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Bestuursmededelingen 
Op 2 maart 2015 om 20.15 uur is de  Algemene Leden-
vergadering Vereniging Eindhovense Manege in de Foyer 
van de Eindhovense Manege. 5 leden van het huidige 
bestuur moeten conform de statuten aftreden en kunnen 
zich weer herkiesbaar stellen voor een periode van 2 jaar.
Opgeven als kandidaten voor een bestuursfunctie doe je 
door het sturen van een e-mail met daarin je 
adresgegevens met een korte motivatie naar: 
vereniging@eindhovensemanege.nl.

Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de 
bestuursleden van de Vereniging Eindhovense Manege, 
Ad Kuipers, Brigitte Dijstelbloem, Ben Laauwen, Femke 
Hoffman, Marie-Claire Wijnen, Nicolette van Kempen en 
Trudy Vosters.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
08-09 Iris van Deurzen
19-09 Bieke Janssen
19-09 Nina Bertrams
02-10 Zoe van de Boogaardt
02-10 Dominique Leemans
03-10 Nienke Kinmann
03-10 Rik Hazelzet
03-10 Monique Bechtold
04-10 Nina Romers
07-10 Bieke Janssen
10-10 Sophie van Tuijl
11-10 Chiara Joosten
11-10 Memphis Fredzess

Agenda
9 nov 2014 FNRS Dressuur

28 nov 2014 Spaarkasfeest

30 nov 2014 Sinterklaaswedstrijd

13 dec 2014 Helpersfeest

25/26 dec 2014 Kerstrit(ten)

3 januari 2015 Slipjacht

3 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

18 januari 2015 FNRS Dressuur

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



 Pas de Deux

Hallo,

Ook dit jaar willen we weer een pas de deux op muziek houden.
Ik heb een paar jaar geleden een nieuwe rubriek bedacht en dat is de ouder/kind rubriek. 

Nu heb ik dit jaar eens goed gekeken en het viel me op dat er heel veel ouders en 
kinderen rijden. Ik heb er zo al 27 geteld. De pas de deux houdt in dat je samen met je 
kind een aangepast proefje rijdt, niet moeilijk maar zeker heel leuk.
Wat is er nu leuker om samen met je kind een wedstrijdje te rijden, voor je kind zeker 
een leuk moment, voor jullie als ouder misschien iets minder maar ja, natuurlijk heb je 
alles voor je kind over.

Ik heb ook nog elk jaar meegedaan met alle 3 mijn kinderen, mijn jongens willen 
helemaal niet rijden maar moesten gewoon omdat ik dat leuk vond, gemeen hè? 
Hieronder zie je wat foto’s van vorige jaren van mij met mijn kinderen.
Heb je dus meerdere kinderen dan mag je met meerdere rijden of je rijdt 2x, is ook leuk.

Het is pas de deux op muziek, dat wil zeggen; je zoekt 2 a 3 liedjes die bij een bepaald 
thema horen en je kleedt je daar ook naar. Bijvoorbeeld Westernmuziek en je gaat 
gekleed als cowboys. K3 of Madonna echt alles mag. Kijk eens op de site van de manege 
om te kijken wat mensen verzinnen. 



Het is een super leuke wedstrijd altijd en hij is gepland op 1 februari, je hebt dus nog tijd 
zat om iets te verzinnen nu. De muziek lever je in en Ben maakt de liedjes aan elkaar.
Ik zal een keer wat datums plannen zodat jullie wel een keer kunnen oefenen met je kind 
zodat je wel weet wat de bedoeling is.

Ook de moeders/vaders met kinderen met pensionpaarden moeten meedoen, geen 
smoesjes je kan altijd een paard van ons lenen.

Eerst nog 30 november de sinterklaaswedstrijd, ook super leuk voor de jeugd en dan 
massaal oefenen voor de pas de deux.

Ook andere koppels die dus geen ouder/kind zijn moeten gewoon meedoen natuurlijk, 
in de les wordt er geoefend, zelf wel iemand zoeken waar je mee wilt rijden.

Ook al rijd je nu niet meer zelf, je kan dan toch meedoen met je kind.

Iedereen rijdt een proef op jullie niveau, dus dat gaat lukken.
Ik hoop jullie dus allemaal te zien met leuke creaties op 1 februari. 

Groeten Trudy



 Nieuw lid: Elise Middelkoop

Hoi iedereen,

Mijn naam is Elise Middelkoop, ik ben 21 jaar en ik rij sinds een half jaar bij de 
Eindhovense Manege. Mijn moeder reed vroeger ook altijd en door haar en omdat ik 
altijd al gek op paarden ben geweest ben ik gaan paardrijden. Ik rij nu al zo ongeveer 12 
jaar.

