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Bestuursmededelingen
De algemene ledenvergadering van de Vereniging
Eindhovense Manege heeft op 29 februari j.l. plaats
gevonden.
Tijdens deze ALV zijn door middel van stemming de
herkiesbare en/of nieuwe bestuursleden gekozen.
In de volgende Chambrière worden de namen van de
bestuursleden met de functies bekend gemaakt.
Het VEM bestuur

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
6 maart 2016

FNRS Dressuur

27/28 mrt 2016 Paasrit(ten)
10 april 2016

FNRS Dressuur

16-17 apr 2016 KNHS springen paarden
24 april 2016

KNHS springen pony’s

29 apr - 1 mei

KNHS springen paarden

5 mei 2016

Ochtendglorenrit

15/16 mei 2016 Pinksterrit(ten)

Zandhappers
23-12
30-12
30-12
05-01
06-01
07-01
09-01
12-01
15-01
16-01
23-01
23-01
27-01
30-01
03-02
04-02
05-02
11-02
12-02
13-02
16-02
19-02
24-02
24-02

Jadey Tholen
Rinke Gies
Caro van Oostenbrugge
Lisa Zondag
Senna Sjaam
Frederique Honings
Oceane van de Bunt
Nora Brouns
Floor Sanders
Carola Romers
Kathy Jang
Chayenne Wouters
Caro van Oostenbrugge
Madelon van Lieshout
Floor Hermsen
Susan de Rooij
Madelief Obdeijn
Bregje Kruijzen
Lisa Schreurs
Laura Driessen 2x
Carlijn Groenendijk
Isis van Mill
Floor Hermsen
Noortje Gras

22 mei 2016

Behendigheidswedstrijd

29 mei 2016

KNHS springen pony’s

11-12 juni 2016 KNHS springen paarden
12 juni 2016

FNRS Dressuur

25 juni 2016

Midzomernachtfeest

25-26 juni 2016 KNHS springen paarden
3 juli 2016

Oriëntatierit en BBQ

9-10 juli 2016

KNHS Dressuur paarden

30 juli 2016

KNHS Dressuur paarden

31 juli 2016

Kür op muziek

20-21 aug 2016 KNHS springen paarden
3-4 sep 2016

KNHS springen pony’s

16-18 sep 2016 KNHS springen paarden

Alle data zijn onder voorbehoud

Eline over Annebel
Hi allemaal,
Ik ben Eline en ik werd gevraagd een stukje over Annebel te schrijven. De eerste keer
dat ik Annebel zag was op een zaterdag, ik vond d’r al meteen helemaal leuk! Ik vroeg
aan Janneke of ze die volgende dag (zondag) ook met de Pinksterrit mee liep, en ze
zei ja, dus ik helemaal blij in de hoop dat ik misschien de volgende dag wel op Annebel
mocht rijden.
Die zondag keek ik op de lijst, en ik mocht op Annebel! Ze reed echt super! Ik vond haar
een beetje hetzelfde rijden als Pipi (m’n andere lieveling) Sindsdien is Annebel m’n
lieveling! Ik heb al een paar keer op d’r gesprongen (wat ze best goed kan) een keer
dressuur op d’r gedaan en ook nog de oriëntatierit gedaan (ik op Annebel en Timon op
Pina Colada) Dat was super! Ik hoop dat ik nog lang op Annebel kan rijden.
Groetjes Eline

Iris over Conan
Hallo, ik ben iris en ik ben 13 jaar oud. Ik rijd nou al meer als een jaar op de manege,
eerst reed ik op vrijdag maar nou rijd ik op zaterdag om 3 uur dat is heel leuk met Doris
Danielle en Fabienne ook Sam en Nina zijn er die dag.
Mijn lievelingspony is Conan. Conan staat er nog niet zo heel lang. Maar hij is echt heel
lief en fijn. Hij is 19 jaar. Ik heb er de eerste keer binnen op gereden en de dag daarna
ook mijn proefje op gereden. En de week er na heb ik er op buiten gereden, ook buiten is
hij heel fijn en lief. Hij luistert heel goed alleen is wel een beetje sloom.
Dit was mijn stukje over Conan

