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Bestuursmededelingen
De algemene ledenvergadering van begin maart is
bezocht door diverse leden van de Vereniging
Eindhovense Manege.
Tijdens de ALV zijn de herkiesbare bestuursleden
herkozen en is Femke Hoffman gekozen tot bestuurslid,
zij vervangt hiermee Edith Kloppers.
Edith bedankt voor je 4 jaren als bestuurslid van de VEM.
Het verslag van de ALV staat op de website.
Geniet allen van de lente- en zomerperiode op, achter of
naast het paard, zowel recreatief als sportief.
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

5 mei 2013
FNRS Dressuur
		B-proeven

Planning vakantie

9 mei 2013

Ochtendglorenrit

Tijdens de zomervakantie maken we altijd
een planning voor de lessen,sommige lessen
worden bij elkaar gezet en de dinsdag- en
donderdagmiddag lessen worden even
verschoven naar een andere dag.

19-20 mei 2013 Pinksterritten

Het is daarom erg fijn als iedereen
op tijd doorgeeft wanneer je er niet bent.
De 1e 3 weken van de vakantie vallen in het
2e kwartaal (mei-juni-juli) en de laatste 3
weken in het 3e kwartaal (aug-sept-okt).
Je kunt deze lessen inhalen in het zelfde
kwartaal als dat lukt. Je kunt die lessen dus
nu al inhalen, zodat niet iedereen tegelijk
komt.

1 juni 2013

KNHS Dressuur Pony’s

2 juni 2013

KNHS Dressuur Paarden

8-9 juni 2013

KNHS Springen Paarden

16 juni 2013

Oriëntatierit

22 juni 2013
BBQ en Midzomer		avondfeest
30 jun - 4 juli

Ponykamp

13-14 juli 2013 KNHS Springen Paarden

Mail naar afmelden@eindhovensemanege.nl
en ik zoek een plekje voor je. In de gang op
de bekerkast hangt een lijst met de dagen
waarop je rijdt. Kijk goed naar de datum en
zet alleen een kruis in het vakje waar je
niet komt, niet erbij schrijven, de lessen
van dinsdag en donderdag worden verdeeld
over de andere dagen, als je niet kan op die
dag, geef het dan even door, dan verzetten
we dat gewoon.
Lessen die niet afgekruist zijn worden dus
gewoon afgeschreven. Als iedereen op tijd
z’n vakantie heeft doorgegeven,maak ik een
nieuwe lijst met de tijd erin hoe laat je elke
week moet komen. Dit kan dus elke keer
anders zijn.
Probeer dus a.u.b. snel deze lijst in te vullen, zodat iedereen al voor de vakantie weet
wanneer je kan rijden. Hartstikke bedankt
vast voor de moeite, het is voor mij nl. een
heel gepuzzel altijd om alle lessen in te
delen. Groetjes Trudy

27 juli 2013

KNHS Dressuur Paarden

28 juli 2013

Kür op muziek

3-4 aug 2013

KNHS Springen Paarden

7-8 aug 2013

Ruiter-2-daagse jeugd

9-11 aug 2013 KNHS Springen Paarden
		Derby
17-18 aug 2013 KNHS Springen Pony’s
7-8 sep 2013

