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Bestuursmededelingen 
Beste leden,
De vakanties zijn weer voorbij. Iedereen is weer uitgerust 
en weer vol energie aan het laatste gedeelte van het jaar 
begonnen.
De zwarte Pieten staan nog niet op het dek, maar je zult 
zien dat we zo in december zitten. Bij het ter perse gaan 
van deze Chambrière is er weer de geweldige Derby op 
de Eindhovense Manege, waarvan in de volgende uitgave 
een leuk verslag met foto’s.

Door een aantal fanatieke vrijwilligers is het Derby terrein 
tot een super parcours aangelegd, waarvoor onze dank, 
de vereniging is trots op deze mensen. In de komende 
tijd zullen we nog kunnen genieten van het oefenspringen 
op woensdagavond, waar u geheel gratis naar kunt 
komen kijken. We hopen dat de weergoden ons goed 
gezind blijven zodat er nog veel deelnemers mogen 
inschrijven.

Volgend jaar bestaat de Eindhovense Manege 90 jaar en 
het bestuur zal een mooi programma in elkaar draaien, 
met diverse grappige, serieuze en knallende 
voorstellingen. Het belooft een mooi feest te worden.
De datum kunt u al reserveren in uw agenda: zaterdag 
24 juni 2017.

namens het voltallige VEM bestuur



Zandhappers
12-07 Milou Dijsselbloem
25-07 Bregje Kruijzen
25-07 Noor van Lieshout
25-07 Kyra Wubbolts
26-07 Noor Hilami
26-07 Esther Bartels
29-07 Doris Vosters
29-07 Elise Kloppers
29-07 Charlotte Eerhart
29-07 Anne Gras
26-08  Monique van Uden

Agenda
      

25 sep 2016 Behendigheid

16 okt 2016 Mendag

30 okt 2016 FNRS Dressuur

5 nov 2016 Helpersfeest
  (alleen op uitnodiging)

27 nov 2016 Sinterklaaswedstrijd

18 dec 2016 FNRS Dressuur

25/26 dec 2016 Kerstrit(ten)

7 jan 2017 Slipjacht

7 jan 2017 Nieuwjaarsborrel

19 feb 2017 Pas-de-deux op muziek

20 feb 2017 Algemene Leden-
  vergadering VEM

12 maart 2017 FNRS Dressuur

16/17 apr 2017 Paasrit(ten)

23 april 2017 FNRS Dressuur

21 mei 2017 Verrassingswedstrijd

25 mei 2017 Ochtendglorenrit

4/5 juni 2017 Pinksterrit(ten)

24 juni 2017 Midzomeravondfeest/
  Lustrum 90 jaar VEM

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



Ad Kuipers gestopt als voorzitter

Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van Ad Kuipers als voorzitter van de VEM. 
We spraken hem en vroegen hem hoe hij deze tijd ervaren heeft.

In 2001 kreeg de familie Kuipers hun paard Kylian. De kinderen reden toen nog bij Van 
Dongen en Yvonne reed op donderdag in de les bij ons op de manege. De kinderen had-
den goed hun best gedaan op school en toen kwam Kylian er. Ook Ad stapte zelf na 15 
jaar weer op het paard. Op de donderdag was het na de les altijd erg gezellig, het ‘apres 
cheval’ gehalte was erg hoog.

In 2002/2003 werd Ad gevraagd door Tom Liebregts en Ali van de Pol om in het bestuur 
te komen. Er kwam in die tijd een vrijwel geheel nieuw bestuur met o.a. Ben Laauwen 
en Henk Smetsers. Henk was eerst voorzitter, na een paar maanden ging hij zich meer 
richten op de activiteitencommissie SHEE, Ad was vice voorzitter en werd toen voorzitter.

Zijn taak als voorzitter was de taken te verdelen onder de bestuursleden en het organi-
seren van activiteiten voor de vereniging. De manege zorgt voor de faciliteiten waar de 
vereniging gebruik van kan maken. Naast wedstrijden worden er ook regelmatig feesten 
georganiseerd. Ad vond het vooral leuk om nieuwe dingen voor de vereniging te beden-
ken en te kijken of het uitvoerbaar was.

Ook heeft Ad in zijn periode als voorzitter veel veranderingen gezien, bijvoorbeeld op het 
gebied van automatisering bij de wedstrijden. Vroeger werd er gewerkt met een kladblok 
en carbonpapier op het secretariaat. Bij de wedstrijden in 2004 is gestart met een auto-
matiseringstraject met o.a. een inschrijfsysteem voor de buitenwedstrijden. Ook voor de 
binnenwedstrijden werd een stuk automatisering ingevoerd.