Ster van de stal
Zaza
Na een poos vooral op de grote pony’s en kleine paarden
gereden te hebben, mocht ik een poos terug op het
nieuwe paard, Zaza. Slik. Die was wel heel groot na
Bandito en Igor... En ze wilde ook al haar hoeven niet
optillen, tenzij je haar vastzette. Dat beloofde wat!
Na erop geklommen te zijn, kwam ik erachter dat Zaza eigenlijk best wel relaxed was.
Ik heb mijn benen de eerste lessen op Zaza goed moeten gebruiken! Commentaar bij
de eerste wedstrijd die ik op Zaza reed was dan ook dat het tempo wat hoger mocht. Ze
loopt nu al een stuk meer door dan in het begin, dat scheelt heel erg in spierpijn na het
rijden.
Ook in haar hoofd is ze erg relaxed, ze luistert goed en is niet snel bang. Al vindt ze het
niet fijn als een ander paard schuin achter haar achterhand loopt. Daar wil ze ruimte
hebben. En als ze die niet krijgt, zal ze die zo nu en dan opeisen door een welgemikte
trap uit te delen. Vooral buiten schijnt ze dit te doen (ik heb het binnen maar één keer
meegemaakt, heb niet buiten op haar gereden).
Zaza had in het begin wat moeite met haar evenwicht en schommelde behoorlijk. Dat
is nu ook al een stuk beter geworden, al merk je wel dat het ‘anders’ is als je de eerste
keer op haar rijdt. Maar goed, ieder paard is de eerste keer dat je er op rijdt wennen.
Ze heeft ook moeite met het buigen van haar nek, Leonne zei zelfs dat ze ‘een stok had
‘ingeslikt’, maar als je veel voltes en stelling met haar rijdt, doet ze het wel. Ze moet dus
echt even ‘los’ gereden worden.
Inmiddels heb ik met Zaza drie keer meegedaan met de FNRS-wedstrijden. Alledrie de
keren bleef zij heel rustig en braaf, deed ze wat ik vroeg, al was ik best wel nerveus, en
heb ik er dan ook ieder keer een promotiepunt aan overgehouden. De laatste twee keer
hebben we gewonnen in de categorie senioren. In januari zelfs met 229 punten, met
complimenten over tempo en veel figuren beloond met een 7.
Na dit stuk zal ik wel moeten loten om nog op Zaza te mogen bij een wedstrijd ;).
Groetjes, Linda van Tilborg
Oh ja, die bultjes. Die heeft ze wel eens. Maar ook met bultjes is en blijft ze braaf. Je
kunt haar poetsen (ook over de bultjes), hoeven krabben, vlechten en lekker met haar
kroelen. Maar houd wel de staldeur zo goed als dicht, want als ze de kans ziet wil ze,
net als Bandito, wel eens zomaar haar stal uit wandelen. Om daarna, zonder problemen,
teruggebracht te kunnen worden.
De Ster van de stal van volgende keer is Sunday. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs
etc. over Sunday 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

