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Bestuursmededelingen
Het bestuur heeft tijdens de algemene ledenvergadering
van 27 januari j.l. verantwoording afgelegd over het jaar
2013 en de plannen met de financiële onderbouwing
gepresenteerd voor 2014.
De aftredende bestuursleden zijn weer herkozen zodat
het bestuur ongewijzigd blijft.
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2014 is
vanaf maart beschikbaar via de website van de
Eindhovense manege.
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
16 mrt 2014

FNRS dressuur

19-20 apr 2014 KNHS springen paarden
20-21 apr 2014 Paasrit(ten)
26 apr 2014

Oranjerit

9-11 mei 2014 KNHS springen
		paarden/pony’s
18 mei 2014

Zandhappers
09-12
12-12
16-12
21-12
30-12
31-12
09-01
11-01
11-01
11-01
11-01
11-01
11-01
24-01
25-01
25-01
27-01
27-01
27-01
29-01
29-01
29-01
01-02
04-02
04-02
04-02
11-02

Julia van Lieshout
Susan de Rooij
Allyson Stuart
Eline van Leiden
Farah Koeiman
Sophie Boot
Anita Freij
Linda Bijlard
Vera de Goede
Loes van Gemert
Lisa Schreurs
Isa Assinck
Chana v.d. Heijden
Feyza Ozer
Michael Sin
Deveny de Brouwer
Zoe v.d. Cammen
Finette van Berkel
Kyra Wubbolts
Jan Willem Sipkes
Kitty v.d. Ploeg
Zazie v.d. Hurk
Nina Romers
Nora Brouns
Tom van Kempen
Mieke Vriens
Nalino Karsmakers

FNRS dressuur

24-25 mei 2014 KNHS dressuur paarden
29 mei 2014

Ochtendglorenrit

8-9 jun 2014

Pinksterrit(ten)

14 jun 2014
BBQ + Midzomeravond		feest
29 jun 2014

Oriëntatierit

5-6 juli 2014

KNHS dressuur pony’s

18-20 juli 2014 KNHS springen paarden
2-3 aug 2014
		

KNHS dressuur paarden/
pony’s Kür op muziek

23-24 aug 2014 KNHS springen pony’s
23-24 aug 2014 Ruiterweekend jeugd
6-7 sep 2014

KNHS springen pony’s

12-14 sep 2014 KNHS springen paarden
Alle data zijn onder voorbehoud

Kennismaking met Vonnie
Ik ben Vonnie Venerius, 51 jaar en woon in Heeze. Ik ben getrouwd en heb één zoon.
Voordat ik hier terecht kwam heb ik 12 jaar bij manege de Molenberg in Leende gewerkt.
Na alle tijd van zorgen bemerkte ik dat het langzaamaan mijn plek niet meer was en ben
ik op zoek gegaan naar iets anders. Via Pierre hoorde ik dat er hier op stal misschien nog
mensen nodig waren. Op zoek naar een nieuwe uitdaging, heb ik contact opgenomen
met Judith. Het klikte meteen, en vanaf dat moment ben ik hier voor 4 dagen in de week
aan de gang gegaan. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit stalwerk en de zorg
over de paarden.
Ideaal voor mij, gezien ik het heerlijk vind om de hele dag met de paarden in de weer
te zijn. Ik heb zelf ook meerdere paarden gehad en hier veel dressuur mee gereden. Het
leukste vond ik de onderlinge wedstrijden en het recreatief rijden. De ene keer de bossen
in, de andere keer flink trainen in de dressuur.
Tot nu toe bevalt het mij hier heel goed. Er
hangt een leuke sfeer en er zijn vriendelijke, behulpzame pensionklanten met leuke
paarden. Natuurlijk blijft het een tak waarin
flink gewerkt moet worden, zowel in de
sport als tijdens het werk. Het is meer dan
wat vertroetelen en aaien, je werkt met
levende dieren en hier is altijd een risico
aan verbonden.
Desalniettemin zou ik niets liever doen.