Als wedstrijdaccommodatie is onze manege ook gegroeid. In 2004 moest er een keer 
bij erg slecht weer worden uitgeweken naar Geldrop. Daarna is er geïnvesteerd in een 
nieuwe bodem met drainage en ook andere faciliteiten werden verbeterd.

Ad vond het leuk om in zijn rol als voorzitter creatief bezig te zijn en initiatief te tonen. 
Zo kwamen er de Sinterklaaswedstrijden, nieuwjaarsreceptie, de slipjacht, MEN oefen-
wedstrijden en de binnen wedstrijden. Soms kwam iets niet echt van de grond, zoals de 
avondcompetitie, waarbij de verschillende lesavonden tegen elkaar reden.

Er zijn heel wat veranderingen geweest door de jaren heen, maar het bestuur is altijd 
stabiel gebleven.

Na 13 jaar is Ad nu gestopt als voorzitter, zijn voornaamste reden: er moet nieuw bloed 
in. Als tip voor de nieuwe voorzitter geeft Ad aan dat je er je eigen draai aan moet geven 
en vernieuwend moet zijn. Ook moet je met de toekomst bezig zijn, hoe behoud je je 
leden en ook de wedstrijdruiters.



Ster van de stal
Conan

Het is best uniek dat we binnen onze manege maar 1 vereniging hebben. Tegenwoordig 
maken meerdere verenigingen om financiële redenen gebruik van dezelfde accommo-
datie. De VEM heeft het voordeel dat we van alle  faciliteiten op en van de Eindhovense 
Manege gebruik kunnen en mogen maken, wat het makkelijk maakt om iets te organise-
ren. De manege en de vereniging hebben elkaar nodig.

Ad heeft het altijd met veel plezier gedaan en blijft zeker als erelid nog actief betrokken 
bij de manege, o.a. met het organiseren van de slipjachten. Hij heeft hiervoor inmiddels 
een groot netwerk opgebouwd en zal die contacten blijven onderhouden.

Een droom is om ooit een slipjacht te organiseren met een start in het centrum van Eind-
hoven op het stadhuisplein. Ook zou hij graag meer willen doen met het aangespannen 
rijden en de mendag grootser op willen zetten.

Zijn taak is overgenomen door Femke Hoffman, maar hij zal altijd als backup beschikbaar 
zijn. Ad wenst Femke en de rest van het bestuur veel succes.

Ad, super bedankt voor jouw inzet in de afgelopen jaren!

Sinds dat Conan op stal staat vind ik hem al leuk.
Ik heb al 2 wedstrijden F4 en F5 met Conan gereden. De 
eerste wedstrijd werd ik 8ste en de tweede keer 22ste, 
helaas geen winstpunt. Conan gaat soms bij de eigenaar 
op vakantie ik ben altijd heeeel  blij als hij terug is.      

Groetjes Rob



Hoi ik ben Rozemarijn Luchies,
Een paar maanden geleden was ik van een paard afgevallen (ik weet niet van welk 
paard), daarna durfde ik niet meer in galop. Maar na een tijdje stond er op de lijst dat ik 
op Conan moest rijden en ik dacht: die is nieuw! Dus ik liep de stallen af. En toen zag ik 
op een stal staan CONAN. 

Hij stond met zijn billen naar mij toe gedraaid dus ik zei zacht: “Conan”, en hij draaide 
naar mij toe. En ik dacht: WOW DIT IS MIJN DROOMPONY! En die dag ging ik ook in 
galop en dat ging super goed. Nu rijd ik bijna elke les op Conan.

Jammer genoeg is Conan niet van de manege. Dus soms gaat hij op vakantie met zijn 
eigenaar/eigenaresse (ik weet niet wie het is). Dus dan kan je niet op hem rijden. Ook is 
het zo dat Conan niet van lichtbruine paarden houdt (vossen), dan is het niet fijn als een 
lichtbruin paard achter hem rijdt. 
Conan je bent de beste!

Groetjes Rozemarijn

Jut en Jul op de manege

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

Hallo Hoevekrabbertjes,

Wij zijn Sabine en Vanessa, ook wel  Jut en Jul genoemd. 