Hoefsmederij
Mark Houkes

06-50941378

Joehoe eindelijk!!!
Zoals de meeste mensen wel weten ben ik eindelijk geslaagd voor mijn instructeurs diploma. Het was nog niet zo eenvoudig om dat papiertje binnen te halen maar met behulp
van meerdere personen en paarden is het dan toch gelukt.
Ik ben op de manege geboren en gelukkig opgegroeid met de paarden en reed ook al in
de lessen. Ik wist dus gelukkig wel hoe de lessen werden gegeven.
Toen ik 15 jaar was overleed mijn vader plotseling en vanaf die dag (in december 1985)
werd ik in de manege gezet om alle lessen van mijn vader over te nemen. Echt niet altijd
makkelijk want je voelt je toch wel een snotneus die tegen volwassenen moet zeggen
wat ze moeten doen. Naarmate de jaren vorderden ging dat natuurlijk steeds soepeler.
Omdat ik zelf vroeger heel bang was om te rijden weet ik gelukkig wel hoe ik met bange
klanten om moet gaan. Mijn broers Henk en Bert hebben nooit angst gehad en die
snappen dus ook niet wat iemand komt doen als ze bang zijn. Lesgeven was voor hen
dus ook geen lolletje. Henk bleef in de springsport rijden en Bert gaf wel af en toe een
lesje (al was het dan onder dwang). Ik gaf elke dag les en werkte ook de hele dag op de
manege.
Toen Bert en Judith de manege overnamen van mijn moeder (Ali) ben ik alleen nog maar
kinderlessen blijven geven. Ik verhuisde naar Reusel en Job kwam toen voor de avondlessen. Bert is toen ook les gaan geven. Na de geboorte van Doris werkte ik nog alle
middagen en vanaf de geboorte van Bo en Tim werk ik nog op maandag/woensdag en
zaterdag. Nooit was er een probleem en altijd zijn we een FNRS manege geweest.
Maar nu opeens vonden ze bij de Stichting Veilig Paardrijden het nodig dat ik een
diploma had.
Zonder mijn diploma zouden ze het veiligheidscertificaat intrekken en dat betekent dat
de manege geen wedstrijden en concoursen meer mag organiseren.
Dit is natuurlijk voor de verzekeringen belangrijk. Ik snap dat wel maar toch had ik er
echt helemaal geen zin in. Alles heb ik geprobeerd om er onderuit te komen, maar helaas
ik kon niemand omkopen.
Veel manege eigenaren zaten natuurlijk met dit probleem, de meeste mensen zijn er
opgegroeid en namen de manege van hun ouders over. Er is eenmalig een cursus aangeboden 10 jaar geleden voor deze groep mensen. Dit waren allemaal mensen die dus al
jaren lesgaven en genoeg ervaring hadden maar geen diploma.
Dit was een eenvoudig examen en goed te doen. Helaas kreeg ik toen net borstkanker
en kon ik niet meedoen aan de cursus. Dit was een eenmalige cursus dus ik was daar de
dupe van en moest alsnog mijn diploma halen.
Ik ben met Judith naar de voorlichtingsavond gegaan in Deurne en daar kon ik me
inschrijven voor het EVC-traject.
Ik moest een portfolio maken en ik moest een praktijkexamen doen.