KNHS Springen Paarden

14-15 sep 2013 KNHS Springen Paarden

alle data zijn onder voorbehoud

Nieuw lid: Ingrid Mulders
Hallo allemaal,
Ik ben Ingrid Mulders. Ik ben 16 jaar en ik woon in Eindhoven (Stratum). Ik zit in 5 vwo
op het Augustinianum en ik zit nu bijna een jaar op paardrijden. Mijn zus woont in
Heerhugowaard (30 jaar) en is al heel lang gek op paarden. We gingen wel eens kijken
als ze wedstrijden moest rijden, en als ik bij haar ging logeren nam ze me altijd mee
naar de paarden en mocht ik wel eens op haar leasepaarden zitten. Zo heeft ze mij
enthousiast gemaakt over de paarden en het paardrijden. Toen ik was gestopt met
hockey mocht ik een andere sport kiezen en ben ik gaan paardrijden. En nu kan ik
gezellig met mijn zus buitenritten maken als ik daar weer ga logeren!
Ik heb deze manege gekozen omdat ik er veel goede dingen over heb gehoord. En dat
klopte, want ik heb het er heel erg naar mijn zin. Ik ben begonnen met een paar proeflessen, om te kijken of het iets voor me was. En toen bleek dat ik het heel erg leuk vond.
Ook al vond ik het best wel spannend nog, na twee lessen ben ik in een groep gaan
rijden. En dat beviel heel goed. Het is een best kleine groep dus je krijgt genoeg
aandacht en zo kun je ook een beetje voor jezelf oefenen (in tegenstelling tot privé-les).
Ik vind paardrijden heel leuk omdat het elke keer anders is en je het niet alleen doet,
maar samen met je paard. Het is
alleen wel jammer dat ik niet bij
leeftijdgenootjes in de groep zit,
maar ik denk dat er niet zo veel
mensen van mijn leeftijd beginnen
met paardrijden. In het begin vond
ik het nog een beetje lastig omdat
je op zoveel nieuwe dingen tegelijk
moet letten, maar dat ging steeds
beter. Ook omdat ik aan Karlijn een
hele goede lerares heb.
Nu voel ik dat ik al heel erg
vooruit ben gegaan en dat ik ook
merk welke paarden ik fijn vind en
bij mij passen. Ik heb er bijvoorbeeld altijd heel veel plezier in om
op Baileys te rijden, ook al weet
ik niet zeker of hij het ook zo leuk
vindt, aangezien hij zijn hoofd zo
veel op en neer beweegt dat je er
bijna afvliegt. Maar hij is wel super
in de galop.

Ook Uniek en Sanneke vind ik hele fijne en betrouwbare paarden. Ik vind Ivoor bijvoorbeeld wat minder leuk, omdat hij nooit zo heel veel zin heeft om te rennen (zacht uitgedrukt) en dan moet je nogal hard werken. Kevin is ook altijd een onvoorspelbare maar
wel een goedzak. Ook Moeson kan behoorlijk eigenwijs zijn.
Maar het is vooral leuk dat ik elke week op een ander paard mag rijden, zodat ik kan
ontdekken wat voor soort paarden het zijn en wat voor karakter ze hebben en hoe je
daar dan mee om moet gaan. Ik heb al een keer een buitenrit gemaakt en dat was heel
leuk, dus ik hoop ook dat als het zomer is, we dan wat meer buiten gaan rijden met de
les. Maar ik zou ook heel graag over een paar jaar als ik wat beter kan rijden, willen
proberen een strandrit te maken!
Ik hoop dat ik nog lang met veel plezier op deze manege kan rijden.
Groetjes Ingrid.

In memoriam: Jan Castelijns
Begin dit jaar is ons een gewaardeerd parcoursbouwer ontvallen; Jan Castelijns.
Regelmatig heeft Jan ons geholpen bij de outdoor wedstrijden van de VEM/SHEE. Jan is
bij ons geïntroduceerd door Paul Rooijmans, de parcoursbouwer die al langer voor ons
bouwt. Dit met als doel om een breder aantal mensen in Brabant te hebben die
parcoursen zoals bij de VEM goed kunnen bouwen.
In eerste instantie is een paar keer samen gebouwd, maar al snel was dat niet meer
nodig, zelfs de Derby bouwen ging Jan prima af. We hoopten dan ook in Jan iemand te
hebben gevonden met wie we nog lang goed en gezellig zouden kunnen samenwerken,
zowel vanuit het bestuur als vanuit de leden die in het veld allerlei vrijwilligerstaken
uitvoeren. Dit zeker omdat Jan een zeer aimabel
man was om mee samen te werken.
Daarom was het ook een schok toen wij begin dit
jaar via Barend Vosselaers hoorden dat Jan zeer
plotseling was overleden, nadat hij in Hapert nog
had gebouwd.
Een vreselijke schok voor de familie en
nabestaanden, die wij dan ook heel veel sterkte
toewensen in deze moeilijke tijd.
Namens het bestuur, de leden van de VEM en de
SHEE, de direktie en medewerkers van de
Eindhovense Manege en alle vrijwilligers,
Brigitte Dijstelbloem en Frits Melgert

