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Bestuursmededelingen
Om de vrijwilligers die het afgelopen jaar, met veel
enthousiasme, een bijdrage hebben geleverd aan de
diverse activiteiten in het zonnetje te zetten, ontvangen
zij een uitnodiging voor het vrijwilligersfeest in november.
Activiteiten die zoal georganiseerd worden met behulp
van vrijwilligers zijn o.a., KNHS spring- en dressuurwedstrijden voor paarden en pony’s, Kür op muziek,
oriëntatieritten, Pasen en Pinkster picknickritten,
ochtendglorenrit, diverse dagtochten, behendigheid
wedstrijden, Sinterklaasmiddag, redactie Chambrière,
FNRS dressuurwedstrijden, uitwisselingswedstrijden met
andere maneges, Nieuwvliet, spaarkas, Slipjacht organisatie, oriëntatieritten.
Kortom veel activiteiten die bijdragen aan een gezellige
en fijne sfeer in de Vereniging en op de Eindhovense
Manege.
Er staat een dubbel evenement hierboven gemeld wie dit
ziet graag een e-mail sturen naar
ad@eindhovensemanege.nl.
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
3 nov 2013

Uitwisseling VEM-EEPM

24 nov 2013

Sinterklaaswedstrijd

30 nov 2013

Flower Power Feest

7 dec 2013

FNRS dressuur

14 dec 2013
		

Helpersfeest
(op uitnodiging)

25/26 dec 2013 Kerstrit(ten)
4 jan 2014

Slipjacht Waalre

4 jan 2014

Nieuwjaarsreceptie

19 jan 2014

Behendigheid ?

27 jan 2014
		

Algemene Ledenvergadering VEM

23 feb 2014
		

Verrassingswedstrijd
(ivm carnaval)

23 mrt 2014

FNRS dressuur

20/21 mrt 2014 Paasrit(ten)

Zandhappers
09-08
13-08
13-08
26-08
28-08
30-08
18-09
20-09
27-09
28-09
28-09
02-10
02-10
04-10

Susan de Rooij
Nora Brouns
Merel van Boxtel
Sterre van Bommel
Sanne Valster
Caro van Oostenbrugge
Lieve Jurgens
Jolijn Peters
Joyce Witlox 2x
Claire Dorel
Julian Lofstrom
Emma Wolliswinkel
Lydia van Oostenbrugge
Jessie Vanderhoydonks

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

Nieuw lid: Linda
Hallo,
Ik ben Linda, 23 jaar en woon in Eindhoven. Ik ben al heel mijn leven liefhebber van
paarden. Als klein kind ben ik op 10-jarige leeftijd begonnen met paardrijden en heb ik
een paar jaar een eigen verzorgpony gehad. Helaas moest ik na 6 jaar stoppen met
rijden, omdat mijn pony vaak ziek was en mijn ouders wilden dat ik zelf mee ging
betalen aan de kosten. Dit werd te duur voor me.
Na ongeveer 6 jaar gestopt te zijn geweest was er eind vorig jaar een actie op Groupon
waarbij je met korting een introductieles kon kopen. Ik heb altijd nog heel graag willen
gaan rijden, dus heb gebruik gemaakt van deze aanbieding. Ik wilde graag de manege
leren kennen en kijken of het mogelijk was het paardrijden weer te combineren met mijn
werk, aangezien ik onregelmatig werk.

