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Bestuursmededelingen 

Beste leden,

Begin dit jaar zijn er al weer een paar leuke wedstrijden 
geweest. Zondag 27 januari hebben we weer een FNRS 
proef gereden, met mooie resultaten, alle ruiters hebben 
een wedstrijdpunt behaald! Proficiat.

17 februari stond de behendigheid op de planning, ook 
deze was kleurrijk met het thema carnaval.

Het buitenseizoen gaat weer van start, we kunnen altijd 
veel vrijwilligers gebruiken, dus als je zin hebt om mee te 
helpen, meld je dan aan!

Er is inmiddels ook meer bekend over de toekomst van 
de manege, op de volgende pagina’s lees je hier meer 
over.

Het Bestuur



27-03 Anne Gras
27-03 Caro van Oostenbrugge
29-03 Amy Brouwers
30-03 Vera Poelman
30-03 Celine Aarts
31-03 Novy Heerings
04-04 Laura Melis
09-04 Lia Craenen
10-04 Caro van Oostenbrugge
10-04 Sanne Valster

Agenda
      

22 april 2019 Paasrit

1 mei 2019 Start van het woensdag-
  avond springen

3-5 mei 2019 KNHS Springen paarden

26 mei 2019 FNRS dressuur

9 juni 2019 Pinksterrit

15-16 jun 2019 KNHS Springen pony’s/
  paarden

29-30 juni 2019 KNHS Dressuur paarden en
  kür op muziek

5-9 juli 2019 Ponykamp

17-18 aug 2019 KNHS springen paarden

31 aug- 1 sep KNHS springen paarden

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
11-12 Celine Eleveld
08-01 Bo Beelen
08-01 Nova v.d. Zanden
17-01 Anouk v.d. Vijfeijken
18-01 Nienke Rasenberg
24-01 Veronique v.d. Linden
26-01 Deveny de Brouwer
26-01 Fleur Donkers
02-02 Robine Tenzer
06-02 Flo Schoenmakers
07-02 Caroline Hoosemans
07-02 Marlinde Bataille
13-02 Noortje Gras
23-02 Dominique Kelder
05-03 Lara Betenson
07-03 Eva Ermers
12-03 Jitte Feskens
12-03 Lisa Holleman
13-03 Dora Yang
14-03 Elle Baaijens
15-03 Floor Sanders
26-03 Danee van Limpt



De toekomst van de manege

VEM Ledenvergadering 25 maart 2019
Aanwezige bestuursleden:
Voorzitter: Femke Hoffman
Penningmeester: Ben Laauwen
Secretaris: Petra van Weegberg
Bestuursleden: Trudy Vosters en Ingrid Elbersen
Afgemeld bestuurslid: Sylvie van Deursen

1. Opening vergadering
Femke opent de vergadering, bedankt voor de grote opkomst en heet iedereen welkom.
Er volgt een terugblik over 2018 en daarna de plannen voor 2019. Als er vragen zijn 
tussendoor dan mogen die meteen gesteld worden.

Na een lange periode van onzekerheid, zijn wij verheugd te kunnen mededelen dat de 
Eindhovense Manege per 1 mei 2019 zal worden geëxploiteerd door Henk van de Pol. 
Alle activiteiten zullen gewoon doorgaan zoals je dat gewend bent.

Omdat de exploitant verandert, worden de oude contracten (lesovereenkomst en/of pen-
sionovereenkomst) met de ‘Eindhovense Manege BV’ bij deze per 30 april 2019 
opgezegd. Rond half april krijg je een nieuw contract met ‘Van de Pol Eindhovense 
Manege BV’. Hierbij alvast het verzoek om dit nieuwe contract dan vóór 1 mei 2019 
ondertekend te retourneren.

Wij danken iedereen die heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van het voortbestaan 
van onze manege en hopen ook in de toekomst op jullie steun en gezelligheid bij het 
bedrijven van de paardensport.

Namens

Eindhovense Manege BV (Judith Couwenberg)

Van de Pol Eindhovense Manege (Henk van de Pol)

Stichting Eindhovense Manege (SEM)

Vereniging Eindhovense Manege (VEM)

Hieronder volgen de notulen van de ledenvergadering van 25 maart met daarin ook nog 
meer toelichting op de toekomst van de manege.



