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Bestuursmededelingen
Viel ik even met mijn neus in de boter ;-) Het voorzitterschap nog maar net overgenomen en al meteen mee na
mogen denken over een Lustrum-feest. Super leuk, maar
ook heel tijdrovend. Een bedankje aan mijn achterban
thuis is wel op zijn plaats! Zeker de laatste weken voor
24 juni. Maar wat is het leuk om met een enthousiaste
club mensen zo’n feest te organiseren!
Je weet dat alles geregeld is en dat je er eigenlijk niks
meer aan kan veranderen maar in alle eerlijkheid moet ik
zeggen dat ik best wel zenuwachtig was! Als alles maar
goed gaat…. Als iedereen maar een fijne avond heeft…
Om 18.30 regende het en sprongen letterlijk de stoppen
waardoor ik me realiseerde dat ik maar beter kon genieten van de avond, want niet alles is te controleren blijkt
dan. Toen alles opgelost was en de avond kon beginnen,
heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk mee te krijgen
van de avond en zoveel mogelijk mensen te spreken.
Leuk om zoveel oude bekenden te zien. Maar ook nieuwe
mensen!
Ik hoop dat jullie net zo’n leuke avond gehad hebben als
ik! Bedankt voor jullie aanwezigheid! En natuurlijk voor
jullie bijdrage aan een topavond!
Deze Chambrière staat helemaal in het teken van het
Lustrum.
Femke Hoffman
voorzitter VEM

De aanloop naar het jubileum
Het jubileum komt in zicht…. En nu?
Vorig jaar kwam het puntje “90 jarig bestaan” op de agenda van de vergaderingen van
het bestuur van de VEM. In eerste instantie wilden we niet perse groot uitpakken maar
naarmate iedereen ideeën kreeg en enthousiast werd, hadden we al snel een avondvullend programma met strakke tijdslijnen. Dus toch flink uitpakken voor het 90 jarig
jubileum! Het is ook niet niks, 90 jaar!
Iedereen binnen het bestuur heeft zijn of haar vaste taken, om alle andere dingen ook
door te laten lopen, hebben we een feestcommissie opgericht die de voorbereidingen
hebben getroffen voor het feest. Naast de bestuursleden zat natuurlijk Ali van de Pol in
deze commissie, zij heeft al veel jubileumfeesten meegemaakt, dus kon ons goed adviseren en helpen. Naast Ali zaten Judith Couwenberg, Jesse van Hest en Nieke Gras in de
feestcommissie.
En dan begint het… hoe zetten we voor iedereen een leuk programma in elkaar. Voor
jong en oud. Oud leden, huidige leden, toekomstige leden en iedereen die de manege en
de vereniging een warm hart toedraagt… De contouren werden al snel duidelijk. En uiteraard moesten onze eigen leden een belangrijke rol spelen! Daarmee werd ook meteen de
knoop doorgehakt om een kinder- en ouder carrousel te organiseren. Ali en Trudy hebben
zich hierover ontfermd en een mooie proef in elkaar gezet!
Naast onze eigen leden, speelt de familie van de Pol natuurlijk ook een rol op deze
avond. Dit duurde wat langer, voordat we precies wisten wat hier ging gebeuren ;-) En
in de laatste week is het plan nog veranderd, maar uiteindelijk is alles goed gekomen en
hebben alle kinderen en kleinkinderen laten zien welke rol de paardensport in hun leven
speelt. De meeste op het paard en sommige zonder ‘echt’ paard, wat uiteindelijk een
hilarisch optreden opleverde!
Om aan iedereen te laten zien hoe leuk en breed de paardensport is, hebben we een
aantal paardensporters benaderd om demonstraties te geven. Allemaal paardensporters
op hoog niveau in hun tak van sport. Zo hadden we Janneke van Riet die een mooie Kür
op muziek reed nadat ze vragen uit het publiek beantwoord had, wat ook erg leuk was.
Laura Hoogeveen heeft ons een staaltje Eventing laten zien wat erg spectaculair was.
Via Hans Jacobs kwamen de knappe westernpaarden met ruiters in een mooi tenue laten
zien hoe onder ander het spinnen werkt. Leo van Berkel heeft gezorgd dat we naar een
Polowedstrijdje konden kijken en Erik en Sam Couwenberg hebben laten zien met hoeveel geweld een twee-span door de bocht gaat, en Johan Wijnen heeft laten horen hoe
een jachthoorn klinkt.
We wilden de avond afsluiten met een spannende rubriek, uiteindelijk is dat het Team
springen geworden. 5 teams met 3 ruiters sprongen een parcours waarin ze elkaar af
moesten wisselen na 5 hindernissen.