Sinds september vorig jaar rijden wij met heuuuul veul plezier op de manege, we voelden 
ons meteen thuis. We hebben allebei, toen we nog jonger waren :-p  dan nu, veel paard 
gereden en zijn daar, door allerlei redenen, mee gestopt.  Maar het gemis van werken 
met paarden was groot en nu we weer paardrijden genieten we er weer met volle teugels 
;) van!  

Wij houden, naast paardrijden,  ook  van plezier, een geintje en een wijntje!  Daarom 
kregen wij al snel de bijnaam Jut en Jul.

Ik (Jut=Sabine) rij het liefste op Amigo, Esprit en Polo, maar Moontje en Ties behoren 
ook wel tot de favorieten . Ik (Jul = Vanessa) rij het liefste op Cissy <3, Amigo en Polo, 
maar Esprit is ook super fijn. Zolang ze maar een beetje pit hebben ;). Als we eerlijk zijn 
is een keuze maken moeilijk want het zijn allemaal lieve paarden. En we hebben ze ook 
nog niet allemaal uit geprobeerd. 



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

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Wij zijn begonnen in de les op donderdag 19.00 uur en al snel doorgeschoven naar de  
les van donderdag 20.00 uur. Tijdens de lessen van Daphne zijn we in de galop aan het 
moppen tappen. Voordat de mop volledig is verteld hobbelen we al in een deuk verder 
hihi… Na het rijden vinden we het super gezellig en dorstlessend ;-) om een pilsje(s) te 
drinken bij Monique aan de bar, lastig om dan op tijd naar huis te gaan. :-D 

De buitenritten tijdens de feestdagen, vinden we heerlijk!!! Met Hemelvaart is het wel erg 
vroeg maar zeker de moeite waard! En het duurt nu nog zoooooo lang voordat de buiten-
ritten worden gehouden hihi… We kijken er al naar uit!! 

We zijn super blij dat we weer begonnen zijn met paardrijden en kunnen ons nu echt niet 
meer voorstellen waarom we ermee zijn opgehouden. Nu stoppen we nooit meer! 

Gr(h)innikjes, 

Jut en Jul



De stallen van Janneke en Mark

Hallo allemaal,
Door de redactie van de Chambrière, is mij gevraagd een stukje te schrijven over onze 
nieuwe stal! Ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen, maar ik zal me toch nog 
even kort voorstellen! Ik ben Janneke en werk nu inmiddels al weer bijna 10 jaar op de 
Eindhovense Manege. Ik geef voornamelijk de jeugdlessen op maandag,dinsdag, donder-
dag en vrijdag en 1x in de maand op zaterdagochtend. Als hobby rijd ik paard, en het is 
een beetje een uit de hand gelopen hobby waardoor ik samen met mijn vriend Mark ( de 
hoefsmid) 4 paarden en een veulen heb! Vooral op m’n veulen ben ik super trots! En erg 
blij mee! Kijk maar op de foto hoe leuk hij is! Hij heet Benner, en z’n moeder heet Hierzo! 

Hierzo is 4 en nog niet gereden! Dan heb ik nog Foxy en Verdi dat zijn mijn wedstrijd-
paarden. Hier spring ik mee! En we hebben Arlia nog, zij is voor de handel! (dat 
betekent dat je haar verkoopt als je haar goed opgeleid hebt).  

Al met al een gezellige drukke boel! Wij hebben met de paarden bijna 5 jaar in Valkens-
waard bij de familie van Kempen gestaan. Daar hadden we het goed naar ons zin maar 
toen kwamen we deze stal in Budel tegen, en daar hebben we toen voor gekozen! Omdat 
we dan alles aan onszelf hebben. We hebben 
1,5 hectare wei (die hebben we verdeeld in 
6 grote weides), we hebben 6 boxen binnen 
en 2 buitenboxen. Een wasplaats, zadelka-
mer en een buitenbak! Jacqueline is geko-
men om er foto’s van te maken dan kunnen 
jullie zien hoe het er bij ons uit ziet! We 
hebben het erg naar ons zin en hopen er 
nog lang te staan! 

Groetjes Janneke en de hele beestenboel!!!! 