2. Ingekomen stukken
Er zijn 4 afmeldingen binnengekomen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de BLV d.d. 26-11-2018 en deze worden 
goedgekeurd.

4. Jaarverslag secretaris
Er waren in 2018 418 leden. Dat is ruim 10 % minder dan het voorgaande jaar. Dat is 
erg ongebruikelijk want meestal is dat stabiel of stijgt dat. Ook opmerkelijk is dat het 
aantal jeugdleden minder is dan de senioren terwijl dat normaal gesproken 50/50 is.
Wat de buitenritten betreft was het met de Paasrit erg koud, de Pinksterrit was heet en 
stoffig en de Kerstrit was gezellig.

Er zijn 3 FNRS dressuurwedstrijden georganiseerd en 1 behendigsheidswedstrijd met als 
thema “leger” en de Sinterklaaswedstrijd was zoals altijd een groot succes.
Verder zijn er 5 SHEE springwedstrijden en 1 dressuurwedstrijd gehouden. Veel deelne-
mers en er was een groot aantal vrijwilligers nodig om het voor elkaar te krijgen, maar 
het is weer gelukt.

De overige activiteiten bestonden uit de nieuwjaarsreceptie, de slipjacht, de 3 uitwisse-
lingswedstrijden met van Dongen en de Molenberg (voor herhaling vatbaar), de jaarlijkse 
BBQ, het ponykamp en ruiter 2-daagse en het helpersfeest met als thema: winter-BBQ 
en Line Dance.
Veel activiteiten dus ondanks alle onzekerheid over de toekomst.

5. Cards en gifts
Er is niet heel veel te melden behalve het heuglijke feit dat Femke Hoffman een zoontje 
heeft gekregen in 2018. Verder geen botbreuken bij de jeugd of andere narigheid.

6. Jaarverslag penningmeester
Ben licht de jaarrekening toe en vermeldt dat de kosten van de Chambrières lager zijn 
omdat een aantal voortaan per mail wordt toegezonden. Dat scheelt drukkosten en porti. 
De jaarrekening laat een minimale winst zien. Op de balans staat een vermogen van ruim 
€ 80.000,- dat voor een groot deel is uitgeleend aan de SEM. Verder een reservering van 
€ 5.000,- voor het lustrumfeest.

Ad Kuipers vraagt waarom de post Debiteuren is gestegen. Ben licht toe dat er een aantal 
niet betaalde advertenties zijn en er ca. 25 leden zijn die de contributie nog niet betaald 
hebben.

7. Kascommissie
Namens de kascommissie geeft Nanda Vonk aan dat de uitgaven en inkomsten gecontro-
leerd zijn. De onduidelijkheden over de uitgaven en inkomsten zijn door Ben toegelicht 
en alles is in orde bevonden. Van de leden van de kascommissie zijn Jette Reitsma en 
Solange van Griensven aftredend. Femke vraagt wie zich hiervoor wil inzetten. In prin-
cipe kost het maar een paar uurtjes tijd per jaar. Doortje Kloppers en Marianne Gijsberts 
nemen dat voor hun rekening.



8. Toekomst
Femke vraagt Wilfred Franken om de leden een toelichting te geven met betrekking tot 
de toekomst van de Eindhovense Manege. Wilfred stelt zich voor en vertelt wat hij de 
afgelopen 20-30 jaar zoal gedaan heeft. Als eigenaar adviesburo is hij gevraagd om te 
kijken of er een goede exploitatie van een manegebedrijf op deze locatie mogelijk is. 
Daaruit is een positief advies gekomen en is hij op zoek gegaan naar een huurder en dat 
is uiteindelijk gelukt. Dat is Henk van de Pol geworden. 

Wilfred denkt dat sport-accommodatie een beter woord is dan een manege want er is 
zoveel meer dat je kunt exploiteren dan alleen paardrijden. Eigenlijk is het een kennis-
centrum over/met het paard.

Vraag: Is alles rond?
Antwoord: Ja de handtekening moet nog wel gezet worden. Er zullen wel wat veranderin-
gen plaatsvinden en er moet nog keihard gewerkt worden.

Vraag: Welke activiteiten veranderen?
Antwoord: Er is nog van alles mogelijk, bijv. paard en gedrag, cursussen om mensen 
over angst van paarden te helpen, carrousel-rijden, buitenritten, voorlichtingsavonden 
over voer, workshops.

