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De toekomst van de
manege en de Vereniging
Beste leden van de VEM,
Onlangs hebben jullie een email van Judith ontvangen.
Zij geeft hierin duidelijk te kennen te gaan stoppen met
de manegeactiviteiten op de Eindhovense Manege.
Als Vereniging Eindhovense Manege (VEM) gaan wij
natuurlijk alles in het werk stellen om een passende
oplossing te vinden, waarbij de manegeactiviteiten voor
onze 400 leden doorgang kunnen vinden. Het zoeken
naar een passende oplossing doen we met behulp van
een speciaal opgerichte werkgroep waarin leden van het
bestuur van de Stichting Eindhovens Manege (SEM) en
de VEM zitten, aangevuld met adviseurs die al zeer lange
tijd op de manege komen en ook geruime tijd in het VEM
bestuur hebben gezeten.
De eerste bijeenkomst van deze werkgroep heeft plaats
gevonden en onze gezamenlijke voorkeur gaat uit naar
een scenario waarbij de leden van de VEM gehuisvest
blijven op de huidige locatie. Deze mogelijkheid wordt
momenteel onderzocht. Zodra er meer nieuws is, informeren wij jullie via onze website, via de Chambrière of
via email.
Wij vragen jullie begrip voor de tijd die het kost om de
opties goed te kunnen onderzoeken. Uiteraard streven wij
ernaar om deze periode zo kort mogelijk te houden.
Heb je zelf nog interessante tips, ideeën of suggesties
voor het voortbestaan van de Vereniging Eindhovense
Manege, dan kun je die mailen naar:
toekomst@eindhovensemanege.nl
Heb je vragen, spreek ons gerust aan!
Namens het VEM bestuur,
Femke Hoffman, Ben Laauwen
Vereniging Eindhovense Manege
Roostenlaan 313,5644 BR Eindhoven

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
25/27 mei 2018 KNHS Springen paarden
3 juni 2018

FNRS dressuur

9/10 juni 2018 KNHS Springen paarden/
		pony’s
30 juni/1 juli
KNHS Dressuur
		paarden/pony’s
6-9 juli 2018

Ponykamp

15-16 aug 2018 Ruiter-2-daagse
18-19 aug 2018 KNHS Springen paarden
1-2 sep 2018
		

Zandhappers
08-03
17-03
28-03
31-03
07-04
07-04
11-04
11-04
17-04
21-04
28-04
02-05
03-05
04-05
04-05
09-05

Tara van Mil
Josje Geldens
Jill Boogers
Vera Poelman
Ilse Peter
Daphne Fuglistahler
Flo Schoenmakers
Caro van Oostenbrugge
Liese de Graaf
Sunny Sun
Lynn Culleton
Caro van Oostenbrugge
Lieve Seunties
Bregje Kruijzen
Cathrin Zaky
Fleur Donkers

KNHS Springen paarden/
pony’s (derby)