Voordat ik bij deze manege ben komen rijden reed ik bij PCK in Eersel. Bij deze manege 
deed ik mee aan dressuurproefjes en aan springwedstrijden. Juist de afwisseling van 
dressuur en springen vind ik erg leuk.  

Omdat ik op  mijn scooter kom vond ik 
de afstand toch iets te ver worden en 
ben daardoor bij de Eindhovense 
Manege terecht gekomen. Ik woon 
namelijk in Eindhoven. 

Ik reed eerst op vrijdagavond en kreeg 
toen les van Janneke maar nu rij ik op 
donderdagavond en krijg ik les van Erin. 

Mijn favoriete pony is toch wel Emily 
maar laatst reed ik voor het eerst op 
Moeson en die rijdt ook heel fijn. 

Misschien komen we elkaar nog wel 
eens tegen bij dressuurproefjes of een 
van de andere activiteiten hier op de 
manege. 

Groetjes Elise.

hiernaast zie je Elise met Moeson



Het Hoofdstelletje

Hey, alle ruiters en amazones van de VEM.
Ik ben Tim Hollanders en ben 12 jaar oud (of jong). Ik rijd 
vanaf mijn 7e paard en ben in januari 2014 hier op de 
manege komen rijden. 

In het begin reed ik op vrijdagmiddag van 16:00 uur tot 
17:00 uur bij Janneke en sinds kort een uur later van 17:00 
uur tot 18:00 uur ook bij Janneke.

Mijn favoriete paard is Baileys. Samen met Baileys heb ik 
leuke en nieuwe dingen meegemaakt zoals wijken en andere 
leuke oefeningen. Mijn favoriete pony is Emily, zij is gewoon 
de leukste dribbelpony waar ik ooit op gereden heb. 



Het leuke aan paardrijden vind ik nieuwe dingen leren en af en toe een wedstrijd rijden. 
Het leukste wat ik op de manege heb meegemaakt was de eerste plaats bij een dressuur-
wedstrijd.

De manege is een van de leukste plekken om te zijn en dat komt vooral door de leuke 
paarden en pony’s en de aardige mensen die op de manege komen!!!

Ik geef het hoofdstelletje door aan Busi Huits.

Hier een foto van mij op een paard van een kennis.

Tim Hollanders



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Sponsor in het zonnetje:
Interview met Willem Vosters

Kun je jezelf even voorstellen?

Hoi, ik ben Willem, 48 jaar, getrouwd met Trudy en electricien van beroep. We hebben 
drie kinderen; Doris, Bo en Tim, twee geiten, twee kippen en een haan en een hond; 
Butch.

Hoe lang kom je al op de manege?

Ik kom nu zo’n twintig jaar op de manege, destijds met Hein Huijbregts de hoefsmid die 
ook in Reusel woonde. We kregen dan op dinsdagavond springles, Piet-Hein de Vries, 
Gerrit-Jan Swinkels, Frans Verouden en Huub van Asten, het is dikwijls laat geworden.

Kun je iets meer vertellen over je bedrijf Vosters Electra Reusel?

In 1928 is mijn opa gaan werken voor de PNEM en is toen ook verlichting en stopcon-
tacten gaan plaatsen bij klanten, mijn vader is daar in verder gegaan en is in 1963 een 
winkel begonnen in witgoed en huishoudelijke artikelen. Ook deed hij er 
woninginstallaties bij.



In 1990 ben ik thuis gaan werken, na op een aantal andere adressen ervaring opgedaan 
te hebben. Nu maak ik vooral dingen die voor en na de stekker zitten; reparaties en ook 
installaties.

Heb je vroeger paard gereden?

Op de lagere school heb ik pony gereden en later ook bij andere mensen hun paard 
gereden en ook nog even een eigen paard gehad; Olympic Dirk.

We zien je nu nog wel eens rijden tijdens ritten of wedstrijdjes, wat vind je leuk 
aan het paardrijden?

In het bos vind ik het heerlijk om te rijden vanwege de natuur, maar maak dan niet zo 
graag “een droge rit”, diegenen die wel eens meegereden zijn weten wat ik bedoel...

We zien je tijdens ritten wel eens met je Jeep, kun je daar iets meer over 
vertellen?

