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Bestuursmededelingen 
Als deze Chambrière op de deurmat valt zijn de KNHS 
springwedstrijden, die door activiteitencommissie SHEE 
van de VEM worden georganiseerd, op de Eindhovense 
Manege bijna allemaal achter de rug.

De wedstrijden zijn weer goed bezocht door deelnemers 
en dit is mede te danken aan de accommodatie van 
de Eindhovense Manege en de activiteitencommissie 
die dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers deze 
spring- en dressuurwedstrijden voor paarden en pony’s 
tot een succes maken.

Allen bedankt hiervoor, het bestuur is met de overige 
activiteitencommissies al weer het indoor winterseizoen 
aan het voorbereiden waarvan de planning op 
www.eindhovensemanege.nl staat.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
13-05 Maud Jongsma
13-05 Loes Mills
20-05  Marleen Lauwers
20-05  Alexander van Beek
31-05  Tineke van de Griendt
01-06  Iris Wijers
08-06  Danielle van de Elsaker
18-06  Diana Valdivieso
20-06  Angelique van den Heuvel
26-06  Yvette v.d. Donk
04-07  Maartje Feijen
06-07  Iris Wijers
08-07  Emma Leavers
09-07  Angelique van den Heuvel (2x)
07-08  Caro van Oostenbrugge
09-08  Susan de Rooij
09-08  Yvonne Aarts
13-08  Nora Brouns
13-08  Merel van Boxtel

Agenda

7-8 sep 2013 KNHS Springen Paarden

14-15 sep 2013 KNHS Springen Paarden 

29 sep 2013 FNRS dressuur
 
26 okt 2013 Uitwisseling EEPM-VEM
 
3 nov 2013 Uitwisseling VEM-EEPM
 
24 nov 2013 Sinterklaas wedstrijd
 
15 dec 2013 FNRS dressuur
 
25/26 dec 2013 Kerstrit(ten)

4 jan 2014 Slipjacht Waalre

4 jan 2014 Nieuwjaarsreceptie
 
19 jan 2014 Behendigheid ?
 
23 feb 2014 Verrassingswedstrijd 
  (ivm carnaval)
 
23 mrt 2014 FNRS dressuur
 
20/21 mrt 2014 Paasrit(ten)
 
27 apr 2014 Oranjerit
 
18 mei 2014 FNRS dressuur
 
29 mei 2014 Ochtendglorenrit
 
8/9 jun 2014 Pinksterrit(ten)

21 jun 2014 BBQ + Midzomeravond- 
  feest
29 jun 2014 Oriëntatierit
 
23-24 aug 2014 Ruiterweekend jeugd

Alle data zijn onder voorbehoud

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



  Sponsor aan het woord:
Carin van CvS Ruitersport

Wil je je even voorstellen voor diegenen die jou nog niet kennen?
Hallo, ik ben Carin, 44 jaar, en run samen met mijn vriend Martin, 46 jaar, 
CvS Ruitersport in Eindhoven. Enkele jaren geleden ben ik in contact gekomen met Judith 
en zo is er een samenwerking tot stand gekomen. Ook jureer ik regelmatig wedstrijden 
op de manege, tot en met Z2-dressuur.

Wanneer en hoe ben je begonnen met paardrijden?
Toen ik 6 jaar was, ben ik begonnen met paardrijden op de manege in Eersel. Hartstikke 
leuk! Al snel bleek dat ik talent had en uiteindelijk heb ik op mijn twaalfde mijn eerste 
pony gekregen, Tricorn, een New Forest pony. Met deze pony reed ik Z dressuur en ZZ 
springen, waaronder Indoor Brabant en CH Eindhoven (Karpendonkse plas). Op mijn 
18/19de ben ik overgestapt naar de paarden. Met mijn eerste paard, Calerno, heb ik zo-
wel Z-dressuur gereden als M-gesprongen. Uiteindelijk ben ik met dit paard ook samen-
gesteld gaan rijden. Wel grappig om te vertellen, Martin, nu mijn partner en rechterhand 
in de winkel, heeft Calerno van mij gekocht, zo zijn we elkaar tegen gekomen. Nu runnen 
we samen de winkel. Verder heb ik verschillende paarden opgeleid en uitgebracht op 
wedstrijden.

