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Bestuursmededelingen 
Beste paardenvrienden,

Laten we beginnen met mooi nieuws, onze voorzitter 
Femke Hoffman en Martijn zijn trotse ouders geworden 
van zoontje Jimm. We wensen hen alle geluk van de 
wereld.

Veulennieuws voor Janneke en Mark zij hebben er een 
prachtig merrie veulentje bij gekregen. Proficiat.

De zomer heeft zijn intrede gedaan en we hebben al 
een paar prachtige wedstrijden mogen beleven op het 
buitenterrein.
Helpers hiervoor zijn altijd nodig, meld je aan en laat zien 
dat we een hechte club zijn.

Zondag 3 juni was de laatste wedstrijd binnen voor de 
zomer, dat was weer een groot succes!
In oktober weer een vervolg.

Voor iedereen een prachtige  zomer met veel mooie 
buitenritten.
Ondertussen broeden we nog nieuwe ideeën uit.

Het Bestuur



Agenda
      

18-19 aug 2018 KNHS Springen paarden

1-2 sep 2018 KNHS Springen paarden/
  pony’s (derby)

14 okt 2018 FNRS dressuur
  (A-proeven)

25 nov 2018 Sinterklaaswedstrijd

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

Zandhappers
17-5 Elle Baaijens
17-5 Robin Hamelink
23-5 Cheyenne vd Water
9-6 Anna Barnasconi
16-6 Nine Doornbos
19-6 Esther Bartels
25-6 Tom van Kempen
26-6 Iris vd Wal
4-7 Marjon vd Meulengraaf
4-7 Liza Klinken
7-7 Jana Walraven
8-7  Vera Poelman
8-7 Jana Walraven 2x
24-7 Dominique Leemans
4-8 Jana Walraven
4-8 Madelon van Lieshout
4-8 Veronique van Dijk
8-8 Maria Adang
11-8 Nine Doornbos



Even voorstellen: Sylvie

Hallo allemaal,

Via deze weg wil ik mij als nieuw bestuurslid aan jullie voorstellen:
Ik ben Sylvie van Deursen, getrouwd met Edwin en mama van drie knappe kids
Nick (21), Chris (19) en Iris (15).

Vroeger heb ik zelf ook paarden gehad en dressuurwedstrijden gereden, dus ik ben wel 
redelijk bekend met de sport. Op een gegeven moment heb ik daarmee moeten stoppen, 
maar nu ben ik door Iris weer terug in de paardenwereld gekomen toen ze 1x in de week 
begon met lessen.

Al snel begon het bij mij ook weer te kriebelen en ben ik op de woensdagochtend een 
tijdje mee gegaan met de buitenles van Trudy. Dit was weer hartstikke leuk om te doen. 
Ik vind het nog steeds heerlijk om met paarden bezig te zijn en om met Iris mee te 
komen naar de manege.

Nu we sinds juli 2017 de trotse eigenaars zijn van Red Bull, had ik nog meer redenen om 
vaker naar de manege te komen.

We hebben daardoor weer verschillende wedstrijdjes meegemaakt en hier en daar wat 
mee geholpen. Gaandeweg is zo ook de interesse ontstaan, om een extra steentje bij te 
dragen en dat uit zich dus nu in een bestuursfunctie.

Groetjes Sylvie

Erelid Frits Melgert

Mijn belevenissen binnen de VEM.

In de zomervakantie van 1972 toen Ria en ik op vakantie in Spanje waren zagen we een 
aantal ruiters op hun paarden over het strand rijden. Dat leek ons ook wel iets, maar we 
besloten toch maar een jaartje te wachten en eerst thuis in Eindhoven te kijken of we 
daar eerst wat konden proberen in een manege voor we dat avontuur aangingen.
Zodoende belandden we in de herfst van dat jaar op de Eindhovense Manege. We maak-
ten de afspraak voor een aantal proeflessen en zo zijn we begonnen.

Dit leidde ertoe dat we op 26-03-1973 lid werden van de VEM. In de eerste periode kre-
gen we vooral les van Nel v.d. Pol en Harrie Staals. Op welke paarden ik toen reed weet 
ik niet precies meer, behave eentje, dat was Apollo.



Het rijden beviel Ria en mij goed zeker ook omdat je dat lekker samen kunt doen, boven-
dien  vond ik het fijn dat de paarden je dwongen om tijdens de les met je gedachte bij 
hun te zijn, want anders straften ze dat consequent af. En dat is voor iemand die in de 
research werkt een goede manier om te helpen zijn werk los te laten.