Dat is een andere hobby van me waarmee ik dit jaar voor de derde keer naar Normandie 
ben geweest en ook elk jaar de fakkeltocht rijd van Borkel naar Eindhoven op 
18 september.



Dit jaar heb ik tijdens het defile op het stadhuisplein William Tendell als passagier gehad, 
een veteraan uit de tweede wereldoorlog van 93 jaar!!!

Tijdens de paasrit vervoer ik de eieren, hangtafels en jeugd die niet rijdt waaronder Ali 
die ik maar hoef te tippen voor een rit en ze gaat mee.

Heb je naast de Jeep nog andere hobby’s/interesses?

Op donderdagavond ga ik meestal squashen met m’n maat Ad Hooijen waarna we 
nog een cooling-down hebben in ons stamcafe, met Rinus Hulsen ga ik zondagmorgen 
mountain-biken waarbij we ook geregeld Wim Bor tegen komen.

Wat vind je leuk aan de Eindhovense Manege?

Het familiaire gevoel tijdens feesten of concoursen en het rijden van dressuur of springen 
van Doris vind ik leuk, ook de variatie van evenementen vind ik tof, diverse buitenritten, 
sinterklaasfeest, behendigheidswedstrijden, uitwisselingswedstrijden (spek en rogge-
brood) enz.

Kun je een leuke anekdote vertellen van wat je wel eens hebt meegemaakt op 
de manege?

Ondanks dat we een andere route namen, via de H van MP, tijdens een orientatie-rit had-
den we toch de beste tijd neergezet en wonnen de eerste prijs. Dit jaar hebben 
Jessica en ik onze titel verdedigd maar door onregelmatigheden in het reglement konden 
of mochten wij niet winnen???
Ook een dagschotel bestellen bij nieuw personeel is altijd leuk.

Wil je zelf nog iets kwijt aan onze lezers?

Geniet op je paard en ook erneven, het leven duurt maar even, tijd voor een dagschotel!



Derby

Als afsluiting van het buitenseizoen een aantal foto’s van de Derby, gemaakt door 
Jacqueline Vermeulen.









  Puzzel

Vorm door het maken van paardensprongen tien verschillende woorden. De woorden 
hebben allemaal iets met paarden te maken. 
Heb je ze alle tien gevonden? Zoek dan nog een extra woord. Dit laatste woord bestaat 
uit 10 letters. Dit kun je als volgt vinden; elk blok hierboven heeft in het midden een 
getal staan. Dit geeft aan de hoeveelste letter je moet nemen uit het woord dat je gevon-
den hebt voor het nieuwe woord. Zet deze letters achter elkaar en je hebt de oplossing.
De oplossing vind je verderop in deze Chambrière.



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



KÜr op Muziek
Beste Chambrière lezers,
 
Wij zijn Eliette van Griensven en Judith Verhoeven. Waarschijnlijk kennen jullie ons van 
de paarden Jade en Sense, die op de manege gestald staan. 
 
Ons is gevraagd om iets te schrijven over de Kür op Muziek die op de manege gereden 
wordt. Uiteraard doen wij dat met veel plezier!
 
Afgelopen buitenseizoen hebben wij met de jury mee mogen schrijven voor de 
beoordeling van de verschillende Küren die gereden werden. Dit vonden wij zeer 
interessant en het gegeven commentaar was heel leerzaam voor ons.
 
Bij de Kür is het de bedoeling dat je een “vrije proef” rijdt. In deze proef moeten 
verplichte onderdelen worden getoond welke beoordeeld worden door de jury. Deze 
proef mag de ruiter zelf in elkaar zetten en zelf bepalen wanneer welke figuur gereden 
wordt. Dit moet binnen een opgegeven tijd gebeuren. Gemiddeld tussen de 4:50 en 5:00 
minuten. Wanneer de ruiter een te korte of te lange Kür rijdt, gaan er minpunten vanaf. 
Per klasse zijn de verplichte onderdelen opgenomen op het protocol voor de betreffende 
klasse. De klassen L1 en L2 worden in de Kür op Muziek samengevoegd tot de klasse L, 
de klassen M1 en M2 worden samengevoegd tot de klasse M.



De muziek die de ruiter kiest moet passen bij de gangen en bewegingen van het paard 
en de figuren die gemaakt worden. Dit is een hele klus en daarom laten veel ruiters de 
Kür in elkaar zetten. De Kür heeft vaak een thema. Dit thema wordt aan de hand van de 
muziek bepaald. We hebben popmuziek, sprookjes, klassiek etc. voorbij horen komen.  
Leuk om te zien hoe de paarden op deze muziek ‘dansen’!