Alles onder het toeziend oog van Ali van de Pol en de snelste tijd wint!
En dan, na alle paardensport, wilden we natuurlijk ook een leuk feest geven. Want dat
hoort ook een beetje bij de VEM. Trudy kende een leuke band waar Doris wel eens in
zingt… Na een keertje een optreden bijgewoond te hebben, viel ook deze beslissing
redelijk snel.. En hebben we The Usual Suspects gevraagd om op deze avond de dansvloer vol te krijgen. En dat is gelukt!
Nadat het programma dan in elkaar zit, komt er nog een niet onbelangrijk detail om de
hoek kijken… Hoe krijgen we het budget sluitend. De VEM spaart jaarlijks voor een volgend Lustrum, maar dit was niet genoeg om de kosten te dekken. Dus hebben we als
bestuur samen met de feestcommissie en sommige VEM-leden onze contacten aangeschreven om op deze manier extra sponsorgeld binnen te krijgen. En dan blijkt gelukkig dat veel mensen en bedrijven ons een warm hart toedragen en ons wilden steunen
bij het rondkrijgen van de begroting. Vaak door donaties in euro’s maar zeker ook door
belangeloos mee te werken aan de avond, korting te geven op een factuur of te sponsoren in goederen. Zonder deze steun had de avond er echt anders uitgezien! Bedankt
daarvoor!
En dan, na heel wat uurtjes vergaderen, ben je het eens samen… zo gaat de avond eruit
zien. Heel spannend!! Want nu komen de vragen…. Hoeveel mensen zouden er komen?
Zijn de tenten groot genoeg, hebben we genoeg drank ingekocht, zijn er genoeg zitplaatsen, wat gaat het weer doen, etc. etc. Gelukkig zitten er in de feestcommissie en het
bestuur mensen die dit al vaker gedaan hebben, dus dan komen ook de geruststellende
woorden.. alles komt goed!

Om zo’n avond te organiseren kan je als vereniging niet zonder vrijwilligers! En gelukkig
zijn er altijd mensen die willen helpen bij de opbouw en tijdens de avond zelf. Maar ook
bijvoorbeeld een spreekstalmeester die de hele avond aan elkaar wil praten en iedereen
aankondigt. Piet Hein de Vries is hier natuurlijk geknipt voor! Dus als we alle taken verdeeld hebben en we voor alle activiteiten vrijwilligers gevonden hebben, mag het 24 juni
worden.
Voordat het 18.00 uur is, en de mensen binnen beginnen te komen, doen we nog een
laatste doorloop van het draaiboek, proberen we onze zenuwen onder controle te houden
en gaat iedereen naar zijn of haar post. Het weer zat niet mee, maar dat heeft de pret
niet mogen drukken. De tent stond vol! Maar ook langs de piste stond het vol! Wat een
mooie opkomst! Trots!!
Wij willen jullie allemaal heel erg bedanken! Voor jullie komst, voor jullie enthousiasme,
voor jullie hulp, voor jullie deelname, voor jullie bijdrage.
Speciaal dankwoord aan de sponsors, de leden van de feestcommissie, alle deelnemers
en vrijwilligers, de ruiters van de demonstraties en het teamspringen, de familie van de
Pol, Piet Hein de Vries en natuurlijk Judith Couwenberg.
Wij hebben genoten van de avond!
Op naar het volgende Lustrum!
Bestuur VEM