Vraag: Gaat de nieuwe huurder in overleg met de VEM om deze activiteiten te 
ontwikkelen?
Antwoord: Ja dat is altijd een samenwerking van huurder, VEM en medewerkers.

Vraag: Blijven alle medewerkers?
Antwoord: Dat is nog niet besproken.

Vraag: 1 mei is een erg kort tijdsbestek en volgens mij niet haalbaar.
Antwoord: Ja, het is wel een uitdaging maar met de nuchterheid en ervaring van Henk en 
Wilfred is dat wel mogelijk.

Vraag: waarom wordt er nu verhaal gedaan terwijl er nog niets is getekend?
Antwoord: Klopt, pas na de handtekening kan er inhoudelijk iets ingevuld worden. Het 
fundament moet eerst gezet worden.

Femke deelt mee dat alle les- en pensionklanten een opzegging krijgen per 1 mei 2019 
(voor 1 april i.v.m. opzegtermijn van 1 maand). Daarna ontvangen zij van de nieuwe 
huurder een nieuw contract.

Vraag: Waarom geen contractovername?
Antwoord: Dat is juridisch niet mogelijk. Inhoudelijk zal er niet veel wijzigen in het 
nieuwe contract.

Femke bedankt Wilfred voor zijn toelichting.



9. Begroting 2019
Bijna hetzelfde als vorig jaar. De uitgave van de Chambrières is lager omdat deze 4 keer 
per jaar uit komt in plaats van 6 keer. Er zijn niet meer inkomsten van de contributie 
begroot omdat er minder leden zijn.

10. Contributie 2019
Geen bijzonderheden

11. Chambrière
Wordt 4 keer per jaar uitgebracht in plaats van 6 keer. Daardoor zijn er minder kosten 
en de adverteerders krijgen ter compensatie hun advertentie via de lichtkrant. Ingrid 
bedankt de woensdagmiddag-moeders voor het inpakken en natuurlijk Bianca, Caroline 
en Jacqueline voor hun inzet.

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



12. Activiteitencommissie
Samenstelling is al jaren hetzelfde. Het is een vast en goed clubje (Axel met zijn harem) 
die goed op elkaar zijn ingespeeld. Alle activiteiten voor 2019 zijn ingepland.

13. SHEE
Van de 7 bestuursleden treden er 4 af en stellen zich niet herkiesbaar. Ze worden har-
telijk bedankt voor hun grote inzet en ontvangen een mooie bos bloemen. Femke geeft 
voor nieuwe kandidaten aan dat het veel werk is die in korte tijd moet worden verzet. 
Het buitenseizoen is maar kort. Wat de 1e wedstrijd in mei betreft zullen de bestuursle-
den zich nog wel inzetten en eventueel nieuwe bestuursleden inwerken.

Vraag: weet iedereen hier wat de SHEE inhoudt?
Antwoord: De SHEE regelt en verzorgt de buitenactiviteiten zoals de VEM de manege-
activiteiten.

Theo geeft een toelichting op de Financiën van de SHEE. Er is een netto-resultaat van 
€ 8,- behaald. Wat de planning van de SHEE betreft is de wedstrijd van 13/14 april 
gecancelled gezien de onduidelijkheid die er was en het vele werk om het buitenterrein 
op zo’n korte termijn in orde te maken.
Dit seizoen zijn er dus 5 wedstrijden gepland. Frits Melgert geeft aan dat de wedstrijd 
van mei zeker moet doorgaan omdat het een selectie-wedstrijd is.

14. Bestuursmededelingen
Geen

15. Bestuur VEM
3 Bestuursleden zijn aftredend. Femke Hoffman en Ben Laauwen stellen zich opnieuw 
verkiesbaar en worden opnieuw gekozen. Femke geeft aan dat zij wil aanblijven tot Henk 
zich als nieuwe huurder heeft ingewerkt. Silvie van Deursen stelt zich niet opnieuw 
verkiesbaar. Er zijn dus nog 2 vacatures want 7 bestuursleden is het gewenste aantal. 
Maar voorlopig gaat het bestuur door met 5 leden. Nieuwe kandidaten kunnen zich bij de 
bestuursleden oriënteren. (inmiddels ingevuld, hierover later meer)

16. Rondvraag
Judith: Geeft aan dat ze blij is dat Henk doorgaat met het manegebedrijf en bedankt 
iedereen voor het afgelopen jaar.
Hans vd Molengraft: Bedankt alle betrokkenen van de SEM, de speciale commissie 
Toekomst Manege en de VEM voor hun inzet. Het was niet altijd makkelijk en leuk maar 
het doel is bereikt. Hij wenst Henk veel succes en heeft veel vertrouwen in hem. Ook 
bedankt hij Judith en Alex voor hun inzet.