Alle data zijn onder voorbehoud

Bestuursleden bedankt !
Op 26 februari heeft er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering blikten we terug naar 2017, en vooruit naar 2018.
De notulen van deze bijeenkomst, kunnen jullie vinden op de website van de
Eindhovense Manege.
Een van de onderdelen tijdens de ALV is de bestuurssamenstelling. En dat was dit jaar
best wel een spannend onderdeel!
Al geruime tijd was bekend dat 3 bestuursleden zouden aftreden en zich niet meer
herkiesbaar stelden voor een nieuwe periode.
Marie-Claire Wijnen, Brigitte Dijstelbloem en Antonio van Tuijl hadden aangegeven zich
niet herkiesbaar te stellen.
Hiervoor hebben 3 nieuwe kandidaten zich aangemeld! Ingrid Elbersen, Petra van Weegberg en Sylvie van Deursen. Zij zullen zich verder voorstellen in de Chambrière.
Op het laatste moment gaf ook Henriette Kuiper aan zich niet herkiesbaar te kunnen stellen wegens privé omstandigheden. Daarvoor natuurlijk alle begrip… Maar te kort dag om
nog een 4de kandidaat te vinden.
Tijdens de ALV hebben we de leden gevraagd of ze akkoord gingen met een tijdelijk
bestuur van 6 leden, waarbij we op zoek gaan naar een 7de bestuurslid. Om toch een
oneven aantal stemmen te kunnen genereren, zal de stem van de voorzitter dubbel tellen
tot dat we een 7de kandidaat gevonden hebben. De aanwezige leden zijn hiermee
akkoord gegaan tijdens de vergadering.
Graag wil ik Marie-Claire, Brigitte, Antonio en Henriette heel erg bedanken voor hun
jarenlange inzet voor de VEM en alles eromheen!
Marie-Claire heeft zich sinds 2004 op verschillende manieren ingezet voor de vereniging,
ook middels de activiteitencommissie. En de laatste jaren als Vicevoorzitter en steun en
toeverlaat van mij persoonlijk. Een bak aan ervaring, gelukkig heeft Marie-Claire
aangegeven betrokken te willen blijven via de zijlijn. Zeker tot we een 7de kandidaat
gevonden hebben.
Super fijn!
Brigitte Dijstelbloem heeft zich ook jaren ingezet voor de vereniging, en is sinds 2007
bestuurslid. Gelukkig kunnen we ook nog steeds op Brigitte rekenen tijdens het buitenseizoen en andere activiteiten. In het bestuur maakt ze plaats voor ‘nieuw bloed’.
Iets minder lang hebben Antonio van Tuijl (2016) en Henriette Kuiper (2017) in het
bestuur gezeten, beiden komen wel al jaren op de manege, waardoor ook zij een hele
berg ervaring mee brachten.

Namens het bestuur wil ik alle afgetreden bestuursleden hartelijk bedanken voor alle tijd,
steun en inzet, maar ook vooral voor de gezelligheid! Dat is toch ook erg belangrijk als je
veel tijd met elkaar doorbrengt.
En gelukkig zien we elkaar nog regelmatig tijdens activiteiten op de manege!
Bedankt!!!
Femke Hoffman

Even voorstellen: Ingrid
Hallo allemaal,
Hierbij wil ik me graag voorstellen als nieuw bestuurslid van de VEM,
Mijn naam is Ingrid Elbersen. Ik ben getrouwd met Joep en we hebben twee zonen.
Ik ben part-time werkzaam als medisch secretaresse.
Als kind ben ik begonnen met paardrijden. Mijn vader bracht me naar mijn eerste
paardrijles. Abendglanz was toen mijn grote vriend.
Tijdens mijn studie periode heb ik niet gereden en jaren later begon het toch weer te
kriebelen.
Nu rijd ik alweer bijna 25 jaar op de dinsdagavond, eerst onder leiding van Martin van de
Broek en nu onder leiding van een enthousiaste Janneke, na al die jaren nog steeds met
veel plezier.
Voor mij is er nu een tijd aangebroken waarin ik me meer in kan zetten voor andere
zaken. En dat kan ik nu doen voor mijn allerleukste hobby: paardrijden.
Ik zal me gaan inzetten voor de FNRS wedstrijden en daar zul je me zien aan de
secretariaatstafel, samen met Petra van Weegberg.
Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste leden en daar wil ik een positieve
bijdrage aan leveren, door mee te denken en te ondersteunen.
Ik sta altijd open voor een praatje, spreek me maar aan, altijd goed.
Tot ziens op de manege!
Groetjes Ingrid

hiernaast zie je 2 foto’s van Ingrid

Wist je dat...?
...er altijd gezocht wordt naar vrijwilligers om te helpen bij de wedstrijden?
...dit een heel leuke manier is om met je hobby bezig te zijn?
...je dus altijd welkom bent om te komen helpen?
...je je op kunt geven via manege@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

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

Het Hoofdstelletje
Hey.
Ik ben Amy en ik ben 11 jaar oud.
Ik rijd op vrijdag van 18.00 tot 19.00. En dat vind ik een
super gezellige les omdat er veel mensen ook langer blijven.
We gaan dan meestal kletsen,helpen met mestbakken legen
of andere dingen. Meestal wordt dat erg laat.
Mijn lievelings pony’s zijn Flower en Bandito omdat ik ze
super fijn vind rijden. En ik vind ze gewoon superlief en leuk.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Ik geef het hoofdstelletje door aan Isis van Mil.
Groetjes Amy Brouwers

