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Bestuursmededelingen 
Beste leden van de VEM,

Afgelopen 10 november hebben we een geweldig 
Helpersfeest gevierd. Regen of niet de buiten-BBQ ging 
door zoals gepland en was heerlijk. Na het eten nog een 
line-dance en de heupen waren los.
Aan alle vrijwilligers nogmaals: Dank!

Nu gaan we ons voorbereiden op de komst van Sint en 
Piet die 25 november een bezoek gaan brengen aan de 
manege tijdens de Sinterklaaswedstrijd. O, o, kom toch 
eens kijken....

Inmiddels heeft iedereen per mail een uitnodiging voor 
de Buitengewone Algemene Leden Vergadering 
ontvangen op maandag 26 november om 20.15 (zie 
ook website). Die avond zullen de afspraken die gemaakt 
zijn voor de nabije toekomst bekend gemaakt en toege-
licht worden. 

We zien jullie graag op 26 november!

Het Bestuur



Buitengewone 
Algemene 

Ledenvergadering 
op 26 november 

om 20.15

Agenda
      

25 nov 2018 Sinterklaaswedstrijd

26 nov 2018 Buitengewone Algemene
  Ledenvergadering

januari 2019 Nieuwjaarsreceptie (datum  
  nog nader te bepalen)

5 januari 2019 Slipjacht

13 januari 2019 FNRS dressuur

17 feb 2019 Behendigheidswedstrijd

31 maart 2019 FNRS dressuur

21 april 2019 Paasrit

26 mei 2019 FNRS dressuur

9 juni 2019 Pinksterrit

6 juli 2019 Ponykamp

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
22-10 Anne Gras
23-10 Lisa Holleman
24-10 Marleen Lauwers (2x)
03-11 Robine Tenzer



Marianne Gijsberts over jureren

Mijn naam is Marianne Gijsberts, getrouwd met Ton en woonachtig in Beek en Donk 
waar wij samen ons eigen bedrijf TON Projectstoffering runnen. We hebben 4 hondjes, 3 
katten en zijn allebei gek op dieren. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik bij de manege via 
een oud ABN AMRO bank collega terechtgekomen. Ze nodigde me uit een keertje mee te 
gaan rijden op de gezellige manege waar ze al jaren paardreed. Sindsdien kom ik weke-
lijks rijden op de woensdagavond en dit doe ik nog steeds met veel plezier mede dankzij 
de leuke sfeer en fijne paarden. 

Ik ben zelf met paardrijden begonnen toen ik circa 6 jaar oud was. Vanaf mijn 6e jaar tot 
mijn 38e was ik erg fanatiek en heb ik veel eigen pony’s en paarden gehad. In mijn jonge 
jaren heb ik op M niveau gesprongen en op Z2-niveau dressuur gereden. Jaren geleden 
heb ik mijn instructeursdiploma gehaald en heb ik ook veel dressuurlessen gegeven. 

Tevens heb ik mijn papieren gehaald als jurylid en ben ik bevoegd om tot Z-dressuur 
niveau te jureren. (IM jurylid) Door een ongelukkige val bij het inrijden van een jong 
paard heb ik mijn hand verbrijzeld en spierdystrofie gekregen waardoor ik genoodzaakt 
was te stoppen met paardrijden. Gelukkig zijn in de loop van de jaren de klachten 
grotendeels verdwenen en kan ik wel op een recreatieve manier paardrijden.

In 1995 heb ik mijn papieren gehaald als jurylid voor dressuurwedstrijden tot Z-niveau. 
Een aantal zaken zijn hiervoor verplicht gesteld door de KNHS. Je kunt alleen jurylid wor-
den in de klasse waar je zelf minimaal hebt gereden. Dit houdt in dat je geen cursus kunt 
gaan volgen als je zelf niet op dat niveau dressuur hebt gereden. Je moet een theorie-
examen doen nadat je de cursus hebt gevolgd en een praktijk examen afleggen waarbij 
je een aantal combinaties moet jureren. 

De uitslagen mogen dan niet teveel afwijken van de gekwalificeerde juryleden. Indien je 
voldoet aan de norm en geslaagd bent voor je theorie examen mag je zelf wedstrijden 
gaan jureren. Tegenwoordig is het ook verplicht een aantal keren mee te kijken met een 
ervaren jurylid. Je moet er dus ook echt wel het e.e.a. voor doen. 