De menles van Celine

Mijn eerste menles

Donderdag 25 augustus kreeg ik een menles. Ik wist nog van niks en werd verrast door 
mijn tante, Caroline. Amigo waarmee we gingen mennen, stond al klaar. Na het poetsen,  
gingen we optuigen. Dat was nog best een heel werk, aangezien er zoveel onderdelen bij 
de uitrusting horen.  
Toen Amigo er klaar voor was werd hij voor de wagen gezet. Op een groot parkeerterrein 
kreeg ik eerst les over het vasthouden van de teugels en het aansturen van het paard en 
dat is toch wel heel anders dan wanneer je op het paard zit. Het aandrijven gebeurt niet 
met het been maar met de stem en ook het sturen is wel anders met zulke lange leidsels. 
En je moet dan ook nog rekening houden met de wagen die er nog achter zit. 

Na wat geoefend te hebben met rechte lijnen rijden en bochten maken in stap en in draf, 
gingen we de weg op. Zo kon ik zien hoe het er aan toe gaat als koetsier in het verkeer. 
We reden over brede en hele smalle weggetjes, in een woonwijk en in het bos. 

Ondertussen kreeg ik van 
Leonne uitleg over allerlei 
situaties die kunnen voor-
komen en over de verkeers-
regels. Amigo was heel braaf. 
Ik heb zelfs keren op de weg 
geoefend, en op een pad 
gereden dat net zo breed was 
als de wagen, dan moet je 
extra goed sturen en bochten 
aansnijden. 

Na een leuke rit kwamen we 
weer op de  manege aan en 
stapten we volgens de regels 
van de wagen af.  Amigo 
mocht zijn tuig weer af en hij 
werd even lekker nat gespo-
ten. Daarna kon hij lekker 
even uitrusten van de rit op 
deze warme ochtend. Het was 
heel erg leuk om een keer te 
mennen. 
Celine

voor meer info zie:
www.meninstructie.nl





Het stripje 
van Doris







Interview met Boy Peels

Hoi Boy Peels,
Fijn dat ik even bij jouw (jullie) nieuwe stallen mocht  langskomen.
Peels Stables B.V., Achtereindsestraat 4, 5583 TB Waalre (Ze zijn gevestigd in de stallen 
van Willem van der Rijt).
We kennen jou eigenlijk als een van de instructeurs van de Eindhovense 
Manege. Ik kan me jouw lessen wel herinneren omdat ik zelf les van je heb 
gehad. Je gaf toen les op donderdagavond van 8 en 9 uur en daarna nog een 
springles. Daarnaast reed je al paarden voor anderen als springruiter.
We staan hier nu in jullie nieuwe stallen, ik zeg niet voor niks jullie stallen want 
dit run jij niet alleen maar samen met je vriendin Ilse Fens, die je hebt leren 
kennen tijdens je werk met de paarden.

Wat heb je allemaal gedaan na het lesgeven en voor deze geweldige nieuwe 
uitdaging?
Zo’n  5/6 jaar geleden ging ik van Zundert naar Gilze, dat kon ik nog combineren met 
het lesgeven maar helaas stopte dat bedrijf omdat de eigenaar overleed, kort daarna ben 
ik toen naar Zeewolde verhuisd. Ik reed toen de paarden voor mijn toenmalige baas. Zij 
begonnen toen met zo’n 10 paarden en toen wij daar 3 jaar later weer weg gingen waren 
het er 70. Ik reed toen de speciaal geselecteerde  concourspaarden, ik had in principe 
weinig met de handel te maken. Deze paarden  hielden we dan voor langere tijd aan, die 
trainde ik overdag, en ik probeerde daar dan meer uit te krijgen. Door meerdere goede 
concoursen te rijden, een goede c.v. op te bouwen voor het paard, wordt  een paard 
natuurlijk meer waard.

Wat is er nu veranderd? Je had een baan en nu een bedrijf dat is het grote 
verschil eigenlijk.
Nu rijd ik nog steeds paarden van anderen alleen is het nu onze eigen verantwoording, 
ons eigen bedrijf, en komt er natuurlijk veel meer bij kijken dan alleen het rijden. Het 
begint met de paarden, uit zichzelf komen die niet zo maar aangelopen, daar moet je 
je contacten voor gebruiken en die moeten dan wel een goed vertrouwen in je hebben 
om hun paarden dan vervolgens bij jou te stallen. Het geluk is wel dat ik doordat ik al 
voor andere gereden heb ik al veel eigenaren ken en zij mij ook. Je hebt ook veel meer 
contact met de eigenaren van de paarden, je moet ze regelmatig op de hoogte houden 
van de conditie van het paard en de vorderingen op concours maar je moet ook luisteren 
naar wat de eigenaar met het paard wil bereiken en daar natuurlijk samen een plan mee 
opstellen.  