Interview met Ilse Fens
Kun je je even voorstellen?
Ik ben Ilse Fens, ik ben 27 en hier waarschijnlijk beter bekend als de vriendin van Boy
Peels. Sinds november 2017 geef ik hier op de woensdag en donderdag les, wat heel
goed bevalt.
Wat is je achtergrond?
Van thuis uit heb ik niet echt iets meegekregen van de paardensport. Mijn moeder reed
sporadisch wel paard en we hebben altijd op een boerderij gewoond, met een Shetlander
in de wei.
Ik heb een 4-jarige MBO opleiding in Breda gevolgd, Paardenhouderij/sport en management, daarnaast volgde ik ook nog een paraveterinaire opleiding er bij. Dus in 4 jaar tijd
heb ik 2 diploma’s gehaald. Vrij snel na mijn opleiding leerde ik Boy kennen tijdens een
wedstrijd. Tegenwoordig hebben we samen onze eigen training-/handel-/springstal in
Waalre, Peels Stables.
Droomde je er vroeger van om dit te doen?
In eerste instantie wilde ik wel altijd als ruiter in de sport rijden en dat heb ik ook een
aantal jaren gedaan, ik heb gereden op springstallen. Maar het werd toch wel duidelijk
dat ik meer ben van het managen, alles regelen, de boekhouding doen en dergelijke. Ik
rijd nog steeds wel 5 of 6 paarden per dag, maar ik heb geen ambitie meer om
springruiter te worden.
Er komt veel kijken bij het runnen van een stal en het regelen van alles eromheen vind ik
het leukst en dat past ook bij me.
Heb je een eigen paard?
We hebben natuurlijk verschillende paarden samen, maar er is er maar 1 echt van mij en
dat is Balou, die heb ik al sinds hij 3 jaar oud was en nu is hij 12. Ik heb ook tegen Boy
gezegd waar we ook naar toe gaan, Balou gaat mee!
Ik rijd nog wel wedstrijden met Balou, maar afgelopen winter heb ik geen concoursen gereden omdat het thuis erg druk was. Ik wil deze zomer wel weer gaan starten met hem.
Hoe ben je hier op de manege terecht gekomen?
Via Boy ben ik hier terecht gekomen, hij heeft hier natuurlijk ook les gegeven en hij nam
me mee op sleeptouw hier naartoe. De eerste keer dat ik hier kwam was tijdens een
beachparty, al lang geleden. Ook kwamen we vaak op de woensdagavond hier.
Eind vorig jaar werd je gevraagd om les te geven, hoe vond je dat?
Ik heb zelf heel veel privéles gegeven en een manegeles is toch heel anders. Ik vind het
erg leuk om op deze manege les te geven omdat we hier een binding mee hebben en ik
graag wilde helpen toen ze iemand zochten.
Tijdens de manegelessen moet je je aandacht verdelen over alle mensen, dat is heel wat
anders dan wanneer je 1 op 1 les geeft.