Heb je momenteel nog steeds eigen paarden?
Nee, helaas niet. Wegens rugklachten kan ik niet meer rijden. Heel jammer, maar door 
de winkel en het jureren ben ik toch nog heel erg nauw betrokken bij de sport.

Kun je iets vertellen over het jureren?
Ik heb altijd de ambitie gehad om zowel mijn jurydiploma als ORUN Fase 1, 2 en 3 
instructeurs diploma’s te behalen. Zo ben ik nu regelmatig als jury te vinden op 
verschillende concoursen van B t/m Z2, selectiewedstrijden, kampioenschappen, jonge 
paarden competities, Rabobank Talentendagen, ga zo maar door.. Dit vind ik ook erg 
leuk om te doen. Ook geef ik clinicdagen. Tijdens deze dagen help ik ruiter en paard om 
proefgericht te trainen. We bekijken de proef en zetten vervolgens onderdeel voor 
onderdeel de puntjes op de i, zodat de proef een geheel wordt.



En nu je andere passie, CvS Ruitersport. Wanneer ben je hier aan begonnen?
Van huis uit ben ik directiesecretaresse. Dit heb ik 14 jaar gedaan. De eerste 7 jaar 
fulltime en daarna parttime. In 1996 ben begonnen met de winkel aan het Brucknerplein 
in Eindhoven. Op dat moment zat er nog geen ruitersportwinkel in Eindhoven, alleen in 
Veldhoven. Heel erg spannend om voor jezelf te beginnen maar ik heb de stap toch 
gewaagd en alles zelf van de grond af opgebouwd. 

In die tijd ben ik parttime gaan werken, in de ochtenden werkte ik als directie-
secretaresse en om 14.00 uur opende ik de winkel. Dit heb ik 7 jaar zo gedaan. Tot ik 
gestopt ben als directiesecretaresse en fulltime met de winkel verder gegaan ben.

In 2008 zijn jullie verhuisd, kun je hier iets over vertellen?
Inderdaad, in 2008 zijn wij verhuisd van onze locatie aan het Brucknerplein naar onze 
huidige locatie aan het Willaertplein in Eindhoven, dit is vlak bij het Franz Leharplein. We 
hadden de ruimte ook echt nodig, we zijn van 120 m2 naar 500m2 gegaan. En eigenlijk 
hebben we nog steeds ongeveer evenveel artikelen in de winkel. Alleen nu is alles mooi 
uitgestald. 

Je kunt op onze website precies zien wat we verkopen, maar in principe alles, hebben 
we het niet in de winkel, dan bestellen we het. We proberen voor iedereen een passend 
product te vinden, dit kan in verschillende prijsklassen zijn, van goedkoop tot duur. En 
het allerbelangrijkste vind ik persoonlijk advies. Iedere situatie is anders en door mijn 
ervaring als wedstrijdruiter en als jury, hoop ik steeds een goed advies te kunnen geven. 
Klanten moeten vooral tevreden de deur uitlopen. 

Als afsluiter heeft CvS nog een leuke actie voor alle leden!
Kijk voor de actie op de achterkant van deze Chambrière.

Carin, heel erg bedankt voor dit interview. We kunnen iedereen aanbevelen om 
een kijkje in de winkel te gaan nemen!



Ster van de stal: 
Nevada

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

We kregen nog een stukje binnen over Nevada, dus zij is 
nog een keer op herhaling als Ster van de Stal!

Toen ik zag staan dat Nevada Ster van de Stal werd, was ik 
nogal blij, heel blij! Nu kon ik eindelijk iets kwijt over die lieve schat! Dus natuurlijk wil ik 
daar iets over schrijven.

Ze rijdt echt geweldig! Het is wel wennen want als je bijvoorbeeld een vorige les op 
Lorenzo moest rijden, en de week daarna op Nevada, dat is heel raar. Ze rijdt op de een 
of andere manier heel anders dan andere paarden. Maar als je daaraan gewend bent 
rijdt ze echt heel fijn. Jammer genoeg heb ik nog nooit op haar gegaloppeerd. Nou ja… 
één keer. Ik had nog niet zo’n heel stevige zit dus mijn voeten vlogen uit de beugels, en 
in galop viel ik er vanaf. Raar genoeg had ik geen pijn. Blijkbaar voelde Nevada dat het 
niet klopte wat er gebeurde, want toen ik op de grond lag lagen mijn voeten zowat bij 
Nevada’s hoofd, en mijn hoofd bij haar achterbenen. 

