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Bestuursmededelingen 
Het buitenseizoen is weer zo goed als afgesloten met 
wederom diverse mooie paarden- en pony evenementen.
Het kan maar niet vaak genoeg gezegd, geschreven 
worden, vrijwilligers en helpers bedankt voor het slagen 
van deze mooie paarden-/ponysport wedstrijden.

Alle vrijwilligers krijgen van het bestuur en directie van 
de Eindhovense Manege een persoonlijke uitnodiging voor 
het bijwonen van een groot feest op 13 december 2014.
Het duurt nog even maar schrijf in de agenda’s, 
2 maart 2015 20.15 uur  Algemene Ledenvergadering 
Vereniging Eindhovense Manege.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
07-07 Amber Nuijts
11-07 Floor Woltinge
17-07 Kyra Wubbolts
17-07 Annick van Apeldoorn
18-07 Tim Hollanders
18-07 Noortje Voets
26-07 Frederieke de Mos
26-07 Fenna van Valkenburg
23-08 Floor Hermsen
30-08 Evelien van Leeuwen

Agenda
5 oktober 2014 FNRS Dressuur

12 okt 2014 Mendag

9 nov 2014 FNRS Dressuur

?? nov 2014 Ruiterweekend senioren?

30 nov 2014 Sinterklaaswedstrijd

13 dec 2014 Helpersfeest

25/26 dec 2014 Kerstrit(ten)

3 januari 2015 Slipjacht

3 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

1 februari 2015 Pas de deux op muziek

2 maart 2015 Algemene Leden-
  vergadering

15 maart 2015 FNRS Dressuur

5/6 april 2015 Paasrit(ten)

12 april 2015 FNRS Dressuur

14 mei 2015 Ochtendglorenrit

24/25 mei 2015 Pinksterrit(ten)

31 mei 2015 Verrassingswedstrijd/
  behendigheid

14 juni 2015 FNRS dressuur

20 juni 2015 BBQ en midzomeravond-
  feest

28 juni 2015 Oriëntatierit

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



 Veranderingen organisatie

Per 1 september 2014 heb ik een nieuwe uitdaging gevonden en neem ik de ruitersport-
winkel Ruiterstad in Oirschot over! Hierdoor ben ik minder op de manege aanwezig en 
neemt Judith de dagelijkse leiding weer over.

De belangrijkste verandering is dat Judith nu het eerste aanspreekpunt is voor 
pension- en manegeklanten. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met Judith: 
judith@eindhovensemanege.nl.

Afmelden of verzetten van de lessen blijft gewoon hetzelfde: 
afmelden@eindhovensemanege.nl (maximaal 2 lessen per kwartaal inhalen, binnen het 
kwartaal, mits 24 uur van tevoren afgemeld).

Uiteraard blijf ik Judith voor een aantal uur per week ondersteunen in de organisatie en 
ben ik nog regelmatig te vinden op de manege!
Groetjes Yvonne

Tip van Trudy: afzadelen

Als je je paard afzadelt, zorg dan dat je goed kijkt of het paard nog iets om zijn benen 
heeft.

Maak de benen moddervrij. Amigo bijvoorbeeld is een pensionpaard, zorg dat je spullen 
van andere mensen netjes achterlaat. Niet vies terughangen en zorg dat hun zadelkastje 
op slot is na gebruik.

Natuurlijk zijn de spullen van de manege net zo belangrijk, kussens uithangen en vraag 
het als je niet weet hoe je moet afzadelen.

Elke dag halen we de hoofdstellen uit de knoop, erg lastig als je snel moet opzadelen.Er 
lopen aardige dames op stal die je graag helpen. Staat er op de stal dat het paard alleen 
door personeel opgezadeld mag worden, roep dan even degene die op stal werkt a.u.b. 
Esprit is nu ook al niet meer op te zadelen. We moeten even haar vertrouwen weer 
winnen en dan komt het wel weer goed. Ook Viblesse heeft nog steeds zijn voorkeuren, 
zorg dat hij vast staat en er is niks aan de hand, probeer het NIET zelf.

Nog veel rijplezier,

groet, Trudy



 Vakantierooster en inhalen

Hallo,

Iedereen heeft de vakantie weer achter de rug en alles is weer normaal.
Helaas heeft ook dit jaar weer niet iedereen zich aan het vakantierooster gehouden. Het 
schijnt nogal een probleem te zijn om goed te lezen.
Bijna iedereen heeft voortaan een mobiel, dus maak even een foto van de lijst en je weet 
de hele vakantie hoe laat er les is. De lijst hangt er vanaf maart, dus ruim de tijd om 
iets in te vullen. Helaas voor diegenen die wel netjes opletten zullen we het volgend jaar 
anders moeten doen.

