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Bestuursmededelingen
Beste leden,
De meeste vakanties zitten er weer op.
Het Ponykamp en de Ruiter-2-daagse waren geslaagde
activiteiten, evenals de SHEE wedstrijd.
Er staat nog een KNHS wedstrijd op de agenda en wel op
22-23-en 24 september. Je kunt inschrijven om hier aan
deel te nemen tot 17 september.
Graag willen we ook de vrijwilligers vragen om voor deze
laatste wedstrijd je te melden bij Judith, want we hebben
jullie hard nodig.
Aan het 90-jarige jubileum wordt in de volgende
Chambrière extra aandacht geschonken. Je kunt ook nog
de video en de foto’s bestellen via de bestellijst in de
Foyer! (€ 25,- inclusief een USB-stick, dus eigenlijk geen
geld).
Je steunt hiermee de vereniging, maar vooral zijn het
schitterende beelden van een uniek feest.
Het 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
22-24 sep 2017 KNHS Springen paarden/
		pony’s

Zandhappers
29-06
01-07
11-07
11-07
11-07
12-07
12-07
14-07
22-07
08-08
14-08
16-08
19-08
21-08
21-08
23-08

Isabelle Budziak
Ellen Kemkers
Rozemarijn Luchies
Flo Schoenmakers
Marcella Lubbers
Fleur Donkers
Sam v.d. Hoogen
Jasmijn Vereggen
Maria Adang
Linda Bijlard
Eline van Leiden
Anne Gras
Evi Oomens
Julia Bax
Nienke Kinmann
Bobby Geldens

15 okt 2017

FNRS dressuur

26 nov 2017

Sinterklaaswedstrijd

17 dec 2017

FNRS dressuur

25/26 dec 2017 Kerstrit(ten)
6 januari 2018 Slipjacht Waalre
25 feb 2018

FNRS dressuur

1/2 april 2018

Paasrit(ten)

10 mei 2018

Hemelvaartrit (?)

20/21 mei 2018 Pinksterrit(ten)
27 mei 2018

FNRS dressuur

Alle data zijn onder voorbehoud

Afscheid van Karlijn
September 2011 ben ik begonnen met lesgeven bij de Eindhovense Manege. In eerste
instantie gaf ik alleen op dinsdagavond les, van 19.00 u tot 22.00 u. Al snel kwamen de
woensdagavondlessen erbij. Deze groepen heb ik in totaal bijna 6 jaar lang instructie
gegeven. Tussendoor heb ik de donderdagavondlessen nog een tijdje gegeven en ook
de vrijdagmiddag, vrijdagavond en zaterdagochtend groepen heb ik een tijd lang les
gegeven. Al met al heb ik dus aardig wat lesklanten leren kennen in de jaren dat ik heb
lesgegeven!
Ik heb het lesgeven altijd met veel plezier gedaan. Wat hieraan absoluut mee heeft
geholpen is de leuke sfeer en de enthousiaste mensen in mijn lessen. We hebben veel
gekke dingen meegemaakt op buitenrit, hard gelachen tijdens de lessen en aan de bar en
af en toe ook spannende momenten meegemaakt als de paarden fris waren.
Afgelopen mei heb ik mijn laatste les gegeven op de Eindhovense manege. De drukte
rondom mijn baan in combinatie met het lesgeven maakte dat ik niet meer genoeg tijd
overhield voor mijn eigen paarden en mijn privéleven. En na bijna 6 jaar lang lesgeven
heb ik besloten hiermee te gaan stoppen. Jullie zullen mij nog geregeld zien op de
manege, sowieso tijdens de springwedstrijden als deelnemer of vrijwilliger, maar ook zal
ik nog af en toe een keer invallen voor één van de andere instructeurs.
Ik wens jullie allemaal veel plezier en
succes met jullie verdere paardrijdcarrière en tot ziens!
Groetjes van Karlijn

hiernaast zie je een foto van Karlijn
tijdens 1 van de wedstrijdjes op de
manege

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

Ponykamp
Het ponykamp was dit jaar weer een groot succes, de kinderen hebben allemaal een
korte impressie geschreven.
Rob: Heel erg bedankt voor het super leuke ponykamp!!!
Emilie: Het was een super gezellig ponykamp met veel lol.
Noortje: Ik vond het springen super leuk op Fabio.
Ellen: We sliepen met zijn elven in een aanhanger, dat was super leuk!
Nina: We hebben ook zonder zadel gereden met een paar pony’s. En een wedstrijdje
gedaan.
Vera: We hebben op ponykamp voltige gedaan en dat was heel leuk.
Noortje Voets: Ik moest eerst met de huifkar en daarna op Tiara, dat was heel leuk!