Maar het is niet alleen mijn lievelingetje omdat ze heel fijn rijdt. We hebben ook een 
goede band. Ze is heel rustig, en ik heb het gevoel dat wel elkaar begrijpen. Toen ze 
zwanger was, mocht ik over haar buik aaien en met mijn oor er tegenaan leunen, maar 
mijn vriendin die toen een keertje meeging om te kijken niet. Van dat soort dingen. Ik 
praat ook tegen ze. Echt waar, dat helpt. Bijvoorbeeld als ik onder Nevada door wil zeg 
ik gewoon: ‘Doe je hoofd eens omhoog (en dan ook vertellen waarom), dan kan ik je ook 
aan de andere kant borstelen.’ En dan doet ze dat. Ze weet ook wanneer ze haar snoepje 
mag, na het borstelen. Als ik klaar ben met borstelen steekt ze nieuwsgierig haar hoofd 
uit haar stal en kijkt ze me aan.

Wat ik jammer vind is dat ze continu weg moet om gedekt te worden. Soms is ze heel 
lang weg en dan mis ik haar echt. Oh, nog een voorbeeld; Op een dag ging ik naar de 
manege om te rijden. Ik had het gevoel dat er iets was dat niet zo leuk is. Toen bleek dat 
Nevada weg moest om gedekt te worden. Dus toen moest ik wel huilen, want dat was de 
eerste keer dat ik dat meemaakte. Na een tijd had ik het gevoel dat er iets leuks was, en 
ja… je raadt het al, ze was terug! En meteen mocht ik het laatste halfuur van de les op 
haar rijden. 

Tot slot wil ik gewoon zeggen dat het een fantastisch paard is om op te rijden, maar ze 
heeft ook een heel lief karakter.

Groetjes Lisanne Buijtels



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Inmiddels staat Vision alweer bijna 2 jaar op de manege. Hij is nu 11 jaar. Toen ik hem 
kocht was Vision nog heel mager en had totaal geen spier. Dit kwam doordat hij alleen 
maar op de wei had gestaan en bijna niet gereden werd. Gelukkig begint hij met veel 
bijvoeren en trainen een stuk dikker te worden, meer spieren te krijgen en zelfs wat 
rustiger te worden. 

Zijn officiële naam is Valletto, dit vond ik niks. Omdat mijn schoonheidssalon Pure Vision 
heet heb ik natuurlijk Valletto omgedoopt in Vision. Ik heb ontzettend veel plezier met 
hem en heb er dan ook absoluut geen spijt van gehad dat ik Orlando heb moeten 
verkopen. Ik krijg daar nog vaak vragen over en via deze weg wil ik duidelijk maken dat 
Orlando inderdaad een super braaf paard is. Al ging je er achterste voren opzitten hij 
bleef braaf. Maar hij was niet mijn type paard. Wij hadden geen “klik” samen. 

Die “klik” heb ik bij Vision wel gevonden. Soms hoef ik maar iets te denken en Vision 
begrijpt mij al en hij luistert heel goed naar mijn stem. Grondwerk is dan ook heel leuk 
om met hem te doen. Vision is wel een apart paard, heel eenkennig en een hete fik, zoals 
Trudy dat noemt ;-). Maar dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb altijd met plezier op zulke 
paarden gereden tijdens mijn jeugd in de manege lessen. Marzoq, Coco en Rowan 
waren/zijn mijn grote favorieten. Ook lekker voorwaarts en een beetje “heet”. 

Daniëlle over Vision























Dit plezier heb ik bij Vision terug gevonden en voor mij is hij super betrouwbaar, we 
begrijpen elkaar. Tijdens het rijden in de binnenbak ziet hij vaak nog “spoken” in de 
hoeken en wil daardoor nog wel eens tegen stribbelen, maar na een paar rondjes is zijn 
stress weer verdwenen. In de bossen en in de buitenbak is het een heel ander paard. 
Heel relaxed en vindt alles prima, zolang hij maar wel voorop zit. In de groep vindt hij 
nog steeds moeilijk. 