Zo ging het een aantal jaren door en we vorderden langzaam in het paardrijden, maar 
bovendien hielden we er veel plezier in. Op een gegeven moment was ik zelfs zo ver dat 
ik op Nectar mocht rijden een roodschimmel die menig lid van de VEM in het zand heeft 
laten bijten. Verder was het een erg leuke actieve vereniging waar je met plezier lid van 
was en uitnodigend om als lid ook zo nu en dan bij wedstrijdjes ed te helpen. Dit leidde 
ertoe dat ik onder ‘druk’ van het toenmalige bestuurslid Theo Meijer in 1983 lid ben 
geworden van de Chambriere redactie. Dit ben ik gebleven tot 1989.

In die tijd hebben een groot feest gehouden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van 
de Chambriere en het 60-jarig bestaan van de vereniging. Het Chambriere feest is toen 
door de redactie bekostigd, dat kon omdat we een paar redactieleden hadden, die erg 
goed in het werven van fondsen waren. ik denk dat ik hierbij vooral Marijke Schut moet 
vermelden. De redactie was een gezellige club en de redactievergaderingen verliepen 
altijd vrolijk, er was maar een knelpunt elke keer weer het nummer op tijd bij de drukker 
te hebben. 

Dit was toen ook al van Tuijl, maar wel in de Kruisstraat en omdat ik dat gedeelte voor 
mijn rekening nam, kwam ik in die tijd vaak bij de familie van Tuijl in de winkel en ont-
moette daar Toon, Antonio en zijn zussen. Klaarmaken voor verzending gebeurde altijd 
onder leiding van Netty Boogers die dat erg lang heeft volgehouden.

Omdat ik in 1990 op aandrang van Hans v/d Molengraft me beschikbaar stelde voor het 
bestuur, gekozen werd en vervolgens vice-voorzitter werd ben ik toen gestopt in de re-
dactie. Dat vice-voorzitterschap was van korte duur, want toen de opvolger van Hans v/d 
Molengraft Erik Duffhuis er na korte tijd mee ophield in 1992 werd ik daardoor onbedoeld 
voorzitter. Dat ben ik gebleven tot 2000.

In die periode zijn er een aantal belangrijke zaken voor de VEM gebeurd, dit was o.a. de 
overgang van de grond waarop de manege staat en omgeving van Philips naar de VEM.
Aangezien ik door mijn werk bij Philips goede kontakten had met de vastgoedpoot ervan 
hebben we toen kunnen voorkomen dat de lobby van de Scouting, die immers op het-
zelfde stuk twee blokhutten had (een waar nu de middelste wei ligt en een waar nu het 
Derby terrein ligt ) slaagde  en de VEM gelukkig eigenaar werd van die grond. Een ander 
punt was de brand in de hooischuur, die totaal afbrandde en herbouwd moest worden. 
Dit heeft geresulteerd in de herbouw door Geerkens uit Belgie van de huidige hooischuur, 
maar nu met stallen en opslagmodules toen voor de politie.

Ook zijn we in die periode meer externe wedstrijden gaan organiseren, springen op eigen 
terrein tegenover de ingang van het terrein van de paters en dressuur op het terrein van 
de paters. Dit was een heel rustig terrein wat door de dressuurruiters altijd enorm werd 
gewaardeerd. Ook is in die periode natuurlijk het 70-jarig bestaan van de VEM groots ge-
vierd. Wat we in die tijd ook een aantal malen gedaan hebben is het organiseren, samen 
met de CAP (club aangespannen paarden)onderdeel van de VEM, van marathons.



Dat waren ook grote spektakels met enkel-, twee-, en vierspannen. Alleen al de 
hindernissen die hiervoor gebouwd moesten worden legden een zwaar beslag op de 
leden, maar gelukkig zat in die tijd Pieter in het bestuur, die dat allemaal voortreffelijk 
begeleidde.

Vervolgens ben ik in 2002 bij de fusie van een aantal paardensport organisaties tot de 
huidige KNHS in het bestuur gekomen van Kring Eindhoven, de eerste paar maanden als 
vice-voorzitter en daarna tot 2011 als voorzitter.  Dat hield tevens in dat je ook in het 
regio bestuur van Brabant kwam en het grootste deel van die tijd was ik ook met Frans 
Couwenberg de twee ledenraadsleden die  uit Brabant kwamen. 