Ster van de stal:
Viblesse
Of ik een stukje voor de Ster vd Stal wilde schrijven…tja
daar vraag je me wat. Eigenlijk zijn er voor mij 3 sterren
op de Eindhovense manege, maar nu moest het stukje over
Viblesse gaan.
Ik vind het een heerlijk paard. Zowel binnen als buiten doet hij het goed. In het begin
viel me op dat hij goed op het been reageert en als je die iets te hard aandrukt hij
meteen zijwaarts gaat. Helaas hebben we daar nog niet veel oefeningen meegedaan,
maar het is best kicken als zo’n groot paard opzij gaat.
Buiten gaat Viblesse ook heerlijk door het bos, hoewel hij wel nieuwsgierig is en graag
rondkijkt. Ik weet nog dat we tijdens de ochtendglorenrit van afgelopen jaar, die
trouwens super was, een paard en wagen tegen kwamen in het bos en dat was volgens
Viblesse toch wel iets waar even goed naar gekeken moest worden en waar je toch echt
met een boog omheen moest. Het ging goed, maar je merkte wel dat Viblesse nerveus
was. Ik vraag mij dan altijd af of het aan het paard ligt of de combi…kortom er valt nog
genoeg te leren.
In de bak wordt wel gezegd dat hij schopt en
daarom wordt hij vaak achter in de rij geplaatst,
maar als je een beetje afstand houdt, vind ik
dat hij het perfect doet. Na een uurtje zweten
schijnt zo’n hoofdstel behoorlijk te kriebelen
en heeft meneer behoefte om de berijder als
schuurpaal te gebruiken.
Een ander ding waar nog aan gewerkt moet
worden is een mooie volte in galop, in plaats
van naar buiten te vallen. Erin heeft al een paar
tips aangedragen, maar om die in de praktijk te
brengen valt nog steeds niet mee, maar zolang
Erin blijft volhouden, blijf ik het proberen!!
Ik wou afsluiten met te vertellen dat Viblesse
een heerlijk paard is, maar dat ga ik niet
doen….. want dat moet je zelf gewoon ervaren.
Ik wens iedereen veel rijplezier en tot ziens.
Groeten, Sven Henning
(donderdagavond groep)
De Ster van de stal van volgende keer is Nevada. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs
etc. over Nevada weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Ruiter-2-daagse en ponykamp
Deze zomer willen we het ruiterweekend niet in het laatste weekend van de vakantie
houden maar de woensdag ervoor. Door wedstrijden in het weekend was het moeilijk te
organiseren om een leuk ruiterweekend te houden. Nu willen we het van woensdag 7
augustus 11.00 houden tot donderdag 8 augustus 17.00.
Misschien is het voor veel kinderen ook fijner zo omdat ze de volgende dag niet naar
school hoeven wat normaal wel het geval was. De middaglessen van woensdag en
donderdag gaan dan niet door. Het is altijd super gezellig, je slaapt in de stal tussen de
paarden op stro en ‘s avonds houden we een speurtocht. Verder gaan we 2 dagen rijden
en nog veel meer leuke dingen doen. Het is voor alle jeugd, dus ook als je nog niet zo
lang rijdt. Je mag je nu al opgeven.
In de eerste week van de vakantie dus zondag 30-6 t/m 4-7 hebben we weer een ponykamp. Dan slaap je in een grote tent op de manege en ga je elke dag rijden en nog veel
meer leuke dingen doen.
Hier kunnen niet te veel kinderen aan meedoen,dus geef je snel op want VOL=VOL.
Groetjes Trudy

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

De springles van Simone
De hele week keek ik al uit naar de vrijdagavond, want dan zou ik eindelijk met een
springles meedoen! Springen heb ik altijd heel leuk gevonden, maar het enige wat ik
deed was genieten van het vliegen. De fijne kneepjes van het vak kende ik niet.
Janneke gaf de les en vertelde ons de stappen die je moet doen voor, tijdens en na het
springen. Nou, dat waren er nogal wat! Ik heb bijvoorbeeld nooit geweten dat je in de
lucht moet regelen met welk been je paard neerkomt! Nu zat ik op het prachtbeest Lady
Lu, die springen ook helemaal geweldig vindt, dus erg veel tijd om na te denken had ik
niet. Ik denk dat het er ook erg mooi uit heeft gezien, want eerlijk gezegd heb ik
boven de sprong nergens anders aan gedacht dan: wow, wat is dit vet! Ik heb er enorm
van genoten en ga zeker vaker met de springles meedoen!
Groetjes, Simone Hoejenbos
op de foto’s zie je Simone met Esprit