Mijn eerste les ben ik samen met mijn zus gegaan en hebben we samen enorm veel lol
gehad aangezien mijn zus helemaal niet kan paardrijden. Ik voelde me meteen weer
vertrouwd op het paard en wist zeker dat ik het paardrijden weer wilde oppakken.
In januari ben ik begonnen bij de beginnersles om het zo weer lekker rustig aan op te
pakken. Ik vind het een hele gezellige, leuke les waar ik steeds weer meer dingen leer.
Ook het opzadelen van een paard heb ik moeten leren, omdat ik tot nu toe natuurlijk
alleen een pony opgezadeld had, wat toch een stuk makkelijker ging.
Nu ik steeds vertrouwder met de paarden word en de paarden beter leer kennen gaat het
opzadelen en rijden steeds beter. Het vertrouwen komt er steeds meer.
Afgelopen zomer ben ik op vakantie geweest naar Vlissingen waar ik mijn ultieme droom
in vervulling heb laten gaan: paardrijden op het strand! Ik ben daar met een groep
ruiters en een instructeur van een manege een strandrit gaan maken. Heerlijk
galopperen langs het strand, echt super was dat!
Toen ik terug kwam wilde ik ook kijken of ik in de bossen durfde te galopperen, dus ben
ik twee privélessen met Janneke naar buiten gegaan. Ook dit ging erg goed en was
(zeker niet onbelangrijk) ook erg gezellig.
Afgelopen week ben ik voor de eerste keer op de manege van het paard gevallen. Direct
wel een flinke smak gemaakt. Na een flinke bokkensprong viel ik hard op mijn rug, heup
en bovenbeen. Ik ben nog naar het ziekenhuis geweest voor foto’s, maar heb gelukkig
niets gebroken. Ik zit helaas nog wel in de lappenmand en heb alles zwaar gekneusd.
Maar dat neemt niet weg dat ik komende dinsdag gewoon weer opstap en vol goede
moed weer verder ga!
Linda

Flower Power Feest !

Dit feest zal plaatsvinden op zaterdag 30 november vanaf 20.30 uur. Neem gezellig
je vrienden, familie mee want hoe meer mensen hoe meer vreugd! Onze dresscode
is dus FlowerPower voor de echte hippies!! Het is natuurlijk leuk als iedereen verkleed
komt in de omgetoverde manege. Voor meer info hou de website en facebook in de
gaten.

Het Hoofdstelletje
Beste jeugdleden,
In de vorige Chambrière heb je het al kunnen lezen:
het ‘capje’ is het ‘hoofdstelletje’ geworden!
Het is de bedoeling dat dit hoofdstelletje doorgegeven
gaat worden onder de jeugdleden.
Degene die het hoofdstelletje krijgt, schrijft een stukje
voor in de volgende Chambrière.
Je kunt in het stukje bijvoorbeeld schrijven:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

je naam en je leeftijd
hoe lang rij je al paard/pony
hoe lang rij je al op de Eindhovense Manege
in welke les rij je
van wie krijg je les
wie is je favoriete paard of pony
wat vind je leuk aan paarden/paardrijden
wat is het leukste wat je hebt meegemaakt op de manege
alles wat je zelf kwijt wilt over paarden en/of de manege!
zet in je stukje aan wie je het hoofdstelletje doorgeeft

Het leukste is het natuurlijk als je er ook een foto van jezelf bij doet! Of een
tekening, dat mag ook natuurlijk.
Je kunt je stukje sturen naar:

redactie@eindhovensemanege.nl
Als je het niet kunt e-mailen, kun je het ook afgeven aan onze jeugdredactie
Doris Vosters of Memphis Fredzess, of aan Trudy of Janneke. Of je kunt het in
de rode Chambrière brievenbus doen in de foyer van de manege.
We hebben van Karin van CvS Ruitersport een echt klein hoofdstelletje
gekregen wat je hier op de foto ziet en dat hoofdstelletje gaat dus ook echt
doorgegeven worden. Hou de Chambrière goed in de gaten, want misschien
ben jij wel de volgende die wordt uitgekozen!
Veel plezier!!

Een echte aanrader
Leandro, een boek van Marjan Tulp
Uit liefde voor het paard besluiten Julia, Yana en Maria een probleempaard te kopen en te
helpen. Het wordt hun gezamenlijke project. Hoofdredacteur Julia schrijft over het paard
in het magazine Galop, paardenfluisteraar Yana traint het paard en osteopaat Maria
behandelt hem.
Het paard dat op hun pad komt is Leandro, een vijfjarige Akhal-teke-schimmelhengst,
die in zijn geboorteland Turkmenistan in keiharde omstandigheden leefde en daar diepe
trauma’s aan overhield. De drie vrouwen vallen op zijn bijzondere ogen, die enorme
wijsheid uitstralen. Zijn pezige lijf is gebouwd om te lopen, hij doet niets liever dan
rennen. Gedrieën gaan de vrouwen met Leandro aan de slag. Met Leandro komen ze in
spannende avonturen terecht...
Een verhaal in drie delen: Leandro vindt, waarin hij zijn trauma’s te lijf moet gaan.
Leandro wint, waarin hij Alwin treft, de man die een grote rol in zijn leven als endurancepaard gaat betekenen. In deel drie, Leandro verbindt, komt hij in levensgevaar.