Daar moest ik wel even aan wennen en ook moet je eerst de mensen en de paarden
leren kennen.
Dat heeft ook even geduurd, maar nu weet ik inmiddels wel wie wie is. Je neemt ook
iemands lessen over, mensen zijn gewend aan die instructeur en ik geef natuurlijk weer
anders les, dus de mensen moesten ook aan mij wennen. Ik vraag wel vaak feedback en
gelukkig is dat heel positief.
Hoe bereid je je lessen voor?
Dat verschilt heel erg, soms ben ik zelf door de week ergens mee bezig geweest of heb
ik online iets gezien en dan denk ik dat ga ik in mijn lessen doen deze week. Ook vraag
ik wel eens wat de les wil doen, laatst hebben we bijvoorbeeld een estafette gedaan. De
mensen in mijn lessen zijn allemaal heel fanatiek en willen veel leren, dus ik kan gelukkig
heel veel dingen doen.
Wat is het belangrijkste waar je bij een combinatie (ruiter/paard) op let?
Ik let op de complete houding, de mensen rijden natuurlijk steeds op een ander paard,
met het ene paard klikt het iets beter als met het andere. Het belangrijkste vind ik dat ze
zich comfortabel voelen op het paard.
Als iemand zich met een bepaald paard minder op zijn gemak voelt zeg ik altijd ga er gewoon op zitten en ervaar hoe het gaat, als je ontspant gaat het meestal wel goed. En als
het een keer echt niet lukt kan er natuurlijk geruild worden. Het moet wel leuk blijven.
Wat heeft jouw voorkeur, dat manegeruiters vaker op het zelfde paard rijden of
zoveel mogelijk wisselen?
Dat is lastig, voor allebei is wat te zeggen, als je vaker op het zelfde paard rijdt dan krijg
je meer gevoel bij het paard. Maar zeker aan het begin is het heel goed om steeds een
ander paard te rijden, daar leer je het meest van
Wat is je advies als een ruiter heel onrustig is, bijvoorbeeld heeft moeten haasten om op tijd in de les te komen of onzeker is?
Ga eerst relaxed zitten, je moet eigenlijk het gevoel hebben alsof je op de bank gaat
zitten, alles laten hangen, gewoon doen. En luisteren naar mijn aanwijzingen, ik weet
inmiddels wat de ruiters in mijn lessen kunnen, dus ik kan hen het vertrouwen geven.
Hoe ziet de ideale les er uit?
Ook dat is verschillend, je werkt naar een bepaald punt toe, bijvoorbeel zigzag wijken,
dan moet je wat langer losrijden, als het dan uiteindelijk lukt is dat heel leuk. Ik probeer
veel afwisseling in mijn lessen te krijgen. Ik vind het fijn als de paarden aan het eind van
de les lekker met de neus naar de grond lopen, als ruiter en paard lekker gewerkt
hebben samen.
Het buitenseizoen is van start gegaan, ken je het bos al op je duimpje?
Eén gedeelte wel omdat we daar zelf ook altijd rijden, maar ik krijg nog wat begeleiding
in het begin om mijn weg te leren vinden in het andere gedeelte.

Ik rijd heel graag buiten, als het weer het toelaat ben ik altijd buiten te vinden met de
paarden. Ook in het bos kan ik verschillende oefeningen doen.
Hoe ziet je dag er uit als je hier moet gaan les geven?
Vandaag heb ik bijvoorbeeld 20 boxen mesten, 1 paard geschoren, verf voor de hindernissen gehaald, 2 paarden gereden, 1 gelongeerd, om 18.45 was ik hier, na snel gegeten
te hebben.
Ik probeer een uur vantevoren het eten op tafel te hebben en na het eten te vertrekken,
soms rijd ik ook na het lesgeven nog een paard als het erg druk is, maar ik probeer wel
echt klaar te zijn na het lesgeven.
Welke paarden vallen je op hier op de manege?
Pim is een echte dondersteen en dat vind ik super leuk. Flower vind ik een geweldige
pony en met Clooney heb ik ook wel wat, daar moet je echt met overwicht op stappen.
Hoe zie je je toekomst, zou je bijvoorbeeld een manege willen runnen?
Dat zou ik wel kunnen, maar het is niet mijn ambitie. We hebben een heel ander doel.
We hebben nu 20 stallen, en dat is ook echt ons maximum. We gaan voor kwaliteit in
plaats van kwantiteit. We hebben op een handelsstal gewerkt waar ze 80 paarden hadden, dat is toch moeilijk om dan alles goed te laten verlopen, en om daar ook goed
personeel bij te vinden.
We zijn nu al minimaal 12 uur per dag aan het werk met de 20 stallen, dus dat is goed
zo.
Als je niet meer met paarden zou werken, wat zou je dan doen?
Dan zou ik iets gaan doen met mijn andere diploma (paraveterinair), bijvoorbeeld als dierenartsassistent.
Kun je nog een leuke anekdote vertellen?
Vroeger was er op de manege waar ik reed een pony, een bonte, hij heette Bobo. Iedereen viel er van af, ik viel er ook van af, hij was bang voor een rood lampje van een
alarm. Maar daarna wilde ik toch altijd weer op Bobo, ik reed er ook concoursen mee,
ben Brabants kampioen en Nederlands kampioen met hem geworden. Op een gegeven
moment werd ik te groot voor hem.
Toen we een keer op concours waren geweest had de eigenaar hem ineens verkocht. Ik
heb hem jaren gezocht, een jaar of 2 geleden sprak ik iemand hier op de manege die
wist waar hij stond. Hij staat in Den Haag op een kinderboerderij, 25 jaar is hij nu. Ik
wilde hem graag terug kopen, maar ze willen hem niet kwijt.
Met Bobo is het allemaal begonnen!
Wil je nog iets kwijt?
Het allerleukste aan de manegelessen vind ik het als ze me na de les bedanken voor de
les en dat ze plezier hebben gehad, want dat plezier is heel belangrijk!
hiernaast zie je foto’s van Ilse met Balou