Eerst moest ik bewijzen dat ik 2000 uur les had gegeven en minimaal 10 jaar lang 20
uur in de week had gewerkt op de manege. Dat was geen probleem omdat ik dat wel kon
bewijzen maar heel veel klanten moesten daar ook een verklaring voor invullen. Na deze
goedkeuring mocht ik beginnen. Er zat niks anders op dan me in te schrijven.
Heel fanatiek begon ik aan mijn portfolio en in het begin lukte dat best aardig.
Maar toen kwamen er toch dingen bij kijken waar ik allemaal bewijs voor nodig had.
Ik heb toen weer een hele hoop klanten een brief laten maken om te bewijzen wat ik
allemaal op de manege doe. Super bedankt allemaal voor de vele leuke reacties van jullie
en de complimenten. Dat doet je wel goed.
Er waren wel genoeg mensen die me wilden helpen met het portfolio, want ik had er nog
nooit van gehoord natuurlijk. Doortje was zo aardig om me te helpen. Ze zei ‘’OOHHH
appeltje-eitje, heb ik zo vaak gedaan, zo gebeurd”. Ik weet zeker dat ze zoiets NOOIT
meer zegt. Ze heeft er echt heel veel werk mee gehad om alles aan elkaar te breien.
Super bedankt Doortje!!!
Ook moest ik filmpjes opnemen van lessen en wedstrijden, dan vanaf de camera op de
computer zetten en dan op You Tube.
Toen begonnen mijn oren helemaal te klapperen, ik werd er niet goed van. Met behulp
van de man van Rachel en veel zelf uitpuzzelen is me dat ook gelukt. Wat was ik trots op
mezelf dat ik ook dat weer had geleerd. Ik moest 4 delen inleveren en elke keer als er
een deel klaar was stuurde ik het op. Dan na 2 dagen kreeg ik meestal de uitslag dat het
goed was. Bij het laatste deel duurde het al een week en Doortje werd nog zenuwachtiger dan ik maar na 10 dagen wachten was ook dit deel gelukkig goedgekeurd.
Toen moest ik praktijk examen doen. Op 2 paarden L-niveau dressuur rijden en een
parcours van 80 cm springen. Ook moest ik lesgeven, ik wilde perse een manege-les
geven en dat kreeg ik gelukkig voor elkaar.
Nou rijd ik natuurlijk al 15 jaar alleen maar op Harry buiten in het bos, dus een beetje
oefenen moest natuurlijk wel want de boomstammen die Harry en ik ooit nemen zijn
erg laag. Bert was zo aardig om me een springles te geven op Larona. Super fijn nieuw
manegepaard. Perfect dressuur en ook braaf springen. Dat was dus mooi meegenomen
voor mij, daar had ik wel vertrouwen in. De les ging perfect , maar helaas een dag later
bleek Larona een blessure te hebben opgelopen aan haar pees door mijn springen. Nu
was ik eigenlijk nog bozer dat ik examen moest doen, ik had een enorm schuldgevoel dat
Larona dus kreupel was door die stomme cursus. Gelukkig mocht ik op Amone en Zara M
springen. Een week voor mijn examen snel een keer op die paarden een les gehad van
Bert en ook dat viel niet tegen. Ze sprongen super braaf en ook zij gaven me wel vertrouwen dat het goed zou komen. Wel 2 hele verschillende paarden maar ja ze leken toch
al niet op Harry dus het was sowieso wennen.
De dag van het examen brak aan. Ik had buiten een heel parcours op moeten bouwen en
samen met Bert nog goed neergezet. Eerst nog een keer geoefend en om 15.30 kwamen
er 2 examinators. Eerst een praatje gemaakt en toen begon ik met Amone te rijden. Na
wat losrijden moest ik springen en dat ging goed. Toen wisselen met Zara, dit was iets
lastiger.