Je hebt nu ook veel meer verantwoordelijkheden. Zo moeten de paarden geregeld 
gecontroleerd worden door een dierenarts (vooral wanneer ze naar het buitenland gaan, 
bijvoorbeeld naar Dubai), maar ook wanneer je zelf merkt dat er iets aan de hand is. 

Hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
We zijn met een reden vertrokken uit Zeewolde en dan heb je twee keuzes:



1 alle twee proberen een baan te zoeken, of
2 voor ons zelf beginnen
We hadden wel alle twee het gevoel dat als we voor ons zelf beginnen dan willen we dat 
ook wel zo goed mogelijk doen. Goede spullen enz. We waren eigenlijk nog aan het 
zoeken en toen kwamen we er per ongeluk via via achter dat deze stallen leeg kwamen 
te staan en toen hebben we onze kans gepakt. We hebben nog geen kinderen en 
hadden nog geen te grote vaste lasten dus dan is dit wel de tijd om die sprong te wagen 
en we zijn nog jong.

Vreemd is deze omgeving niet voor je, wel?
Nee inderdaad, ik ben hier opgegroeid en begonnen. Mijn ouders reden zelf ook en had-
den een paard (Lipton) op de Eindhovense Manege staan. Daar leerde ik de familie Van 
de Pol kennen en mocht ik pony’s van Camilla (de toenmalige vriendin van Henk) rijden. 
Dat vond ik toen prachtig. Henk heeft trouwens hier ook zijn bedrijf gehad dus daar ken 
ik dit bedrijf al van. Wat fijn is, is dat je mensen zoals Henk van de Pol in de buurt hebt. 
Want je weet eigenlijk weinig als je voor jezelf begint. Ik versta mijn vak wel maar er 
komt nu veel meer bij kijken. En als je  dan deze vertrouwde mensen in je buurt hebt, 
mijn eigen ouders wonen ook nog steeds in de buurt, en zij willen je helpen en je kan ze 
om advies vragen dan is dat echt super fijn en ze willen je allemaal graag helpen. Als wij  
dit bedrijf in Groningen zouden zijn begonnen dan was het toch wel heel anders.

Hoe zijn jullie taken verdeeld?
Mijn vriendin Ilse doet de boekhouding, verzekeringen, ze regelt de papieren voor de 
wedstrijden in het buitenland, regelt de wedstrijden en de betalingen, zorgt dat de die-
renarts/hoefsmid/tandarts enz. langs komt en natuurlijk dat tijdens de wedstrijden de 
paarden klaar staan en verzorgd zijn zodat ik mij geheel kan focussen op het rijden. Zij 
maakt het mij in principe zo gemakkelijk mogelijk om me volledig te kunnen concentre-
ren op het rijden. Ik rijd en train de paarden, maak afspraken met de eigenaren, ben met 
klanten onderweg en geef ook privé springlessen of help ruiters op concours.

Hoeveel paarden staan hier en waar komen ze vandaan?
We hebben momenteel 20 paarden. Het is wel een groot voordeel dat je hier bekend bent 
in de omgeving. De klanten weten hoe je rijdt en zo stallen ze 1 paard en dat pakt goed 
uit en daarna misschien twee en zo begint het. We kenden al een paar grote klanten uit 
Egypte en Dubai via onze vorige baan. Daar reed ik hun paarden en die hadden genoeg 
vertrouwen in ons om nu ook hun paarden door mij te laten rijden en ze hier te stallen. 
Zo heb je ook eigenaren uit Dubai die hun paarden hier stallen en dan voor het wed-
strijdseizoen hun paarden weer mee nemen naar Dubai. Maar het kan ook zijn dat ze een 
paar paarden laten staan zodat ik ze verder train.

Hoe lang staat een paard gemiddeld bij jou?
Dat verschilt tussen een week en ongeveer 2 jaar. Het ligt eraan met welke insteek de 
eigenaar het paard brengt en wat brengt een paard op, hoe lang heeft een paard nodig 
om de dingen te leren en wat wil de eigenaar met het paard bereiken. 
In principe staat een paard hier met een bepaald doel en dat doel probeer je zo goed mo-
gelijk te bereiken. Zo kijk je welke wedstrijden er belangrijk zijn voor elk paard om dat 
doel zo goed mogelijk te halen. De eigenaren vertrouwen dan wel op mijn inzicht en  
ervaring.



