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Bestuursmededelingen
De VEM activiteiten commissies hebben de eerste wedstrijden van het lente- en zomerseizoen alweer
georganiseerd, met dank aan de inzet van de
vrijwilligers. De planningen worden alweer gemaakt voor
het winterseizoen 2013/2014 en de slipjacht staat op de
agenda voor zaterdag 4 januari 2014.
Als deze Chambrière verschijnt is het midzomeravondfeest met bbq op 22 juni al weer achter de rug. Altijd een
gezellige avond voor actieve VEM Leden, oud-leden,
donateurs, sponsors en vrienden van de VEM met
partners.
Voor allen een mooie zomer en een fijne vakantie
gewenst.
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

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

!! Belangrijke
mededeling
lessen !!
We zijn al meer dan 2 jaar niet met de
prijs voor manegelessen omhoog gegaan.
Tijdens het nieuwe kwartaal worden de
prijzen weer NIET verhoogd!
Wel gaan er een aantal andere dingen
veranderen per 1 augustus 2013
(start 3e kwartaal):
- Je mag alleen nog maar binnen het
huidige kwartaal inhalen.
- Je mag maximaal 2 gemiste lessen
inhalen binnen een kwartaal.
- De inhaallessen kun je niet meer
inwisselen voor buitenritten
(met uitzondering van een speciale
buitenrit gepland voor inhalers).
Herinnering:
- De kwartalen lopen als volgt: Feb-MrtApr, Mei-Jun-Jul, Aug-Sept-Okt,
Nov-Dec-Jan.
- Afmelden minimaal 24 uur vantevoren.
(Ook bij ziekte ben je helaas de les kwijt
bij te laat afmelden).
- Afmelden kan via

afmelden@eindhovensemanege.nl
- Opzegtermijn: Je dient een maand
vantevoren je kwartaalkaart op te zeggen.

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

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: Malou van Rhee
Hallo Iedereen,
Mijn naam is Malou van Rhee en ben een nieuw lid bij de Eindhovense manege. Dus
ook mij werd gevraagd een stukje te schrijven in de Chambrière. Van origine ben ik een
hockey- en tennisvrouwtje maar door mijn vriend ben ik terecht gekomen in de paardenwereld. Afgelopen zomer, werden mij duizend en één dingen uitgelegd over de
paardensport. We hebben gekeken naar de Olympische Spelen, naar Anky van Grunsven
en Adelinde Cornelissen. Springen, dressuur, ik raakte gefascineerd en het leek ook
allemaal zo makkelijk en simpel.
Ik werd meegenomen naar de open dag van Van den Heuvel in Valkenswaard en kreeg
uitleg over de koetsen en aangespannen rijden, intussen ook de Slipjacht in Waalre en
Indoor Brabant.
En omdat Anky dit jaar afscheid nam, dacht ik dat er een nieuwe Anky moest opstaan.
Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en me voor paardrijlessen opgegeven. En zoals
dat dan gaat, verscheen ik, heel stoer, op mijn eerste rijles in een spiksplinternieuwe
outfit. Het paardenavontuur was begonnen. Van mezelf moest ik vertrouwd raken met de
paarden en ik heb een paar keer geholpen met hooien en stallen uitmesten en de
paarden in de wei zetten. Ik probeerde ruim op tijd te zijn voor de les zodat ik m’n paard
ook zelf op moest zadelen.