Hoe weten we nog niet, maar misschien dat we gewoon 6 weken alle lessen moeten 
afmelden. Als je dan wil komen kun je zelf een afspraak maken en plan ik je in zodat je 
toch gewoon 2 lessen mag inhalen. Het is ongelofelijk veel werk om een vakantierooster 
te maken, zeker als er mensen zijn die het pas op het laatste moment invullen.
Jammer dat het weer niet gelukt is. Er zijn echt zoveel mensen niet op komen dagen ter-
wijl ze aangegeven hadden dat ze wel zouden komen. Als je het niet snapt vraag het dan 
a.u.b. daar zijn we voor. Hopelijk gaat het volgend jaar beter.

Inhalen: je mag 2 lessen per kwartaal inhalen in hetzelfde kwartaal, mits deze les 24 uur 
vantevoren is afgemeld. Ook bij ziekte geldt deze regel. Probeer a.u.b. niet te veel te 
schuiven met je les, de lessen zijn bijna allemaal vol en ruilen is dus bijna niet mogelijk.
We hebben veel pensionklanten die in de les mogen rijden tot een maximum van 12 
ruiters. Als er dus veel inhalers rijden wil dat zeggen dat zij niet mogen rijden in de les, 
wat dus ook vervelend is. Iedereen wil optimaal les krijgen en dat is het fijnste als je elke 
week in dezelfde groep rijdt die niet te groot is.

Groet,
Trudy

Ponykamp

Het ponykamp was ook dit jaar weer zeer geslaagd, verspreid in dit nummer vind je 
reacties terug van de kinderen en de leiding en ook foto’s, gemaakt door Jacqueline 
Vermeulen.

Rinke: Ik vond voltige heel erg leuk, wij hebben ook brood gebakken en marshmallows 
gemaakt.

Niels: Ik vond het buiten rijden het leukst. Het springen was heel cool. We hebben ook 
brood gebakken.



Busi: Ik vind het springen het leukste en daarna het bbq-en heel erg leuk en het friet 
eten en het rijden naar het pannenkoekenhuis en het voltige en zo, doeiii!

Doris: Het was super leuk en gezellig en het voltige vond ik het leukst. We mochten 
achterstevoren galopperen. En de laatste dag hadden we gesprongen, en we hadden een 
watergevecht.

Kyra: Ik vond het ponykamp het leukste wat ik ooit heb gedaan. We hebben gespron-
gen, voltige, buitenritten en nog veel meer! Alleen niet goed geslapen.

Inès: Ik vond springen het leukst en ik zou graag nog hoger willen springen.

Susan: Het was super leuk elke dag deden we heel veel dingen, ik raad het jullie aan om 
ook te doen!

Annick: We hebben springles gekregen en nog veel meer leuke dingen.

Ayana: Ik vond de springles op Klaartje heel leuk. Voltige was leuk. De speurtocht was 
ook heel leuk. En het broodbakken en marshmallows maken.

Teddy: Ik vond het super leuk. Als eerste vond ik het springen het leukst en daarna het 
buiten rijden, daarna de voltige. Het slapen was ook leuk (er zaten wel veel beesten)!!! 
Doei!



 Floor met 
Aladin



Ster van de stal
Aladin

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

Hoi! De ster van de stal is dit keer Aladin. Aladin is een 
mooi en lief paardje, de eerste keer dat ik er op mocht 
rijden was ik heel blij. 

Al snel werd Aladin mijn lievelingspaard. Ik rij nu vaak op 
Aladin, met veel plezier! Van anderen hoor ik ook dat hij fijn is. Alle gangen vind ik fijn 
bij Aladin. Hij loopt altijd met zijn oortjes naar voren. Soms ook opzij (logisch) maar ik 
heb hem nog nooit boos zien kijken. Hij heeft nooit kuren en is heel lief in de les, zowel 
binnen als buiten. Kortom een goede aanwinst voor de manege !
Ik hoop dat de manege en ik nog lang van Aladin kunnen genieten.  
Groetjes Floor Nijs

Het Hoofdstelletje
Hoi ik ben Nienke Kimman, en ik ben 12 jaar oud. Ik rijd 4 
en een half jaar paard. Ik rijd in de les van 4 uur op vrijdag 
en ik krijg les van Janneke. Ik heb de tijd dat ik op 
paardrijden zit altijd op deze manege gereden.