Om je jurydiploma te behouden moet je jaarlijks punten halen. Dit doe je door bijscho-
lingen te volgen en minimaal 6 keer per jaar te jureren. Rijk word je er niet van maar 
het is wel ontzettend leuk om te doen. Je krijgt als jurylid een kilometervergoeding en 
een kleine onkostenvergoeding per uur. Het allerbelangrijkste van het jureren is dat je 
dit altijd met een positieve kritische blik doet waarbij je kort commentaar geeft als je 
bijzonderheden constateert.



De belangrijkste zaken waar je als jurylid op let zijn:

- Takt van het paard/pony (zuiverheid van de beweging) Met takt wordt ritme, exacte 
regelmaat en de juiste volgorde van de beenzetting in de gang bedoeld. In stap is dit een 
viertakt, in draf is dit een tweetakt en in galop een drietakt beweging.
- Souplesse/ontspanning/losheid van het paard. 
- Aanleuning/nageeflijkheid. Nageeflijkheid is losgelatenheid in de nek en kaakgewicht 
van het paard. 
- En uiteraard de uitvoering van de dressuurproef en de oefeningen. 

Als jurylid word ik blij van mooie en leuke combinaties die ik de ring krijg. Je hebt altijd 
de beschikking over een schrijfster die de punten en het commentaar opschrijft die je 
als jury geeft. Maar je kunt niet allemaal winnen en het is ook juist erg leuk om begin-
nende combinaties te helpen met goede feedback en kort maar krachtig positief opbou-
wend commentaar. Een onvoldoende krijgen vinden de meeste ruiters niet erg als ze ook 
snappen waarom. Als een paard in de verkeerde galop aanspringt is dit een duidelijke 
fout. Maar als je als ruiter denkt dat je paard of pony prima wijkt en je krijgt dan een 
onvoldoende is het toch wel belangrijk dat je als jurylid erbij vermeldt waarom je deze 
onvoldoende hebt gegeven. 

De afgelopen jaren heb ik ook veel op kampioenschappen van de KNHS mogen jureren. 
Je jureert dan niet alleen. Er zijn dan altijd 2 of 3 juryleden. Een schrijfster schrijft de 
punten en het commentaar op een protocol welke de ruiter meekrijgt. Het gemiddelde 
van de juryscores bepalen dan de eindscore. Ik vind het nog altijd spannend om met 
een ander jurylid samen te jureren. Je wilt het uiteraard goed doen, maar het kan ook 
voorkomen dat je niet op 1 lijn zit met je collega jurylid. En het is natuurlijk niet leuk om 
grote verschillen te hebben in de uitslagen voor de ruiter. Helaas komt dat wel eens voor. 
Het is dan erg belangrijk dat je de verschillen bespreekt met je collega jury. Hier kun je 
dan samen weer van leren. 

Omdat je bij een kampioenschap als jury op verschillende plekken de proef beoordeelt 
kan dit al een verschil geven in beoordeling. Als je als jury bij de letter C zit kijk je an-
ders naar een combinatie dan vanuit de hoek bij F.  Maar ik vind het nog steeds erg leuk 
om te doen en jureer gemiddeld 15 tot 20 keer per jaar. 

Ik word ook regelmatig gevraagd om de allerkleinste ruitertjes te jureren. Dit zijn de A 
en de B pony’tjes. (dit zijn vaak shetlanders) Deze ruitertjes moet je echt met een roze 
zonnebril beoordelen -) zodat ze het ook leuk blijven vinden. Deze groep is tenslotte de 
toekomst van de paardensport en moeten we echt koesteren. 

Ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen meenemen in het vak van jurylid. Mochten 
jullie vragen hebben kom dan gerust naar mij toe of stuur een berichtje via facebook. 

Hiernaast een foto van een prijsuitreiking op een ponykampioenschap van de KNHS.



Autisme therapie met paarden

Zwemmen met dolfijnen, knuffelen met honden of wandelen met paarden. Dieren worden 
steeds vaker gebruikt voor therapie bij kinderen.
Zo dus ook het paard!

Door de beweging van het paard wordt het kind in staat gesteld dingen te leren die nor-
maal gesproken niet of moeilijk lukken.