In het begin heb ik op verschillende paarden gereden, Sanneke, Uniek, Nevada enz. Al
deze paarden waren heeeeeel braaf, maar toch heb ik ze af en toe een zijsprongetje zien
maken en viel iemand van z’n paard. Langzaamaan kreeg ik knikkende knietjes en bleek
het paardrijden helemaal niet zo makkelijk en simpel te zijn. Lichtrijden en ook nog op
het goede been, houding, rechte rug, schouders naar achter, benen recht, hakken naar
beneden gedrukt. Pffff….. en dat allemaal tegelijkertijd!!!!!
En de paarden bleken ook nog allemaal hun eigen nukken te hebben. De één kan niet
achter een schimmel, de ander niet achter- of voorop. Nou ja, ik raak er langzaam aan
gewend. Ik rijd nu twee keer per week, want ik moet het van mezelf onder de knie
krijgen. Gelukkig gaat het steeds beter en natuurlijk heb ik er plezier in, anders zou ik
stoppen. Op donderdagavond heb ik intussen een metgezel gevonden. We zijn intussen
zo’n beetje de Jut en Jul van de les geworden. We moeten er stiekem vaak samen om
lachen. We willen het heel graag onder de knie krijgen maar eigenlijk in ons eigen tempo.
De overgang naar de galop durven we nog niet aan, dat komt wel, dus dan staan we met
z’n tweeën op de X.
We hebben intussen een rot in het vak gevonden die ons privéles gaat geven zodat we
snel met de groep in galop kunnen. Zoals je ziet, we doen er van alles aan om het te
leren en we blijven enthousiast. Dat is toch het allerbelangrijkste, dacht ik zo. Volgens
jaar zal de inhoud van mijn ingezonden stuk heel anders zijn. Misschien heb ik dan wel
springlessen gehad of m’n eerste wedstrijden gereden. Ooit kon Anky ook niet in galop,
denk ik maar zo. Maar dat is vast heel lang geleden.
Oh ja, mijn favoriete paard is intussen Sanneke geworden.
Zij is echt heel braaf en geeft mij vertrouwen.
Ik wens jullie heel veel rijplezier en tot ziens op de manege,
Groetjes, Malou

Het Capje
Het capje gaat weer van start!
Als eerste schrijft Maud v.d. Donk!
Hoi allemaal,
Ik rij al ongeveer 3 jaar paard en ik rij samen met mijn zus en mijn moeder. Ik rij in de
woensdagmiddagles en ik vind het nog steeds leuk. Mijn twee vriendinnen Danique en
Memphis rijden ook. Mijn lievelingspaarden zijn Nevada, Pipi en Prada. Dit jaar heb ik
meegedaan aan de ochtendglorenrit en aan de pinksterrit. Dat vond ik heel leuk.
Ik reed bij alle twee op Pipi. Die was echt super lief. Bij de ochtendglorenrit moest ik om
5 uur mijn bed uit en om 6 uur op het paard zitten. Bij de pinksterrit was het ook super
leuk. En toen waren er best veel plassen. We zagen zelfs kikkers in een plas water.
En 1 hagedis die over het pad heen liep.
Ik geef het capje door aan Danique v.d. Plas.

Ster van de stal:
Nevada
In deze Chambrière schrijf ik een stukje over Nevada.
Ik ben Maud Jongsma en ik rijd nu ruim een jaar op de
Eindhovense manege. Eerst reed ik dinsdag om 9 uur maar
ben naar de les van 8 uur gegaan om in de zomer lekker
buiten te kunnen rijden. Ik rijd al paard vanaf dat ik bijna 7 was, maar heb wel een paar
pauzes gehad. Ik ben erg blij nu op deze manege te rijden en rijd vaak op Nevada.
Vandaar dat ik dit stukje mag schrijven.
Ik rijd vaak op Nevada en vind het een super lief paard. Vanaf de eerste keer dat ik op
haar zat ging het al goed. Ik kan bij haar beter mijn handen stil houden en aandacht aan
mijn houding besteden. Ze is heel braaf en aan het begin van de les vlot. Ze stapt meteen lekker weg, hoewel ze liever weg stapt voor ik er op zit. In draf zit ze erg fijn.
Ze gooit niet hoog op en je kan lekker
lichtrijden en doorzitten. In de galop
heeft ze vaak veel pit en heeft ze een
lekker vaartje. Ook dan kan je nog
lekker met haar werken.
Ze doet eigenlijk nooit gekke dingen en
luistert goed. Kortom een super paard
om te rijden. Ik heb nog niet buiten
gereden op Nevada, dus daar kan ik niet
zo veel over zeggen.
Op stal is Nevada ook erg lief. Je kan
haar heerlijk poetsen en daarna heerlijk
knuffelen. Met zadelen is ze lief en blijft
ze lief staan. Aansingelen vindt ze niet
leuk, en dan zet ze zoals veel paarden
haar buik uit. Uiteindelijk ben ik toch
degene die wint met aansingelen.
Kortom, Nevada is een knuffelpaard en
heerlijk om te rijden. Helaas is ze nu
drachtig wat betekent dat we er straks
een tijd niet op kunnen rijden.
Dikke paardenknuffels, Maud