Dus regelmatig ‘s avonds op en neer naar Ermelo. Ook hoorde hierbij uiteraard het sa-
men met de rest van het regiobestuur organiseren van de Brabantse kampioenschappen. 

hieronder zie je het lidmaatschapskaartje van Frits uit 1973



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

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



In 2011 toen ik de maximale 9 jaar dit gedaan had was ik statitutair niet meer herkies-
baar. Maar als oud voorzitter wordt er zo nu en dan nog wel eens iets gevraagd.

Als laatste punt wil ik noemen de SHEE (stichting horse events eindhoven) een onderdeel 
van de VEM waar ik sinds de oprichting in het bestuur zit, waarmee de VEM haar KNHS 
wedstrijden opganiseert. 

En ik vind het nog steeds leuk, anders zou ik het niet meer doen.

Frits Melgert

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018 is Frits benoemd tot erelid van de VEM.

Hieronder een foto van Frits en zijn dochter Femke met Aragorn, de door hen gefokte 
hengst, zoon van Jolly.



Afscheid van Limit

Dit stukje gaat over Limit 
Limit was een super lief paard. Ze vond het heel erg fijn om lekker lang gepoetst te wor-
den en vond het heel erg fijn om bij haar schoft gekriebeld te worden. En hield erg van 
snoepjes en lik’it. 

Ik heb bijna iedere week bij Janneke in de les op Limit gereden. Limit was altijd super 
braaf maar ook een beetje eigenwijs dat vond ik ook zo leuk aan haar. Ze deed altijd heel 
erg haar best en vond het ook heel erg leuk om mee naar buiten te gaan. Ze was altijd 
heel erg braaf. Ik kwam op dinsdag naar de manege. Ik moest op een ander paard. Jan-
neke zei het gaat niet goed met limit . Dus ik ging bij haar kijken en zag dat ze een hele 
erge snotneus had. 

Donderdag zei mama Limit wordt ingeslapen. Dus we zijn toen naar de manege gegaan 
toen heb ik haar lekker gepoetst en lekker met haar gewandeld. Vrijdag zijn we nog naar 
de manege geweest om te kijken of ze er nog was en ze was er nog toen heeft ze nog 
gewandeld en snoepjes gehad. 

Ik heb Limit de hele week verzorgd en ik ben ook nog bij Limit en Cissy op de wei ge-
weest. En de rest van de week heb ik Limit lekker gepoetst, geknuffeld en gewandeld. Ze 
zou eigenlijk zondag ingeslapen worden dus ik was zondag nog geweest en had eigenlijk 
al afscheid genomen. 

Toen kwam ik dinsdag op de manege en was Limit er nog dus toen heb ik nog met haar 
gewandeld. Woensdag heb ik limit heel lange gepoetst lekker gewandeld en nog heel lang 
geknuffeld. ‘s Avonds zijn we nog een keer naar de manege geweest en heb ik voor de 
aller laatste keer met Limit gewandeld limit nog een paar snoepjes en een knuffel gege-
ven.

Ik ben heel blij dat ik Limit nog een geweldige laatste week heb kunnen geven. Limit ik 
ga je missen. 

Groetjes Semm de vries





Hoi allemaal,

Mijn naam is Karel van Griensven en ik mag met jullie iets delen over mijn hobby, waar 
ik inmiddels mijn werk van heb gemaakt; het tekenen van portretten van dieren. En dan 
met name paarden, wat jullie waarschijnlijk ook het meeste aanspreekt!

Voor de mensen die mij niet kennen zal ik me eerst even kort voorstellen: ik ben dus 
Karel, 33 jaar en samen met mijn vrouw Eefje woon ik in Aalst (Waalre), vlakbij de Hut 
van Mie Pils. Hier wonen we samen met onze paarden en honden. Eefje is vanaf 2009 2,5 
jaar bedrijfsleidster van de Eindhovense Manege geweest en in het laatste jaar, vanaf dat 
wij elkaar leerden kennen, heb ik met enige regelmaat achter de bar mogen werken op 
de manege. Dit was ook meteen het begin van mijn besmetting met het paardenvirus ;-)

Ik rijd zelf niet, maar ik kan wel erg van de sport en van de omgang met paarden genie-
ten. Ik doe het dagelijkse werk thuis mee en als het even kan ga ik met Eefje mee naar 
trainingen en wedstrijden. Ik observeer dus behoorlijk wat paarden, en omdat tekenen 
altijd een hobby van me is geweest ben ik op een gegeven moment begonnen met het 
tekenen van portretten van paarden. 