Terugblik door Judith
Vem 90 jaar! Wat een mijlpaal. Als eigenaar van de manege zijn wij al 18 jaar aan elkaar
verbonden. 18 jaar waarin heel veel is gebeurd. Leuke en minder leuke dingen maar
vooral een super fijne samenwerking met de diverse besturen van de Vem. De manege
en de vereniging zijn nauw verbonden aan elkaar en kunnen ook eigenlijk niet zonder elkaar. De manege “levert” de paarden, onderdak, personeel en het meeste materiaal enz.
en de vereniging zorgt voor de wedstrijden, ledenadministratie, vrijwilligers, materiaal
enz. De langste tijd die ik heb mee gemaakt in de samenwerking met de VEM is de
periode dat Ad Kuipers voorzitter is geweest. Ad heeft heel veel voor de vereniging en
voor mij betekend! Waarvoor van mijn kant heel veel dank. Ook Marie-Claire als oude
rot in het vak en Ben Laauwen als geweldige penningmeester zijn er voor mij al van het
begin af aan bij!!
Een manege draaiend houden is niet de makkelijkste taak en vergt best wat energie
maar ook vooral voor mijn omgeving! Daarom wil ik graag een paar mensen in het
bijzonder bedanken voor het feit dat ik samen met de vereniging bij heb kunnen dragen
aan dit 90 jarig bestaan: mijn kinderen Nikki en Rik van de Pol, mijn man Alex van
Gestel, mijn ouders Jan en Ans Couwenberg,

mijn fijne team van de manege en vrijwilligers met in het bijzonder Trudy Vosters!! en
Janneke van Lieshout! Monique Flohr, Jacqueline Vermeulen, Vonnie Venerius, Simone
Colen, Karel van Limpt, Vera de Goede, Nick van de Mortel, Femke Willems, Audrey
Grushka, Anika Winkel, Eliette van Griensven, Jalaine Kloppers, Job Opstelten, Daphne
Fuglistahler, Karlijn Scheepens, Pierre van Cranenbroek en nog vele anderen die ik zeker
niet wil vergeten.
Ali van de Pol die al die jaren ook in mij is blijven geloven en mij nog steeds helpt en
ondersteunt waar nodig is. Bert van de Pol die ook nog steeds een bijdrage levert en
natuurlijk Jet Colen die er altijd voor mij is voor en achter de schermen! Dan zeker niet
onbelangrijk Femke Hoffman als vriendin, voorzitter Vem en voorzitter SHEE waar heel
veel tijd in gaat zitten samen met Simone Henselmans ook als vriendin, secretaris SHEE
en vrijwilliger Vem en Frits Melgert die vooral achter de schermen heel veel betekent voor
mij, manege, SHEE en Vem.
En natuurlijk niet geheel onbelangrijk alle leden en klanten van de manege!!!
Ik denk dat we met z’n allen terug kunnen kijken op een geslaagd jubileumfeest en vind
het fijn dat ik ook een keer alle mensen kan bedanken die voor mij en voor de manege
zeer belangrijk zijn!
Idereen hartelijk dank voor jullie medewerking, deelname en komst deze avond!
Groetjes, Judith