Deveny: Het was heel leuk met Zoë, Nina en de rest en het springen was heel leuk op
Whitney.
Susan: We hebben veel verschillende dingen gedaan zoals springen en een tocht met de
huifkar. Dat was allemaal heel erg leuk, mijn verzorgpaard was Moontje.
Zoë: Het ponykamp 2017 was heel leuk. Met alle kinderen was het super en de tocht met
de huifkar was ook super leuk. Mijn verzorgpony was Benny.
Lynn: Het was heel leuk en gezellig met iedereen!
Nine: Zaza was mijn verzorgpaard en ze was heel lief. Met Cissy springen was het
leukste.
Lisa R.: Het was super leuk en erg gezellig, het springen was erg leuk en mijn verzorgpony was Sanneke, en daar ben ik heel blij mee!
Kris: Ponykamp 2017 was super leuk en gezellig! Mijn verzorgpony was Moeson! Het
leukste vond ik dat ik weer even op Moeson kon rijden. Ik heb het erg naar mijn zin
gehad.

Fieke: Het was super leuk en ik had Tiara als verzorgpaard. Springen op Palenque was
ook super leuk.
Erik-jan: Het was een super leuk ponykamp met veel spelletjes.
Charlotte: Ik het het super leuk gehad en vind het jammer dat het voorbij is!
Lisa Z.: Dit is mijn derde ponykamp, maar het wordt steeds leuker. Ik vind het jammer
dat het voorbij is.
Milou: Het was super gezellig. Flower was de verzorgpony van Vera en mij.
Isis: Mijn verzorgpony was Fabio. Verder heb ik het hele ponykamp op Fabio gereden.
Amy: Ponykamp was heel leuk. Ik heb er erg van genoten en mijn verzorgpony was samen met Rob Annebel.
Jitte: Mijn eerste keer ponykamp was super gezellig, mijn verzorgpaard was Limit. Ik
vond voltige het leukst. Ik heb gesprongen met Tiara en dat was super leuk.

Elise: Ponykamp 2017 was super leuk en gezellig. Aladin was mijn verzorgpaard en ik
heb er erg van genoten.
Mischa: Ponykamp was heel gezellig. Mijn verzorgpony was Jip, ik deed samen met Floor.
Het was heel leuk!!
Floor: Ponykamp was heel leuk, de hele week heb ik op Benny gereden.
Noor: Hoi beste lezers ik vond dit jaar ponykamp echt super leuk, tot volgend jaar!
Lieve: We hebben super leuke dingen gedaan en hadden altijd lol.
Teddy: De buitenritten en de bonte avond waren leuk. Ik heb veel plezier gehad op het
ponykamp.
Anne: Dit is mijn derde ponykamp en het wordt steeds leuker, jammer dat het voorbij is.
Ook hiernaast op de volgende 2 kleurenpagina’s zie je nog foto’s van het ponykamp.

Foto’s Jeugd carrousel Lustrum

Jeugd carrousel Lustrum
Beste lezers,
Wij hebben voor het 90-jarig bestaan van de manege een carrousel gereden. We
hebben 8 maanden geoefend en het was altijd leuk, gezellig en we hebben altijd veel lol
gehad. Trudy gaf ons altijd tips en hielp ons super goed bij het oefenen van de carrousel.
Voor het feest hebben we flyers uitgedeeld en geld opgehaald. En toen was het zover, de
dag van de carrousel. We waren op de manege en de pony’s kregen een make-over, net
als wij. De pony’s werden gewassen en gepoetst en gevlochten. Wij vonden het toen al
spannend en daardoor bedachten we een yell: “Paarden, paarden, paarden, we zullen het
gaan halen!”
Er waren ondertussen ongeveer 250 mensen binnen gestroomd. En wij stonden al klaar
om te beginnen. Toen was het zover, we deden de yell nog 1 keer en we gingen de ring
in.
De live muziek (gespeeld door Doris) begon en we gingen los (ook de paarden!). Het
optreden ging bijna vlekkeloos maar het applaus ging fout, Sanneke schoot de ring uit.

Na de carrousel gingen we met zijn allen chillen in de chillhoek en onze ouders gingen
helemaal los in de tent. We willen ook graag Trudy, Doris en alle mensen die ons hebben
geholpen bedanken voor alles.
Groetjes,
Anne, Elise, Lynn, Noor, Noortje, Noemi, Emilie, Lieve, Kris, Charlotte en Juul.
In een volgende uitgave van de Chambrière lees je nog meer over het lustrumfeest.