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

Bedankje van Rosita
Hallo allemaal,
Vanwege mijn zwangerschap heb ik besloten tijdelijk te stoppen met paardrijden. Ik wil
benadrukken dat ik nog wel kan rijden, al is het niet meer zo lang achter elkaar. Maar ik
voel me niet meer op mijn gemak in de groep, omdat het niet meer goed lukt me aan te
passen en ik bang ben dat ik steeds meer in de weg ga rijden.
Met veel plezier heb ik tot in mijn 26e week zwangerschap gereden en ik wil iedereen
bedanken die mij de extra hulp heeft gegeven die ik met zo’n dikke buik nodig heb
gehad!
En special thanx to:
Erin, voor de mentale ondersteuning. Karlijn, voor je geduld. Angelien, voor het luisteren
naar m’n gezeur en helpen met opzadelen. Evie, voor het opzadelen. Yvonne, voor het
meedenken. Familie Melgert, voor het ter beschikking stellen van Palenque. Palenque,
voor je geduld en het altijd maar weer netjes ronddragen van mijn persoontje.
Moeson, voor je superbrave gedrag in de les (je weet gewoon dat ik een mensenveulentje in m’n buik heb, hè…)
Natuurlijk kom ik zo lang mogelijk nog op de manege om aan de bar te hangen en de
paardjes te knuffelen!
Groetjes van Rosita Lichtenvoort

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Nieuw Amstelland Manege
Amstelveen, door Peter
Bianca vroeg mij een stukje te schrijven over de manege waar ik het meeste van mijn
vrije tijd doorbreng en ook hoe ik zo op jullie manege verzeild ben geraakt, en dat doe ik
graag.
Om met het laatste te beginnen. Mijn naam is Peter Zijderlaan en ik woon in Amsterdam. Het prille begin van mijn paardrij carrière, was pas eind 2006, voor die tijd reed ik
zo’n 80 keer meer paardenkrachten met 2 wielen: de motor. Het was dus in die tijd, dat
Marco Silkens, vriend en collega, die ik als een ervaren paardrijder beschouwde omdat
hij al 1 jaar paard reed, mij vroeg of ik geen zin had om mijn ruiterbewijs te gaan halen.
Een cursus die op manege, van de Pol, gegeven werd. En zo belandde ik dus voor het
eerst ook aan jullie altijd gezellige bar. En het ruiterbewijs hebben we ook nog gehaald.
Best spannend om over 40 cm te springen als je nog niet zo lang op een paard zit, een
eerste val was dan ook al voorgeprogrammeerd.
Ja en dan de locatie waar zich 80 % van mijn sociale leven en vrije tijd afspeelt: Manege
Nieuw Amstelland in Amstelveen, direct in het Amsterdamse Bos.
Een prachtige locatie, waar 15 à 20 man/vrouw personeel heel veel liefde en aandacht
voor de paarden heeft. En soms zelfs nachtenlang eruit moet omdat er een van de ca.
120 paarden en pony’s speciale aandacht nodig heeft. Er staan ca. 60 pensionklanten, 30
manegepaarden en 30 pony’s. En wat het unieke is aan deze mix, is de fijne omgang tussen privé- en manege ruiters, er is geen afgunst of iets dergelijks . Er zijn groepjes die
gezamenlijk op (paardrij-) vakantie gaan en
bij de wedstrijden helpt men elkaar
onderling.
Er worden dagelijks veel groeps- en privélessen gegeven, meestal in 2 of 3 bakken
tegelijk. Het rijden in de bak is vaak een georganiseerde chaos , omdat wij in de les heel
veel zelf mogen oefenen.
De instructeur bepaalt eigenlijk alleen de
richting, de oefeningen kunnen we voor ons
zelf uitzoeken, dus de één rijdt schouder binnen op de hoefslag terwijl een ander aan het
wijken is op de A-C lijn en een 3e een galopje doet. En dat soms met een groep van
12 paarden. En fout gaat het gelukkig nooit
en je leert er wel van sturen. Complimenten
aan de instructeurs.