Mijn lievelingspony en -paarden zijn: Emily, Tiara en Penotti, 
maar eigenlijk zijn alle paarden en pony’s lief! <3 

Wat ik zo leuk vind aan paardrijden is dat je met paarden 
bezig bent en ook om op de manege paarden te poetsen en 
paarden te knuffelen!

De manege vind ik altijd heel erg gezellig en ook vooral om 
met vriendinnen veel te lachen en bezig te zijn met paarden :)  Ik heb nu al 2x mee 
gedaan aan ruiterweekend en dit word mijn 3e keer. Ik vind het altijd super leuk en ook 
gezellig. De buitenritten vind ik super fijn om te rijden!
Iedereen nog veel plezier op de manege. Ik vind het een SUPER leuke manege!!!! 

Ik geef het hoofdstelletje door aan Tim Hollander.  
Groetjes Nienke
hiernaast zie je een foto van Nienke



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Ponykamp
Pleun: Ik vond het een super leuk kamp. We hebben veel gedaan zoals springen, voltige, 
in de huifkar en naar het pannenkoekenhuis. Ik heb ook veel vriendinnen gemaakt.

Nina: Het was echt een super kamp. Mijn verzorgpaard was Baileys, daar mocht ik mee 
op de foto. Voltige was ook echt gaaf. Dit was echt leuk (ik kom volgend jaar weer).

Daniëlle: Dit jaar was het weer een gezellig kamp. We hebben binnen en buiten ge-
reden. Voltige was ook heel leuk! Springen en watergevecht ook! Het was om nooit te 
vergeten!

Freek: Ik vind dit jaar dat we ook weer een leuk kamp hebben.

Maud: Ik vond het dit jaar heel leuk. Het was heel gezellig en we hebben veel gelachen.

Katja: Ik vond het dit jaar heel leuk. Zelfs als eerste keer. Ik vond het springen heel 
leuk, buiten rijden en gymnastiek op het paard. Ik wil wel volgend jaar weer.

Nona: Het was echt superleuk! We deden super veel leuke dingen en ik zal het nooit 
vergeten.

Casey: Ik vond het een super leuk ponykamp het was super om een eigen verzorgpony



Paarden, leermeesters pur sang!

Misschien heb je ons wel eens zien rondlopen of rondrijden op de manege?
Wij zijn Marjolijn en Karin en rijden op donderdagavond. Altijd veel plezier tijdens, maar 
ook voor en na de les. Paarden zijn onze grote passie. De roep om meer met en voor 
deze geweldige dieren te doen, was zo groot dat we allebei, in maart, begonnen zijn 
met een paardenstudie! We zijn nu studenten aan de opleiding ‘Gedragsdeskundige voor 
Mens en Paard’ van 2Moons.

Deze opleiding is opgericht door Petra Vlasblom, een vakvrouw op het gebied van paar-
den met gedragsproblemen. Haar werk is vooral gericht op de interactie tussen mens en 
paard en wat daarin mis kan gaan. Het oplossen van de (gedrags)problemen die daarbij 
ontstaan is wat zij doet en wat zij ons leert. Over drie jaar kunnen wij mens en paard 
helpen met bijv. trailerlaadproblemen, moeilijkheden op stal of in de wei, angsten voor 
brommers of vliegenspray e.d. 

Belangrijk bij het oplossen van gedragsproblemen is uiteraard dat ook de eigenaar of 
verzorger van het paard meegetraind wordt. Daarom zal een training altijd gedaan 
worden samen met de eigenaar of verzorger van het paard. Want het is natuurlijk wel 
belangrijk dat niet alleen de symptomen (gedragsprobleem van het paard) maar ook de 
oorzaak van het probleem (interactie tussen mens en paard) weggenomen wordt!
(lees verder op de volgende pagina)

te poetsen, maar het springen was het leukst!

Fabienne: Het was zoals altijd heel leuk! Vooral naar het pannenkoekenhuis rijden was 
leuk :-) Het watergevecht was ook leuk! Een kamp om nooit te vergeten <3 <3

Merel: Dit was mijn eerste kamp en meteen de leukste! Vooral voltige en springen vond ik 
leuk en op het einde nog een watergevecht. Super!