Femke bedankt allen voor de aanwezigheid en de grote opkomst en nodigt iedereen uit 
voor een drankje aan de bar.



Warm welkom - Esther Scheepers

Tijdens het na-borrelen na de rijles laatst, werd er gevraagd of iemand een stukje, als 
nieuwkomer op de manege, wilde schrijven. Dat wilde ik wel doen.

In de kerstvakantie kreeg ik te horen dat Johan Blom les ging geven bij de Eindhovense 
manege. Mijn hart maakte een sprongetje want ik had het paardrijden opgegeven toen 
Johan had aangegeven te gaan stoppen bij zijn eerdere werkplek waar ik zo’n jaar of 5 
gereden heb.

Dus na  een half jaar niet gereden te hebben gingen mijn paardrij-maatje, Nadine en ik 
op donderdag naar de eerste les van Johan. Met een lichte dosis gezonde spanning 
stapten we in de auto en gingen op weg naar deze manege. 

Eenmaal binnen gingen we naar de bar en werden we met warme woorden van welkom 
ontvangen. We kregen uitleg over wat belangrijk was om te weten en dat werd prima 
uitgelegd. We vroegen ons natuurlijk ook gelijk af waar de paarden stonden en waar we 
konden vinden op welk paard je zit. Nadat we de deur hadden gevonden en open deden 
viel het me meteen op dat er veel licht was!!! Maar er waren meerdere dingen die me 
opvielen.



Grote stallen, mooie paarden, schoon gangpad, en 2 lieve meiden die graag wilden 
helpen. Ronin en Manon lieten Nadine en mij zien waar de zadelkamer was en waar de 
extra dekjes liggen voor onder het zadel, de poetsspullen etc. Toen ik eenmaal wist op 
welk paard ik mocht rijden vroeg ik natuurlijk meteen en rijdt die fijn?? Is die 
gehoorzaam en een beetje lief?? Blijft natuurlijk een beetje spannend om op een vreemd 
paard te zitten, vind ik althans.

Nadine en ik hebben bij de vorige manege altijd elkaar geholpen  met o.a. het halster 
omdoen en het poetsen van het paard dus dat deden we nu ook maar. Wat me opviel 
was dat de paarden zo rustig zijn en bleven, tijdens het poetsen en opzadelen. Wat een 
verademing zeg!!!

Toen we klaar waren met de beide paarden opzadelen keken we vanuit de kantine naar 
de les voor ons. Om 21.00 was het zover. Ik liep met Jgor naar de rijbak en Ronin en 
Manon liepen met de opstapjes mee de rijbak in. Dat was nieuw voor me. Ze helpen dus 
met opstappen en eventueel aansingelen. Nou, dat had ik nog nooit mee gemaakt dat er 
iemand van de manege daarmee komt helpen. Helemaal super vond ik dat!!!

Ik zat met een paar andere paardrijd liefhebbers van de vorige manege in de les en met 
Johan in het midden van de rijbak, dus dat zou wel goed komen. En dat was ook zo. 

Niemand van het paard gevallen dus we konden na een uur de paarden weer terug 
brengen naar de stallen.



Toen ik alle spullen weer netjes terug gehangen had en het bit schoon gemaakt had 
liepen Nadine en ik naar de kantine en bestelden het drankje wat wij, altijd, na de les 
drinken. Helaas zat dat niet in het assortiment van de bar, jammer, maar de gastvrijheid, 
de kaas en de worst waren een prima alternatief. 
Maar wat schetste onze verbazing, de week erop hadden ze ons favoriete drankje, zelfs 
in verschillende smaken, gekocht. Nou, wat een service!!!! Nogmaals hartstikke bedankt 
daarvoor, echt heel lief!!!