Foto’s buitenwedstrijden
door Jacqueline Vermeulen

Even voorstellen: Petra
Als nieuw bestuurslid wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Petra van Weegberg
en rijd sinds 1976 op de Eindhovense Manege.
Ik woon lekker dichtbij in Waalre en ben getrouwd met Ties. Sinds een paar jaar ben ik
met pre-pensioen en sinds die tijd geef ik op woensdag rondleidingen in een museum.
Vooral de scholenprojecten vind ik erg leuk om te doen. Verder kom ik natuurlijk veel tijd
tekort.
Met paardrijden ooit op woensdagavond begonnen, later naar de donderdagavond
verhuisd en sinds een jaar of 15 op dinsdagavond om 21.00 uur. Een gezellig clubje
ruiters met als instructrice Janneke die ons op een hoger niveau probeert te krijgen, wat
ook nog lukt.
Dat wekelijks rijden op de manege is mij echt heilig. Andere afspraken op dinsdagavond
is voor mij not done en verschuiven van de les is bij mij dan eigenlijk ook een zeldzaamheid.
Ik ben dus eigenlijk een heel stabiele factor. En dat hoop ik ook als bestuurslid voor de
VEM te kunnen zijn, vooral nu de VEM in wild vaarwater terecht is gekomen. Het voortbestaan van de manege is onzeker en dat heeft voor het bestuur de hoogste prioriteit. Ik
wil mijn bijdrage hierin leveren zodat we met zijn allen nog lang en fijn kunnen
paardrijden. Dat is prioriteit 1 toch!
Petra

Solange en Jade
De meeste van jullie zullen Jade en mij wel kennen. Mijn naam is Solange en ik ben 23,
inmiddels loop ik hier al 17 (?) jaar rond op stal waarvan 12,5 jaar met een eigen paard.
Jade is een KWPN vos merrie van 27 jaar en moeder van 5 veulens! Volgens mij is ze
zelfs het oudste paard op stal!!!
Op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag & zaterdag rij ik, zondag en maandag worden
gedaan door mijn zus Eliette. De jongste Mazarine die rijdt meestal in het weekend op
zaterdag & zondag als dat uitkomt met haar hockey in Breda. Voor sommige klinkt dit als
te veel rijden voor zo’n oud paard maar juist door haar fit te houden blijft ze zo gezond.
Ook nu nog is soms de rem verdwenen…..
Toen Jade in de familie kwam was het nogal een heftig paard maar wel een hele brave
met een goude karakter. Jade heeft ZZ dressuur gelopen en had alle knopjes er op zitten,
alleen wisten wij niet hoe we die moesten gebruiken.
Ze is een paard met heel veel karakter en laat zich niet zo maar vertellen wat ze moet
doen.
Dit veroorzaakte wel eens een huilbui aan de bar bij Judith met de woorden: “zet dat ...
beest maar te koop”! Uitstappen in het kleine bos was een echte no go, zodra mevrouw
al bij stal kwam ging de rem er op en ging ze ook echt niet meer verder. Alleen al een
rondje door het kleine bosje stappen eindigde vaak in een linksomkeert, dan liep ze
gewoon aan en had je niks meer te vertellen. Zelfs als een Bert, Trudy of Boy Peels er op
ging liet ze zich niet kennen.
Maar dankzij alle hulp van Ali, Trudy & Bert zijn wij gekomen waar we nu zijn.
Sinds een paar jaar kan ik eindelijk alleen de bossen in en genieten van heerlijke
buitenritjes, ook samen met vele anderen zoals Vera, Tess, Dominique, Carine, Loes, Ben
& Jalaine…… al gaan de ritjes met Jalaine altijd net goed ;)!
Jade is op stal een echte merrie, ze zal niet snel vrolijk kijken tenzij je met iets lekkers
komt. Snoepjes, wortels, appels, mandarijnen, sinaasappels, bananen, komkommer,
broccoli & bloemkool gaan er zonder problemen in. Zelfs met schil!
Ondanks dat ze zo lelijk kan kijken is het een heel sociaal paard en heeft ze dan ook veel
“vriendinnetjes” rondlopen. Ik vraag mij nog altijd af hoe ze het doet maar ze weet van
afstand al te horen wie er aan komt lopen en begint dan meteen te knorren en te
hinniken.
Omdat Jade al zo oud is zal je mij niet veel in de binnenbak zien rijden. Het hele jaar
door gaan wij de bossen in, rechte paden en geen kleine bochten draaien. s’Avonds in de
winter samen met Ben en Maserati. Alleen als de grond buiten te hard is door vorst of
als het heel hard regent zal je mij binnen zien rijden. Ook dan doen we alleen rechtuit en
grote voltes.