Evelien: Ik vond het heel gezellig het was vooral leuk omdat het mijn 3e jaar was, maar 
mijn 1e keer met mijn pony Lara. We hebben gesprongen en voltige gedaan. Het was heel 
leuk! Op het einde hadden we een watergevecht!

Farah: Ik vond het een leuk en gezellig ponykamp! Voltige vond ik het leukst. Daarna het 
springen en daarna de buitenrit. Bij de buitenrit gingen we naar een pannenkoekenhuis. Ik 
vond de pannenkoeken heel lekker!

Novy: Ponykamp was super leuk en zoals verwacht ook heel gezellig! Springen en voltige 
vond ik ook heel leuk. We gingen ook met 1 groep naar het pannenkoekenhuis maar de 
andere helft moest met de huifkar en toen we terug gingen andersom. Echt super leuk!

Isabelle: Ponykamp was echt super. Mijn verzorgpony was uiteindelijk Sanneke, eerst was 
het Lorenzo maar ik had geruild met mijn vriendin. Het leukste deel was springen. Ik zat 
op Palenque, echt super dus!



Onderdeel van het eerste jaar is een intensieve praktijkweek in Frankrijk. Met natuurlijk 
paarden als de beste leermeesters! Deze week hebben we nu achter de rug. We werkten 
in een klein groepje van vijf vrouw sterk. En wat was het inspirerend en leerzaam!

We hebben ons verdiept in de manier waarop paarden leren en met elkaar 
communiceren, en hoe jij zelf als mens hiervan gebruik kan maken. Zodat je echt contact 
kunt maken en het paard jou op een natuurlijke manier als leider accepteert. Dit hebben 
we geoefend met los- en grondwerk. Hierbij sta je zelf ook op de grond.

Bij het loswerken loopt het paard los en bepaal je met je lichaamstaal zijn tempo en 
richting. Het wordt ook wel freestylen genoemd, en het is de basis van vrijheidsdressuur. 
Wat het zo mooi maakt is dat paarden een superscherpe spiegel van jezelf zijn. Dat weet 
ieder paardenmens wel...

Dus bij een klein beetje twijfel, zie je dat meteen terug bij het paard, dat gaat aarzelen 
of gaat over je heen lopen. En als je te graag aan omstanders wilt laten zien dat je goed 
met je paard kunt werken, zal het paard juist minder soepel mee werken. Je moet dus 
net zo eerlijk zijn als de paarden zelf! Dit alles kom je bij het los werken meteen tegen. 
Dus lekker confronterend... maar ook super leuk, want zodra je een beetje handigheid 
erin krijgt, kun je als het ware gaan ‘spelen’ met je paard. Loswerk is ook ideaal als je je 
band met je paard wilt verstevigen. Het loswerken hebben we inmiddels aardig onder de 
knie, dus wie een keertje een lesje van ons wil, kan zich bij ons melden!

In Frankrijk hebben we ook met Ascien gewerkt. Ascien is een vierjarige schoonheid met 
Arabisch bloed. Ze was nogal sensibel en schrikachtig voor de waterslang en vliegen-
spray. En ook een krakend zeiltje was ‘gevaarlijk’. Hoe gaaf vonden we het, toen we haar 
helemaal af konden spuiten terwijl ze ontspannen was, en ook de vliegenspray en water-
slang geen enge monsters meer voor haar waren.

Natuurlijk hebben wij nog een lange weg te gaan.. zucht... voordat wij echt ‘gedragsdes-
kundigen’ zijn. Maar we oefenen veel, met Pearl van Yvonne en op een stal in 
Nederweert.

Als jij zelf een paard hebt of kent met een probleempje, dan willen we graag helpen en 
zo meer ervaring op doen. Ook voor grotere problemen kun je ons vragen. Want als wij 
het als eerstejaars nog niet op kunnen lossen, dan zijn er studenten uit een hoger jaar 
die je graag komen helpen! 

Groetjes, Marjolijn Frensch en Karin van Dijk

op de kleurenpagina’s zie je achtereenvolgens:
Marjolijn bezig met grondwerk met Auke
Karin met Kalou, rust na loswerken
Marjolijn met 2Moons na een emotionele loswerksessie
Karin aan de wandel met 2Moons
Karin met Pearl: “gaan we nog wat doen?”
Marjolijn met Clever aan het loswerken







Ponykamp



Foto’s bij interview met Cis



  Interview met Cis van Och

Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Cis van Och, ik kom uit Waalre, daar ben ik ook geboren. Mijn ouders hadden 
vroeger ‘Onder de Groene Linde’ (later Hoeve Kakelbont en nu ‘t Brabants Genot).