Het ene paard heeft meer wedstrijden nodig om hetzelfde  doel te bereiken. Je moet wel 
altijd voor ogen hebben dat je werkt met een levend wezen. Dus kan het zijn dat je deze  
doelen moet bijstellen. Ik rijd zo’n 6 a 8 paarden op een wedstrijddag en in een week-
end zijn het tussen de 12 en 16 paarden die dan lopen. Ik heb een vrachtwagen waar 6 
paarden op kunnen en een trailer waar er nog eens twee op kunnen dus in het principe 
kunnen er naar elke wedstrijd 8 paarden mee. 

Hoe ziet jullie dag eruit?
Onze dag begint om 7:30u, dan voer ik de paarden en kunnen we om 8:00u beginnen 
met rijden. ’s Ochtends worden alle stallen gemest, paarden in de wei/paddock en molen 
gezet, hooi gevoerd en geveegd. Dagelijks is om 11:00u de hele stal weer netjes aan 
kant zodat we klanten kunnen ontvangen.

Het paardenvirus zit er bij jullie wel goed in hè?
Ja, we rijden allebei al vanaf ons 6e paard, eerst op een manege, dan op paarden van 
anderen en zo rol je erin en wil je niks anders meer. We gaan natuurlijk wel bijna elk 
weekend naar wedstrijden en dan moet je het wel leuk vinden.

Zouden jullie in plaats van alleen paarden van anderen ook  graag meer eigen 
paarden hier hebben staan?
Het is wel ons doel om meer eigen paarden hier te hebben staan. Maar het zal wel zo 
50/50% worden dan. Ik vind het wel een veilig/fijn gevoel dat er elke maand geld binnen 
komt en er betaald kan worden. Als alles van jezelf is dan moet je toch wel een grote 
buffer achter de hand hebben om als het even tegenvalt het ook nog op te kunnen 
vangen. Daarin moet je wel realistisch in zijn dat is gewoon heel moeilijk. Je moet wel 
kunnen anticiperen op wat de paardenhandel doet en niet stug je eigen richting 
bewandelen.

Het zat jullie ook wel even tegen met die hagelbui in juni, toch?
Ja, het dak moest helemaal vernieuwd worden er moest een nieuwe bodem in de binnen-
bak en de elektriciteit moest vervangen worden. Maar nu is alles weer helemaal in orde. 
Maar we huren dit en het grote onderhoud is dan gelukkig toch voor de verhuurder.

Wat zijn jouw mooiste wedstrijden die je gereden hebt of wilt rijden?
Toen ik de Nederlandse junioren wedstrijd won. Maar ook de wedstrijden die ik in Dubai 
reed. Maar als ik een keer met het team van Nederland mee kan rijden, zou dat wel heel 
mooi zijn.

Wat is jullie grote wens voor de toekomst?
Dat we een mooie eigen accommodatie mogen hebben met eigen paarden. Maar het 
trekt ons meer dat we het met zijn tweeën kunnen runnen, want het liefst doen we het 
allemaal zelf en niet dat we alles uit handen moeten geven. Maar het zou wel gaaf zijn 
als je een vrachtwagen met ruiter weg ziet rijden van je eigen terrein en dat die dan voor 
jou rijdt. En dat je dan op concours je eigen ruiters (misschien wel je eigen kinderen) kan 
bekijken. Maar het  moet wel steeds als een hobby aan blijven voelen. En een FACE  TO 
FACE  contact met onze paardeneigenaren is wel een pluspunt.



‘Just Horsing Around’

Willen jullie zelf nog iets zeggen?
We vinden het vooral erg leuk dat jullie geïnteresseerd zijn in ons en dat we dit interview 
mochten geven.

Boy en Ilse heel hartelijk bedankt voor dit  interview en dat ik jullie mooie stallen mocht 
bezoeken.

De foto’s bij dit interview zijn gemaakt door Monique van Uden

Afgelopen zomer zijn wij (mijn vader, moeder, en zusje Sophie) van de Verenigde Staten 
van Amerika naar Nederland verhuisd.

In Amerika zijn er niet zo veel maneges. Niet veel mensen rijden paard. In Amerika had 
ik één les per week en de helft van de les was ik bezig met de verzorging van het paard. 
Hier kun je vóór en na de les ook helpen, maar je bent de hele les bezig met rijden. 