In het begin heb ik dan ook wat moeite met hem gehad, maar de aanhouder wint 
zeggen ze. Het gaat al stukken beter en we kunnen nu ook al zonder de Formule 2 
(zo noemt Janneke ons) stand een parcours springen op de springwei. Ook kunnen we 
veel sneller samen de ontspanning vinden tijdens het rijden en dan begint hij echt voor 
mij te werken. Geweldig is dat! 

Ik hoop ooit nog eens een KNHS dressuur- en springwedstrijd met Vision te kunnen 
rijden maar daarvoor moeten we nog wel heel hard oefenen. Helaas heeft hij nu een 
peesblessure waadoor we voorlopig zijn uitgereden. Ik hoop op spoedig herstel maar 
het heeft veel tijd nodig. Dat zijn dan toch altijd wel de lastige momenten van een 
eigen paard hebben. Maar voor mijn gevoel krijg je er ook heel veel leuke dingen voor 
terug! 

Groetjes Daniëlle, Vision en natuurlijk Knopper mijn trouwe viervoeter die netjes voor 
de stal blijft wachten ;-) 



  
Ponykamp 2013

Trudy: Ook dit jaar hadden we weer een leuk ponykamp. 26 kinderen en 
lekker weer. Het was een gezellig groepje. Hieronder zal iedereen iets 
schrijven over het kamp.

Julia: Het kamp was dit jaar superleuk, we hebben dit jaar ook voltige gedaan en 
ook veel leuke spelletjes.

Naomi: We gaan ook nog springen, cool toch, maar wel een beetje 
eng. En we hebben ook voltigeles gehad en er zijn ook 2 leuke 
pony’s gekomen. En er was ook een superlief en schattig hondje. 
Het was een super echt superleuk ponykamp!

Doris: Ik heb de hele week op Billie mogen rijden, de pony van 
Sjoerd en Gijs. De eerste dag hebben we gewoon een leuke binnenles 
gehad. De tweede dag hebben we een buitenrit gereden en we zijn met 
de huifkar mee geweest. De derde dag hebben we voltige gereden, dat 
is een soort turnen op het paard. De laatste dag hebben we een 
super leuke springles gehad. En we hebben zonder zadel mogen rij-
den.

Farah: We zijn gaan springen en we hebben voltige gedaan. Ik vond het erg 
gezellig!!! We hebben ook veel leuke dingen gedaan zoals watergevecht en een 
speurtocht.

Pleun: Ik vond het heel gezellig hier, we hebben hele leuke dingen gedaan. 
Zoals springen, voltige, speurtocht en watergevecht. Ik vond het allemaal 
leuk, haha!

Sophie: Dit ponykamp was echt super leuk we gingen allemaal 
gezellige dingen doen. Mijn favoriet was voltige en de disco was 
ook super leuk, ik wil wel op de manege wonen!

Maud: Dit ponykamp was super gezellig. Billie is echt een schat. Ik mocht er 
heel de week op rijden. Het leukste wat ik heb gedaan is: voltige, springen en 
de disco.

Daniëlle: Ponykamp was superleuk! Ik heb gereden op 
Blondy en ik heb gesprongen op Herby. We sliepen in een 
grote tent, soms was dat wel warm. Woensdag hadden we 
voltige gedaan. Het was super gezellig, ik ga volgend 
jaar weer.



Niels: Ik heb geleerd hoe je moet springen. En we hebben een lange 
buitenrit gemaakt. Super leuk!

Leva: Dit is de 2e keer dat ik naar ponykamp ga. Ik vond het echt super leuk en 
gezellig, vooral voltige.

Linda: Ik vond dit ponykamp heel leuk! We hebben op een professio-
neel voltigepaard gereden. Ik mocht ook op Black Jack springen. Het 
was heel gezellig en we hebben veel lol gehad.

Sanne: Dit ponykamp was echt super!! Het springen was echt heel leuk en voltige 
ook.

Yara: Ik vond dit 3e ponykamp heel leuk en gezellig. Ik heb lekker vaak op 
Ivoor gereden :-) Voltige was ook heel stoer.

Iris: Het was echt een super gezellig ponykamp. Ik heb een super leuke tijd 
met iedereen gehad. Het speciaalste was toch wel voltige. Dat doe je niet elke 
les!

