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Bestuursmededelingen 
De drukbezochte Algemene ledenvergadering (20 
personen, 10% betere opkomst vergeleken met vorig 
jaar) is weer een feit. Zoals ieder jaar zijn er weinig 
spannende zaken gepasseerd. Als nieuw bestuurslid 
willen wij Henriette Kuiper van harte welkom heten, zij 
heeft de plaats opgevuld van afgetreden Ciska Wijnen, 
die wij hartelijk danken voor haar inzet het afgelopen 
jaar.

Een belangrijk item wat naar voren kwam is dat we op 
zoek zijn naar nieuwe redactieleden om enige opvolging
te garanderen. Meld u aan aan de bar of via de e-mail:
redactie@eindhovensemanege.nl We zouden het prettig 
vinden als u in groten getale zou reageren.

Voor het buitenseizoen zijn wij ook weer op zoek naar 
BHV-ers en EHBO-ers die tijdens de wedstrijden paraat 
kunnen zijn om eventueel hulp te bieden. 

Verder hebben we de carnaval goed afgesloten en zoals
ieder jaar had Judith op woensdag weer heerlijke 
haringen geregeld.

Nu op naar de lente en het jubileum waar we al druk mee
bezig zijn om een mooi feest neer te zetten.

Het bestuur van de VEM



Zandhappers
27-12 Iris v.d. Wal
04-01 Charlotte Eerhart
04-01 Elise Kloppers
09-01 Fieke Theunissen
10-01 Bo van Eeden
14-01 Kathy Jang
18-01 Jill Boogers
18-01 Rodopi Zouboulaki
25-01 Caro van Oostenbrugge
01-02 Chayenne de Water
01-02 Fleur Donkers
04-02 Iris Wijers
11-02 Sytske Yntema
18-02 Veronique van Dijk

Agenda
      

12 maart 2017 FNRS Dressuur

8-9 april 2017 KNHS Springen paarden

16/17 apr 2017 Paasrit(ten)

23 april 2017 FNRS Dressuur

12-14 mei 2017 KNHS Springen paarden

21 mei 2017 Verrassingswedstrijd

25 mei 2017 Ochtendglorenrit

4-5 juni 2017 Pinksterrit(ten)

10-11 juni 2017 KNHS Springen paarden/
  pony’s

15-18 juni 2017 Polo Waalre

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



Slipjacht 2017

Al jaren wordt er op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar de Slipjacht Waalre 
georganiseerd. Voor 2017 stond de slipjacht Waalre op zaterdag 7 januari gepland.
Nu zullen velen denken die dit artikel lezen in de Chambrière, het clubblad van de 
vereniging Eindhovense Manege, “nou en”?!!!
Daarom even een korte uitleg.

In 2005 zijn enkele fanatieke Eindhovense Vereniging leden begonnen met een onder-
zoek of het mogelijk zou zijn om vanaf de Eindhovense Manege een slipjacht te 
organiseren. Vertrekkend vanaf de Eindhovense Manege, rijden door de bossen, heide, 
weilanden en landbouwgronden ten zuiden van de Eindhovense Manege richting Heeze, 
Leende, Waalre om vervolgens terug te komen op de Eindhovense Manege. Echter was 
én is het tot nu toe erg moeilijk gebleken om toestemming te krijgen voor het rijden van 
de slipjacht op het gebied ten oosten van de A2 tussen Eindhoven en Leende. 

Gelukkig waren de gemeente Waalre, grondeigenaren rond de Achtereindse straat in 
Waalre, van de bossen die horen bij de Eindhovense golf tussen Waalre en Valkenswaard 
en grondeigenaren van akkers en weilanden tussen de N69 en de Heikantstraat bereid 
om mee te werken aan de eerste Slipjacht Waalre in 2008. Inderdaad bijna 3 jaar na de 
eerste gesprekken lukte het om een slipjacht te organiseren.

Lange voorbereiding dus voor deze eerste succesvolle slipjacht in 2008. Echter de 
gemeente Waalre stelde wel dat zij het erg prettig zou vinden als de organisatie de 
mogelijkheid onderzocht om de gemeente Waalre meer te betrekken bij de slipjachten. 
De slipjacht werd ten slotte verreden op het grondgebied wat hoort bij de gemeente 
Waalre. 