Omdat Jade al zo lang bij mij is kan ik natuurlijk nog heel lang door typen maar ik vind
het ook leuk dat als jullie iets willen vragen of willen weten jullie gewoon naar mij toe
komen. 1 vraag is verboden te vragen en dat is: wat als Jade er niet meer is?
Oja, ik zit ook nog in de activiteiten commissie met Trudy, Simone, Janneke, Iris, Axel &
Vera EN ik tel elke week de spaarkas die in de bar hangt met Dominique.
Groetjes,
Solange en Jade

Bedankt !
Op woensdagmiddag wordt er altijd hard gewerkt aan het klaarmaken voor verzending
van de Chambrière. Iedereen die mee helpt: SUPER BEDANKT! Wij zijn er heel erg blij
mee!

Noémi en Boebas
Hoi,hoi,
Maak kennis met mijn pony Boebas.
Mijn lieve stoere pony is een ruin van 17 jaar oud. Hij gedraagt zich alleen als een echte
Arabier van 7 jaar. Boebas is namelijk een pony met een NRPS paspoort. Dat wil zeggen
dat hij Arabisch bloed in zich heeft.
Vanaf augustus 2017 staat Boebas bij ons op stal en hij vermaakt zich hier prima.
Hij is heel lief voor iedereen behalve tegen andere paarden kan hij weleens schaggie zijn.
Daarom staat Boebas graag alleen op de wei.
Vanaf dit jaar gaan we trainen voor de KNHS wedstrijden, we starten dan D-B dressuur
en springen.
Groetjes van Noémi en Boebas

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

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.
Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend
Elektrotechnisch Installateur

Ster van de stal: Xena
Toen ik Xena voor het eerst zag, dacht ik even dat Kevin er stond. Want wat leek ze bij
de eerste oogopslag veel op hem met ongeveer hetzelfde kleurtje en dezelfde puntigheid
bij de heupen.
Maar bij uiterlijke gelijkenissen blijft het ook wel. Sinds een paar maanden rij ik bijna
elke week op haar en ik heb haar in die tijd best wel goed leren kennen.
Heel kort door de bocht gezegd is het een schat van een paard, maar niet de makkelijkste om te rijden.

Op stal is het niet echt een knuffelpaard maar juist wel een gezelschapspaard. Als je
eenmaal aan het borstelen bent, dan mag je niet zomaar even naar de wc gaan. Zodra
ze door heeft dat de staldeur dicht gaat, kijkt ze je aan met de beste puppy eyes die een
paard kan maken. Zie dan maar eens bij de wc te komen.
Zodra je haar uit de stal leidt merk je al dat ze niet zo loopt als de meeste andere
paarden. Ze loopt dan lekker achter je aan te stampen. Als je dan al stampend de bak in
bent gekomen, erop geklommen bent en aanstapt, dan voel je gelijk waarom.
Xena loopt namelijk ontzettend op haar voorhand. Dat zorgt voor wat leuke uitdagingen
en maakt haar niet de makkelijkste om te rijden. Voor mij maakt dat haar alleen maar
leuker. Met Xena heb ik een paard waarmee ik echt naar een doel toe kan werken, elke
week weer.
Xena heeft in de korte tijd dat ik haar ken een plekje weten te veroveren op mijn
favorietenlijst en daar zal ze voor een lange tijd blijven staan.
Kitty

Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2018
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 2018
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
21,75
Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