Guruaisha: Maandag gingen we gewoon rijden alsof het les was. 
Dinsdag disco en een buitenrit. Woensdag laatste nacht. Donder-
dag springen! Dat was het leukste van allemaal en een schoon-
heidswedstrijd. Volgend jaar weer! Ponykamp!

Emma: Dit 4e ponykamp was heel leuk, ik vond het springen en 
voltige het leukst. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad! Het was 
heel gezellig! P.S.: zonder zadel rijden was ook heel leuk.

Memphis: Ponykamp was dit jaar super leuk vooral vol-
tige. En ‘s avonds in de tent was het ook even gezellig. 
En ponykamp van dit jaar was super.

Fieke: Het was een super leuk ponykamp. Mijn verzorgpony was Moeson. Ik 
vond het springen het leukst.

Evelien: Het was echt heel leuk we hebben gesprongen en voltige ge-
reden en zonder zadel. Jip was mijn verzorgpony en ze was heel lief. 
Deze ponykamp vergeet ik nooit meer. P.S.: het was heeeeel erg leuk



Foto’s Ponykamp
foto’s door Jacqueline Vermeulen









Maartje: Ik vond het heel leuk op ponykamp! Mijn 
verzorgpony was Kareltje. Met springles ging Kareltje over de eerste hindernis. Al-
leen dat ging wel goed maar toen hij gesprongen had ging hij in één keer heel hard 
en viel ik eraf. Toen sprong Kareltje weer over de hindernis en kwam terug naar mij! 
En bij de schoonheidswedstrijd toen galoppeerde hij weg ik hield het niet meer en 
liet los! Maar Trudy pakte hem. Maar het was heel leuk.

Fabienne: Dit jaar was ponykamp echt super. Ik vond het voltige het allerleuk-
ste en het springen ook zonder zadel rijden was echt kei lollig, ik wil volgend 
jaar weer!!! 
xxx Fabienne

Freek: Ik heb geleerd dat je je duim op je voorhoofd moet zetten als iemand 
een boer laat.

Isabelle: dit was mijn eerste ponykamp. Het was leuker dan verwacht. Nr.1: 
springen, nr. 2: voltige, nr. 3: watergevecht.

Juul: Dit was mijn 1e ponykamp. Ik heb gesprongen, gegaloppeerd en 
mijn verzorgpaard  was Baileys en ik heb het hele kamp op Loes 
gereden.

Lisa: Ik vond het springen heel leuk. Toen ik hoorde dat ik op Baileys 
mocht was ik echt heel blij. Het was heel leuk en gezellig.

Nora: Het ponykamp was heel leuk en we deden leuke spel-
letjes. Alleen ik sliep op een lek luchtbed maar ik heb 
het overleefd! Ik vond het springen en het zonder zadel 
rijden heel gaaf. Het was SUPER!!!

Simone: We hebben een super ponykamp gehad, met een hele leuke club 
kinderen.

Allemaal heel erg bedankt voor de leuke stukjes die jullie geschreven 
hebben en Jacqueline bedankt voor het aanleveren van de foto’s!



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

Fouragehandel Verhoeven b.v.
Fourage en Transport

voor al uw stro en hooi

De Branten 8 Telefoon 0495 - 591244
6027 NL Soerendonk Telefax 0495 - 594097

Ruitersport



Als lid van de activiteitencommissie moet je toch alle wedstrijdvormen wel een keer mee-
gedaan hebben. Nu kon ik ze bijna allemaal van mijn lijstje strepen behalve de 
oriëntatierit. Dus prikte ik 16 juni 2013 in mijn agenda, vond in Marleen een maatje en 
begon mij af te vragen wat het nou eigenlijk inhield. Diverse scenario’s zijn de vooraf 
gaande weken voorbij gekomen. Eigenlijk allemaal met dezelfde afloop: verdwaald.
 
Zondagochtend, met nog steeds dezelfde “angst” om te verdwalen naar de manege 
gereden. Eenmaal bij Marie-Claire en Ali gekomen viel alle spanning van mij af: we 
krijgen gewoon een routebeschrijving.  Cissy en Sanneke waren tot ons toegewezen en 
na ze volledig klaar te hebben gemaakt teruggegaan naar de twee toch zeer strenge, 
maar rechtvaardige, startmeesteressen. Als de secondewijzer helemaal boven staat mo-
gen jullie vertrekken. 