Dit is een eenkennig paard die liever Jalaine op haar rug heeft dan mij, dat was duidelijk.
Na een paar echte merrie streken heb ik ook daar mijn parcoursje mee afgelegd. Gelukkig kreeg ik meteen te horen dat ik voor het onderdeel rijden was geslaagd. Tess en Loes
jullie super bedankt dat ik jullie paard mocht lenen en Jalaine bedankt voor het helpen
met Zara.
Toen moest ik gaan lesgeven, het was de les van maandag 17.00 uur. Een leuke groep
meiden die ik al jaren lesgeef. Deze les moest ook laten zien dat ze een sprongetje kunnen maken. Geen probleem normaal, maar ik moest de hindernis wel anders neerzetten
als dat ik had bedacht. Ik wilde het veilig doen zodat ik weet dat de paarden braaf zijn
maar dat mocht natuurlijk niet. Het werden dus 2 hindernissen na elkaar. Na wat uitleg
en oefeningen kwam het eerste sprongetje. Alle meiden waren natuurlijk zenuwachtig,
want er zaten wel ineens 2 vreemde mannen in de manege mee te kijken.
Het ging allemaal goed, Igor liet ik niet springen want die vindt het niet zo leuk. Na 1
sprong moesten ze nog een keer, Bandito was erg blij en begon al een halve hoefslag
vantevoren te rennen en Leandros dacht dan ik ook. Helaas viel Finette ervan af net
voor de 2 heren. Leandros wilde toen denk ik ook even examen doen en liet zich van zijn
beste kant zien, hij ging tekeer als een jong hert en viel Cissy aan. Deze 2 paarden
vinden elkaar niet zo leuk dus gelukkig kwam Jalaine en heeft Cissy kunnen pakken.
Nadat we Leandros eindelijk te pakken hadden ben ik naar Finette gegaan. De 2 heren
hadden zich over Finette ontfermt. Ik heb Finette even nagekeken en ze kon niet meer
rijden, ze werd dus naar de bar gebracht. Ik moest immers verder met mijn examen, nou
dat ging al lekker.
Alyssa zat op Igor en wilde ook zo graag een keer over de hindernis, ik zei doe dat maar
als er niemand bij is maar op het einde deed ze toch een poging. De eerste hindernis
daar schoot Igor langs en bij de tweede stopte hij en daar ging nummer 2 van het paard
af. Ze stond meteen weer op en zat zo weer in het zadel. Nou wat moest dit nu voor
uitslag worden. De heren vertrokken richting de bar en ik moest daarna ook komen.
Dit was nog even spannend, er valt nooit iemand af in die les en net nu ik examen heb
gewoon 2.
Na een kleine evaluatie kreeg ik toch te horen dat ik het goed had opgelost en rustig
bleef tijdens deze hectische les en ik was GESLAAGD.
Gelukkig ben ik hier nu vanaf, dus na 30 jaar mag ik nu eindelijk lesgeven.
Helaas had Finette haar schouder gebroken maar ze komt elke maandag gewoon in de
manege zitten om naar de les te kijken.
Meiden van de maandag 17.00 uur les
bedankt, doordat jullie er zo’n aparte
spannende les van maakten ben ik geslaagd.
We hebben het al met chocoladebollen gevierd.
Groetjes van de “GEDIPLOMEERDE
instructrice” Trudy

Het Hoofdstelletje
Hoi,
Ik ben Jadey Tholen en ik ben 11 jaar.
Ik zit nu 4 jaar op paardrijden.
Ik heb 1 jaar bij manege Meulendijks gereden, maar daar was
het niet leuk en nu rij ik 3 jaar op zaterdag van 15u tot 16u bij
Trudy in de les.
Ik ben in 4 jaar tijd, 6 keer gevallen maar gelukkig niet heel
hard. Mijn lievelingspony’s zijn Bandito en Annabel, ze rijden
heel erg fijn.
Ik geef het hoofdstelletje door aan Floor.
Groetjes van Jadey