Er worden FNRS en KNHS wedstrijden georganiseerd. Een van de hoogtepunten van het
jaar is de Iwan dressuur trofee, waarbij 18 ruiters 6 paarden delen en via een lotingsysteem een paard krijgen toegewezen. Een F5 proef beslist wie er doorgaat naar een
volgende ronde, waarbij uiteindelijk 2 ruiters de finale bestrijden.















Ook de carrousel groep is de trots van
Heleen van Meekren, de eigenaar van de
manege. Deze ploeg, waar privé- en
manege ruiters aan deelnemen, heeft
vorig jaar de 2e plaats bij het NK
gehaald. Dit jaar ging het in een hogere
klasse wat minder, maar er is desondanks de Prix d’élégance binnen gehaald.
En last but not least is er natuurlijk de
gezellige bar/bistro, met een geweldig
terras naast de buitenbak.
Ik heb inmiddels al 1,5 jaar een lease
paard voor 3, soms 4 dagen in de week:
Tica, een Oldenburger van 12 jaar, mijn
maatje, op de foto tijdens de carrousel.
Ik zou zeggen, als je in de buurt bent
kom eens langs. de kans is groot, dat je
me aantreft op deze super locatie.
Peter

Nieuw bestuurslid:
Femke Hoffman
Hallo allemaal,
Mijn naam is Femke Hoffman, 32 jaar en ik woon sinds een paar weken in Geldrop,
samen met Jinx, mijn Jack Russel.
Ik kom al jaren op de manege, zo lang, dat ik niet eens meer precies weet hoe lang :-)
Ik denk dat ik een jaar of 9 was toen ik begon met rijden op de Eindhovense manege.
Eerst mijn zwemdiploma halen en dan mocht ik gaan paardrijden. Dat zwemdiploma ging
redelijk snel alleen was ik nog geen 8 jaar, dus mocht ik nog niet direct beginnen bij de
manege. Eerst heb ik nog kort op een andere plaats gereden om vervolgens toch al snel
in Eindhoven te starten! Mijn eerste les reed ik op Curby en uiteraard was Trudy mijn
“juffrouw”. Ik vond het geweldig en was er niet weg te slaan. De hele woensdagmiddag
liep ik daar rond. Later, toen ik eenmaal op de middelbare school zat, ging ik op
vrijdagavond rijden en hing ik het
hele weekend op de manege.
Eén van de leuke dingen, naast de
paarden natuurlijk, is het sociale
karakter van de manege. Ik heb er
een groot deel van mijn vrije tijd
doorgebracht. We hadden destijds
een hele hechte vriendengroep, Jesse
(inmiddels weer terug op de manege),
Job, Barry, Giel, Thijs en Jacqueline
(ook weer een gezicht wat je regelmatig ziet) waren daar ook onderdeel
van.
Uiteindelijk ben ik gaan studeren in
Den Bosch en was het paardrijden
moeilijk te combineren met mijn studie. Wel kwam ik nog steeds regelmatig in de bar op vrijdagavond, altijd
gezellig!

Op de foto hiernaast zie je Femke
links op Blesje en Jesse rechts op
Alfred.