Vrijwilligersfeest
Hallo,
Wij zijn Memphis en Doris en wij zitten in de jeugdredactie van de Chambrière. We
zorgen ervoor dat kinderen het hoofdstelletje krijgen.
14 december hadden alle vrijwilligers een gala. Je kreeg een uitnodiging met een geluksnummer erop. Dan kon je een prijs winnen. Het gala was een feest om alle vrijwilligers te
bedanken.
En dan zullen we er ook bij vertellen dat er ook één danseres van de avond was, en dat
was...............................
....JANNEKE VAN LIESHOUT!!!
Het was een leuk feest. En we hopen dat we nog heel lang in de jeugdredactie van de
Chambrière zitten. Je mag altijd een leuke tekening maken of een stukje schrijven. Die
kun je aan ons geven of in de rode brievenbus stoppen bij de trap.
Groetjes,
Memphis en Doris

Rebus van Doris en Memphis
Hiernaast zie je een rebus die Doris en Memphis hebben gemaakt.
De oplossing vind je verderop in deze Chambrière.
Succes!

Het Hoofdstelletje
Hallo, ik ben Esmee en ben 11 jaar.
Ik rij nu al ongeveer 2 en een half jaar op de Eindhovense
manege. Daarvoor heb ik af en toe ook wel wat gereden.
Ik rij in de woensdagles van half 3 tot half 4 en krijg les van
Trudy.
Mijn lievelingspaarden zijn Jade, Uniek en Kareltje.
Het leukste aan paardrijden vind ik dat je gewoon bezig bent
met de dieren en als je tegen ze praat dan lijkt het alsof ze je
begrijpen.
Het leukste dat ik ooit op de manege heb meegemaakt is
galopperen met Kareltje en toen zette hij in één keer op turbo snelheid aan. Ik viel er
bijna af maar gelukkig bleef ik toch zitten.
Ik geef het hoofdstelletje door aan Anne Zomer.
Doei Doei.
Esmee

Sponsor aan het woord:
De Hut van Mie Pils
Al meer dan 100 jaar Brabantse nostalgie in het schitterende bosrijke Brabantse land.
Gelegen aan de fietsroutes tussen Leende, Valkenswaard, Heeze, Geldrop, Eindhoven,
ligt in de bossen van Waalre het gezellige café, terras, De Hut van Mie Pils. Zowel in de
winter als in de zomer een populaire tussenstop voor wandelaars en fietsers, die onder
het genot van een heerlijk kopje koffie en een lekker stukje appelgebak, of in de zomer
Mie’s ijstaart, een pitsstop maken. Ook onze Brabantse trappist van La Trappe of een
heerlijke rosé met olijfjes gaan er onder de zon altijd wel in. Ook zijn er mogelijkheden
voor het geven van bedrijfsfeesten, recepties, verjaardagen, bruiloften of andere gelegenheden om wat te vieren. En…vergeet de mountainbike routes en de diverse activiteiten die er mogelijk zijn bij de hut niet!! Zelfs voor een lekker hapje eten kunt u bij ons
terecht. Dit wel vanaf 20 personen. Anders wordt het een heerlijk baguette of een kleine
hap van de kleine kaart… Ook lekker toch? Tijdens de winter- en zomeravonden worden
er ook diverse activiteiten georganiseerd. Info hierover op onze site www.mie-pils.nl
of bel/mail ons voor vrijblijvende informatie 040 - 22 12 892 / hut-pils@hetnet.nl
Lekker borrelen in De Hut! Dat is ons motto op zondagmiddag, waar je onder het genot
van een borrel, tapas en gezellige muziek van onze dj het weekend lekker kunt afsluiten.
Dus………tot snel in de huiskamer van Brabant waar iedereen zich thuis voelt!!
Hut van Mie Pils, Leenderweg 1, 5583 TC Waalre