Stripje

hiernaast zie je een stripje, gemaakt door Doris Vosters

foto’s Carnavalswedstrijd, gemaakt door
Jacqueline Vermeulen

foto’s van Hunter, bij het
stukje Avontuur in Ierland

Avontuur in Ierland
Na enkele jaren van paardrijden op onze eigen schimmel Reflex Blue, bruine Avita en
tweede schimmel Reflex Two, hebben we besloten een wat rustiger paard te gaan zoeken
waar we met heel ons gezin plezier van zouden kunnen hebben.
Er was in een mum van tijd besloten om de stoute schoenen aan te trekken en er een
reisje naar Ierland aan te koppelen om daar een paard te zoeken met een rustig karakter
en wat stevigheid om de zware jachten te kunnen doorstaan. De reis was zo geboekt en
onder begeleiding van Frederique Brouwers en Els Smit zijn we op zondag 2 november
naar Ierland gevlogen. We zijn naar een handelaar gegaan waar Frederique een half jaar
stage had gelopen en dus ook wist dat het op die handelsstal vertrouwd was.
Aangekomen in de middag in het rustieke plaatsje Athlone zijn we eigenlijk meteen in het
oudste kroegje van Ierland beland. Het gebouw was niet helemaal waterpas dus na
enkele Hot-Whisky’s leek het net of je teveel had gedronken. Na een uurtje of zo kwam
er een muzikant de kroeg opvrolijken en werd er stevig gedanst. Wat me in eerste
instantie opviel bij binnenkomst was dat er helemaal geen muziek gedraaid werd, zodat
je rustig met elkaar kon praten. Een vreemde ervaring voor een muziek-liefhebber als
ik ben. ’s Avonds zijn we nog in een piano-bar geweest en daar kwam toevallig ook de
handelaar binnen en we hebben er kennis mee gemaakt met een heerlijk Guiness biertje.
Een heel vreemde smaak, maar na enkele biertjes ging het wel…..
Het werd vrij laat voordat we naar ons Bed and Breakfast gingen om te gaan slapen.
Om 9 uur in de ochtend hebben we een heerlijk Engels ontbijt gehad, maar Tom had
geen eetlust, alleen hoofdpijn. We hebben een aspirientje voor hem gevraagd en de
hostess vroeg “wie nog meer…”. We hebben er allemaal maar eentje genomen.
Rond 10.00 uur zijn we naar de stallen gegaan om er wat paarden te bezichtigen. Er
stonden ongeveer 120 paarden in diverse stallen, maar de handelaar wist waarvoor we
kwamen en had er een tiental netjes opgepoetst. We hebben er eens rondgekeken, het
was net een snoepwinkeltje: zoveel mooie Ierse-paarden.
Na enkele paarden te hebben bekeken hebben we er een stuk of vijf bereden. De tweede
waar Tom op ging zitten was een bruine, wat we eigenlijk ook wel mooi vonden voor een
Ier. Want we zouden eigenlijk weer een schimmel willen. Maar na veel vijven en zessen
hadden we toch ons besluit genomen om voor de bruine te gaan. Uiteindelijk is het hem
ook geworden.
Het was een paard wat al drie jaar jachten had gelopen in Ierland en daar zijn de jachten
een stuk zwaarder dan hier, dus hij kon er wel tegen. Nu nog een naam verzinnen. Voor
zo’n robuust paard is het mooi om een dubbele naam te geven. Er zijn verschillende
namen voorbij gekomen: Hot-Whisky, Mr Brown en Good Soo. (dat was het stopwoordje
van mij als er bijvoorbeeld een fooitje gegeven werd in de kroeg of een restaurantje).

Uiteindelijk kwam Els met een naam Hunter, want zij had vroeger ook een jachtpaard
gehad en dat was echt een lieverd en die heette ook Hunter. Dus dat is uiteindelijk ook
zijn naam geworden.
Hij zou ‘s zaterdags al op vervoer naar Nederland gaan en was dus ’s maandags al aan
gekomen in Nederland. Hij heeft nog drie weken in quarantaine gestaan.
Uiteindelijk is Hunter begin december naar de Eindhovense Manege verhuisd.
Mijn zoon Tom rijdt vooral jachten bij de Veluwe Hunt en is meer een avonturier met ons
paard. Er worden hindernissen en sloten gesprongen en Hunter doet het allemaal met
veel plezier en is van de Duvel niet bang.
Nu rijd mijn dochter Sophie ook al op Hunter en ik natuurlijk ook. Hij moet nog wel veel
leren om netjes aan de teugel te kunnen lopen ……Hunter heeft er met draf en galop flink
de vaart in zitten, want er zitten nog niet alle knoppen op.
Ruim twee maanden en vier jachten verder zijn we nog steeds blij met onze nieuwe
aanwinst en we zien wekelijks vooruitgang, dus It’s GOOD SOO.
Antonio van Tuijl
op de kleurenpagina’s zie je een aantal foto’s van Hunter met Tom en de ‘Huntsman’
tijdens jachten in Waalre en Riethoven, foto’s gemaakt door Antonio

