens jong. Onderhand 5 jaartjes oud.
Ik ging Ti Sento steeds vaker rijden. En het klikte goed. Voor een jong paard is ze echt
super braaf en kan Ti Sento ook nog eens heel goed springen!! Ik ben zelf geen springheld, maar ook ik heb gesprongen met Ti Sento en heb zo een beetje mijn springangst
overwonnen! Dit was niet met een laag sprongetje.
Ook kun je alleen de bossen in met Ti Sento. Ze is dan lekker voorwaarts. Ze vindt eigenlijk niks eng en gedraagt zich prima buiten. Sprongetjes, slootjes en crossen is allemaal
geen probleem.
Zelf zeg ik niet steeds Ti Sento. Ik kort het af naar Tiff. Daar luistert Tiff ook naar. Als ik
langs loop en ik roep haar komt ze altijd even met haar hoofdje omhoog. Na het rijden
weet Tiff heel goed dat ze nog wat lekkers krijgt. Als je dat dan niet mee neemt na de
eerste keer spullen terug in het kastje leggen, dan begint ze tegen haar stal te schoppen
van eey waar blijft mijn lekkers????? Dit doet ze maar heel even en daarna is het goed.
Van de zomer wil ik kijken of het mogelijk is om te gaan starten in de dressuur. Hier kijk
ik erg naar uit en ben er ook al voor aan het oefenen.

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

Het gaat steeds beter en beter met Tiff. Ook al probeert ze onder de springlessen uit te
komen door zichzelf te verwonden in de wei de ochtend voor de springles. Uiteindelijk
viel het wel mee en loopt ze gewoon goed, maar springen op dat moment waagden we er
dan maar niet op. Wat is het toch een slim paardje :D
Tiff houd van lekkers en van knuffelen.
Ze kan helemaal tegen je aan komen hangen.
Heb veel van Tiff geleerd en hoop er nog veel meer van te leren.
Echt een topper!!!!!
Groetjes,
Eliëtte

Kimberly en Ducati
Hoi,
Ik ben Kimberly en ze hebben me gevraagd om iets over mijn nieuwe paard te vertellen.
Mijn papa en ik zijn gek op horsepower, alleen dan in een andere vorm.
Hij wilde graag een motor en ik een paard dus met mijn nieuwe paard “DUCATI”
hebben we 2 in 1. Ducati (onze mof) is in Duitsland gefokt en komt uit Swolgen in
Limburg bij Rene en Anne-marie Poels. Hij is een Holsteiner Carollus 11 X Lord.
Gelukkig kan hij het heel goed vinden met mijn pony Poemeltje en heeft hij een fijn karakter, buiten rijden vind hij super leuk. Alleen omdat hij nog heel jong is, 4 jaar en nog
maar 4 maanden zadelmak, wil hij nog wel eens heel enthousiast worden. Dan begint hij
met 4 benen tegelijk te bokken en te springen zoals laatst toen ik lekker bij de manege
buiten wilden rijden en Ducati de koeien aan de andere kant van het hek zag, ik probeerde het echt uit te zitten maar dat lukte jammer genoeg niet en vervolgens stond meneer
aan de ene kant van het hek tussen de koeien en ik aan de andere kant. Best stoer toch?
Dus pap misschien wil je deze Ducati toch eens proberen? Hihi. Springen gaat echt super,
hij zet tot nu toe altijd af en kijkt nergens naar. Van de zomer gaan we met hem op
concours dan hoop ik dat hij veel gaat winnen en ooit het ZZ in kan ( 1,40 meter hoog).
Dressuurles doet hij ook super dus het is een geweldig paard. Mijn paard staat niet op
de manege maar ik kom wel vaak met hem om te oefenen en gezellig met de les mee te
rijden. Groetjes, Kimberly PS: ook van Huub

Laura en Charlton
Hallo iedereen,
Zoals jullie misschien al gezien hadden is Rieboy weg en staat er nu een paard.
Het is een donkerbruine ruin van 6 jaar en hij heet Charlton. Zijn afstamming is:
Quasimodo z x Guidam x Hemmingway, dus één en al springbloed!
Hij heeft een heel lief karakter en hij wil heel graag voor je werken. Ik wil van de zomer
springwedstrijden met hem gaan starten want ik heb hem gekocht voor de springsport.
En ook wil ik later hoog met hem de springsport in.
Groetjes, Laura van Hoof

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

Van Finette voor Trudy

Jappeloup
Er is een film gemaakt over het leven van het legendarische springpaard Jappeloup de
Luze. Dit Franse paard leefde van 1975 tot 1991 en was een geweldige springer.
Het bijzondere aan hem was dat hij slechts 1.58m hoog was. De meeste springpaarden
zijn veel groter. Toch won Jappeloup Olympisch goud! Hij was het product van een
dravershengst en een volbloedmerrie en had een enorm groot hart.
Pierre Durand kreeg Jappeloup op vierjarige leeftijd aangeboden maar bedankte toen
voor de eer. Een jaar later zag hij hem springen op concours en besloot hij toch op het
aanbod van de fokker in te gaan. De eigenzinnige ‘pony’ ontwikkelde zich tot een grote
topper.
Jappeloup, een kruising tussen een dravershengst en een volbloedmerrie, deed het
geweldig, ondanks zijn lage stokmaat. Hij deed twee keer mee aan de Olympische
Spelen. De eerste keer viel Durand eraf toen Jappeloup weigerde voor een hindernis.
Durand twijfelde of hij nog wel door wilde met het paard. Uiteindelijk besloot hij er toch
voor te gaan en vier jaar later, in 1988, wonnen ze een gouden medaille!
In 1991 neemt hij afscheid van de sport, drie maanden later is hij gestorven door een
hartaanval.
Bij het publiek was Jappeloup heel erg populair en daarom is er nu een film over hem
gemaakt. De rol van Jappeloup wordt door meerdere paarden gespeeld. Vanaf 13 maart
2013 is de film te zien in Franse en Belgische bioscopen. Of de film ook in Nederland te
zien zal zijn, is nog niet bekend.

Wist je dat...?
...ons oud-redactielid Steff en haar vriend Stephan een dochtertje hebben?
...haar naam Noa is?
...wij hen van harte feliciteren en hen veel geluk toewensen samen?
...Henk van de Pol 6de is geworden in de GP Amsterdam 2013 met Warrant?
...hij daar met Chesterfield een 1.45 m klasse won?

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

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 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.

Hier
ÚW
advertentie
plaatsen ???
mail naar:
adverteren@eindhovensemanege.nl