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

‘Eten wat de pot schaft’

Kom eten ‘Wat de pot schaft’ bij de
Eindhovense Manege!
Vanaf eind september is de keuken elke woensdagavond
geopend!!  
Je kunt kiezen uit 2 daghappen en een soepje. Daarnaast serveren
we altijd 2 standaard gerechten (bijvoorbeeld Gamba’s, Spareribs of
een Biefstukje met friet).
De gerechten wisselen wekelijks, zo is er bijvoorbeeld Jenneke’s Uiensoep,
een lekker soepje met gegratineerde kaas, als daghappen bijvoorbeeld Penne
Pasta Pesto, overheerlijke pasta met pesto en gebakken spekjes of Chili Con
Carne, een huisgemaakt stoofpotje met o.a. bruine bonen, vlees en
chilipeper. Op facebook vind je regelmatig wat de pot schaft deze week,
of je kunt natuurlijk even bellen als je meer informatie wilt:
040-2111237.

Geniet van de paardensport onder het genot van
een lekkere maaltijd en een drankje!!

Paardenweetjes
Wist je dat…
Een paard tot wel 50 liter per dag drinkt?
Het oudste paard ter wereld 62 jaar is geworden?
Het grootste paard een stokmaat van 2.19 m heeft?
Het snelste paard een snelheid van 68.8 km per uur kon lopen?
Mensen ook paardenmelk kunnen drinken?
Er blindengeleide pony’s bestaan?
Een paard ook vrienden maakt?
Paarden veel beter horen dan mensen?

Een paard een vlieg op zijn vacht kan
voelen?
De verste sprong die ooit is gesprongen
door een paard 8.70 meter is?















Interview met Jalaine Kloppers
Voor degenen die jou nog niet kennen, kun je jezelf even voorstellen?
Hallo allemaal, mijn naam is Jalaine Kloppers en ik ben 20 jaar. Ik werk op de manege,
voornamelijk op stal en af en toe achter de bar.
Hoe lang kom je hier al op de manege?
Ik kom al sinds mijn 10e op de manege, inmiddels dus al 10 jaar!
Sinds wanneer ben je hier ook gaan werken en wat doe je precies op de
manege?
Ik help al lang mee op de manege, ik ben begonnen met op zaterdag helpen achter de
bar, dat heb ik ongeveer een jaar gedaan denk ik, sinds oktober help ik zaterdagen op
stal.
Dit jaar heb ik mijn examen gedaan, en daarbij hoorde ook het doen van een
“examenstage”. Deze examenstage heb ik gedaan op de manege, en ik draaide ongeveer
2 maanden fulltime mee. Na mijn stage mocht ik blijven, en nu werk ik dus ongeveer
35 uur in de week op stal. Ik doe eigenlijk van alles op stal, de ene dag ruim ik het een
en ander op, de andere dag toiletteer ik de paarden (manen en staart knippen etc).
Verder breng ik paarden van en naar de wei, help ik mensen met het zadelen van de
paarden en zorg ik dat de stallen er netjes uitzien. Ik help eigenlijk gewoon waar nodig
en dat is elke dag weer anders.
Wat voor opleiding heb je gedaan?
Ik heb de opleiding “Dier en verzorging” gedaan op het Helicon in Den Bosch. Dat is een
opleiding waar je over allerlei dieren dingen leert, honden, paarden, maar ook varkens,
koeien en slangen!
Op die school loop je vele stages, zo heb ik stage gelopen op boerenbedrijven (varkens/
schapen en koeien) twee keer op de manege, twee keer bij Erwin Bos (een springruiter),
2 keer bij politiehonden en zelfs een keer in een hondenopvang in Spanje! Na deze vele
verschillende stages ben ik erachter gekomen dat honden en paarden toch echt mijn
favorieten zijn!
Rijd je zelf ook paard?
Ik rijd zelf ook paard, al 10 jaar. De eerste jaren reed ik in de manegelessen op manegepaarden, met als favoriet Alfred! Na een paar jaar had ik het geluk om op Friendly, het
paard van Loes Mills te mogen rijden. Inmiddels is Friendly met pensioen en heeft Loes
een nieuw paard, Zara M waar ik nu ook met veel plezier op rijd!