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

Terugblik door Trudy
Zoals de meeste mensen wel weten was het 24 juni een feestdag ivm het 90 jarig
bestaan van de Vereniging Eindhovense Manege.
Samen met de feestcommissie en het bestuur hebben we een programma gemaakt.
Zonder de nodige ervaring, van ons als feestcommissie, was het meer werk dan wij
dachten. Gelukkig sprong het bestuur bij en is het ons toch gelukt om er een mooie
avond van te maken.
Vooral ook door de moeders van de carrousel die met ideeën kwamen om geld in te
zamelen.
De jeugdcarrousel is een vaste les van de woensdagmiddag. Een groep van 10 meiden
die ik dus gevraagd had of ze mee wilden doen. Super enthousiast begonnen we met oefenen, elke week weer. Na een paar weken brak Noor haar pols, dat was natuurlijk lastig
maar gelukkig herstelde ze snel en kon weer mee doen. Ik ging maar vast op zoek naar
een invaller. Weer een paar weken later valt Juul uit een boom en breekt haar bovenarm.
Erg balen want dit was natuurlijk een breuk die erg moeilijk herstelt omdat je die niet in
kan gipsen.
We hadden uitgerekend dat ze waarschijnlijk toch in juni mee kon rijden.
Maar helaas bij de controle afspraak bleek ze nog niet genoeg hersteld te zijn en mocht
ze nog een aantal weken niet rijden. Erg sneu voor Juul maar ze kon dus niet meer mee
doen. Toen hebben we Noemi gevraagd om mee te rijden en dat wilde ze graag.
Ik heb Juul daarom toch een klein rolletje gegeven om er toch bij te horen.
Het was erg sneu voor haar en zo heeft ze toch een beetje mee kunnen genieten.
Ook Moeson was op het laatste moment uitgeschakeld en Sanneke werd ingezet. Ook
weer spannend want die moest ook nog voorop lopen met Kris. Het zat ons dus niet mee.

Deze carrousel werd live begeleid door Doris op piano. Dit was ook nog spannend hoe dit
ging, daarom hebben we vrijdags even geoefend met de paarden erbij. Dat ging gelukkig
prima en was ook super gaaf om te horen. Het leuke van de dames carrousel was dat het
de ouders van de kinder carrousel waren. De meesten hebben als kind ook bij mij in de
les gereden. Een paar rijden alleen nog maar buiten met mij en sommige rijden helemaal
niet meer, maar werden gewoon gedwongen om mee te doen. Die hebben ook maar een
paar keer geoefend met Ali en ze deden het super. Het ging er vooral om hoeveel plezier
ze hebben in het rijden samen met hun dochters.
Zaterdagochtend al vroeg waren er al verschillende mensen in de weer om alles in orde
te krijgen. Tom van Tuijl was met de muziek bezig, door de condens van de tent deed
niet alles het, dus werden de hulptroepen ingeschakeld. Gelukkig deed daarna alles het
weer.
Alle kinderen waren op stal om hun
paard, het zadel en hoofdstel mooi te
poetsen. Ook waren er mensen die
alle paarden kwamen invlechten en
bandageren. Het kon dus niet fout
gaan. Maar helaas, toen begon het
te regenen. Heel de week mooi weer
en nu werd dat verpest. De piano van
Doris werd snel onder een zeil gestopt
maar er was toch water in een van de
stekkers gekomen waardoor er dus
een stroomstoring kwam. Toen de
band kwam en wilde gaan spelen viel
alle stroom uit en dat was voor Tom
geen pretje.
Ik was al heel zenuwachtig maar nu werd ik toch wel echt heel nerveus. Ik heb mezelf
dan ook 45 minuten niet meer laten zien en me met kalmeringspilletjes opgesloten.
Judith, Femke en Tom wilde ook wel een pilletje en zo werden we weer wat relaxter.
Gelukkig hebben veel mensen hier niks van gemerkt omdat het meteen in het begin was.
Het was alleen een beetje donker en stil maar verder denk ik niet dat iemand er last van
heeft gehad. Eindelijk konden we beginnen. Femke deed met Piet Hein een openingswoordje en de dames carroussel ging van start.
Door de regen kwamen er hier en daar wat paraplu’s omhoog wat natuurlijk voor
sommige paarden ook weer spannend was, maar toch reden ze netjes hun proefje.
Toen was het de beurt aan de kinderen. Met gespannen snoetjes reden ze hun proef
keurig, met hier en daar een kleine aanpassing omdat het toch iets te veel plu’s waren,
maar dat weten alleen wij want niemand wist hoe de proef werkelijk ging. Wat was ik
trots op deze meiden en vooral ook op Doris, die dat toch maar mooi doet zo live spelen
in de regen voor al die mensen.
Daarna kwamen er verschillende takken van de paardensport voorbij. Waaronder:
dressuur, eventing, mennen tweespan, western, polo en de blazers van de jacht.