Het leukste aan de Kür op Muziek is het verschil tussen de Küren en de mooie 
combinaties die de ring binnen komen rijden. De muziek geeft meer sfeer aan de 
dressuurproef, dit maakt het leuker om naar te kijken. Zelfs voor de mensen die niets om 
dressuur geven. 
 
Wij hopen volgend jaar weer van een aantal Küren te mogen genieten en het lijkt ons 
leuk zelf ooit een Kür te kunnen rijden!

Groetjes,
Eliette en Judith 



Tips

Cadeau tips:

Voor meisjes: dvd Penny’s Shadow

De 17-jarige Lisa is een mooi meisje dat een bijzondere band met paarden heeft. Samen 
met haar zusje en moeder gaat ze op vakantie naar Ameland waar ze logeren in de boer-
derij van de 18-jarige Kai en zijn vader Erik. 

Hier ontmoet Lisa Shadow, een schitterende zwarte hengst die door een tragisch ongeluk 
zeer getraumatiseerd en onbetrouwbaar is geworden. Terwijl Lisa stiekem het vertrouwen 
van Shadow probeert te winnen wordt ze ook nog eens verliefd op de stoere Kai. Gaat 
het haar lukken om Shadow te helpen en de knappe Kai voor zich te winnen?

Voor jongens: dvd Hildago

Deze film speelt zich af in 1890. Het gaat over de cowboy Frank T. Hopkins en zijn 
mustang-pony genaamd Hidalgo. Frank T. Hopkins is een halfbloed Sioux-Indiaan en hij is 
een koerier van het leger, omdat hij erg snel is (hij heeft al vele lange afstands ruiter-
wedstrijden gewonnen).  Een Arabische Sjeik twijfelt aan het feit dat Hopkins de snelste 
ruiter zou zijn, en daagt hem uit voor een race in het Midden-Oosten.

Oplossing puzzel
1 Rensport   2 Landbouw   3 Tweespan 
4 Trektuig   5 Wedstrijd   6 Dressuur
7 Hoefijzer   8 Boerderij   9 Hoefslag
10 Snelheid

Tien letterwoord: Paardrijden

Spaarkasfeest

Het jaarlijkse spaarkasfeest zal dit jaar plaatsvinden op 28 november vanaf 20.00 uur.

Op 11 november is de laatste kaslichting.



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



We weten helaas niet wie deze leuke tekening van Jantje heeft gemaakt, maar misschien 
horen we dat nog wel een keer!



Bucephalus
Hier volgt het verhaal van Bucephalus. Een beroemd paard, of laat ik beter zeggen een 
berucht paard, waarover verschillende verhalen in allerlei versies de ronde doen. Dus 
neem het me niet kwalijk als je andere verhalen zou lezen met een iets wat andere 
inhoud over dit paard. 

Bucephalus was het lievelingspaard van Alexander de Grote. De vader van Alexander, 
Philip (Philippos), koning van Macedonia kocht het paard van de paardenhandelaar 
Philonicus voor dertien talenten. Het was een wild paard dat niemand kon berijden. In 
sommige versies wordt Bucephalus beschreven als een paard dat zo agressief was dat 
het stukken uit mensen beet en opat. 

Tijdens de pogingen van anderen om het paard te temmen, viel het de twaalfjarige 
Alexander op dat Bucephalus bang was voor schaduwen. Op een keer nam hij de teugels 
van de begeleider van het paard over, draaide het paard in de richting van de zon en 
galoppeerde weg zonder enige druk uit te oefenen. Hij stelde het paard gerust met zijn 
stem. 

Volgens de verhalen stuurde de koning zijn beste ruiter er achter aan die tevergeefs 
moeite deed om hen bij te houden. Toen het paard moe werd en vertrouwen kreeg in zijn 
berijder keerde Alexander terug naar zijn vader. Hierna kreeg hij het paard. 

Alexander noemde het paard Bucephalus, wat ossehoofd betekent, omdat het hoofd van 
het paard zo breed was als het hoofd van een os. Bucephalus werd alleen door Alexander 
gereden in de vele veldslagen die ze leverden van Griekenland tot Egypte en India. 

Bucephalus overleed naar verluid op dertigjarige leeftijd tijdens een veldslag bij de 
Hydaspis rivier tussen Alexander de Grote en de koning van India (Poros). Bij de 
begrafenis huilde hij.



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

Tip

Misschien leuk om te volgen op facebook, de pagina:

Jouw spannende paardenverhalen

  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