Na mijn studie aan de HAS in Den Bosch ben ik bij Schippers in Bladel gaan werken. Daar
werk ik nu nog steeds, inmiddels 9 jaar. Bij de vaste baan, kwam er ook weer ruimte om
te gaan paardrijden! Dus ik op een vrijdagavond naar CVS om alles opnieuw te kopen
want mijn cap voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en mijn rijbroek was inmiddels
te klein ;-). Daarna meteen doorgereden naar de manege om aan Bert, die toen nog
achter de bar stond op vrijdag, netjes te vragen of ik weer mocht komen rijden! Er was
nog plek in de vrijdagavondles, dus de week erop ben ik weer begonnen.
Het leuke, en ook bijzondere, aan de manege vind ik dat het altijd voelt als thuiskomen!
Je ziet steeds nieuwe gezichten maar toch ook heel veel dezelfde mensen. Je gaat weer
gewoon aan de bar zitten en het voelt alsof je nooit weggeweest bent!
Uiteindelijk ben ik ongeveer 2 jaar geleden ‘verhuisd’ naar een stal in Knegsel. Op dat
moment reed ik Arrow, van Kamiel en Jolanda. Zij zijn met hun paarden verhuisd naar
een andere stal, en ik ben als bijrijder meeverhuisd. Inmiddels rijd ik nu met veel plezier
op het nieuwe paard van Kamiel genaamd Flavio W.
Ik wilde graag betrokken blijven bij de Eindhovense manege en had al een paar keer
aangegeven dat ik me graag kandidaat wilde stellen mocht iemand van het bestuur
aftreden. En nu is het zo ver, officieel gekozen als bestuurlid van de Eindhovense manege
:-). Ik heb er super veel zin in! Het is een leuke en gezellig club mensen en een hele
mooie vereniging! Vanaf deze zomer zal ik ook weer regelmatig in de vrijdagavondles
gaan rijden en uiteraard ben ik aanwezig tijdens wedstrijden en andere activiteiten.
We gaan elkaar dus zeker tegenkomen!
Tot snel!
Groetjes Femke
Op de foto hieronder zie je van links naar rechts: Femke op Blesje, Jacqueline op Duck
en Jesse op Alfred. Op de kleurenpagina zie je Femke met Arrow en hondje Jinx.

Foto’s Femke

Voor Trudy van Deveny

Jolanda met Riva, Vip,
Fenna op Puccini

Jolanda met Puccini

Interview met
Jolanda van Valkenburg
Voor degenen die je niet kennen, kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Jolanda van Valkenburg-Claassen, 31 jaar, woon in Veldhoven, getrouwd met
Jeroen van Valkenburg en heb een dochter van 4 jaar Fenna van Valkenburg.
Hoe lang kom je al hier op de manege?
Ik kom al 29 jaar op deze manege. Kwam hier als 2-jarige met mijn moeder mee die
reed op dinsdag en donderdag ochtend in de filmsterren club.
Van wie heb je allemaal les gehad?
Natuurlijk als kind van Trudy, daarna van Wim Bor, Job, Erin, Bert, Arlette, Ali, Janneke,
Karlijn, Boy en van Eefje waar ik nog steeds priveles van krijg. Waarschijnlijk ben ik wel
wat instructeurs vergeten want in 29 jaar zie je er wel wat voorbij komen. De ene bevalt
je beter dan de ander.
Kun je je de eerste les op de manege nog herinneren? Was dat ook de eerste
keer dat je op een paard/pony reed?
Mijn eerste les was als 7 jarige op Curby. Dat was zeker niet de eerste keer dat ik op een
paard zat. Als mijn moeder ging rijden bleef ik in de schoolvakanties vaak bij Trudy op
stal. Zij parkeerde mij dan op Blesje in de stal en ging dan gerust even vegen of
koffie drinken. Daar zat ik dan wachtend tot ik er weer afgehaald werd. Ook reed Trudy
wel eens een rondje rond de manege met mij voor op het zadel.
Hoe ben je op deze manege terecht gekomen?
Zoals je hierboven gelezen hebt via mijn moeder. Zij is gestopt met rijden toen mijn
ouders uit elkaar gingen. Toen was ik 8 jaar, en ik ben blijven plakken.
Welke manegepaarden waren jouw favorieten en waarom?
Curby helemaal in het begin was topbraaf. Witje vraag me niet waarom, heb geen flauw
idee. Weet dat ik een trui had met Witje erop. Later volgde Figaro, dat was een grote
vriendelijke reus en hij zat heerlijk. Deed alles op commando echt een heerlijk dier.
Daarna volgde Laslo (het paard van Yvette Moeskops) dit paard had werkelijk waar de
lekkerste zit ooit!! Het was best een scheurmonster maar ik vond het een heerlijk paard.
Toen kreeg ik een eigen paard.
Kun je wat anekdotes vertellen over wat je allemaal al hebt meegemaakt op de
manege?
Jeetje…. Dat zijn er nog wel wat! Leuke dingen en minder leuke dingen maak je mee
in 29 jaar. Maar toevallig hadden we het laatst aan de bar over dat je kunt zien welke
mensen les hebben gehad van Trudy. Die hebben echt een hele andere mentaliteit. Zo zei
ze tegen ons als kinderen altijd “er wordt pas gegild als je op de grond ligt eerder niet”
en “als je gaat vallen dan wel roepen want ik wil het wel graag zien”. Hahaha heerlijk dat
soort uitspraken.