Heb je een eigen paard (gehad)?
Ik heb nooit een eigen paard gehad, maar soms lijkt het er wel op! Ik mag ontzettend
veel doen met zowel Friendly als Zara M. Helaas mag Friendly zelf dus niet meer zoveel..
Ik vind het dan ook super leuk van Loes dat ik mee mag genieten van haar leuke
paarden!
Wat vind je het leukste aan werken met paarden?
Hmm het leukste? Dat is moeilijk, ik vind het allemaal heel erg leuk, het is erg
afwisselend. Elke dag is anders en ik ben veel buiten en met de paarden aan het werk.
Het werken met paarden vind ik erg fijn, het zijn leuke dieren om mee te werken, en
ondanks dat je moet werken kan je toch ook wel tot rust komen tussen de paarden.
Ook is het leuk dat er zoveel mensen op de manege komen die ik help en dingen kan
leren over de omgang met paarden.
Wie is je favoriete paard hier op de manege?
Zara M is mijn favoriete paard, maar van de manegepaarden denk ik dat ik Viblesse één
van de leukste vind. Ondanks dat hij soms echt vervelend kan zijn vind ik het ook wel
een uitdaging om het vertrouwen van hem te winnen. Eigenlijk vind ik alle manegepaarden wel leuk, ze hebben een eigen karakter, en eigenlijk is er geen één die echt
gemeen is.
Heb je ook op andere maneges gereden en/of gewerkt?
Ik heb nooit op een andere manege gereden en gewerkt, ik heb het hier erg naar mijn
zin dus dat is ook niet nodig!
Wat is jouw grote droom voor de toekomst?
Op dit moment wil ik vooral meer leren over paarden en zo steeds beter worden in mijn
werk. Daarbij hoop ik in de toekomst ook meer met honden te kunnen gaan werken, het
trainen van honden is namelijk iets wat ik graag doe! Dit hoop ik te kunnen gaan
combineren in de toekomst.
Wat is het gekste dat je hier hebt meegemaakt?
Er gebeurt van alles wat me toch wel kan verbazen, maar ik denk dat als ik wat langer
hier op stal werk een beter antwoord kan geven haha! Ik zou zeggen, vraag het over een
jaar nog maar eens!
Wil je zelf nog iets aan de lezers kwijt?
Ik wil iedereen nog veel (rij)plezier wensen op de manege, maar dat komt vast wel goed!
Jalaine bedankt! Leuk om wat meer over je te weten.

Op de pagina hiernaast zie je Jalaine met Alfred, Friendly (zonder zadel)
en Zara M (springen en Nieuwvliet).

Ster van de stal:
Amigo

In het weekend van 21 en 22 september vertrokken vele
pensionklanten weer met hun paarden naar Nieuwvliet.
Eliette vertelt over Amigo, onze Ster van de stal:
Op de zondag heb ik zelf op Amigo mogen rijden en hij was heel braaf.
Yvonne heeft natuurlijk op Amigo gereden samen met Ad en Selano. Je merkt dat Amigo
Selano heel goed kent en ook vertrouwt, hij bleef mooi bij Selano in de buurt. Judith
heeft ook nog op hem gereden, op de terugweg vanaf Cadzand, Yvonne had heen
gereden.
Op het strand ging het heel goed en samen met Selano durfde Amigo wel mee het water
in, want dat is vertrouwd voor hem. Maar als er iemand terug ging uit het water dan
wilde hij wel omdraaien om mee te gaan.
In een galopje ging ik staan, dat ging lekker snel maar dan is hij wel makkelijk terug te
houden. Hij loopt mooi hoog met zijn benen, daar is de Fries in terug te vinden.
Samen met Ad en Selano zijn we een stukje een andere weg gereden, Amigo liep heel
braaf mee en was niet bang.
Amigo ging niet mee crossen met de anderen, maar met een galopje ging ik wel voorop,
anders maakt hij er een wedstrijdje van. Op het strand is het natuurlijk ook wel heel wat
anders dan normaal in het bos.
Een leuke ervaring met een superpaard!
Eliette