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85 Valkenswaard tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Nieuw lid: Michiel Geerts
Hallo, mijn naam is Michiel Geerts.
Ik ben 54 jaar, geboren in België en sinds 2011 woonachtig in Nederland, in Reusel.
Sinds oktober 2013 ben ik lid van deze manege. Van 2010 tot en met 2013 heb ik
gereden bij pck in Eersel. Op dit moment rij ik in de les van dinsdagavond bij Karlijn en
op donderdagavond bij Arlette.
Vanwege mijn werk kom ik al sinds 1983 in Eindhoven en bij toeval heb ik zo het paardrijden leren kennen, eerst in Eersel (door een wegomleiding) en daarna hier bij de
Eindhovense Manege.
Bij pck eersel heb ik gemiddeld 3 uur per week gereden vooral recreatief zoals vrij rijden
en buitenritten, dressuurles heb ik nooit
gekregen maar ik heb daar toch veel plezier
gehad.
Ik ben geen wedstrijd mens, dus een
officieel klassement zal ik nooit hebben.
En nu ben ik terechtgekomen bij de
Eindhovense manege. Bij de eerste kennismaking met de paarden viel mij Cissy
onmiddellijk op en het klikte meteen. Reeds
verschillende malen heb ik op die leuke
merrie mogen rijden.
Een ander paard dat ik leuk vind is Pim,
een stevig gebouwd paard. Hij zit heerlijk
in de galop, wel anders dan Cissy die heel
voorwaarts is, maar ja moet het altijd snel
gaan ?
Tevens hoop ik dat we snel naar buiten gaan
met de paarden, heerlijk genieten van de
buitenritten.
Bedankt instructrices en leiding voor de fijne
tijd die ik hier heb!!
Verder wens ik iedereen veel plezier toe in
het paardrijden.
Hier zie je me met Pim.
Tot ziens, Michiel

Evenementen
Indoor Brabant 2014
Van 20 tot en met 23 maart 2014 staan de Brabanthallen in ’s–Hertogenbosch weer
helemaal in het teken van de paardensport. Vier dagen lang demonstreren de beste
ruiters uit de hele wereld hier hun kunnen tijdens de 47e editie van Indoor Brabant.
Showjumping Indoor Tolbert
Jaarlijks organiseert de Stichting Indoor Tolbert het SIT in de Hedde Jan Cazemier
Manege te Tolbert. SIT2014 vindt plaats van 28 maart 2014 t/m 5 april 2014.
Eventing Etten Leur
Traditiegetrouw wordt Eventing Etten Leur gehouden op de eerste twee zondagen van
April. In 2014 is dit op 6 en 13 april.

Concours Hippique Mierlo
24 t/m 27 april 2014
Animal Event 2014
Als je van dieren houdt:
Op Animal Event kom je alles te weten over
de meest uiteenlopende dieren. Een melkveehouder vertelt hoe hij zijn koeien melkt,
even verderop demonstreert een dressuuramazone hoe zij haar paarden traint voor de
topsport.
Hoe leer je je papegaai praten, je konijn
dansen of je hond apporteren? Heb je altijd
al eens reddingshonden aan het werk willen zien? Ben je op zoek naar advies over
verzorging, training of voeding van jouw
huisdier?
Als je van dieren houdt mag je Animal Event
van 2 tot 4 mei 2014 bij de Beekse Bergen
in Hilvarenbeek niet missen.