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 wat veranderingen meegemaakt op de manege in de loop der
jaren, wat maakt dat je deze manege altijd trouw bent gebleven?
Ik heb een paar jaar geleden op het punt gestaan om te gaan maar zoals Judith het toen
zo mooi zei “jij hoort bij het meubilair”en zo voel ik dat ook wel een beetje. Ik ken hier
bijna iedereen en je hebt hier vrienden ik ken de bossen op mijn duimpje en ik heb het
hier prima naar mijn zin. Ik hoor hier gewoon thuis!
Wat vind je zo leuk aan paarden en paardrijden?
Ik vind het heerlijk om met paarden bezig te zijn en tegen ze te praten (koekkoek) haha.
Het lijkt of ze je begrijpen en aanvoelen. En het paardrijden is voor mij echt je hoofd leeg
maken. Zeker tijdens het buiten rijden. Ik kreeg ook een eigen paard toen het niet zo
goed met mij ging. Ik kon hier echt mijn ei in kwijt.
Wat vind je leuker, dressuur of springen?
Springen! Absoluut. Ik ben niet echt een dressuur mens.
Het liefst ga ik gewoon de bossen in lekker niks aan je hoofd. Je kunt mij dan ook het
hele jaar door in de bossen tegen komen.
Op een gegeven moment ben je overgestapt van de manegepaarden naar een
eigen paard, wanneer was dat en kun je daar iets meer over vertellen?
Dat is alweer denk ik 8 jaar geleden. Zoals ik al zei was er een nogal moeilijke periode in
mijn leven waardoor mijn vader besloot een paard voor mij te kopen. Mijn eerste paard
was Riva, een spring merrie die ik van Bert kocht. Riva was een verhaal apart. Heel eenkennig en een vuurpijl om te rijden. Ondanks haar eigenaardigheden had ik een klik met
dit paard. Totdat ik zwanger werd. De liefde was over.
Ik heb haar nog ruim een jaar gehad maar uiteindelijk met heel veel pijn in mijn hart
verkocht. Soms nog steeds spijt van. Na Riva kwam Vip een zwarte dressuur merrie. Ik
had geen klik met dit paard en ik heb haar denk ik een maandje of 8 gehad. Na mijn
merrie avontuur was ik er helemaal klaar mee. Ik wilde nu het ei van columbus. Dat vond
ik in Puccini, mijn ideale paard. Deze top brave ruin heeft mij ruim 2,5 jaar dol gelukkig
gemaakt met zijn fijne karakter. Hij was zo ontzettend braaf dat ik zelfs met de jaarwisseling tussen het vuurwerk met hem kon rijden. Dit paard was voor mij een lot uit de
loterij. Helaas moest ik te snel afscheid van hem nemen.
Hoe zie je de toekomst voor je, wil je wel weer op zoek naar een nieuw paard?
Ik ben al op zoek naar een nieuw maatje waar ik de bossen weer onveilig mee kan
maken. Ik zie de toekomst met een lief paard waar zo wel ik als Fenna heel veel plezier
aan gaan beleven.
Je dochter vindt het paardrijden ook leuk?
Heel leuk. Het kind is zo wat op het paard geboren.
Ik heb tot 8 maanden in mijn zwangerschap doorgereden en 5 weken na de bevalling zat
ik er weer op. Ze was precies 1 week oud toen ze voor het eerst op stal kwam.
Fenna rijdt vanaf haar 2 jaar mee in de miniles op Puccini.
Ze vindt het geweldig, het liefst gaat ze iedere dag.