Een hele mooie therapie voor kinderen met autisme is:
Auti Horse Kids
Deze therapie stimuleert: het leervermogen, de spraak, zindelijkheid en contact maken 
met de buitenwereld!!

Auti Horse Kids is een speciale therapie voor autistische kinderen. Deze therapie zorgt 
voor het afvoeren van het stress hormoon en het aanmaken van het feel-good hormoon 
oxytosine. Deze methode is een effectieve methode om een betere communicatie en con-
tact te krijgen met autistische kinderen. En het leervermogen te stimuleren.



Het is geen methode om deze kinderen te leren paardrijden maar om de interactie met 
het kind te bevorderen. Tijdens het paardrijden gaat het kind contact maken met de 
buitenwereld dankzij het paard.

Deze therapievorm is speciaal voor kinderen met autisme zoals klassiek autisme, syn-
droom van asperger en pdd nos maar kan ook ingezet worden voor kinderen met ADHD, 
ADD, kinderen met faalangst, PTSS , hoogbegaafdheid, verstandelijke beperking, 
lichamelijke beperking, angststoornis en hechtingsproblematiek, etc.

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



De 6 fases van de Auti Horse Kids therapie. (bron: www.hetbestepaardvanstal.nl)

1
Stress sensoren in de omgeving verminderen
Beweging van het paard (wiegen)
Het prikkelen van het evenwichtsorgaan
Lachen en plezier stimuleren

De locatie
Een natuurlijke rustgevende omgeving, zonder slechte zintuiglijke triggers, om het 
overactieve zenuwstelsel te kalmeren. 

Zintuigelijk werk
Zintuiglijk werk door het kind body to body op de rug van het paard te leggen. 
Sensory wiegen (het met de hand wiegen van de heupen) stimuleert aanmaak van oxyto-
cine. Dit zal het kind kalmeren en stress afvoeren.

Het onder begeleiding rijden op een paard
Het kind wordt voor de therapeut op het paard gezet. Het ritmische schommelen van de 
heupen door het paard produceert het feel good hormoon oxytocine. Doordat de the-
rapeut achter het kind zit is er geen uitdagende frontale confrontatie die het kind kan 
verstoren. De zachte ritmes in stap, draf en galop en de prikkeling van het evenwichtsor-
gaan opent de hersenen van het kind om informatie te ontvangen en te onthouden.

Spellen en regels
De op regels gebaseerde spelletjes, helpen om het cognitieve proces van het kind te 
normaliseren. Het doel van dit onderdeel is het leren van regels. Het is ook een soci-
ale activiteit met de familie leden. Tijdens het spel zit het kind met de therapeut op het 
paard hierdoor gaan de kinderen nog meer ontspannen.

Leren van uit het zadel
Door de aanmaak van oxytocine wordt het brein opengezet en kunnen kinderen spelen-
derwijs leren vanuit het zadel zoals; tellen, rekenen, lezen, talen, geschiedenis, aardrijks-
kunde, biologie en vele andere onderwerpen.

Het kind laten leiden
Het kind wordt aanmoedigd om ons te laten zien wat hem interreseert en wat zijn talen-
ten zijn.

Zoek je nog een mooi cadeau voor de feestdagen denk dan eens aan deze geweldige 
documentaire:
The Horse Boy:
De familie Isaacson woont in Texas. De dokters stellen bij hun twee jaar oude zoon 
Rowan autisme vast. Het echtpaar gaat op zoek naar de beste medische behandeling 
maar de traditionele therapieën hebben weinig effect. Wanneer Rowan ouder wordt stel-
len ze vast dat hij een grote band heeft met dieren, vooral paarden. Ze besluiten op reis 
te gaan naar Mongolië op zoek naar een mysterieuze sjamaan van wie ze geloven dat hij 
hun autistische zoon kan genezen.



Afscheid van Larona

Soms zijn er van die paarden die meteen een plekje in je hart veroveren, waar je iets 
speciaals mee hebt. Ik had dat met Harry en Lady Lu en nu met Esprit en Larona. Helaas 
hebben we onlangs afscheid moeten nemen van Larona.