Behendigheidswedstrijd
door Sven
Behendige Piraten
Zondag 19 januari was het dan zover, de behendigheidsrit met het thema PIRAAT. Enkele
van mijn mederijders van de donderdagavond groep wilden wel meedoen en deden hun
best om mij ook over te halen, maar dat zag ik niet zitten. Ik rij vaak op Viblesse en
volgens mij vindt die zo’n parcours helemaal niets. Bovendien moest ik ook een leuk
stukje schrijven……..echt niet!
Maar na lang aanhouden van mijn mederijders en omdat mijn kinderen het ook wel een
leuk idee vonden, ben ik toch gezwicht en heeft Marjolijn mij ingeschreven (bedankt).
Karin had nog wel wat piratenspullen, maar helaas niet in de maat ‘groot’. Daarom heb ik
met enige thuisvlijt een oude joggingbroek afgeknipt, een bandana van de kids geleend
en een oud T-shirt versierd met doodskop en zwaarden.
Toen ik om 12.30 uur aankwam was de bak reeds opgetuigd en die zag er echt geweldig
uit. Compliment voor het team wat zo druk geknutseld heeft, echt super. Op stal liep
alles ook gesmeerd. Er werd geholpen met opzadelen en ondertussen werd er een lijst
bijgehouden met wie er reeds in de bak was en wie er al moest opzadelen of klaar staan
en…en …het liep echt als een (paarden) trein.
Maar goed, genoeg complimentjes, terug naar de proeven. In de stal hing de lijst met
deelnemers en ik was nr. 36 van de 44. Tot mijn verrassing moest ik de proef op
Leandros doen en daar had ik pas 2 keer eerder op mogen rijden, dus echt goed kende ik
hem niet. Even was ik bang dat we een speciaal parcours moesten volgen maar
gelukkig was je vrij om de route te bepalen en werden we door de jury eerst voorzien
van de nodige uitleg.
Het bleek dat je voor sommige proeven meer punten kon behalen dan voor andere
(1-10) afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Mijn doel was om in ieder geval alle
proeven te proberen, want ik was nieuwsgierig of Leandros dat überhaupt wel zou doen
of meteen rechtsomkeert zou maken. Ik had het geluk dat Amber voor mij de proef op
Leandros moest doen, hetgeen ze trouwens geweldig deed en op deze manier was hij al
een beetje gewend, dus bij deze nog bedankt.
De start was bij de jurytafel en dan naar 2 staanders waar een slang van de ene naar de
andere gelegd moest worden. Gelukkig bleef Leandros rustig staan. Vervolgens kon je bij
de schatkist met een stok een zakje met gouden munten aanprikken. Daar was het
handig om je teugels even in je andere hand te doen zodat je er makkelijker bij kon.
Daarna stonden er 2 rijen met pionnen en een scherpe bocht erin. Ik dacht dat dat fout
zou gaan en in gedachten zag ik de pionnen al om liggen, maar Leandros deed het beter
dan ik.

Verder door de ballonnenbogen links en meteen haaks naar rechts, dus dat was even
stevig sturen. De proef waarbij je met een zwaard een aapje langs een touw moest
bewegen, vonden de meeste paarden een beetje vreemd.
Verder stond er nog een sprongetje, waar Leandros echt zin in had en in galop overheen
zoefde en een slingerpad met vlaggetjes of tussen 2 hangmatten doorrijden en daarna
onder een piratenvlag door. In de hoek stond nog een rode bak waar je een bal in moest
gooien en wonder boven wonder was dat gelukt, dus die punten waren ook binnen.
Nadat iedereen de proeven had doorstaan was het tijd voor de prijsuitreiking. Het begon
met een grote groep A en B deelnemers en daarna onze C-groep. De prijzen vlogen eruit
en mijn mede donderdagavond rijders hadden hun prijs reeds binnen, dus we dachten al
dat ze mij vergeten waren, maar ik werd verrast met de 1e prijs en dus toch een stukje
schrijven.
Het was een geweldig leuke ervaring, dus ik zou iedereen aanbevelen om de volgende
keer (weer) mee te doen, want afgezien van dat het leuk is, is het ook heel gezellig om
met je groep en/of anderen dit te doen. Nogmaals bedankt voor alles en tot de volgende
keer of donderdagavond.
Groeten Sven
op de kleurenpagina’s zie je foto’s van Sven en zijn mededeelnemers