Heb je naast het paardrijden nog andere hobby’s?
Shoppen, lekker uit eten gaan en een bioscoopje doen met vriendinnen.
Buiten het paardrijden doe ik aan boksen.
Wil je zelf nog iets kwijt aan de lezers?
Ik hoop snel weer dagelijks op stal te zijn met een leuke lieve nieuwe vriend. Verder
wens ik iedereen heel veel paardrij plezier.
Jolanda bedankt voor het interview!
op de kleurenpagina’s zie je Jolanda met Puccini, Riva en Vip, hieronder zie je haar met
Laslo

Dressuurwedstrijd Marjolijn
“Is het een wedstrijd dan?!” Oeps, in een wilde bui had ik me ingeschreven voor de FNRS
proeven van 17 maart, maar eigenlijk had ik geen idee wat het inhield... Tijdens de les
hadden we eens een F8 proef gereden, daarna dacht ik, dat kan ik nooit! Maar begin
maart bleek dat Estera een F1 proef ging rijden, dus die werd geoefend op een koude
donderdagavond. Daarna dacht ik, owww! Dat kan ik best! Maar natuurlijk verder niet bij
nagedacht. Een mail gestuurd naar de manege, werd ik ingeschaald op F3... Toen
begonnen de zenuwen al op te komen, dat was vast veel moeilijker dan F1! De laatste
donderdagavond voor de proeven even bij Erin gemeld en er werd een F3 geoefend,
gelukkig viel het mee! Misschien kwam het dan toch nog goed.
De zondag van de proef was ik toch wel erg zenuwachtig, maar bij aankomst op de
manege bleek dat dat eigenlijk heel normaal is, het is toch een wedstrijd! Ik mocht
gelukkig op mijn grote en betrouwbare
vriend, Leandros! En tot mijn grote
vreugde was zijn staart ingevlochten door mijn voorgangster en ook
haar mooie witte zadeldekje mocht ik
gebruiken. Gekleed in mijn mooiste
rijbroek en een nette bloes (want ja,
wedstrijdkleding ontbreekt in mijn kast
hoor...) ging ik ervoor. Estera op Cissy
nog even heel veel succes gewenst en
toen opstijgen. Spannend!
De proef zelf ging naar mijn idee best
aardig, gelukkig veranderde de spanning direct in concentratie (“blijven
lachen, je vind het leuk!”) en ook de
omroepster stelde me op mijn gemak.
Tot mijn grote opluchting luisterde
Leandros erg goed en wist ik alle letters
in 1 keer te vinden. En toen de uitslag!
Ik voelde me net een klein kind... Alle
moeite werd beloond, ik ben 4e geworden! Erg trots, want de competitie was
groot. Al met al was het een erg leuke
ervaring en ben ik erg blij dat ik deze
‘wilde’ actie uitgehaald heb. Een aanrader voor iedereen die nog nooit een
proef gereden heeft!
Marjolijn Frensch