Heb je altijd al iets met paarden gehad?
Mijn ouders hadden vroeger 23 huifkarren en we verhuurden paarden om mee in de 
bossen te rijden. Toen mijn ouders er mee stopten was ik nog te jong om het over te ne-
men en toen hebben ze het verkocht. Ik ben daarna een slagerij begonnen op het Franz 
Leharplein, dat heb ik 7 jaar gedaan. Nu heb ik mijn bedrijf Cis&co vloeren, een groot-
handel en importeur van diverse soorten vloeren.

Reed je zelf ook paard?
Ik heb alleen pony’s gereden, ik vond het leuk om lekker in de bossen te rijden, 
wedstrijden rijden vond ik niets aan.

Hoe ben je hier op de manege terecht gekomen?
Ik ken Judith al heel lang, onze ouders kenden elkaar en zij had bij ons een pony in pen-
sion staan.

Kun je iets vertellen over je grote hobby; het fokken van veulens?
Het is echt een hobby voor mij, ik fok de veulens op, laat ze vervolgens rijden en daarna 
verkoop ik ze. Ik verkoop dus geen hele jonge veulens, ik wil echt zien hoe ze opgroeien 
en wat ze kunnen doen in de sport. Ik volg de paarden en ga zo veel mogelijk kijken hoe 
ze het doen. Het is echt een uit de hand gelopen hobby, ik heb een tijdje niets met paar-
den gehad, maar heb het toen weer opgepakt.

Hoeveel merries heb je?
Ik heb hier 4 merries staan, die via kunstmatige inseminatie gedekt worden. Je gaat op 
zoek naar een goede hengst, je zoekt eigenlijk de tekortkomingen van de merrie in een 
hengst, zodat je tot een goede combinatie kunt komen.

Hoe lang blijven de veulens bij jou?
Na zo’n 4 a 5 maanden gaat een veulen naar een opfokbedrijf, waar ze in loopstallen vrij 
in en uit kunnen lopen. Ik ga de veulens ook opzoeken bij het fokbedrijf, meestal een 
paar keer per maand. Na 3 jaar komen ze weer terug om zadelmak gemaakt te worden. 
Dan moet je op zoek naar een ruiter die het paard kan gaan rijden. Rond hun 4e jaar kun 
je eigenlijk pas zien of het een goed paard is. In al die jaren heb ik eigenlijk pas 1 echt 
goed veulen gehad, wat het goed doet in de sport. Dat is niet makkelijk. Een goed paard 
gaat met zijn 5e jaar naar een betere ruiter.

Heb je de merries al lang?
Ik werk nu zo’n jaar of 15 met fokmerries. Ik heb 1 merrie die al 18 is en die al 12 of 13 
veulens heeft gehad. Cissy, die nu op de manege staat, is ook fokmerrie geweest bij mij.



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



Ben je er bij als een veulen geboren wordt?
Ik probeer er wel bij te zijn, als er iets niet goed gaat, als het veulen bijvoorbeeld niet 
goed ligt, dan kan ik zelf helpen, of samen met een vriend. Als het veulen 3 weken of 
meer te vroeg is, kan het problemen geven. Een slap veulen geef ik biest van de 
merrie met de fles, dat is een echte oppepper, binnen 5 minuten merk je dat al. 95% van 
de veulens wordt ‘s nachts geboren, ik ga pas naar bed als het veulen gedronken heeft 
en de nageboorte er uit is.

Hoe oud is een merrie als ze voor het eerst gedekt wordt?
Het kan al vanaf 2 jaar, maar meestal vanaf hun 3e jaar. Het dekseizoen loopt tot 
maximaal half augustus, het mooist is het als de veulens rond april/mei geboren worden, 
dan kunnen ze meteen in de wei.

Wat vind je zo mooi aan het fokken van veulens?
Ik hou echt van de paardensport en vind het een uitdaging om een mooi veulen te 
kunnen leveren voor de sport. Het volgen van het veulen als het opgroeit, is voor mij 
heel belangrijk.

Cis, bedankt voor het interview, leuk om hier wat meer over te weten te komen!