Nu was het de beurt aan de kinderen van familie Van de Pol met hun kinderen. Nu kent
bijna iedereen onze familie, dus dan snap je ook dat het een hele prestatie is om dit met
mijn ‘schattige’ broers te doen. Vooral voor dit onderdeel was ik het meest zenuwachtig.
Nooit geoefend, alles alleen moeten regelen en maar hopen dat ze er op tijd bij zijn.
Ik zou met Doris een pas de deux rijden. Henk zou met Christian en Amy wat springen.
Bert wilde met Nikki iets anders doen. Cees kon niet rijden omdat hij een ongeluk heeft
gehad. Nou dat beloofde iets moois te worden.
Rik, Alwin, Bo en Tim zijn de jongens van de familie en hebben nou net helemaal niks
met paarden, dus daar moest ik iets anders op verzinnen.
Een week voor de datum vroeg Nikki wat ze moest doen met Bert. Ja dat kon dus niet
meer geregeld worden, dus ik zei rij maar achter Doris en mij aan. Ons mam, Ali, werd
ook al steeds benauwder dat het niet goed kwam, maar ik probeerde haar maar gerust
te stellen dat alles in orde was. En dat we al hard aan het oefenen waren. Op donderdag
begreep ik dat Henk en Christian ook niet gingen springen dus ook die werden achter ons
in de rij gezet. Christian had al 5 jaar niet meer op een paard gezeten en vond springen
dan toch wel iets te spannend.
Nou nog snel even 5 minuten voordat we op moesten treden in de buiten manege oefenen, zodat we in ieder geval hetzelfde konden groeten, en daar gingen we van start.
Henk zat op een hengst en kon dus niet echt dicht bij de andere paarden rijden, ook
lekker dan, maar goed we hebben het toch gedaan.

Aan de reacties te horen was het meer een komische act dan wat anders, maar we
hebben laten zien dat we trots met onze kinderen willen rijden.
Toen kwam Amy met Kareltje om nog wat sprongetjes te laten zien. Amy is super
fanatiek en zal Henk en Frida wel achterna gaan met haar talent. Dat zou natuurlijk wel
heel leuk voor Henk zijn. Heb je 2 zonen die niet willen paardrijden, toch jammer.
De 4 jongens kwamen nog met een nep
paard op en stalen de show met hun proef.
Op het laatst werd er een springwedstrijd
gehouden met verschillende pensionklanten
van de manege en ook wat wedstrijdruiters
die veel met de manege te maken hebben.
Dit was leuk om te zien en de avond werd
afgesloten met een feest met een leuke
band.
Het was super gezellig en heel leuk dat Bo
en Doris nog even met de band mee
mochten spelen. Dan ben ik toch wel echt
super trots.
Het was heel leuk om alle oude bekenden
weer eens te zien. Ook heel fijn dat er veel
van de familie Van de Pol waren. Dat geeft
toch een fijn gevoel dat ze het waarderen
wat, vooral Judith, probeert voort te zetten.
Ik denk dat het een geslaagde avond was en
dat we ondanks het weer een mooie show
hebben neergezet.
Iedereen super bedankt voor alle hulp,
zonder jullie was het niet gelukt.
Groetjes, Trudy