Ik vind het een enorme uitdaging om het karakter van een paard in een tekening tot 
uiting te laten komen. Het liefst op zo’n manier, dat de eigenaar van het paard geraakt 
wordt door het eindresultaat en hier een sprekende en blijvende herinnering aan houdt, 
mocht het paard er zelf uiteindelijk niet meer zijn. Ik teken alles met potlood, waardoor 
er veel tijd in een tekening gaat zitten, maar ik wel alles tot in detail in beeld kan bren-
gen. Op de foto’s zien jullie een van mijn recente tekeningen. Zoals jullie je voor kunnen 
stellen begint het met een goede scherpe foto waarop de details goed te zien zijn. Ik 
zet wanneer ik begin eerst de kaders in een schets uit en vervolgens ga ik dit stukje bij 
beetje intekenen. Ik vraag aan de eigenaren ook altijd extra foto’s en achtergrondinfor-
matie over het paard, zodat ik weet welke kenmerken ik extra mag accentueren om het 
karakteristieke erin te brengen. Het paard van de foto’s is erg rustig, houdt zich vaak op 
de achtergrond en heeft een vriendelijk karakter. Zie je dat terug in de tekening?

Zoals gezegd heb ik van een van mijn hobby’s mijn werk kunnen maken. Ik ben Grafisch 
Ontwerper en heb hierin mijn eigen bedrijf, en het tekenen kan ik hier heel goed mee 
combineren. Mocht je graag meer informatie willen over mijn tekeningen, dan kun je 
altijd even een kijkje nemen op mijn website: www.vggo.nl, of op mijn facebook pagina 
VGGO-Graphics and Art. Hier staan natuurlijk nog meer van mijn tekeningen en hier vind 
je ook mijn contactgegevens.

Groetjes Karel

op de kleurenpagina’s zie je 4 stappen van foto tot eindresultaat

De tekeningen van Karel











Asmara en Boy

Hoi Allemaal,
Ik ben Asmara Davies en ik ben 36 jaar.
Al vanaf mijn 13e jaar kom ik op de Eindhovense manege.
Mijn zoon Kyano van Beek rijdt nu ook met veel plezier op de Eindhovense manege.
Na zoveel jaar lessen te hebben gehad op de manege was ik toe aan iets meer dan een 
uurtje in de week paardrijden.

Ik heb altijd een eigen paard willen hebben maar vond dat toch een te grote stap omdat 
ik niet wist wat daarbij komt kijken en of ik daar wel tijd voor zou hebben.
Per toeval kwam ik via mijn vriendin bij stal Couwenberg, zij least daar een mooi en lief 
paard Porto en ik ging af en toe mee.
Daar zag ik al een mooie witte pony rijden maar die was al volledig geleased.
Mijn vriendin was ermee gestopt omdat ze te weinig tijd had voor Porto, maar een paar 
maanden later zag mijn vriendin op marktplaats dat deze mooie witte pony Boy voor de 
helft te leasen was.

Ik heb meteen een afspraak gemaakt om te kijken naar Boy en was meteen verliefd.
Helaas mocht ik nog niet op hem rijden, dat mocht alleen onder begeleiding van Sophie 
omdat Boy te heftig en gevoelig zou zijn.
Voordat ik de eerste keer op hem ging rijden heb ik eerst gekeken hoe Bart op Boy reed, 
hij leaste Boy voor de helft.

Bart vertelde dat je hem niet mocht aansporen en niet te hard aan de teugels mocht 
trekken, gewoon erop zitten en niets doen en Boy luisterde wel naar je stem.
Boy vloog door de bak heen met Bart erop, los galopperen durfde Bart niet dus ging Boy 
aan een longeerlijn die zijn moeder vast had. Hij vloog alle kanten op behalve de goede 
kant. Nadat ik dit had gezien wist ik waarom ik niet zonder begeleiding de eerste keer op 
Boy mocht rijden.

Toen was het zover, de eerste keer rijden op Boy, dat was echt spannend. Sophie had Boy 
vast aan een longeerlijn en het moment dat ik erop ging zitten vloog Boy de bak door.
Nadat Sophie mij aanwijzingen had gegeven kon ik wat meer ontspannen en Boy ook.
Na een paar rondjes gereden te hebben en nadat ik mijn zit had gevonden voelden Boy 
en ik eindelijk elkaar een beetje aan.

Er was al meteen een klik en ik wist dat dit wel goed zou komen, maar er moest wel hard 
aan gewerkt worden.

Een maand later stopte Bart met het leasen van Boy en ik besloot Boy volledig te leasen.
Daarna heb ik nog vele lesjes bij Sophie gevolgd en met haar hulp bouwden Boy en ik 
een band op en leerden we elkaar kennen.
Boy is niet zomaar een paard waarbij je op stapt en weg rijdt, er zit echt een handleiding 
bij en hij is super gevoelig.