Daarom is het de Slipjacht Waalre, met vertrek vanaf de Markt in Waalre en de aankomst 
aan het einde van de slipjacht is op de Eindhovense Manege. De  voorbereiding van de 
slipjacht start als het nog zomer is. Voor 2017 is de vergunning eind augustus 2016 aan-
gevraagd, de goedkeuring is gekomen in december 2016 met tussendoor enkele e-mail 
wisselingen over de te volgen route. Later zal ik nog wel eens schrijven waar we rekening 
mee moeten houden voor het krijgen van de nodige vergunningen.

De week voor 7-1-2017 was het weer zeer wisselvallig met regen, sneeuw en in de 
nachten vorst. Nu gaat de slipjacht altijd door, alleen niet als de grond bevroren is of 
als er sneeuw ligt. De organisatie kreeg enkele dagen van tevoren veel afzeggingen van 
mogelijke deelnemers die, vooruitlopend op de weersverwachting, aangaven niet deel te 
willen nemen aan de slipjacht Waalre.  Donderdag 5 januari hebben we dan ook moeten 
besluiten dat de slipjacht niet door zou gaan i.v.m. strenge vorst, sneeuw en mogelijk 
ijzel op zaterdagmorgen. Achteraf is dit een goede beslissing gebleken. Gelukkig konden 
we wel een alternatieve datum reserveren namelijk 14 januari, een week later. De hele 
week was het weer echter ook onvoorspelbaar en hebben we tot zaterdagmorgen de 
mogelijkheid open gehouden om alsnog de slipjacht af te gelasten.



De slipjacht is door gegaan en de route is grotendeels hetzelfde gebleven. De deelnemers 
en volgers hebben zelf voor gevulde picknickmanden gezorgd voor de sherrystop. Het 
uitgebreide jachtbuffet op de Eindhovense Manege is vervangen door Brabantse erwten-
soep en brood.

Maar het allerbelangrijkste, de slipjacht Waalre 2017 is voor de deelnemers, volgers en 
de hunt staf van de Veluwe Hunt als zeer geslaagd ervaren. Zie de foto’s bij dit artikel en 
kijk op de website van de Eindhovense Manege waar foto’s en filmpjes staan vanaf 2008 
tot heden van slipjacht Waalre.

Op de website staat ook veel informatie over slipjachten en de Veluwe Hunt
Alle sponsoren, vrijwilligers, deelnemers en volgers bedankt voor het slagen van deze 
slipjacht op 14-1-2017.

Voor vragen over het rijden van slipjachten, de Veluwe Hunt of Slipjacht Waalre ben ik 
altijd bereikbaar via Ad@eindhovensemanege.nl

Ad Kuipers

Secretaris en organisator Slipjacht Waalre
Lid VEM en Veluwe Hunt

foto’s: Jacqueline Vermeulen





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



Karin Visschers

Hallo iedereen!

Even voorstellen. Mijn naam is Karin Visschers en ik ben 23 jaar. Samen met Thijs ben 
ik sinds november hier komen paardrijden en momenteel zitten we in de dinsdagles van 
19:00 – 20:00 uur. Ik woon op tien minuutjes fietsen van de manege in Eindhoven. In 
het dagelijkse leven ben ik parttime projectmanager bij een gezondheidsproject van de 
Gemeente Eindhoven in samenwerking met Fontys Sporthogeschool. Mijn vrije tijd vul ik 
als vrijwillig opvanggastgezin voor (buitenlandse- en probleem-) honden 
(www.beterhondenleven.nl)

Naast paardrijden ben ik graag actief in de buitenlucht in de vorm van kanoën, wandelen, 
mountainbiken en klimmen. 

Ik ben met paarden opgegroeid. Mijn 1,5 jaar oudere zus was er van kinds af aan al 
helemaal fan van en die heeft mij daar een beetje in mee getrokken. We renden elke dag 
door de tuin om ‘paardje’ te spelen, tot ergernis van mijn moeder. Die vond de hoefslag 
die we in haar gazon maakte niet zo leuk. Ach, gelukkig waren we buiten actief bezig in 
plaats van binnen voor de tv te hangen. We hadden zelfgemaakte stokpaarden, lazen 
elkaar dressuurproeven voor en knutselden hindernissen in elkaar waar we dan overheen 
sprongen of hele parcoursen van bouwden.
 