Ponykamp 2016
Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer
een ponykamp!
Het is nog vroeg, maar er was wel al vraag naar.
Dus bij deze de datum.
Het staat gepland op 23 juli.
Opgeven mag al via ponykamp@eindhovensemanege.nl
Slapen in een legertent op het terrein.
Gezellig BBQ, voltige, springen, buitenrijden, disco en vooral
plezier hebben.
Bij veel deelname wordt er ook een 2de kamp gehouden.
Wij hebben er weer zin in, groetjes van het ponykamp team.
hiernaast zie je wat foto’s van de ponykampen van vorig jaar

Halffull Art
(K)oud ijzer (kunstje)!
Via mijn nicht Leoni, die op manege rijdt, werd ik gevraagd een stukje voor de
Chambrière te schrijven.
Ik maak al enige jaren als hobby beeldjes van oud ijzer, merendeels gemaakt van oude
auto onderdelen. Allerlei schroeven, bouten, bougies en andere onderdelen kunnen met
een beetje fantasie leuke beeldjes worden. Bijvoorbeeld het hondje en het springende
paard met ruiter op de foto. Ik ben ermee begonnen doordat er een vraag kwam om een
origineel cadeau te maken voor een collega die met pensioen ging (en in zijn vrije tijd
springruiter was).
Een tijdje geleden wilde ik graag eens met andere voorwerpen aan de slag en zo ben ik
bij hoefijzers uitgekomen. Misschien hebben jullie de nieuwe vilthouders op de bar al zien
staan, of het woord ‘WELCOME’ achteraan de bar. Deze heb ik ook gemaakt.
Omdat ik nog allerlei ideeën heb om te maken maar niet genoeg plek om het allemaal
neer te zetten, zou ik het leuk vinden om voor de leden van de VEM wat dingen te
maken. Omdat ik er toch best even mee bezig ben en ik (behalve de ijzers) er nog wat
kosten aan heb vraag ik er wel een kleine vergoeding voor. De beeldjes van de honden
op de foto’s hierbij kan ik voor € 12.50 voor je maken. Ook zie je enkele voorbeelden van
wat mogelijk is.
Voor prijzen van de voorbeelden kun je mij het beste mailen.
Woorden/paardennamen zijn € 10 per letter (bij grotere woorden kan in overleg de prijs
aangepast worden). Of stuur me een mailtje om wat van mijn andere ideeën te horen,
maar eigen inbreng is natuurlijk ook altijd welkom en bespreekbaar!
Je kunt me het beste via mail bereiken op: bpulles81@gmail.com
Ik zal mijn best doen zo snel mogelijk te reageren!
Je kunt Leoni ook eventueel op dinsdagavond aanspreken met vragen.
Barry

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

Wie herkent deze jonge amazone?

Paardrijden in de Camargue
Twee jaar geleden was ik met mijn moeder op vakantie in Zuid- Frankrijk, in een natuurgebied wat de Camargue heet. Het is een soort rivierdelta, waar een hoop vogels ( zelfs
flamingo’s!) leven. Maar er is ook een paardenras wat uit dat gebied komt:
Het Camargue paard. Van oudsher eigenlijk een wild paardenras, dat door het terrein
redelijk klein (rond de 1.50) en stevig gebouwd is. Het zijn rustige paardjes, die door het
leven in het moeras wendbaar zijn en een goed uithoudingsvermogen hebben. Geen wonder dus dat de mensen die daar zijn gaan wonen deze paardjes zijn gaan gebruiken om
hun koeien en stieren de vangen. Er is namelijk ook een speciaal soort koe en stier wat in
de Camargue bekend is, met érg grote hoorns en niet zo rustig…
Het gebied is niet zo heel groot, maar terwijl we erdoorheen reden zag ik steeds meer
stallen waar je als toerist een ritje kon gaan maken. Het was daarom ook niet gek dat
ik na 2 dagen zei: mam, ik ga een ritje maken! We zijn bij zo’n cowboy-boer gestopt en
ik had al gezien dat die paarden er goed uitzagen. De rit was snel geregeld en ik kon de
volgende dag terugkomen.
Eenmaal weer daar waren er ook andere mensen, allemaal fransen natuurlijk, die er op
het eerste gezicht niet uitzagen alsof ze veel ervaring hadden met rijden.