Activiteitencommissie
in het zonnetje
Zoals Sven al in zijn stukje aangaf heeft de activiteitencommissie veel werk verricht om
deze wedstrijd te organiseren. Deze mensen werken er altijd hard aan om leuke
wedstrijden te organiseren, begeleiden en aan te kleden. Daarom willen we deze
commissie hier een keer in het zonnetje zetten.
Op de kleurenpagina’s zie je foto’s van de creatieve kunstwerkjes waar voor de
commissie veel vrije uurtjes in zijn gaan zitten.
Dus bij deze:

Trudy, Iris, Axel, Simone, Solange, Saskia en Vera
BEDANKT !
En ook veel dank natuurlijk aan alle andere vrijwilligers die niet in de commissie zitten,
maar wel mee helpen tijdens de wedstrijden!!
Wil je ook een keer mee helpen, meld je dan bij de commissieleden.

Ster van de stal:
Jantje
Hallo ik ben Mieke Vriens en rij alweer 10 jaar op de
dinsdagavond om 20:00.
Ik ben deze keer de klos om een stukje te schrijven over Jantje. Begin juli was het zover,
2 nieuwe pony’s op de manege. Ik ging meteen
de eerste dag op Jantje in de les naar buiten. Hij
is echt een hele mooie pony van pas 4 jaar, dus
moet nog veel leren.
Dat was te merken. Na 500 meter begon het
gelazer al. Hij bleef steigeren.Gelukkig bleef ik
zitten en gaf me niet gewonnen. De rit ging
verder met het nodige gestuiter. Toen kwamen we
bij het galoppeerpad. Nou weinig gegaloppeerd
veel bokken. Rick en ik hebben toen van paarden
gewisseld want ik wilde later toch wel heelhuids
op vakantie.
Nu zijn we een half jaar verder en heb ik
inmiddels vaker binnen op Jantje gereden.
Hij moet nog wel leren om te wijken en hij is
geen fan van Pim (maar dat zijn er meer niet).
Hij is vlot en rechtsom rijden is niet zijn favoriete
kant. Dan gaat hij de bocht afsnijden als hij de
kans krijgt. Het is af en toe nog steeds een pittig
ding maar praten helpt. Ja en niet te veel aan de
teugels trekken maar blijven praten, daar wordt
hij een stuk rustiger van.
Ik denk dat het een nieuwe hobby van me wordt,
paardenfluisteraar.
Maar als je Jantje ziet rijden is het een plaatje.
Groetjes Mieke Vriens
Helaas zijn Jantje en ook Black Jack inmiddels
weer van de manege vertrokken.

De Ster van de stal van volgende keer is Limit. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc.
over Limit 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

Ster van de stal
Vorige keer was Black Jack Ster van de stal, Femke
stuurde nog een stukje over hem in.
Hey allemaal, ik zal me even voorstellen voor degenen
die me nog niet kennen, ik ben Femke Biemans , ik ben 9
jaar oud (of jong) en woon in Eindhoven.
Ik vind Black Jack een superpony, ook al is hij vaak heel ondeugend. Hij rijdt heel fijn
maar wil nooit achter een ander(e)paard/pony weg, dan gaat hij trekken en/of wild doen.
Ik heb hem met een vriendin ingevlochten en dat was heel leuk! We hadden er linten
doorheen gevlochten en dat stond heel grappig. Hij vindt het heel leuk om geborsteld te
worden en hij laat zich makkelijk opzadelen (bij mij dan). Hij is tijdens het rijden heel
trekkerig maar ook wel een schat. Hij is ook heel knuffelig en heeft een heel heel zacht
neusje om te zoenen.
Ik hoop dat ik nog vaak op die schat mag rijden en nog veel plezier met hem mag
beleven (ook voor jullie).
Groetjes van Femke