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

Het avontuur
met het ‘racemonster’
Ik ben Rob en ik ben 7 jaar.
Mijn mama (Daphne) rijdt paard en het leek mij ook wel leuk. Ik ben begonnen in de
mini-les. Dat was op zaterdagmiddag, bij Janneke en Trudy. Toen was ik 6 jaar. De miniles duurt een half uur en de papa’s en mama’s lopen mee met het paard. We gingen
stappen en draven en om pionnen slalommen. En soms gymnastiek op het paard, knieën
omhoog, neus ertussen, lange neus en staartje maken. Ik vond de mini-les heel leuk.
Ik zat de vaak op Pipi. Toen ik 7 jaar werd ging ik naar de grote les. Op vrijdag om 6
uur bij Janneke. En dat duurt een uur. Dat was spannend. Mama loopt niet meer mee, je
draaft langer en je gaat in galop. Het werd steeds leuker en leuker. Toen ging ik aan de
sinterklaas wedstrijd meedoen. Met Pipi de wedstrijd en met Jip de stoelendans. Met Pipi
werd ik 15de, met de wedstrijd. En met Jip, met de stoelendans, tweede geworden.
Toen was er nog een wedstrijd, toen zat ik op Pipi en die wedstrijd was ik vierde.
In de grote les zit ik heel vaak op Kareltje. Pas geleden was ik er afgevallen, en toen tegen de kant gevallen. En dat deed heel erg pijn. Dat ‘racemonster’ ging in een hele harde
galop en toen gingen de beugels uit en zat ik in zijn nek en toen viel ik tegen de kant.
Ik vind paardrijden nog steeds leuk. En volgende week ga ik weer rijden.
Rob

Philine en Dancing Girl
Hoi ik ben Philine ik woon pas een jaar in Nederland en ik heb al een eigen pony, ze heet
Dancing Girl (ik zeg altijd gewoon Dance] en ze is 5 jaar oud. Ze doet het super goed!
Dance vindt springen wel het leukst! (Dressuur vindt ze ook wel leuk]. Ik vind springen
ook het leukst. In het bos rijden is ook gaaf. Ik ben bij oefenspringen 2 keer derde en 1
keer vierde geworden.
Behalve Dance heb ik nog 3 huisdieren, dat zijn 2 konijnen en 1 hond. Ik heb ook nog
een broertje, Niels en een zusje Danique. Zij vinden ponies ook leuk. Ik vind het heel
leuk op de Eindhovense manege met mijn vriendinnen – er zijn zoveel leuke dingen te
doen. Het liefst ben ik er de hele dag!
In Amerika waar wij eerst woonden had ik een verzorg pony, zij heet Chloe. Ze is een
Welsh en heeft een veulen gehad. Met Chloe reed ik ook wedstrijden. Dat was wel
anders. Op het veulen reed ik ook (die was natuurlijk al wel 4 jaar].
Skiën doe ik ook graag – ik ga elke week met mijn vader, Niels en Danique naar
Landgraaf om te oefenen voor skislalom. Lekker hard gaan net als op Dance!
Nou dag!
Philine

Stukje van Dominique
Ik ben derde geworden. En dat vind ik best wel leuk. En ik wou zelfs Pipi een knuffel geven omdat hij het zo goed had gedaan. En ik vond het zelf ook heel leuk. En het
opruimen vond ik niet zo leuk.
Maar de prijsuitreiking vond ik best wel leuk hoor. En het was ook een leuk parkoer. En ik
vond dat ik op Pipi zat ook best wel leuk.
En ik vond Pipi ook best wel leuk hoor. Maar soms doet Pipi ook wel eens vervelen maar
dat vind ik niet zo erg.
Dominique

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.

Het buitenseizoen is in volle gang!
Er staan nog diverse spring- en dressuurwedstrijden
gepland. Kom eens een kijkje nemen en geniet van een
hapje en een drankje.
Wil je actief bij de wedstrijden betrokken zijn, geef je
dan op als vrijwilliger, hulp is altijd welkom!

Kijk voor de planning van de wedstrijden op:
www.eindhovensemanege.nl

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