In memoriam: Moeson
Op 27 juli heb ik met veel pijn in mijn hart, kippenvel en een heleboel tranen afscheid
genomen van mijn super bijzondere vriendje Moeson. Samen hebben we heel wat uurtjes
gereden in die 13 jaar dat ik op de manege kom. Vooral de laatste jaren bijna iedere
week. Moeson is 23 jaar geworden. Hij had veel pijn in zijn benen. Na een tijdje stil staan
weer een lesje meelopen, maar de conclusie was dat het niet beter werd. Toch had ik er
geen rekening mee gehouden dat ik afscheid van Moeson moest nemen.
Met Moeson had ik echt een ‘click’. Ik kon met hem ‘lezen en schrijven’. Het grappigste
was dat hij net als een hond pootjes kon geven. Iedere week kreeg hij een kilo wortels
als beloning. Hij was een echte knuffelkont.
Ik voel me toch wel een beetje verloren als ik nu de stal binnen kom. Verschillende
nieuwe paardjes zijn de laatste tijd gekomen. Maar een ‘click’ heb je niet zomaar. Samen
met Harry is Moeson vertrokken. Lieve Moeson ik ga je ontzettend missen.
Mieke Vriens

In memoriam: Polo
Polo was een lief maar wel een beetje een bang paard. Hij hield er van om geborsteld
te worden, maar met niet te veel mensen om zich heen, dat was toch een beetje eng.
Hij was super braaf met het borstelen je mocht alles doen behalve bij zijn oren. En als
ik Polo een snoepje gaf dan ging hij altijd eerst ruiken en dan pas eten. Een keer gaf ik
hem een liksteen en hij vond die zo lekker dat hij niet wou stoppen met het eten van de
liksteen.
Polo was echt super braaf tijdens het rijden. Je kon iedereen op hem zetten of het een
volwassene was of een kind, een gevorderde of een beginner het maakte niks uit hij
was super lief. Hij deed niks tijdens het rijden behalve als hij schrok maar daar kon hij
niks aan doen. Een keer durfde Hurricane niet langs de bomen af en mocht ik helemaal
voorop met Polo galopperen in het bos. Dat was super leuk.

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

Polo en ik hebben misschien niet een lang verhaal maar we kenden elkaar ook nog niet
zo lang. Polo ik blijf van je houden en ik vergeet je nooit meer rust zacht vriendje……..
Nalino Karsmakers

De koninklijke familie te paard
Bianca en Caroline bezochten deze zomer de Koninklijke Stallen in Den Haag. We willen
jullie in de komende Chambrières wat meer vertellen over de koninklijke familie en hun
paarden. Een stukje geschiedenis en ook over hoe de stallen er nu uit zien. In dit eerste
deel een klein stukje geschiedenis. In de volgende nummers meer.
Paarden en vorsten horen al eeuwen bij elkaar. Niet alleen omdat paarden een
gemakkelijk vervoermiddel waren en op het slagveld voor wendbaarheid en overzicht
zorgden. Paarden zijn ook altijd geassocieerd met kracht en fierheid. Zij werden
afgebeeld als edele dieren.
Een vorst te paard kan zijn gezag en macht onderstrepen. Niet voor niets zijn er wereldwijd veel beelden te vinden van koningen en andere vorsten te paard, zo ook in Nederland. Voor Paleis Noordeinde staat een standbeeld van
prins Willem van Oranje te paard.
Op het Buitenhof, bij de Hofvijver in Den Haag, staat er
1 van Willem II op zijn ros, een kopie van een beeld in

Luxemburg. En op het Amsterdamse
Rokin staat een ruiterstandbeeld van
koningin Wilhelmina. Het enige van
een Nederlandse vorstin te paard.
Zo horen Paarden dus al generaties
lang helemaal bij de Oranjes. Koning
Willem II liet zelfs zijn paard Wexy
opzetten omdat hij geen afscheid van
het dier kon nemen. Wexy, die net
als zijn baasje gewond raakte in de
Slag bij Waterloo, staat daardoor nog
altijd in de tuigkamer van de
Koninklijke Stallen.

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 tarieven in euro’s
Groepslessen tot 18 jaar
kwartaalkaart bank/contant
kwartaalkaart aut. incasso
Losse les

176,50
172,00
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
Privéles manegepaard half uur
Privéles eigen paard/pony
Privéles gezamenlijk (2 pers.)

50,00
30,00
40,00
60,00

Buitenrit 2 uur
Losse rit

30,00

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 2017
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
20,60
Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