Ze was al vrij oud toen ze bij ons op de manege kwam, maar vol energie en erg lief. Ze 
wilde heel graag voor je werken. Buiten deed ze me in het begin wel een beetje denken 
aan Harry, ze had volop het tempo er in, maar ze was toch wel veel rustiger dan Harry.

Larona heeft mij veel geleerd, ze kon heel veel dressuurmatig en als je een verkeerde 
hulp gaf, merkte je dat ook meteen en wist je: oh ja, dat moet ik anders doen. Ik heb 
ook een paar dressuurwedstrijdjes met haar mogen rijden en dat deed ze echt super. Ze 
zat heel fijn, net alsof je op een luie stoel ging zitten, vooral in de galop.

Door een blessure ging het al een poosje op en af, dan stond ze weer een tijdje stil en 
dan ging het weer goed en kon ze toch weer ingezet worden in de lessen.

Na mijn les ging ik altijd even met haar knuffelen, dat zal ik weer gaan missen. 
Dankjewel Larona voor veel fijne uurtjes, je hebt nu geen pijn meer, rust zacht.

Caroline



Janneke over haar veulens

Hallo Allemaal,
De redactie van de Chambrière heeft mij gevraagd een stukje te schrijven over ons 
veulen. De meeste mensen kennen ons natuurlijk wel maar ik ben Janneke en ik geef de 
lessen op dinsdagmiddag en dinsdagavond en nu als invaller voor Daphne ook de donder-
dagmiddag. Ik ben al 11 jaar werkzaam hier bij de Eindhovense Manege als instructrice 
maar sinds dit jaar ga ik ook nog op een springstal/fokkerij in Belgie helpen. 

Samen met mijn vriend en hoefsmid Mark Houkes hebben wij het geluk gekregen dat wij 
van de familie Lamers een merrie in bruikleen hebben gekregen om veulentjes mee te 
mogen fokken. 2,5 jaar geleden hebben we ook al zelf een veulen gefokt, Benner Z en 
dat vonden wij allebei zo leuk. Helaas hadden we de merrie met iemand samen en deze 
is verkocht en voor de rest hebben we alleen maar ruinen dus gaat dat niet zo mee 
vallen. 

Wat is koliek?

Koliek is eigenlijk een symptoom. Het zijn de verschijnselen die een paard laat zien als 
het buikpijn heeft. Dat symptomencomplex noemen we koliek. Aan koliek kunnen heel 
veel oorzaken ten grondslag liggen en koliek heeft zo’n slechte naam in de paarden-
wereld omdat een enkele keer een draaiing van darmdelen optreedt. Dit is een heel 
ernstige vorm die een snelle diagnose en snel chirurgisch ingrijpen vereist. 

Krampkoliek komt het meest voor, 80-90% van de kolieken is een verkramping van een 
stuk darm. Vaak kan dit met pijnstilling worden opgelost. De oorzaak van de verkramping 
is niet bekend.

Soms is het lastig om goed te zien of een paard koliekerig is. Als het heftig tegen de stal 
trapt en voortdurend rolt is het duidelijker te zien dan wanneer het wat minder eet en op 
de grond krabt.

Omdat je nooit weet of het een ernstige vorm van koliek is of niet, wordt het altijd 
benaderd als spoedgeval waarbij dus snel een dierenarts geroepen moet worden. Tot 
deze er is kun je het beste gaan lopen met het paard. Hiermee voorkom je dat het paard 
gaat rollen in de stal en zich op die manier lelijk kan verwonden. Ook buiten is rollen niet 
altijd wenselijk, want het paard kan dan de benen beschadigen.

Bron: 100 vragen over paard en gezondheid



Toen hebben we dus het geluk gekregen dat wij Ipsy van de Broekkant mochten 
aandekken. We hebben haar vorig jaar gedekt met de hengst Harley VDL en ze was in 
een keer drachtig…. We waren superblij want dat betekende dat we in mei dit jaar een 
veulen kregen….

Bij de Broekkant kregen ze dit jaar in totaal, met die van ons er dan bij, 8 veulens. De 
Fokkerij en jonge paarden heeft altijd al onze interesse gehad. En nu ben ik in de periode 
dat de veulens moesten komen (tussen mei en juli) volop hiermee bezig geweest. En het 
was erg leuk, leerzaam en toch ook een beetje spannend.
 