op de foto’s hiernaast zie je Yvonne met Amigo in Nieuwvliet

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

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

Paardenmelk
We willen jullie deze keer iets meer vertellen over paardenmelk, dit schijnt voor
sommigen een gunstige invloed te hebben op de gezondheid. Natuurlijk zijn wij geen
dokters, en dit artikel is puur informatief bedoeld. Mocht iemand van jullie zelf ervaring
hiermee hebben (zowel positief als negatief), dan horen we het graag, misschien is het
leuk dat in een volgend nummer te vermelden.
Paardenmelk is een voedzame, opbouwende drank.
Een goede darmflora en een goede stofwisseling van belang zijn voor vele lichaamsfuncties. Door de darmflora te versterken en de stofwisseling te bevorderen kan het
drinken van paardenmelk een gunstige invloed op uw gezondheid hebben.
Paardenmelk wordt gebruikt voor:
•
een goede darmwerking en darmflora
•
bevordering van het immuunsysteem/afweersysteem
•
zuivering van de huid
•
bevordering van de reinigende werking van de lever
•
het hart, de bloedvaten, de bloeddruk en cholesterolspiegel
•
een maagversterkende werking
•
de bevordering van opname van vitamines en mineralen (oa ijzer)
•
sterke botten
•
soepele gewrichten (niet bij slijtage!)
•
een sneller herstel na ziekte
•
darmreiniging/bloedzuivering
•
een regelmatige stoelgang
•
stimulering van de spijsvertering
•
de spieren
•
de bloedcirculatie
•
geeft pollen minder kans
•
een gunstige werking op ouderdomsverschijnselen
Paardenmelk lijkt qua samenstelling op melk van de mens. Het heeft een zoetige smaak
doordat het veel lactose bevat (mensen met een lactose allergie moeten dus geen
paardenmelk drinken). Daarnaast is de smaak heel zacht en een beetje waterachtig in
vergelijking met koemelk. Paardenmelk bevat minder caseïne (is een dierlijk eiwit) dan
koemelk waardoor het beter verteerbaar is. In paardenmelk zit weinig vet (grotendeels
onverzadigd).
Paardenmelk bevat ijzer, de vitaminen A, B, B2, B6, B12, C en E, mineralen en sporenelementen. Het heeft een laag eiwitgehalte en bevat weinig reservestoffen. Het eiwit
bestaat voor bijna de helft uit afweerstoffen albumine/globuline. Door de overeenkomst
tussen paardenmelk en de melk van de mens is het een waardevolle voedingsbron.

Neem de allereerste keer dat u paardenmelk drinkt, of paardenmelkpoeder/capsules
gebruikt, slechts een klein slokje of een kleine hoeveelheid. In een zeer zeldzaam geval
kunt u er allergisch voor zijn maar dit merkt u vrijwel meteen.
Raadpleeg een deskundige voor gebruik.
Paardenmelk wordt ook verwerkt in Shampoos’s / zeep / crèmes en lotions.
Riga Ranch
Mocht je meer willen weten over paardenmelk, in de buurt van Utrecht ligt de Riga
Ranch. De Riga Ranch is niet zomaar een boerderij, want in plaats van koeien om te
melken, staan hier Haflinger paarden in de stal. Zo wordt er op de Riga Ranch heerlijke
chocolade van paardenmelk gemaakt. Er is veel meer te doen en te zien op de Riga
Ranch voor zowel kinderen als volwassenen, zoals workshops, high tea en
boerenklompengolf.
Nog nooit paardenmelk geproefd, dan is dit uw kans. Net als trouwens het proeven van
de eigen gemaakte paardenmelk likeur, in de smaken karamel, banaan of advocaat.
Chocoland is een geheel ander verhaal; de paardenmelk en de likeuren worden verwerkt
in Chocoland. Tijdens een demonstratie laat de chocolatier zien hoe van vloeibare
chocolade de heerlijkste bonbons gemaakt worden. En proeven van de verse bonbons,
dat hoort erbij.
voor meer info zie www.rigaranch.nl