De familie Winkel
Het is alweer bijna 2,5 jaar gelden dat wij met onze paarden op de Eindhovense Manege
stonden. ‘Wij’ zijn de familie Winkel bestaande uit Nick (pa), Monique (ma) en de
kinderen Tim, Anika en Carmen. Wij hebben drie paarden: Jasmin, Victory en Visa.
Onze schimmels Jasmin en Victory hebben jaren op de manege gestaan. Schimmeltje
Jasmin was ons eerste paard. Naderhand kwam daar onze grote schimmel Victory bij.
Lachen dat de familie Winkel schimmels kochten terwijl ze eigenlijk niks met schimmels
hadden. Maar wat doe je als je het paard leuk vindt…. dan doet de kleur er niet meer
toe. Inmiddels werden wij schimmelfans….. vandaar dat wij later nog een vosje kochten,
haha. De redactie van de Chambrière vroeg mij (Monique) om een update te schrijven
over het wel en wee van onze paarden.
Jasmin is al een paar jaar met pensioen. We konden niet meer met haar rijden vanwege
meerdere peesblessures. Ze staat nu in Borkel bij een opfokstal. Daar heeft ze het reuze
naar haar zin. In de zomer staat ze in een hele grote wei met nog enkele oudere merries
en heel veel jonge paarden. De ouderen voeden de jonkies op. Op deze manier maakt
ze zich ook nog nuttig en speelt ze niet alleen voor grasmaaier. In de winter staat ze in
de kleinere wei met de oudere en drachtige merries. De veulens blijven dan binnen en
mogen in kleinere groepen naar buiten om te spelen.















De foto van Jasmin (zie kleurenpagina’s) is afgelopen voorjaar genomen toen de veulens
voor het eerst weer naar buiten mochten in de grote wei. Een heel spektakel. Wie Jasmin
is, is wel duidelijk. Er loopt maar één echt wit paard in de hele groep. Het bruine paard
dat achter haar loopt is haar maatje.
Victory is 2,5 jaar geleden verhuisd naar Stal van Dillen in Knegsel. Ze was veel kreupel
en het was voor haar gezondheid beter om niet de hele dag op stal te staan. In Knegsel
gaat ze de hele dag de wei op en dankzij de goede zorgen van de familie van Dillen is
ze flink opgeknapt. We rijden Victory een paar keer in de week. We gaan veel met haar
naar buiten het bos in en 1 keer in de week hebben we les. Toen we vertrokken was ze
nog gedeeltelijk bruin, maar nu is ze helemaal wit. Ze is heel rustig en koel geworden.
De uitspattingen die ze vroeger nog wel eens had zijn nagenoeg verdwenen. (zie foto
kleurenpagina’s)
Toen Victory weer steeds beter ging lopen wilde ik (Monique) ook weer een paard om te
rijden. Op internet vonden we Visa. Ze stond in Groesbeek. We gingen kijken, vonden
haar op stal al leuk, hebben een keer gereden en hebben haar gekocht. Het is een super
braaf paard en doet alles. Dressuur is niet helemaal haar ding maar het gaat steeds
beter. Ze maakt graag een sprongetje, weigert nooit, tenzij ze daar echt een reden voor
heeft. In de bossen is ze super braaf. Ze is ook al 2 keer mee geweest naar Nieuwvliet.
Lean (van Nicolai) en Ester (van Gelgery en Bugsy) kwamen er bij toeval achter dat
Visa is geboren en getogen in…… jawel Aalst. Ze is gefokt door Martin en Leonne en naar
Groesbeek verhuisd toen ze 4 jaar was. Van Leonne heb ik nog foto’s gekregen van Visa
als veulen en jong paard. (Ben ik nog steeds heel blij mee Leonne !) Op de foto links zie
je Visa.
Hieronder zie je Visa en Zara M (Loes) op het strand in Nieuwvliet.
We gaan nog steeds elk jaar mee naar Nieuwvliet. Deze uitjes met de pensionklanten van
de manege willen we echt niet missen. Hopelijk kan Victory de volgende keer ook weer
mee. Wij zijn trouwens nog regelmatig te vinden op de manege. Op donderdagochtend
ga ik nog vaak mee met Ali en de filmsterren op Jade. Op vrijdagavond zijn wij bijna
altijd te vinden in de foyer. Anika is vaak actief op stal en ook op de barkruk in de foyer.