foto impressie van de avond

Terugblik door Brigitte
Ik had de verantwoordelijkheid over het parcours, moest zorgen dat de hekjes en letters
voor de dressuur er stonden, dat er tonnen e.d. lagen voor de western demo, dressuurring weer verkleinen enz. Als laatste moesten in zeer korte tijd de hindernissen voor de
springwedstrijd klaargezet worden, dankzij Bert, Martijn en Mark en nog vele anderen die
hebben geholpen is dit gelukkig ook snel gelukt en kon de laatste demonstratie beginnen.
Helaas had het weer ons een beetje in de steek gelaten, maar voor zover ik heb gehoord
heeft iedereen de demonstraties leuk gevonden. Ik heb me hierna snel omgekleed en
was toen eindelijk klaar voor de feestavond.
Al met al is het opzetten van zo’n avond best veel werk en vooral ook heel spannend of
het allemaal wel gaat lukken, maar het is dan heel fijn om te horen dat velen hebben
genoten. Bedankt voor jullie belangstelling.
Brigitte
Secretaris VEM

Film en foto’s

Bestel nu de video
en foto’s
van het lustrumfeest!
Voor slechts € 25,- krijg je een 32GB USB-stick
met daarop de video’s van het showprogramma
en de foto’s gemaakt tijdens dit
geweldige evenement!
De bestellijst hangt in de foyer.

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

Ali’s Angels
Angels te paard
September 2016. Het jubileumjaar van onze manege komt in zicht en onze kinderen
gaan onder de begenadigde leiding van Trudy oefenen voor een heuse carrousel. Wij als
moeders zijn, zoals het behoort, trots op onze meiden die inmiddels behoorlijk kunnen
paardrijden.
Maar dan gebeurt het onvermijdelijke. Iemand wiens naam we niet noemen (maar het
begint met een A en eindigt op Li) krijgt het lumineuze idee voor een mama carrousel
aangezien bijna alle mama’s van de woensdagmiddagles rijden of in het verleden paard
hebben gereden. Gezwicht door de groepsdruk en enthousiast als we zijn zeggen we ‘ja’
zonder ons te realiseren waarop we eigenlijk ja gezegd hebben. Als we dan ook nog te
horen krijgen dat Ali zelf de instructie gaat verzorgen zijn we alle zes om. Hoe weten we
nog niet, maar we gaan dit doen.
De agenda’s worden getrokken, plannen worden gemaakt en dan blijkt al snel dat het
makkelijker is om 10 kids bij elkaar te krijgen dan 6 drukke mama’s en Ali.
Maar dat mag de pret niet drukken. Al op de eerste avond is een ding heel duidelijk; wat
er ook gaat gebeuren, hoe we ook gaan rijden, de Ali’s Angels zijn geboren en we gaan
onze stinkende best doen om er iets behoorlijks van te maken.

En onze stinkende best hebben we gedaan. De eerste paar keer waren we gebroken na
de les, alles deed pijn en carrousel rijden bleek toch iets lastiger te zijn dan de rondjes
die we normaal rondhuppelen in het bos. Maar als er iemand een groep samen kan brengen en letterlijk recht kan zetten is het Ali wel en na een keer of drie begonnen we zelfs
te geloven dat we dit tot een goed einde konden brengen.
Maar daar waar wij dachten dat we zo langzamerhand alles onder controle hadden sloeg
het noodlot toe: Ali kwam met de randvoorwaarden voor onze verschijning; namelijk dat
we in officieel tenue moesten; dus jasje, hoedje en de onvermijdelijke witte broek!
Serieus! Hebben jullie ooit een moeder gezien die gracieus is in een witte strakke broek!!
Wij niet. Maar professioneel als we zijn heeft ons dat niet tegengehouden. Dus we hebben het hoedje vastgespijkerd op onze hoofden, onze laarzen gepoetst, blouses gezekerd
met veiligheidsspelden zodat er geen (onverhoopt) schouwspel zou volgen en ja, de
getergde witte broek aangetrokken. Alles hebben we gedaan voor onze manege.
En heel eerlijk, we hebben genoten van ieder moment met elkaar voor de les, tijdens de
les en zeker na de les want iedereen die Ali en Trudy kent weet dat de combinatie van
deze beide dames garantie is voor heel, heel veel pret.
We zullen nooit een Anky worden maar wij hopen oprecht voor Anky dat zij net zoveel
plezier en lol heeft gehad als wij de afgelopen maanden met ‘onze Ali’.
Dank je wel Ali en Trudy, we hebben onvergetelijke momenten meegemaakt.
Liefs,
Doortje, Hanneke, Henriette, Maud, Nieke, Rachel