Floor, Lotte & E’Tyshra
Op een woensdagmiddag zagen wij op stal de tweeling Floor en Lotte en hun buurmeisje
met de mooie naam E’Tyshra.
Floor en Lotte rijden op de woensdagmiddag bij Trudy in de les, ze zijn 12 jaar en hebben
het heel goed naar hun zin op onze manege.
Floor is via een vriendinnetje gaan paardrijden en rijdt nu al zo’n 5 jaar, haar zus Lotte
vond het paardrijden ook leuk en begon iets later ook op de manege, zij rijdt nu
ongeveer 4,5 jaar.
De lievelingspony van Floor is Blondy, Lotte vindt Jip hartstikke leuk. Ze doen allebei mee
met de wedstrijdjes en rijden nu al in de F3.
Buurmeisje E’Tyshra kwam deze woensdag kijken bij Floor en Lotte, zij is ook 12 en rijdt
zelf ook, maar niet op onze manege, zij rijdt op een manege in Oirschot.
Op de foto zie je van links naar rechts: Floor, E’Tyshra en Lotte

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

Onderzoek Hoefslag
Volgens Duits onderzoek heeft paardrijden een positieve invloed op je karakter en sociale
ontwikkeling. Dit is de conclusie van een studie, vorig jaar uitgevoerd in opdracht van de
Duitse hippische federatie (FN). FN secretaris-generaal Soenke Lauterbach verklaart de
intentie van het onderzoek: ‘We waren zelf altijd al overtuigd van de positieve invloed
van het paard op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, maar we wilden weten
of onze opvattingen en argumenten klopten”.
De studie wijst uit dat paardenliefhebbers goed zijn in leidinggeven en veel doorzettingsvermogen hebben. Verder zijn zij vastberaden, enthousiast, veerkrachtig en structueel
erg sterk. De ruiters beschikken ook over sterke sociale vaardigheden. De omgang en het
nauwe contact met het dier vereist een hoge mate van empathie en gevoeligheid voor de
subtiele lichaamstaal van het paard. Door de omgang met paarden komen deze vaardigheden goed tot uiting. Tijdens het onderzoek gaven de ruiters aan zich tevreden, sportief
en dicht bij de natuur te voelen.
Voor het onderzoek werden 411 ruiters in de leeftijd van 14 tot en met 65 jaar ondervraagd. Hier tegenover werden 402 mensen ondervraagd die niets met paarden hebben.
Zij functioneerden als controlegroep. Met het oog op de verschillende persoonlijkheden
werd onder andere gebruik gemaakt van impliciete vragen.
De wereld zou blijkbaar een betere plek zijn met meer ruiters en amazones.
bron: Hoefslag

Wist je dat...?
...Leonne weer een nieuw paard heeft?
...Jade weer meeloopt in de kinderles op woensdag?
...Rosita & Levent er een zoontje bij hebben?
...Aras geboren is op 1 september?
...wij hen heel veel geluk wensen samen?
...Bert met maar liefst 6 paarden naar Nieuwvliet is gereden?
...Nieuwvliet volgens 1 van de ruiters in België ligt?
...je op de volgende pagina nog wat foto’s kunt zien van het weekend in Nieuwvliet?
...deze foto’s gemaakt zijn door Ben Laauwen en Monique Winkel?

Foto’s Nieuwvliet

Evenementen
25 oktober - 2 november 2013 Concours Hippique Indoor Barneveld
Vrijdag 26 oktober bijten de pony’s de spits af en vanaf maandag 29 oktober komen
de eerste paarden in de ring. Vrijdag 2 november is er seniorenspringen en vervolgens
zaterdag de finales.
30 november en 1 december Ahoy Rotterdam: Apassionata
Een nieuwe show met fascinerende proeven en dressuurnummers met de
prachtigste paarden uit heel Europa en acrobatische nummers met dans op
eigen muziek.

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.