Ook al staan onze
paarden niet meer
hier….
wij blijven komen.

Groetjes van
de Winkeltjes.

In memoriam: Itan
Hoi paardenvriendinnen en vrienden,
helaas is dit een minder vrolijk bericht van mijn kant en velen onder jullie hebben het via
de sociale media en mondelinge tamtam al vernomen, mijn lieve viervoeter Itan is er niet
meer. In de respectabele leeftijd van 23 jaar is hij op 21 januari 2013 overleden.
Behalve dat hij botontkalking had, had hij verder nergens last van en kwam hij een week
daarvoor nog luid hinnikend op me af gegaloppeerd.
Na een mooi leven waarvan ook bijna 3 jaar pensioen, heeft zijn hart het opgegeven.
Hij is uit zichzelf in de schuilstal gaan liggen, bij de kudde vandaan, en zonder pijn
of stress ingeslapen, voor mij een enorme troost dat het op zo’n mooie en natuurlijke
manier is gegaan.
14 jaar en 3 maanden was hij bij mij en ik mis hem dan ook enorm, de herinneringen en
mooie foto’s zullen altijd blijven.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven en alle lieve berichten,
dat was (is) hartverwarmend!
Lieve groeten, Monique van Uden

Kunstwerkje van Doris

Foto’s Itan

Foto’s Jasmin en Victory

Foto’s bij interview Jacqueline

Foto’s bij interview Jacqueline

Interview met
Jacqueline Vermeulen
Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Jacqueline Vermeulen woonachtig te Eindhoven.
Hoe lang kom je al op de manege?
Ik ben begonnen met paardrijden eind 1984.
Hoe lang rijd je al paard?
25 jaar.
Heb je een eigen paard gehad?
Nee ik heb een verzorgpony gehad en mocht op paarden van anderen rijden.
Wat heb je vroeger gedaan op de manege?
Van alles, haha. Ik begon met Trudy te helpen met opzadelen, in de avonden kwam ze
me vaak ophalen omdat ik niet alleen mocht fietsen. Als Trudy op vakantie was nam ik
veel van Trudy’s taken over.
Ik mocht de paarden van Camilla Hauglin, Gondo en Simply Magic, verzorgen en zo ging
ik als groom mee op concours met Camilla en Henk. Ook ging ik vaak als groom met Bert
mee op concours. Zo heb ik het geluk gehad dat ik al jong veel leerde en hier heb ik nog
profijt van.
Je bent een tijdje weg geweest, je hebt in het buitenland gezeten? Kun je daar
iets over vertellen, waar je geweest bent en wat je daar gedaan hebt?
Ik ben eerst 6 maanden naar Noorwegen gegaan ik had daar vrienden wonen en wilde
eerst niet zo ver weg. Daar heb ik met geiten, 2 koeien en een fjordpony gewerkt. Ik
bracht de geiten iedere dag de bergen in, ja zoiets als Heidi, haha. Ik maakte hier ook
geitenkaas, boter, room, etc. Ik ben regelmatig terug geweest naar Noorwegen en vind
het echt heerlijk daar.
Ik ben in Australië gaan backpacken voor een jaar, werken en reizen. Ik heb daar op een
renstal gewerkt voor Gai Waterhouse, haar vader was schijnbaar een legende in de racewereld. Ik heb ook als Jilleroo (cowgirl) gewerkt op een cattle station. In Australië heb ik
een geweldige tijd gehad, ik ben ook 5 weken in Nieuw Zeeland rondgetrokken.
Ik heb ook nog 6 maanden in Canada gewerkt op een handelstal/manege en 3 maanden
in Amerika op een manege.
In Nieuw Zeeland heb ik op een springstal gewerkt en jachtpaarden getraind. Ik heb het
erg naar mijn zin gehad en veel geleerd.
Naar Cambodia ben ik 3 keer op vakantie geweest en daar heb ik bij de weeskinderen
geholpen en ben zo op plekken geweest waar je geen toeristen tegenkomt. Zo ben ik ook
in Laos, Hong Kong, Bangkok, New York en San Fransisco geweest.