Toen ik een jaar of 9 was kregen we in de winter een opvang pony’tje Paultje van de 
camping waar wij jaren achter elkaar op een seizoensplek stonden. Toen ben ik door het 
gewoon te doen met vallen en opstaan (letterlijk) het paardrijden gaan leren.
Op de foto hieronder hadden we Paultje voor de slee gespannen.



Op deze foto knabbelt Paultje het malse gras van het gazon, waarna mijn moeder toch 
niet heel vrolijk was van alle deukjes door de hoeven. Je moet wat over hebben voor je 
kinderen (hij stond elders op stal)…

Omdat mijn zus zo fanatiek met het paardrijden was, raakte mijn vader ook 
geïnteresseerd. Een tijd later heeft hij paardrijlessen genomen en al snel erna hadden 
mijn ouders hun eerste paard en een pony gekocht. Mijn vader heeft mijn moeder leren 
paardrijden en daarna gingen we afwisselend met mijn vader mee op de pony: soms mijn 
zus, soms ik, soms mijn moeder. 

Mijn liefde voor de natuur heb ik niet van vreemden. Mijn ouders zijn echte 
natuurmensen, je zult ze dus nooit te paard in de bak vinden. Elk weekend vullen ze hun 
zadeltassen met een regenpak, lunchpakketje en wat te drinken en trekken er dan op uit 
voor een dagrit van gemiddeld 30-40 km. Weer of geen weer; mijn ouders gaan gewoon. 
Tegen de regen kleden ze zich, tegen de kou hebben ze wintersportkleding en in de 
zomer hebben ze vliegennetten voor de paarden. Ook het hoofdstel is ‘anders’, dit is een 
aangepast halster waarbij het bit gemakkelijk los kan. Zo kunnen de paarden onderweg 
lekker van het lange gras in het bos eten. 
Doordeweeks maken ze elke avond een buitenrit van 10-15 km, ook als het donker is. 
Ik bewonder mijn ouders enorm voor deze sterke instelling en de vertrouwelijke omgang 
die zij hebben met de paarden. Ik heb zelf nooit paardrijdlessen gehad maar ik ben altijd 
mee de bossen in geweest en zo heb ik het geleerd. Het is voor mij dus wel even wennen 
om in de bak bijvoorbeeld op het juiste been licht te rijden of om de juiste 
dressuurmatige signalen aan het paard te geven.



Hieronder zie je nog een (al wat oudere) foto van mij, springend. Dit heb ik ook geleerd 
door gewoon te doen. Heerlijk, als kind was je nog helemaal niet bezig met of iets 
gevaarlijk was of niet, als je het maar leuk vond.

Sinds ik 6 jaar geleden op mezelf ben gaan wonen is het paardrijden weggezakt. Het 
reizen naar mijn ouders nam teveel tijd in beslag en ik kreeg andere interesses. Echter 
begon het een half jaartje terug weer te kriebelen. Op en neer naar mijn ouders is nog 
steeds niet heel praktisch en daarom ben ik bij deze manege verzeild geraakt. 

Ik heb nog niet op alle pony’s en paarden gelest, maar van de paarden waar ik allemaal 
wel op heb gezeten is Ties mijn favoriet. Hij luistert erg goed, er zit flink wat pit in, hij 
laat graag merken als hij iets spannend vindt en tegelijkertijd wil hij juist heel graag alles 
goed doen. 

In mijn lesgroep zitten allemaal gezellige dames en Karlijn probeert er elke keer weer 
een leerzame les van te maken. Mocht je nog wat meer over mij willen weten, spreek me 
dan gerust aan! 

Tot ziens,
Karin



Noortje en Fabio

Polo’s, sweaters, truien en ook paraplu’s met 
het VEM logo er op!

We zijn bezig om truien, polo’s enz. te laten maken voor de verkoop.
Dit is voor het jubileum van 24 juni, de manege bestaat dan 90 jaar!

Houd deze datum dus vrij. Het is op zaterdag en vanaf 19.00 uur zal er een showavond 
zijn, ook voor kinderen heel leuk om te zien. Daarna gaan we verder met een feest.
Dit alles is achter buiten op het springterrein.

Er komen in de bar voorbeeld truien enz. te hangen zodat je kunt kijken welke maat je 
nodig hebt.

Je kunt dan via een bestellijst aangeven wat je wilt en dan wordt het  daarna gedrukt.
Het zijn truien, polo’s, hoodies en paraplu’s. Er staat het logo van de manege op. Ze zijn 
marine blauw met wit logo. 