Ben ook erg benieuwd naar de buitenbak die ik nog niet heb gezien door de donkere 
avonden maar hoor positieve geluiden net als de ritten met de paarden in het bos.

Al met al vol lof over de eerste indrukken van deze manege en ik hoop dan ook nog lang 
met veel plezier te mogen rijden met Johan als instructeur!!!!

Esther Scheepers











Behendigheidswedstrijd

Hallo! Ik ben Novy Heerings en ik heb zondag 17 februari meegedaan aan de behendig-
heidswedstrijd. Het thema was carnaval, dus iedereen was al leuk verkleed (ik had mijn 
onesie aan) en de bak was leuk versierd. De wedstrijd begon om 13.00, dus ik was rond 
12.30 op de manege en het was al meteen super gezellig! Ik had op de lijst gekeken en 
zag dat ik op Clooney moest en dat vond ik wel leuk. 

Na een tijdje gingen we met z’n allen de bak verkennen en Trudy legde de regels uit: 
iedereen had 4 minuten om zoveel mogelijk punten te halen, de punten kon je verdienen 
door bijvoorbeeld over een kruisje springen of ergens doorheen te rijden. Daarna mocht 
jeugd A beginnen, daarna jeugd B en als laatste jeugd C. 

Uiteindelijk was het mijn beurt en wat ging het snel! Ik raakte mijn beugels kwijt en mijn 
teugels gingen in de knoop waardoor het niet meer te volgen werd hahahahaha. Toen 
iedereen klaar was met rijden kregen we de uitslag en wat bleek: ik was gewoon eerste 
geworden van jeugd C. Ik vond het een leuk parcours en vond het ook leuk om weer mee 
te doen!

op de kleurenpagina’s zie je nog meer foto’s van de behendigheidswedstrijd



Afscheid van Viblesse

Een aantal jaren heb ik van je mogen genieten. Een groot prachtig paard.
Ik heb veel van je geleerd, dat mijn energie en mijn stress niveau snel door jou opgepakt 
werden. Positieve instelling en vertrouwen hebben, naar voren kijken, ontspannen. We 
weten het allemaal wel, maar bij jou moest je het wel in de praktijk brengen, dan wilde 
je ook voor me werken en dan….. SUPER rijden!

Je stond in de buitenstal en ik haalde je uit de stal om te poetsen, daar genoot je van en 
keek lekker om je heen en liet nog even je hoofd op mijn schouder rusten.
Een goed begin van de les vond ik dat. Dan gingen we rijden en genoot ik van je 
gangen, een heerlijke schommelstoel. En aan het einde van de les het moment dat je in 
draf begon te dansen, dan had ik niets in mijn handen dat was super gaaf.
Samen hebben we nog F8, F9 en F10 behaald.

Helaas kreeg je veel last van blessures en heb ik je niet meer in onze les gereden, dat 
was echt te zwaar voor je. Maar wel iedere keer een appeltje en een knuffel, mijn 
vriendschap voor je blijft onveranderd.
Dag grote vriend.



Mijn nichtje Jacky en ik hebben, voordat Viblesse naar de Eindhovense Manege kwam, 
ook veel plezier aan hem beleefd. Jacky heeft diverse malen jachten gereden bij de 
Veluwe Hunt, ook hebben zij mee mogen doen aan de NK voor Jachtpaarden toen nog op 
het landgoed Paleis Soestdijk. 

Viblesse vond dat altijd wel spannend hoor, maar vertrouwde Jacky blindelings en ging 
dan ook voor haar door het vuur en sprong zo alles, zelfs een picknicktafel (zie foto). Het 
hoogste wat hij ooit gesprongen heeft is 1.40! Ik ging regelmatig met Viblesse het bos in, 
heerlijk vond hij dat. Wij zijn  dankbaar dat hij nog mooie jaren heeft kunnen hebben op 
de Eindhovense manege.

Twee grote vriendinnen van je,
Ingrid Elbersen en Dominique van der Kruis



Bedankjes voor Trudy



Hulp gezocht

We hebben nogal wat hulp nodig om alles wat op te knappen, we 
zoeken dus handige klussers voor verschillende karweitjes. 

Kijk wat je kan en geef het door!!