Tip van Trudy
We willen dit jaar een nieuwe rubriek in de Chambrière introduceren: de Tip van Trudy!
We zullen in ieder nummer aandacht besteden aan een bepaald onderwerp, in dit geval:
opzadelen. Is er een onderwerp wat je graag terug zou willen zien, waar je iets meer
over wilt weten, laat het ons dan weten!
Opzadelen
Hier enkele tips om je paard op te zadelen.
Kom ruim op tijd, als je haastig de stal ingaat om snel op te zadelen lukt het meestal
niet, de paarden beginnen dan te draaien en alles gaat juist langzamer.
Als je op tijd bent poets dan even je paard, meestal is dit al gedaan maar je hebt daar
dan wel profijt van omdat het paard dan gewoon blijft staan.
Pak dan het hoofdstel en doe de teugel met de martingaal om zijn hals.
Doe dan het hoofdstel voorzichtig aan zonder met het bit tegen de tanden aan te stoten.
Doe de oren 1 voor 1 door het kopstuk en zorg dat de manen meteen goed zitten, dus
niet op een frot onder het kopstuk, dit is lastig voor het paard.

Sommige paarden hebben een hoge neusriem en sommige een lage neusriem.
Als je het hoofdstel los laat hangen zie je hoe de neusriem hangt. Dus bij een lage
neusriem hangen de riempjes naar beneden, zo moet deze dus ook vast.
Bij een hoge neusriem zie je dat hij veel hoger zit als de neusgaten dan moet hij boven
het bit maar onder de bakstukken door.
De keelriem niet strak, 1 vuist ertussen is goed, de neusriem wel gewoon strak, 2 vingers
is genoeg. Bij Ivoor en Amigo zit er ook nog een kinketting aan, deze moet je helemaal
naar rechts draaien zodat de ringetjes glad zijn. Ook deze weer los maken na het rijden.
Dan leg je het kussen erop, dit is bijna het belangrijkste, dat het GOED ligt.
Het kussen moet ver naar voren, als je het zadel erop legt mag het kussen NIET achter
het chabrak (dekje) uitsteken. Het kussen ligt dus gelijk met het dekje.
Aan de voorkant trek je het kussen omhoog tussen de boom van het zadel, hierdoor
komt er wat ruimte vrij bij de schoft en drukt het zadel niet zo hard op de schoft.

De singel moet net achter het voorbeen lopen, als hij te ver naar achteren ligt dan past
de singel natuurlijk niet. Zorg dat de dekjes niet dubbel zitten.

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

De martingaal moet met de gesp naar beneden tussen de voorbenen door aan de singel.
Als het gespje omhoog wijst prikt hij namelijk in zijn borst.
De riem van de martingaal die om zijn hals hangt, daarvan moet de gesp links van het
paard zitten. Dit zit heel vaak verkeerd omdat mensen het hoofdstel niet goed
teruggehangen hebben.
Kijk hier dus goed naar!
Sommige paarden hebben peesbeschermers en/of strijklappen. Deze moeten, als je ze er
om hebt gedaan natuurlijk ook weer af. Ook dit wordt regelmatig vergeten.
Dat is echt heel slecht voor het paard, de benen zwellen dan op en daar worden ze
kreupel van.
Als je paard toch niet wil dat je hem opzadelt roep dan aub even degene die op stal is om
te helpen. Proberen en vechten met een hoofdstel en het lukt niet, bv bij Pim of Viblesse
dan krijgen wij ze ook niet meer te pakken.
Doet het paard zijn hoofd omhoog of je krijgt hem niet te pakken, sla dan nooit tegen
zijn hoofd, daar wordt het alleen maar erger van.
Succes ermee, op tijd beginnen en veel oefenen dan lukt het vanzelf een keer.
Groeten Trudy

Oplossing rebus
Het was gala op de Eindhovense Manege
Wil je ook een keer een rebus, tekening, kleurplaat, puzzel of iets anders maken, stuur
het naar redactie@eindhovensemanege.nl of lever het in in de rode brievenbus op de
manege.

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 2014
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 (maximaal 2 inhaallessen per kwartaal).

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.
IBAN NL55RABO0101182287 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 2014
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
7,00
*
KNHS contributie
10,75
*
KNHS abonnement Paard & Sport 32,50 (half jaar 17,00)*
*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startpas
Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

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