Super leuk en fijn om mee te paardrijden zowel voor kinderen als volwassenen.
Kijk gerust eens in de bar of je iets leuks wilt bestellen.

Groetjes Trudy

Kleding met VEM logo

Fabio is een lieve, ondeugende en een mooie pony. Hij word ook wel ettertje genoemd. 
Ik rij heel vaak op hem en soms moet ik hem best flink aanpakken. Hij kan lief maar ook 
ondeugend zijn tijdens het rijden. Fabio is altijd in de stemming voor snoepjes. Hij is wel 
een kleine pony dus niet iedereen kan er op rijden. 

Tijdens de buitenritten kan hij flink bokken en op stal kan hij ondeugend zijn maar ook 
lief. Hij is mijn lievelings pony en ik hoop dat ik er nog vaak op hem mag rijden.

Groetjes Noortje Gras

hiernaast zie je foto’s van Noortje met Fabio, door Jacqueline Vermeulen





Stripje van
Fabienne en

Danielle







Taartje van Fleur

Lieve Fleur Donkers,
Dankjewel voor je heerlijke taartje. Erg mooi gemaakt, zelfs het bordje, en heel lekker. 
Hij leek nog echt op mijn vriend Harry ook. Het was bijna zonde om hem op te eten.
Groetjes Trudy

zie hiernaast de foto’s

Heehoi iedereen!

Jullie hebben hem misschien al gezien, ons nieuwe paard! Eerst hadden we Pina Colada 
maar die hebben we na 2 heel leuke jaren jammer genoeg moeten verkopen omdat mijn 
broer Timon er helaas te groot voor werd. 

We hebben bijna 20 paarden uitgeprobeerd maar ze waren of te klein of niet fijn of niet 
goedgekeurd, er was altijd wel iets. Na een half jaar kwamen we bij deze uit. We gingen 
hem uitproberen en wat was hij fijn en lief. Hij was ook nog eens groot genoeg en kan 
super goed springen. Dus na 3 x hem te hebben uitgeprobeerd wisten we het zeker, dit 
werd hem! Hij moest alleen nog goedgekeurd worden, maar gelukkig was alles goed! 

Op 11 januari kwam hij dan eindelijk, Extra! Ik was natuurlijk helemaal blij! En hij heeft 
ook nog eens een heel dikke staart dus dan kan ik lekker vlechten! Alleen de naam Extra 
vonden we een beetje stom, dus na 2 weken heel veel namen bedenken waren er nog 3 
namen. En uiteindelijk wisten we het. Hij heet Everest! 

Ik hoop dat we nog heel veel (spring)plezier van onze 7-jarige KWPN ruin (v. Numero 
Uno) Everest kunnen hebben!

Groetjes Eline en ook van Timon!

P.S.:  Hij is soms wel een beetje ongeduldig en houdt heel erg van kusjes en knuffels 
geven ;-)
hierna zie je een aantal foto’s van Eline, Timon en Everest

Eline, Timon en Everest







Nieuw op de manege

Mijn naam is Janny van Dommelen en ik woon, samen met Maarten en de hond Néró, in 
Valkenswaard.

Frenecco is een ruin, geboren in 2002, van de hengst Friedenfuerst. Deze heeft Grand 
Prix gelopen onder Lisa Wilcox. Hij heeft een super karakter, is werkwillig, is mooi, maar 
laat zich ook gelden. Hij weet precies wie hij voor zich heeft en handelt daarnaar.

Mijn trainer/coach is Paul van Haarlem. Dit al gedurende 6 jaar. Eens in de 2 weken 
trainen we ook op stal van Baalen. De wedstrijden rijden we in België en we zijn M10 
geklasseerd. We proberen het maximale aan rijden eruit te halen.

Ik heb nog 2 andere paarden die met pensioen zijn, te weten Nicky Pardi V. Investment 
en thans 22 jaar oud, en Special V. Ferro en 19 jaar oud. Zij staan de hele dag lekker op 
de wei van hun welverdiende oude dag te genieten.
Als ik naar ze ga kijken dan roep ik hun namen: de oortjes gaan erop, ze kijken en ik 
zie ze denken: “Een rijbroek? Lange benen? Die kennen we niet!!!! En gaan verder met 
grazen.

hieronder een foto van Frenecco en van Nero, de hond.