Gelukkig is alles goed gegaan en zijn er 8 gezonde veulens geboren. En het was echt su-
per om het mee te maken en mee te helpen. We hebben er eentje echt uit moeten trek-
ken, het was zo een groot veulen en de merrie hield op met persen. Dat was wel even 
spannend, en ze lag ook nog eens bij de stroomdraad zodat wij tijdens het eruit trekken 
nog stroom kregen ook. 

Ook het melken van een merrie had ik nog nooit gedaan.. Benner hebben wij gewoon 
samen aan de uiers van de merrie gezet maar bij de Broekkant melken ze de merrie even 
(een babyflesje vol) en dan geven ze dat aan het veulen, zodat ze al wat binnen hebben, 
voordat ze proberen te gaan staan. Een hele uitdaging die kleintjes al wat geven, en ook 
het mee omhoog helpen en vasthouden als ze staan was soms een hele klus. Maar wel 
erg leuk om te doen.

Onze merrie is 31 mei bevallen van een merrieveulen. Ze is om 01.00 uur s’nachts 
geboren. Ze heet Hipsy van de Broekkant Z. Ze moest met de letter H beginnen van Har-
ley en we zijn in de namenlijn van de moeder doorgegaan, de merrie heet namelijk Ipsy, 
haar moeder Vipsy en oma Gipsy.  

Hipsy is een vosmerrie, helaas heeft ze maar 1 wit voetje voor en een klein wit kroon-
randje achter. Ik had gehoopt dat ze hele hoge witte benen had en een witte bles. Het 
laatste heeft ze gelukkig wel! Maar we zijn er erg blij en de toekomst zal uitwijzen wat ze 
gaat doen in de sport.

Op de foto’s zien jullie eerst ons eerste veulen Benner, daarna 4 foto’s van Hipsy, toen ze 
net geboren was en later in de wei.

En wij willen de fam Lamers hartelijk danken dat ze dit mee mogelijk hebben gemaakt! 

Willen jullie nog iets weten vraag het gerust! 

Groetjes Janneke









Uit de oude doos: een foto van Angelien met Bernival



Gezichtsvermogen van het paard 

Van alle zoogdieren op de wereld, heeft het paard de grootste ogen. Paarden hebben ook 
een heel ander zicht dan wij, de mens. Het is belangrijk dat je je daar bewust van bent, 
want het verklaart vele reacties die paarden soms hebben.

Zo staan de ogen van een mens naast elkaar, vooraan in het gezicht, bij paarden staan 
de ogen aan de zijkant. Dat, samen met nog andere verschillen, betekent dat zij de 
wereld anders zien dan wij.

Monoculair zicht en binoculair zicht.
Doordat de ogen van paarden aan de zijkant staan van hun lichaam zien zij 2 verschillen-
de beelden. Dit noemt men monoculair zicht. Elk oog ziet een ander beeld. Ter verduide-
lijking: als jij 1 oog afdekt, dan zie je met je andere oog ‘monoculair’.
Iets voor hun gezicht kan het paard binoculair zien = de twee beelden overlappen elkaar. 
Dat is dus hoe wij kijken als we met beide ogen kijken.
Het is enkel met hun binoculair zicht dat paarden diepte zien.



Blinde vlekken.
Op de tekening zie je waar het paard ‘blinde vlekken’ heeft als hij zijn hoofd recht voor 
zich houdt. Blinde vlekken zijn de plaatsen waar een paard niets kan zien.

Onder hun hoofd zien paarden ook niets. Als een paard bijvoorbeeld, door een put of 
door een waterplas moet, dan kunnen ze wat terughoudend zijn op het moment dat ze er 
effectief door moeten gaan. Ze zien immers niet waar ze hun voeten neerzetten. Het is 
belangrijk dat ze de tijd krijgen om eerst te kijken van een afstand(je).

Ze zullen hun hoofd omlaag en omhoog brengen en eventueel kantelen, om zodoende ‘de 
hindernis’ goed in te kunnen schatten. Dit heeft ook te maken met hoe zij ‘scherp’ zien.