Eenmaal in de bossen werd mij het begrip puzzelrit duidelijk: je bent aan het puzzelen 
hoe je de routebeschrijving kan lezen terwijl je in draf of galop door de meest smalle en 
met lage takken behangen paden gaat. Dat ging slechts een enkele keer mis en dan was 
het maar een klein stukje terug om vervolgens op het juiste pad verder te gaan. 

Slechts éénmaal was er een twijfel tussen verschillende paden maar gelukkig had Trudy 
een levensgroot bord “RUITERPAD” opgehangen. Op onze routebeschrijving was duidelijk 
aangegeven: op het gallopeerpad in galop en let op: er hangen dingen in de bomen. Als 
een van de instructeurs ons op dat moment had gezien zou het schaamrood hen op de 
kaken staat. Teugels in één hand, alles behalve goede zit, van links naar rechts zwalken 
en ondertussen naar elkaar schreeuwen. Eindresultaat 6 van de 10 voorwerpen aan Axel 
kunnen noemen alvorens we de terugweg naar de manege konden hervatten.
 
Terug op de manege, wachtten ons nog 2 opdrachten. De eerste opdracht bestond uit 
een tiental vragen variërend van: Wie is het middelste kind van Trudy (altijd handig met 
een tweeling!) tot het aantal groene drinkbakken op de manege (is dit echt groen of toch 
meer blauw?). Tijdens de tweede opdracht kregen we een tiental zakjes waarvan je door 
te voelen de inhoud moest achterhalen.

Na een heerlijke rit, een gezellige dag en een ervaring rijker weer huiswaarts gekeerd 
met als resultaat: de vijfde plek.

Saskia Soetendal

Er is bij de redactie een officieel bezwaar binnengekomen tegen vraag 10 van de 
oriëntatierit “Op welke dag staan er in de vakantie de meeste mensen op de lijst in de 
gang?” Hoewel de bezwaarmakers (Jessica Jaspers en Willem Vosters) uiteindelijk de 1e 
plek wisten te behalen en ze daarmee hun bezwaar hebben ingetrokken, willen we het 
jullie toch niet onthouden. Zie het bezwaar op de volgende pagina.

Oriëntatierit





Capje wordt hoofdstelletje
Het capje is in het vorige nummer doorgegeven aan Danique, zij maakte onderstaande 
mooie tekening met daarin de naam van Lorenzo. Het capje zal gaan veranderen in ‘Het 
hoofdstelletje’ en wordt ook een echt hoofdstelletje wat jullie door kunnen gaan geven. 
In het volgende nummer zullen we er wat meer over uitleggen.
Danique geeft het door aan Leila, dus Leila, jij bent de volgende keer aan de beurt!



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

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

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur



Finette van Berkel
in ‘De Uitstraling’



Van Juul voor Trudy



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

Outdoor Brabant 2013: 4 t/m 8 september (landgoed de Prinsenhoeve in Breda)

Horse event 2013: 13, 14 en 15 september in Deurne

Show Veluwe Hunt 2013: 28, 29 en 30 september in Baarle Nassau

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378

Evenementen



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 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 (€ 12,50 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 32,50 (€ 30,00 bij automatische incasso)
Donateurs                                   32,50  (of meer, € 30,00 bij automatische incasso)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,75 *
KNHS basisafdracht 17,00 *
KNHS abonnement Paard & Sport 31,75 *

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startpas

Betaling VEM/KNHS contributies: ING 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Alle tarieven in euro’s

Groepslessen tot 18 jaar
kwartaalkaart bank/contant 176,50
kwartaalkaart aut. incasso 172,00
Losse les  18,00

Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart bank/contant 205,50
kwartaalkaart aut. incasso 200,50
Losse les  21,00

 

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard 50,00
Privéles manegepaard half uur      30,00
Privéles eigen paard/pony 40,00
Privéles gezamenlijk (2 pers.) 60,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 30,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 335,00
Pony per maand - boxje 287,00





Speciale aktie voor alle leden!

20 % korting
 

tegen inlevering van deze achterkant

Geldig t/m 31 december 2013

Niet geldig in combinatie met andere akties.

Maximaal 1 per persoon.