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

Je hebt al heel veel meegemaakt! En nu sinds kort zien we je weer regelmatig
op de manege, wat doe je nu?
Ik help met de paarden buiten zetten en op stal.
Welk(e) manegepaard(en) (van vroeger of van nu) zijn bijzonder voor jou?
Ik kan me nog herinneren dat ik mijn tweede les op Wodam of Wodan zat en dat ik die
toen leuk vond maar die ging al snel weg. Daarna kwamen….. Almonde, Fleurtje, Witje,
Zorro, Goldie, Duck, Blesje, Alfred…..
Nu mag ik Reflex Blue en Selano regelmatig rijden en rijd ik op vrijdag in de les.
Wat betekenen paarden en paardrijden voor jou?
Ik vind het fijn om met paarden bezig te zijn en het gaat vanzelf.
Ik ben blij dat ik al vrij jong mee mocht helpen en rijden, hierdoor gaat het me goed af
en merk ik dat ik veel heb geleerd door de jaren heen.
Ik vind paardrijden ontspannend en in de bossen helemaal.
Heb je naast het paardrijden nog andere hobby’s?
Fotografie, zwemmen, schaatsen en reizen.
Kun je ons een leuke anekdote vertellen van iets wat je hebt meegemaakt op de
manege of in het buitenland?
Pfff heb zoveel meegemaakt op de manege, ik was er erg vaak in mijn jeugd.
In Cambodia had ik een moto(brommer) met chauffeur gehuurd en ben op pad gegaan,
zo ben ik op een plek terecht gekomen waar ze nog nooit een buitenlander hadden
gezien dat was wel indrukwekkend want dan is het echt met gebaren communiceren en
de mensen hebben niet veel maar zetten wel eten voor je neer en je voelt je bijna
schuldig als je het eet. En dan ben ik ook nog eens erg wit, dat vinden ze geweldig daar.
Jacqueline, bedankt voor het interview!
Op de kleurenpagina’s zie je foto’s van Jacqueline met achtereenvolgens: Duck in zijn
jonge jaren (die velen van jullie nog wel zullen kennen), Pastral (ook een oude bekende),
Selano, Reflex Blue, nogmaals Selano en de laatste foto is genomen in Nieuw Zeeland.
Hieronder zie je haar met pony Paula.

Mijn pony Wuxi
Onlangs vroeg Bianca mij een stukje te schrijven over mijn pony Wuxi. Dit zou dan
geplaatst worden in de Chambrière van deze maand. Daar het mij een leuk idee leek,
kunnen jullie hier lezen, hoe wij aan Wuxi gekomen zijn en wat voor pony het is.
Vanaf mijn 8e jaar heb ik eigen pony’s waarmee ik vooral dressuurmatig gereden heb.
Daar ik in korte tijd flink gegroeid was, leek het mijn ouders goed een paard te kopen.
Ik kon mijn wedstrijdpony Lenny, waarmee ik kringkampioen was in het L1 van de kring
Eindhoven, aan een kennis verkopen en zo kochten wij een schimmel, welke wij door
kreupelheid, slechts kort in ons bezit hebben gehad. Daarna kreeg ik mijn paard
Donnaline, welke ook op de Eindhovense manege staat. Ik voelde mij echter op zo’n
groot paard niet al te zeker, waardoor ik uit mocht kijken naar een E pony.
Via sporthorses kwamen wij in Werkhoven terecht. In dit plaatsje, dat vlakbij Utrecht ligt,
stond een mooie E pony te koop. We maakten een telefonische afspraak, en samen met
mijn ouders en zus Klaartje, gingen we met de paardenvrachtwagen richting Werkhoven.
Bij de familie Peters werden we hartelijk ontvangen. De door mij gewenste schimmelmerrie Wuxi, was altijd bereden door dochter Inge, maar doordat deze in Amsterdam
studeerde, stond de pony te koop.
Op de mooie boerderij van de familie Peters, had men juist een grote buitenbak
(60 x 20) aan laten leggen, dus daar konden wij de pony mooi testen. Nadat Inge hem
voor had gereden was het eindelijk mijn beurt. Ik had er direct een goed gevoel bij. Wuxi
was kampioen van de provincie Utrecht, in de dressuur klasse L1 en L2. Ook had Inge er
in Ermelo, bij de KNHS, crosswedstrijden mee gereden.
Toen ik bij mijn ouders aangaf, Wuxi heel graag mee naar huis te willen nemen, bleek
dit niet zo eenvoudig. Er waren namelijk nog 2 kandidaten die Wuxi gereden hadden en
ook deze mensen wilden haar graag kopen. We spraken tijdens het koffiedrinken af dat
ze binnen 3 dagen zouden bellen. We konden dus met het geld en een lege vrachtwagen
terug naar Valkenswaard.
Op de vrijdagavond, na het proefrijden, belde mevrouw Peters op. De keuze was op ons
gevallen. Ze zouden hem de volgende week zelf in Eindhoven op onze manege komen
brengen. We spraken af dat we ook het bijpassende nieuwe zadel en hoofdstel over
zouden nemen. Ik kon niet wachten tot het zover was.
Op de dag van het brengen was het een grote huilbui. Zowel Inge, alsook haar moeder,
hadden moeite met afscheid nemen. Maar uiteindelijk kon ik van mijn nieuwe aanwinst
genieten.