Hoe meer vertrouwen ze hebben in hun trainer/ruiter, hoe sneller ze erdoor zullen gaan.
Monoculair en binoculair zien kunnen paarden niet combineren. Als ze bijvoorbeeld gra-
zen kijken ze monoculair, ze scannen de omgeving. Dit is nodig als je een prooidier bent: 
overzicht!
Moeten ze een voorwerp/sprong/mens/ inschatten: dan kijken ze binoculair. Want dan 
kunnen ze diepte inschatten.

Ziet een paard scherp?
Paarden zien scherp, maar wel op een andere manier scherp dan wij. Als wij voor ons 
uit kijken zien we enkel dat punt scherp waar we effectief naar kijken. Alles daarrond 
vervaagt geleidelijk aan (test het maar: kijk naar een punt dichtbij of in de verte, houd 
je ogen daar strak op gericht en bemerk hoe alles daarrond vager wordt hoe verder de 
afstand van dat punt is).

Het beeld van een paard is minder hoog, maar wel veel breder (aangezien ze bijna 
volledig rondom zich kunnen kijken).  In het midden van die brede strook ziet het 
paard scherp. Als hij iets wil scherp zien dat laag bij de grond is, zal hij zijn hoofd lager 
brengen, om op die manier de “strook” waarin hij scherp ziet, naar omlaag te brengen.  
Je hebt het ongetwijfeld al meegemaakt, dat wanneer je vlakbij langs een voorwerp 
passeert, waar jouw paard schrik van heeft, dat jouw paard dan het hoofd naar beneden 
brengt, om het voorwerp inderdaad beter (= scherper) te kunnen zien. 

Ziet een paard in het donker?
Paarden zien veel beter in het donker dan de mens. Paarden hebben wel een langere 
aanpassingstijd nodig dan wij bij verandering van licht naar donker en omgekeerd.
Dat verklaart waarom paarden soms moeite hebben wanneer ze een plaats binnenkomen 
met meer of minder licht.

Bijvoorbeeld vanuit een donkere stal, in het felle zonlicht komen. Vanuit de verlichte 
binnenhal, het donkere erf opstappen ’s avonds, … Dan kunnen ze iets schichtiger zijn 
dan anders, tot hun ogen zich aangepast hebben.

Welke kleuren ziet een paard?
Men denkt dat een paard het best blauw-geel-groen tinten ziet. Paarden zien dus vooral 
grijs, blauw, groen en gele tinten. Ook wit kan een paard onderscheiden.
Dit betekent niet dat paarden een voorwerp in het rood niet kunnen zien, ze zien het al-
leen in een ander kleur (rood wordt geel-groenig).  Ze kunnen nog altijd de vorm 
onderscheiden!

Er zijn echter stellingen dat een paard wél perfect rood kan zien, omdat dit de kleur is 
van bloed. Bloed kan betekenen dat een dier aangevallen is geweest door een roofdier en 
dat er dus roofdieren in de buurt zijn.

Andere stellingen zeggen dan weer dat een paard bloed kan ruiken, en dat het dus geen 
rol speelt of ze de kleur ervan zien of niet.  In elke geval wordt het kleur rood niet aange-
geven op het schematische kleurenpallet, wat na wetenschappelijk onderzoek opgesteld 
werd.



Generatie op generatie
De paardensport microbe (bacterie) wordt vaak van jongs af aan doorgegeven. Van 
vader/moeder op zoon/dochter of zelf generaties verder. Vandaag zijn er generaties paar-
densporters die zich manifesteren op het hoogste niveau.

In Nederland is  het de familie Van der Vleuten en vroeger ook de familie Voorn die op 
het hoogste niveau presteren. Eric Van der Vleuten is één van Nederlands’ beste spring-
ruiters uit de geschiedenis. Hij gaf de microbe en opleiding met succes door aan zoon 
Maikel van der Vleuten. Ook Eric Van der Vleuten Jr. ambieert het hoogste niveau van de 
sport.
Sinds eind 2017 is  Maikel van der Vleuten  de nieuwe ruiter van Massimo Dutti. Samen 
met zijn vader Eric zal hij wedstrijden gaan rijden op de paarden van Marta Ortega.

In België is dat zonder twijfel de familie Philippaerts en Van Paesschen.
Bij de familie Van Paesschen zorgt Constant Van Paesschen voor de derde generatie paar-
densport in de familie. Ludo Philippaerts heeft inmiddels  een punt achter zijn carrière als 
springruiter gezet . De 51-jarige Philippaerts kwam in 2015 zwaar ten val en zegt zich 
niet meer volledig te kunnen opladen voor een terugkeer op het hoogste niveau. Philip-
paerts won 7 wereldbekerwedstrijden en nam deel aan 4 Olympische Spelen. Twee keer 
werd hij daar vierde.