Er zijn hier meer leuke paarden. Toen ik in Amerika woonde, moest ik een les delen met 
mijn zusje en moest ik op kleine pony’s rijden. Nu mag ik op echte (en lieve) paarden, 
zoals Lorenzo en Limit rijden.



Ja, toen ik hier voor het eerst kwam, kon ik ook alleen nog maar op pony’s zoals Jip rij-
den, maar toen, op de eerste les na de voorjaarsvakantie kwam ik naar de les en mocht 
ik op Lorenzo rijden. “Lorenzo!”, zei ik tegen mijn vader, “maar normaal zit ik op een 
pony en Lorenzo is een echt paard!”

Op school was het hier in het begin een beetje moeilijk voor mij, maar Lorenzo en Jip 
hebben me geweldig geholpen. Als ik bij de paarden ben, denk ik nergens anders aan en 
zorg ik alleen voor hen. In een paar maanden heb ik veel geleerd: galopperen, rijbaan-
figuren en communicatie met het paard. Mijn zusje en ik rijden nog steeds samen en 
Janneke moet soms wel wat voor ons in het Engels vertalen, maar ik heb heel veel 
geleerd in het laatste jaar. Een jaar geleden was ik nog een klein, eenzaam en verlegen 
meisje, maar nu mag ik soms voorop rijden! Alles dankzij de geweldige paarden!

May The Horse Be With You

Isabelle Janssen



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



Noor op ponykamp

Hoi allemaal,
Dit was mijn 2e keer dat ik op ponykamp ben geweest. Het was echt super leuk! We 
hebben gesprongen, voltige, buiten rijden, mennen, huifkar, zonder zadel rijden en heel 
veel plezier gemaakt. Over het “zonder zadel rijden” heb ik nog wel een leuk verhaaltje. 

Toen we dus zonder zadel gingen rijden zei ik stoer: ik ga wel alleen hoor! Ik ging en ik 
had de teugels te lang en daar ging de pony in galop......hihaa...dacht ik en toen kwam 
de bocht en plof ik lag op de grond. Het deed wel een beetje pijn maar ik moest daarna 
wel lachen ze zeiden allemaal Noor de cowgirl.

De groep samen was ook echt super leuk en ik had een heel leuk plekje in de tent. We 
hadden ‘s avonds ook een keer een hele leuke speurtocht gedaan. Mijn verzorgpony was 
Bandito en ik was echt super blij want Bandito is ook mijn lievelingspony. Toen we buiten 
gingen rijden naar de Hut van Mie Pils zat ik op Jip, super fijn. Toen we bij de hut waren 
gingen we daar lunchen en kregen we ook taart want Trudy was jarig, super gezellig. 
Toen we terug naar de manege gingen mocht ik in de huifkar....ook weer leuk. De bonte 
avond was echt super met alle dansjes en optredens. Ik heb weer genoten alles was 
leuk; groep, leiding, pony’s en paarden enz. 

Ik heb nu al zin in volgend jaar!
Groetjes Noor Hilami
(helaas geen foto van Noor, maar wel een foto van de andere groep)



Kimberly en Intwine

Ik zal jullie voorstellen aan mijn 3-jarige schimmel ruin Intwine (V. Cartano x Mermus r).

Hoe wij aan dit paard zijn gekomen; mijn vader was toevallig op een handelsstal en de 
eigenaar zei dat hij een leuke schimmel had staan. 
De volgende dag zijn we samen gaan kijken, hebben hem los laten springen en ik vond 
het wel iets. Intwine moest alleen nog wel zadelmak gemaakt worden dus dat heb ik 
samen met hen gedaan daar. Hij heeft nooit geprobeerd te bokken of iets uitgehaald !
Voordat wij hem kochten heeft hij in een kudde gelopen dus hij kende nog helemaal niks.

Nu is hij 3 maanden onder het zadel en hij gedraagt zich voorbeeldig, een bravere kan ik 
tot nu toe niet hebben. Hij maakt al een sprongetje en daar leert hij heel snel in.
In de toekomst gaat hij mee op wedstrijd en dan zullen we wel zien hoe hij het doet.
Kimberly



Bert wint Derby

Als afsluiting van het buitenseizoen was er een Derby, Bert van de Pol heeft deze 
gewonnen!
(foto’s Jacqueline Vermeulen)



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 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) 16,50 (€ 14,50 bij automatische incasso)
Senioren (vanaf 18 jaar) 34,50 (€ 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.

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