Met Wuxi start ik regelmatig in dressuurwedstrijden van de KNHS, we starten dan in de
klasse M1. Dit is niet eenvoudig en ik volg daarom les bij Miranda van Mierlo, van stal de
Opperheide in Valkenswaard. Op woensdagavond heb ik altijd springles van Ali v.d. Pol,
wat Wuxi erg graag doet. Met haar Spaanse afkomst heeft ze een mooie gang en loopt ze
erg parmantig door de bak. Als we met een groep naar het bos gaan wil ze altijd voorop
lopen en is ze erg sterk.
Sinds een aantal weken staat Wuxi tijdelijk op stal bij Berrie v.d. Bosch, de eigenaar van
v.d. Bosch stables in Someren. Deze is specialist in het tuigen van paarden en pony’s.
Wij zijn daar via Leonne van Gestel terecht gekomen. We willen dus met Wuxi
aangespannen gaan rijden. Na 3 dagen liep Wuxi al voor de koets en inmiddels heb ik
samen met mijn vader al menig ritje door de bossen rondom Someren gemaakt.
Binnenkort komt ze terug naar de Eindhovense Manege en hoop ik nog heel lang van
Wuxi te kunnen genieten.
Groetjes,
Fransje Ras

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

Opzadelen en verzorgen
Beste ruiters en amazones,
Ik denk dat het weer een keer tijd wordt dat ik een stukje ga schrijven over het
opzadelen en naverzorgen van je paard. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben zijn er
een paar paarden op stal die moeilijk op te zadelen zijn. Dit ligt niet alleen aan die
paarden, maar ook aan degene die hem op wil zadelen. Als ik soms zie hoe onhandig ze
het paard een hoofdstel aandoen dan snap ik die paarden heel goed.
Als je nog niet zo handig bent vraag dan a.u.b. hulp aan degene die op stal werkt. Als
je ruim op tijd aanwezig bent kunnen we jullie helpen. Nog steeds liggen de kussens die
onder het zadel liggen te ver naar achter. Deze moeten voor goed omhoog getrokken
worden en achter mogen ze niet buiten de chabrak uitsteken (dit is het dekje onder het
zadel).
Viblesse, Cissy en Baileys doen wij nu ‘s morgens een halster om zodat ze makkelijker op
te zadelen zijn. Ga dus eerst je paard vastzetten aan een halstertouw en ga dan pas
opzadelen. Als je het eerst zelf probeert en het lukt niet dan kunnen wij het ook niet
meer. Die paarden zijn ongelofelijk slim en denken, daar heb je weer zo’n kluns die met
dat bit tegen mijn tanden aan slaat.
Met alle plezier willen wij het jullie leren, maar als we een opzadel cursus organiseren
dan komt er niemand. Alleen kleine kinderen komen dan, maar die kunnen er niet bij
omdat de paarden te groot zijn. Het gaat dus vooral om de volwassenen die zelf
opzadelen. Het is zo belangrijk dat dit goed gebeurt, de paarden krijgen last van hun rug
als het kussen niet goed ligt en de schoft gaat kapot, kijk maar bij Moeson,deze schoft is
al kaal. De martingaal (dat is dat ding om zijn nek en wat tussen de voorbenen doorloopt
naar de singel) moet om zijn hals en dan moet de gesp aan de linker kant zitten en niet
binnenstebuiten. Ook onder tussen de voorbenen moet de gesp zo zitten dat het pinnetje