Hoe vond jij het Lustrumfeest?
We vroegen een aantal leden hoe zij de avond hebben beleefd, hieronder wat korte
reacties. Ben jij ook geweest dan horen we graag hoe jij het hebt gevonden! Mail ons dan
op: redactie@eindhovensemanege.nl
Naam: Loek Talpe
In welke les rijd je? Nu nog op de maandag 16:00 bij Trudy in de miniles en vanaf oktober mag ik naar de gewone les op woensdag.
Hoe lang kom je al op de manege? Al vanaf dat ik 5 jaar ben, dat is nu bijna 3 jaar
Wat was het leukste van het feest? Het allerleukste vond ik alle demonstraties en dan
vooral de eventing!!!
Naam: Petra van Weegberg
In welke les rijd je? Dinsdagavond 21 uur.
Hoe lang kom je al op de manege? Ruim 40 jaar.
Wat vond je van het feest? Het was een groot showspektakel waar veel takken van de
paardensport werden getoond. De sfeer was prima, de band had er zin in en voor de rest
moet je zelf zorgen. Ik vond het gezellig.
Wat was het leukste van het feest? Het allerleukste vond ik dat veel familieleden van Van
de Pol de moeite hadden genomen om deel te nemen aan het spektakel en daarmee hun
eerbetoon aan de grondlegger betuigden.
Naam: Isabelle Budziak
In welke les rijd je? Donderdagavond 20:00 - 21:00.
Hoe lang kom je al op de manege? 17 jaar.
Wat vond je van het feest? Gezellig feest, leuke demonstraties en shows, jammer dat
vanuit de tent niet altijd alles even goed te zien was wat er werd gepresenteerd.
Wat was het leukste van het feest? De diverse demonstraties en shows, erg divers en
leuk om naar te kijken.
Naam: Maria Adang
In welke les rijd je? Woensdag bij Trudy 13.30.
Hoe lang kom je al op de manege? 1,5 jaar.
Wat vond je van het feest? Superleuk.
Naam: Jill Boogers
In welke les rijd je? Woensdag half 2.
Hoe lang kom je al op de manege? 3 jaar.
Wat vond je van het feest? Leuk.
Wat was het leukste van het feest? De show en met mijn vriendje bij de paarden kijken.
Misschien hebben jullie zelf ook nog leuke foto’s gemaakt tijdens de avond? Stuur ze aan
ons en we plaatsen ze in 1 van de volgende Chambrières.

De Stichting Eindhovense Manege
Deze zomer is het 90-jarig bestaan gevierd van de Vereniging Eindhovense Manege.
Wat veel van de huidige leden niet weten, is dat er ook een Stichting De Eindhovense
Manege bestaat. Deze Stichting is opgericht in maart 1970.
De reden hiervoor was het feit dat de toenmalige Eindhovense Manege, eveneens gevestigd te Stratum, maar op de plaats waar nu de watertoren staat, bij de meesten bekend
als de 3 witte bollen, plaats moest maken voor de bouw van deze watertoren.
Door ingrijpen van dr. ir. Frits Philips, hij heeft destijds de grond waar de huidige
manege is gevestigd, in erfpacht gegeven, en heeft een renteloze, niet opvorderbare
lening verstrekt aan de Vereniging Eindhovense Manege, is het mogelijk geweest een
nieuwe manege te bouwen.
Hiervoor moest een Stichting worden opgericht, die moest zorgdragen voor bouw en
exploitatie van de manege. Evenals voorheen werden de huurders Ali en Cees van de Pol
en de Bereden Brigade van de Gemeente Politie Eindhoven.
De bestuursleden van de nieuwe Stichting waren leden van de Eindhovense Manege, aangevuld met de architect die verantwoordelijk was voor de bouw. Voor het horeca gedeelte
werd een aparte huurder aangetrokken.
Momenteel is de Stichting niet meer de eigenaar van de manege, maar heeft alleen nog
een adviserende en controlerende taak. Het huidige bestuur van de S.E.M. heeft het
voornemen om de komende tijd meer over het ontstaan van de S.E.M. en de bouw van
de manege te publiceren in de Chambrière, waarvoor wij nu doende te zijn te trachten
oud fotomateriaal te achterhalen.
Wij als Bestuur van de S.E.M. wensen de Vereniging heel veel succes, en we hopen met
veel van de huidige leden ook het honderd-jarig bestaan te mogen vieren.
Hans van de Molengraft
Secretaris S.E.M.