Ook zijn kinderen hebben de smaak te pakken. De meest bekende zijn uiteraard de 
mode-tweeling; Nicola en Olivier Philippaerts. Toch moeten de broers stilletjes uitkijken 
naar de opkomst van hun jongere broer, Thibault Philippaerts die zich meer en meer weet 
te bewijzen in het zadel.



Ook Stephan Conter heeft zijn voorliefde  doorgegeven. Hoewel hijzelf een beperkte 
sportieve carrière achter de rug heeft, blinken dochters Emilie en Zoe Conter sinds kort 
uit op het hoogste niveau. Voornamelijk deze laatste weet haar mannetje te staan op een 
vijfsterren niveau.

Zoe had helaas dit jaar niet haar beste jaar:
Tijdens de Longines Ranking rubriek in Rome op donderdag kwam de jonge Belgische 
amazone Zoe Conter zwaar ten val. Conter brak hierbij een nekwervel en werd naar Bel-
gië gebracht voor een spoedoperatie.

Frankrijk:
Buiten de Philippaertsen zijn er zo ook bij de zuiderburen de familie Bost. Roger-Yves 
Bost zit nog steeds zelf in het zadel. Bost groeide op tussen de paarden. Samen met zijn 
vrouw runt hij zijn eigen stallen nabij Parijs. Samen met broer Olivier Bost kregen ze de 
microbe van hun vader mee. Nu lijkt ook de derde generatie op het hoogste niveau klaar 
te staan. Nicolas en Clémentine via Roger-Yves Bost en Kim, MArgaux en Timothée via 
Olivier. Allen zijn ze actief in de sport.

Engeland:
Maar zonder twijfel is de bekendste springfamilie in de wereld de Britse familie Whitaker. 
Het is niet meer bij te houden hoeveel leden nu actief zijn op het hoogste niveau in de 
sport. Ouders, ooms, neven, nichten, kinderen, allen zijn ze opgegroeid in het zadel. Het 
mag duidelijk wezen dat de familienaam Whitaker de geschiedenisboeken van de 
springsport decennia lang domineert.



TANDEN WISSELEN

Het veulen heeft net als de mens een melkgebit dat na verloop van tijd door het definitie-
ve gebit vervangen wordt. Het doorkomen en wisselen van tanden en kiezen gebeurt op 
min of meer vaste leeftijden waardoor je de leeftijd heel nauwkeurig kunt schatten aan 
de hand van het gebit. Dit wordt minder nauwkeurig naarmate het paard ouder wordt.

De beide kaken (boven- en onderkaak) zijn te verdelen in twee symmetrische helften. 
Eenvoudig gezegd: linker- en rechterhelft zijn precies hetzelfde. Het veulen heeft in 
iedere kaakhelft 3 snijtanden, 1 haaktand en 4 melkkiezen. Het volwassen paard krijgt 
daar bovendien nog 3 blijvende kiezen bij die het veulen niet heeft (en dus ook niet wis-
selt). De snijtanden noemen we van binnen naar buiten respectievelijk: binnensnijtand, 
middensnijtand en buitensnijtanden.

De binnenste veulensnijtanden breken meestal door in de eerste 14 dagen na de geboor-
te en al na 3-4 weken komen ook de middensnijtanden door. De buitensnijtanden laten 
wat langer op zich wachten en verschijnen tussen de vijfde en negende levensmaand.

Vervolgens duurt het een hele tijd voordat de melktanden gaan wisselen. De binnensnij-
tanden wisselen op 2,5 jaar, de middensnijtanden op 3,5 jaar, terwijl de buitensnijtanden 
pas op 4,5 jarige leeftijd vervangen worden door de definitieve elementen.

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



Het wisselen kan gepaard gaan met allerlei klachten zoals melktanden die blijven zitten, 
een hangend rooster of doppen op de kiezen.

Bron: 100 vragen over paard en gezondheid

Foto gemaakt door 
Monique van Uden





Sintpuzzel



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