De baas begon met de kinderen op de kleinste pony’s te zetten, daarna de volwassenen,
ik bleef als laatste over en kreeg een veel groter (maar wel wit) paard. Met de melding
‘als we door het water gaan, goed doorstappen’. Het was een echt paardenmens die al
lang had gezien dat het voor mij niet de eerste keer was dat ik ging rijden.
En daar gingen ze; op zijn frans met 5 paarden tegelijk door een poortje van 1 meter
breed willen proppen… niemand riep iets, want de pony’s maakten onderling met een
schop en een hap wel uit wie er uiteindelijk als eerste doorheen kwam. Er gingen 2
dames mee als begeleiding, een voorop en een reed om de groep heen omdat ze een
erg jong paard had wat niet zo goed was in rustig blijven. We reden meteen het moeras
gebied in achter de stal, en het was heerlijk rustig. Onderweg kregen we nog wat uitleg
over het gebied, de vogels en ook de stieren. Terwijl ze aan het vertellen was dat de stieren alleen maar gewend waren aan mensen OP een paard en het daarom niet
gevaarlijk was, stapte een snuggere fransman af, om dichterbij een foto te gaan maken
van de stieren. Die werd heel snel en dringend gevraagd om weer op zijn paard te
springen natuurlijk!
Na een uurtje kwamen we bij een lang pad langs een kanaaltje waar ze de groep
scheidde in de mensen die een galopje wilde maken, en degene die dat niet wilde (of wel
wilden maar niet konden vanwege de leeftijd). Ik wilde natuurlijk wel even een sprintje
trekken!
De mensen die niet wilden galopperen stapten naar het einde van het pad, en een jongetje naast mij begon een beetje de zenuwen te krijgen. Zijn pony begin te dribbelen, en
hoe harder hij dribbelde hoe hoger zijn teugels gingen.

Omdat ik niet wist hoe ik in het frans moest zeggen ‘handen omlaag’ ben ik maar naast
hem gaan staan om het voor te doen. En de pony hield meteen op.
Toen de niet-galopgroep aan het einde was aangekomen draaide de gids om en kwam
met een enorme rotgang terug gegaloppeerd. Zo hard kunnen ze dus!
Toen waren wij aan de beurt: niks geen rustig aanstappen, dan draven en daarna ‘Galop!’
– het moment waarop de gids begon stoven alle paarden meteen met volle vaart het pad
af! Mijn paard was gelukkig wat sneller, maar de mensen achter mij zaten in een grote
stofwolk.
Daarna hebben we nog een keer gegaloppeerd, en deze keer wilde de snuggere fransman
die eerder bij de stieren was afgestapt ook wel mee. Dat heeft hij geweten, want hij lag
in de bosjes! Gelukkig had hij alleen een deuk in zijn ego.
Het was een erg leuk ritje door de mooie en rustige omgeving, met lieve paarden. Het
rijden was wel even wennen trouwens, want de paarden waren gewend om met beide
teugels in 1 hand gereden te worden! Maar dat zat best relaxed eigenlijk!
Dus: als je een keer in zuid Frankrijk bent en in de buurt van de Camargue, ga dan zeker
een ritje maken!
Groetjes, Leoni

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2016
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.
VEM jaarcontributie 2016
Jeugd (tot 18 jaar)
Senioren (vanaf 18 jaar)

16,50
34,50

(€ 14,50 bij automatische incasso)
(€ 32,50 bij automatische incasso)

KNHS (alleen wedstrijdruiters)
KNHS jaarcontributie
20,00
Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