van de gesp niet in zijn vel prikt maar naar de grond toe wijst. Klinkt best logisch toch?
Maar als je eens wist hoe vaak het verkeerd zit? Dit is vanaf nu dus ook de taak van de
instructrice en degene op stal om dat goed te controleren, en als er iets niet goed zit dan
stap je af en doe je het opnieuw.
Ik ben heel zuinig op onze paarden en als ze blessures krijgen is dat heel vervelend,
maar als ze blessures krijgen omdat ze verkeerd opgezadeld zijn dan is dat nog veel
erger. Ik stond laatst in de stal en zag iemand bij Pim aan het hoofdstel trekken. Pim ging
helemaal omhoog en ik dacht wat is daar aan de hand. Het meisje was vergeten de
neusriem los te maken en deed het hoofdstel al af, helaas kon Pim zijn mond niet
opendoen en er werd hardhandig aan dat bit getrokken zodat dat erg pijn deed. Dit zijn
van die dingen waar ik echt heel boos om kan worden.
Er zijn maar 2 of 3 riempjes die je los hoeft te maken, a.u.b.vraag om hulp, want ook
Pim draait voortaan zijn kont naar de deur als hij iemand aan ziet komen met een
hoofdstel.

Peesbeschermers heb ik gewoon weggelegd omdat ze vaak vergeten worden af te doen.
Wij komen dan ‘s morgens op stal en dan heeft een paard die nog om zijn benen, met
het gevolg dat deze benen 2 keer zo dik zijn en het paard misschien wel kreupel is.
Daarom heb ik liever dat ze geen peesbeschermers om hebben en zich zèlf kreupel lopen,
dan dat het komt omdat de klanten vergeten zijn om even naar beneden te kijken of er
nog iets om zijn benen zit.
Dan bij het afzadelen, ook belangrijk dat je de neusriem en de keelriem losmaakt.
Prada en Ivoor hebben een kettinkje bij de neusriem, deze moet ook los, elke week als
ik ga opzadelen zitten deze nog gewoon vast. Ook dat doet pijn bij het afdoen van het
hoofdstel. De kussens na het rijden onder het zadel uithalen, als ze nat zijn van het
zweet even uithangen aan een boxdeur, niet op de stapel gooien, want de volgende dag
zijn ze nog nat en worden ze nat op de rug van het paard gelegd wat ook niet lekker is.
Als het straks weer wat warmer wordt spons je paard dan af na de les als hij/zij niet
meer hoeft te lopen die avond.
Ook mag je de hoeven uitkrabben, misschien zit er wel een eikel of steen in.
Als iedereen nu goed oplet hebben we met z’n allen nog lang plezier van onze paarden.
Probeer er ook aan te denken dat we nog steeds een gewichtslimiet van 90 kilo hebben,
dat betekent dat je als je eenmaal rijdt ook niet zwaarder moet worden, dit is echt te
zwaar voor de paarden en daarom hebben ook veel paarden last van hun rug en
schouders. We gaan hier echt strenger op controleren.
Allemaal nog veel rij plezier en vraag gerust om hulp.
Groetjes Trudy

Kunstwerkje van Doris

Wist je dat...?
...onze eigen Monique (van Uden) beroemd aan het worden is?
...een foto van haar van de Slipjacht namelijk geplaatst is in het tijdschrift voor digitale
fotografie Zoom.nl?
...wij natuurlijk al lang wisten dat ze hele mooie foto’s maakt?
...wij daar trots op zijn?

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.