Hey  lezers van de Chambrière..

Wij zijn Fabienne en Evelien van Leeuwen. We zijn 12 jaar en 10 jaar en we rijden al best 
lang op deze manege dat zijn leuke jaren, de lessen zijn altijd leuk! Trudy en Janneke 
bedankt voor deze leuke tijd! Door deze leuke en leerzame tijd zijn we er over gaan 
denken om een eigen pony te nemen en gelukkig kwamen we Lara tegen..met hulp van 
Trudy… 

De meesten hebben haar wel eens 
gezien! Lara is een Andalusiër van 6 
jaar met een gouden karakter! We 
komen elke dag op de manege om 
haar te rijden, te poetsen en om te 
knuffelen en dan is het vaak heel 
gezellig met andere meiden! Als we in 
de les rijden is het vaak gezellig vooral 
als we buiten rijden dan kun je lekker 
kletsen…Laatst zijn we met 2 andere 
meiden op buitenrit geweest dat was 
ook heel leuk om te doen! Rozemarijn 
kan beter springen als ons en daarom 
mag zij Lara beter leren springen dat 
gaat heel goed! Ze leert snel! Het is 
onze topper!!

Fam. van Leeuwen en Lara



  Actieve VEM leden

die niet vaak op de manege zijn

...MAAR WEL DEGELIJK LID ZIJN!

Gijs en Sjoerd Kole, zonen van Theo Kole en Nicolette van Kempen, zijn 2 VEM leden die 
al van jongs af aan tussen de paarden zitten. Als peuters hadden ze een minipony waar 
ze zo af en toe eens op zaten. Maar de pony had een eigen willetje en werd ingeruild 
voor een wat groter en braver exemplaar. Gijs en Sjoerd waren toen 5 en 4 jaar oud, en 
deden er toen nog maar weinig mee. Gijs reed af en toe een minilesje mee. Zodoende 
vertrok deze pony ook naar iemand die er meer mee deed. Met opa meerijden op de 
marathonwagen vonden Gijs en Sjoerd leuker, mits de rit niet te lang duurde. 
Bij verveling gingen ze zelf achter de wagen aan lopen, tot grote hilariteit van opa en 
mama, want die gingen dan spontaan over in draf!!!

Toen Gijs bijna 7 jaar was ging hij in de les van Janneke rijden op dinsdagmiddag. Dat 
ging zo goed dat er na ongeveer een half jaar werd overgaan tot het kopen van een 
nieuwe eigen pony. Mama had wel bedacht dat ze het dit keer anders moest aanpakken, 
en stalde de nieuwe pony, Cadans, een half jaar op de manege in plaats van op stal bij 
opa. Zodoende konden Gijs en Sjoerd, die inmiddels ook les had van Janneke, iedere dag 
meerijden in de les i.p.v. thuis rijden onder leiding van mama. Van anderen nemen ze 
op jonge leeftijd toch meer aan dan van mama. In de zomer die volgde is Cadans naar 
Valkenswaard verhuisd, naar de stal van opa, stal Karrejan. Niet lang daarna zijn Janneke 
en Mark met hun paarden ook verhuisd naar stal Karrejan. Zodoende hadden Gijs en 
Sjoerd thuis de hulp van Janneke als het met mama spaak liep.

Gijs gaf als eerste aan toch graag te willen gaan springen, Sjoerd volgde al snel. Dit was 
geen vreemde zet van de jongens, ze zagen Janneke immers geregeld springen met haar 
paarden sinds ze in Valkenswaard staan. Dus de dressuur achtergrond van mama zat 
en zit ze niet in de genen!? Met Cadans springen bracht toch enige problemen met zich 
mee, de jongens wilde wel maar Cadans dacht daar geregeld anders over. Dus PLOF, daar 
lagen ze weer in het zand!! 20 x er vanaf vallen is geen vreemd getal voor Gijs en Sjoerd 
met Cadans. Na goed overleg met de jongens hebben we besloten op zoek te gaan naar 
een pony die wel springt, en waar ze als ruitertjes het springen ook van zouden kunnen 
leren. Die pony was vrij snel gevonden, Joy kwam en Cadans ging.