Bereden politie

Geschiedenis van de bereden brigade op onze manege.
Zo’n 50 jaar is onze manege ook de huisvestiging geweest van de bereden politie van 
Eindhoven. Jammer genoeg heeft de politie afgelopen jaar besloten om de paarden van 
de bereden politie weg te halen bij onze manege.

Maar hoe kwam de bereden politie eigenlijk bij onze manege terecht:
De eerste Eindhovense bereden Brigade:
In Augustus 1942 werd ‘ter bescherming van de oogst’ een patrouille te paard van 9 man 
sterk ingesteld. Deze paarden werden gehuurd van de Oranje manege uit Tivoli.
Deze brigade heeft bestaan tot eind maart 1943. In feite was dat (hoewel van zeer korte 
duur) de eerste ‘Bereden Brigade’ van Eindhoven.

Het duurde vervolgens 24 jaar (1966) voor er weer een bereden brigade werd 
geformeerd.
De aanleiding waren de zoekakties in de Leenderheide na de moord op Corrie Hofman. 

Op 20 oktober 1966 kwamen 
de eerste politiepaarden aan 
bij het  onderkomen aan de 
Antoon Coolenlaan. Onze oude 
manege.

Op 5 maart 1971 werd 
officieel het nieuwe bureau 
en de stal van de bereden 
brigade geopend in de 
manege aan de Roostenlaan in 
het gebouw van de Vereniging 
Eindhovense Manege.

Burgemeester Witte verrichtte 
de opening door de staldeur 
te laten opentrekken door een 
van de politiepaarden (Roland) 
onder toeziend oog van de 
chef van de afdeling brigadier 
Kelderhuis.

Toen hadden de 7 ruiters en 
hun chef brigadier Kelder-
huis de beschikking over 10 
paarden. 



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



Na de opening van het nieuwe onderkomen gaven de ruiters een demonstratie in de ma-
nege. Op 26 mei 1967 kwamen de paarden naar het hoofdbureau aan de Grote Berg om 
aan burgemeester Witte getoond te worden. De eerste opleidingsmaanden zaten er op.
Vanaf toen verschenen de paarden steeds vaker in het Eindhovense stadsbeeld.

Er werd ook een veulen geboren in de eigen politiestal. Omdat het te klein bleef kon het 
uiteindelijk toch niet als politiepaard worden opgeleid.

Politiepaarden krijgen in de praktijk te maken met onrustige en soms gewelddadige 
omstandigheden.Gedegen training is dan ook onontbeerlijk en dit werd dan ook gedaan 
op onze manege.
In een volgend nummer meer over de bereden politie op onze manege.



Oproep foto’s Jubileum

Dit jaar bestaat de manege 90 jaar! We gaan daar in de Chambrière natuurlijk ook 
aandacht aan besteden. We willen daarbij graag jullie hulp inroepen. Wil je een stukje 
schrijven over de manege of hebben jullie nog foto’s van vroeger, stuur het aan ons door!

redactie@eindhovensemanege.nl
Hierbij alvast een paar oude foto’s.



Het Hoofdstelletje

Hoi allemaal,
Ik ben Kyano en ik ben 10 jaar. Toen ik 5 jaar was reed ik al 
mee met de minilessen en toen ik 7 jaar was mocht ik met de 
echte lessen meerijden.

Mijn lievelingspaarden zijn Annebel omdat ze zo goed luistert 
en lekker snel is en Cissy omdat ze zo fijn rijdt. Wel ben ik een 
paar weken geleden van Cissy af gevallen en dat was niet leuk. 
Cissy vond het nieuwe zand in de bak erg spannend. Gelukkig 
viel ik niet hard in het nieuwe zand.

Ik doe elk jaar mee met de sinterklaaswedstrijd, dat is een hele leuke behendigheidswed-
strijd. Ook heb ik dit jaar voor het eerst meegedaan met de Pinksterrit dat is een lange 
buitenrit met tussendoor een picknick, dat was ook heel leuk.  

Ik hoop nog vaak te mogen rijden op mijn 
lievelingspaarden en ook natuurlijk 
op alle andere paarden.

Ik geef het hoofdstelletje door 
aan Sem v.d. Heijden.



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2017
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 2017
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 20,60

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 2 uur
Losse rit 30,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 335,00
Pony per maand - boxje 287,00