Als ik een slechte bui heb dan heeft Boy dat ook, dan is Boy opeens alles vergeten wat ik 
hem heb geleerd en racet hij de bak door. Ook als Boy mijn hulpen niet snapt of hij heeft 
geen zin dan gaat hij maar racen door de bak. Ik heb zoveel van Boy geleerd en hij van 
mij. 

Nu zijn we inmiddels alweer een jaartje verder en ik heb veel bereikt met Boy. Nog 
steeds neem ik af een toe een lesje maar we voelen elkaar nu perfect aan.
Boy en ik zijn veel rustiger geworden en er wordt nu niet meer zoveel geracet in de bak.
Heerlijke buitenritjes maak ik met hem alleen, met mijn gezinnetje of met andere paar-
den.

Boy is zelfs al een keertje bij mij thuis geweest in mijn achtertuin, de kinderen en de bu-
ren vonden dat wel een hele belevenis. Ook heeft Boy zijn eerste manegeles meegelopen 
op de Eindhovense Manege. Op een dinsdagavond heb ik met toestemming van Judith 
Boy meegenomen naar de manege. Dat was wel een hele belevenis omdat Boy in zijn 20 
jaar nog nooit in een manegeles had meegelopen. Boy vond het heel vreemd waarom hij 
achter al die andere paarden aan moest lopen maar het ging verbazingwekkend goed in 
de les van Janneke.

Boy is een echte knuffelkont en kan ook echt genieten van een goede poetsbeurt of een 
lekker lang ritje door de bossen.
Elke dag ben ik aan het genieten van Boy.

Groetjes,
Asmara





Mika en Kyra

Hallo allemaal, ik ben Mika en ik ben 10 jaar. Ik rijd sinds 1 jaar op de manege en kijk 
er elke week heel erg naar uit om te gaan paardrijden. Ik heb een verzorgpony die Kyra 
heet. De naam die op haar stamboek staat is....Mika! Dat was wel heel toevallig. 

Ik vind het echt superleuk op de manege, en heb ook een leuk maatje leren kennen zo...
Loek. Soms ga ik met ome Cis (mijn lievelingsoom) naar de manege en vind het dan leuk 
om Jacqueline of Vonnie mee te helpen. 

Als ik op de lijst zie dat ik op Kyra mag rijden vind ik dat altijd superleuk. Eigenlijk vind ik 
alle paarden en pony’s wel lief. Ik hoop dat ik dit jaar weer een geboorte van een veulen 
mee kan maken bij ome Cis....dat is zo gaaf om een keer te zien! Ik hoop jullie allemaal 
snel weer te zien op de manege. 

Groetjes Mika



Een tijdje geleden stond Zembla ineens in een van de stallen van de Eindhovense Ma-
nege. Bij een van mijn mede ruiters zie ik dat het een lieverd is. Na een paar weken mag 
ik ook een keer op haar rijden. Altijd leuk om de nieuwkomer uit te proberen. 

Zembla is heel lief in de stal. Ze heeft een vriendelijk karakter. Dat merk ik ook tijdens 
het rijden. Ze loopt lekker door en doet erg haar best voor mij. Ik heb het gevoel dat ze 
in haar hals wel wat wil buigen, maar dat blijkt toch lastig… Ze blijft een beetje stug. 

Wanneer ik er niet te teveel meer op hamer en lekker veel oefeningen met haar doe om 
los te rijden vinden we allebei meer ontspanning en rijden we een fijn uurtje in de bak. 
Ik heb nog niet met Zembla in de bossen gereden. Daar zal ze ook wel heel braaf zijn, 
want ze is een grote lieverd!

Groet,
Michelle Verouden

Ster van de stal: Zembla



We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen met de buitenwedstrijden.
Er is van alles te doen, van hindernissen opbouwen, omroepen, secretariaat, ontvangst, 

tot verkeersregelaar.

We kunnen nog hulp gebruiken voor de springwedstrijden:

1 & 2 september 

Iedereen vanaf 14 jaar kan vrijwilliger zijn.
Meld je aan bij Monique aan de bar of bij Judith per mail:

judith@eindhovensemanege.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



Beterschap Daphne!

Eerder dit jaar kwam Daphne ongelukkig ten val en daardoor kan ze al een poos geen les 
geven. De kinderen uit haar lessen missen haar natuurlijk en hebben wat beterschaps-
wensen voor haar gemaakt.
Daphne, namens iedereen heel veel beterschap en hopelijk zien we je snel weer op de 
manege!







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

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