Joy is nu 2,5 jaar in ons bezit en hij heeft Gijs en Sjoerd leren springen. Gijs rijdt onder-
tussen niet onverdienstelijk met Joy op wedstrijden, hij heeft het afgelopen winterseizoen 
gebracht tot de Brabantse Kampioenschappen, en werd daar 5e van Brabant!! Sjoerd 
heeft na een half jaar Joy gedeeld te hebben met Gijs, zijn eigen pony Billy gekregen. Ja, 
die kleine witte die Doris Vosters in de zomer heeft gereden tijdens het ruiterweekend. 
Een geweldig lieve pony was dit, klein maar ontzettend braaf.



Op de 2 foto’s op deze pagina 
zie je Gijs met Joy tijdens de 
Brabantse Kampioenschappen 
in februari.

Billy kon ook goed springen 
maar werd in het parcours 
ontzettend snel, te snel voor 
Sjoerd helaas. Met dressuur 
was Billy super braaf, Sjoerd 
heeft er zijn winstpunt mee 
gehaald in de dressuur. 

Billy’s snelheid kwam in 
Nieuwvliet wel goed van pas, 
daar is hij 2 jaar mee naar 
toe geweest. En racen dat hij 
deed……………………Sjoerd vond 
het geweldig!! Helaas werd 
Sjoerd te groot voor Billy en 
moesten we op zoek voor hem 

naar een grotere pony. 
Die vonden we, 
Katousche. Een ervaren 
springpony waar Sjoerd 
hoopte nog heel veel van te 
leren en ervaring mee op te 
doen. 

Helaas is Katousche maar een 
half jaar bij ons geweest, ze 
bleek straalkanker te hebben en had heel veel pijn. Sjoerd heeft er maar enkele wedstrij-
den mee kunnen springen. 

Nu heeft hij een ontzettend lieve, goed springende en brave pony, Heartbreaker 
genaamd. Sjoerd is volop aan het oefenen en tot de tijd dat Sjoerd en Heartbreaker sa-
men klaar zijn om op wedstrijd te gaan, start Gijs Heartbreaker tijdens 
springwedstrijden.



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



De eerste keer was niet onverdienstelijk, ze wonnen onlangs in Eindhoven de eerste 
selectiewedstrijd van dit buitenseizoen. Gijs blij maar Sjoerd ook, zijn pony won en Gijs 
en Sjoerd hadden de afspraak dat het prijzengeld naar Sjoerd zou gaan!!
Al met al is het paardenvirus nog steeds in de familie, tot genoegen van opa en mama, 
en worden er verschillende takken van de paardensport beoefend op stal Karrejan. Opa 
rijdt, als het weer het toe laat, nog 2 x per week aangespannen met zijn paarden, en 

Janneke, Gijs en Sjoerd 
springen en mama, ja mama 
die managet en groomt, want 
erop zitten mag ze niet meer 
i.v.m. haar rug.

Zo zien jullie dat er buiten de 
locatie Eindhoven nog meer 
leden verbonden zijn met de 
VEM. Er zijn veel leden van 
de VEM die niet gestald staan 
op de manege, en er ook niet 
wekelijks zijn, die toch verbon-
den zijn met de manege. Graag 
doe ik dan ook een verzoek aan 
deze leden om zich eens voor 
te stellen in de Chambrière om 
zo de overige leden van de VEM 

een kijkje te geven in hun ‘paarden-
leven’ en verbinding met de manege. 
Bij deze dan ook een verzoekje aan 
Kimberly Peter om een stukje te schrij-
ven. Zij is meerdere malen per week te 
vinden op de manege met haar vader 
Huub en haar paard Ducati en pony 
Poemeltje.

Hopelijk zien wel elkaar snel een keer 
op de manege!!
Gijs, Sjoerd, Theo Kole en Nicolette van 
Kempen

Kleine note: ten tijde van het verschij-
nen van deze Chambrière is Gijs niet 
meer in het bezit van zijn pony Joy. Joy 
is onlangs verkocht naar Finland.  

Boven zie je Sjoerd met Billy in 
Nieuwvliet en hiernaast Sjoerd met 
Katousche.



Foto’s Ponykamp



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

Ponykamp
Wij als leiding hebben uiteraard ook een leuk ponykamp gehad met erg veel lol. Het was 
een erg gezellige club kinderen. Volgend jaar gaan we dit zeker weer doen!

Dus kindjes als jullie weer willen komen schrijf je dan op tijd in!!

Bedankt alle kinderen voor de leuke week en hopelijk allemaal tot volgend jaar.

Groetjes, Trudy, Janneke, Simone, Eva, Tom & Jacqueline!

  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 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.

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