Oproep nieuwe redactieleden
In dit nummer heb je weer kunnen zien dat er veel mooie dingen worden georganiseerd
op onze manege en dat er een heel actieve vereniging is. Vind je het leuk om hierover te
schrijven of op een andere manier mee te werken aan het samenstellen van de
Chambrière, we zijn nog op zoek naar nieuwe redactieleden! Wil je meer weten?
Mail ons op: redactie@eindhovensemanege.nl

Terugblik door Ad Kuipers
Tijdens mijn 13-jarig voorzitterschap, van 2003 tot 2016 heb ik 2 ‘jubileum-feesten’
mogen meemaken. Het 80-jarig en 85-jarig bestaan. Uit ervaring weet ik dat een
gedegen voorbereiding belangrijk is om een goed, gezellig en memorabel evenement te
organiseren.
Voor het 90-jarig bestaan heeft het huidige VEM bestuur, met veel vrijwilligers, een mooi
en gezellig feest georganiseerd. Compliment hiervoor!
Gezellig is het altijd als je veel paardenmensen bij elkaar brengt en zorgt voor goede
muziek, hapjes en natuurlijk drank.
Wat het lustrum deze keer uniek maakte waren de diverse demonstraties van verschillende disciplines van de paardensport, uitgevoerd door bijna allemaal leden van de
Vereniging Eindhovense Manege.
Mij was gevraagd om mee te doen aan een springwedstrijd als deelnemer voor de groep
met Boy Peels en Frida Berggren. Voor mij als amateur en oudste deelnemer een eer
om mee te mogen rijden met amazones en ruiters die succesvol beroepsmatig dagelijks
bezig zijn met de paardensport. Voor deze springwedstrijd werden deelnemers in 5 groepen verdeeld.Iedere groep bestond uit 3 ruiters/amazones waarvan de eerste ruiter door
de starttijd reed en hindernis 1 t/m 5 met een max hoogte van 100cm sprong. Nadat
Ruiter 1 de laatste sprong genomen had startte direct ruiter 2 voor de volgende 5 hindernissen (115 cm) en na ruiter 2 startte ruiter 3 voor de laatste 5 hindernissen (130cm) en
passeerde de finishlijn.
De totaaltijd werd opgenomen met daarbij 2 seconden voor elke springfout.
Eerlijk gezegd was ik een beetje nerveus voor de wedstrijd en heb dan ook pas een pilsje
genomen nadat de spring demonstratie was afgelopen. Je wil toch voor zoveel eigen
publiek niet afgaan. Gelukkig had Icaro dezelfde gedachte als ik en sprongen we samen
foutloos de vijf eerste hindernissen.
Dank aan alle vrijwilligers, bestuur en directie Eindhovense Manege voor deze mooie
avond. Voor het 100 jarig jubileum van de Vereniging Eindhovense Manege wil ik me nu
alvast opgeven.
Ad Kuipers

Veel dank aan alle sponsoren!!!
Onze grote dank gaat uit naar alle sponsoren, vermeld op de volgende pagina.

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.