- Timmerwerk (klemmende staldeuren)
- Stroomdraden wei

- Stucwerk muur zadelkamer hoek
- Tractors nakijken

- Laswerk, kapotte deurstijlen stal
- Omheining weides/paddocks

Met zijn allen moet het lukken!!

Dus ben je of weet je iemand die echt handig is, 
laat het dan weten!

(geef het door aan Ben Laauwen of aan de bar)

Hoofdstelletje Sem

Hallo allemaal!
Ik ben Sem Kraker en ik reed paard op de vrijdagles van 17:00 tot 18:00. Ik rijd nu 
paard op Susan’s pony ranch op zondag van 10:00 tot 11:00 (samen met Milou! Die rijdt 
op vrijdag van 18:00 tot 19:00). Toen ik te horen kreeg dat de manege waarschijnlijk 
ging stoppen, ben ik gelijk op zoek gegaan naar een andere manege. Ik wilde iets anders 
dan dressuur, Ik wilde verder in het springen.

Dus gingen we op zoek naar een manege die springlessen gaf en uiteindelijk kwamen we 
dus uit bij Susan’s pony ranch. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin, maar nog steeds 
ga ik de gezelligheid missen hier op de manege! Flower was toentertijd mijn lievelings-
pony. Ik heb veel gedaan met haar en fijn gereden! Na de les was het altijd heel gezellig, 
we gingen nog even nakletsen bij de bar en eten. En als we dan klaar zijn gaan we nog 
even naar de paardjes. Het is altijd leuk met: Mischa, Isis, Amy, Floor, Mirte, Oceane, 
Nalino, Bregje, en Teddy! Dit was mijn stukje over mezelf, groetjes sem!

(p.s. waarschijnlijk als jullie dit lezen ben ik helaas al gestopt met rijden op de manege, 
maar ik kom vast nog wel af en toe rijden!!) 
Ik geef nu het hoofdstelletje door aan Mischa. 



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



Behendigheid door Loek

Ik ben Loek Talpe. Ik rij al vijf jaar bij de manege. Ik rij op woensdagmiddag bij Trudy in 
de les. Ik doe vaak mee aan de wedstrijden.

Laatst was de carnavals wedstrijd, toen was iedereen verkleed bijvoorbeeld als eenhoorn 
of piraat. Trudy had met haar helpende vriendinnen een leuk parcours gemaakt en ook 
heel leuk versierd. We kregen 4 minuten en moesten in die tijd zoveel mogelijk punten 
verzamelen. Je mocht zelf weten welke onderdelen je deed. Je kon bijvoorbeeld onder 
bogen doorrijden, slalommen om tonnen, een bal door een ring gooien, afstappen en 
weer terug opstappen.

Ik mocht op Annebel, daar rijd ik heel vaak op met de wedstrijden, die is super braaf.
Ik was 10e van de 18 geworden en heb weer een mooie rozet gewonnen voor de 
verzameling.
Het was een super leuke dag en ik hoop dat er nog veel wedstrijden komen.

Groetjes van Loek





Afscheid van Bandito

Hallo allemaal, zoals jullie weten is de beste pony ooit overleden. Bandito was de leukste 
pony die ik ooit had ontmoet, hij was super lief en een echte teddybeer. De eerste keer 
dat ik op Bandito moest rijden gingen we springen, ik was er toen al meteen van afgeval-
len! Maar toch is hij mijn lievelingspony geworden toen Trudy eenmaal wist dat ik Bandito 
erg leuk vond, mocht ik heel vaak op hem rijden. 

Ik heb heel veel leuke dingen met bandito mogen doen zoals het 90 jaar bestaan en veel 
leuke buitenritten. Ook op ponykamp heb ik vaak op hem gereden, dressuurwedstrijden 
en behendigheidswedstrijden….allemaal super leuke dingen. 

Ik mis Bandito heel erg want hij reed super fijn en hij was mijn beste maatje. Ik wist nog 
wel toen ik en Bandito samen naar buiten gingen en het was winter dus hij was lekker 
fris en ik reed naast Moontje. Bandito had heel veel zin in deze buitenrit dus hij was 
lekker snel. Normaal was hij dat nooit hahaha. Op een geven moment gingen we 
galopperen en hij deed een beetje irritant dus ik gaf hem een tik met de zweep en toen 
gaf die een bok en hoppa daar ging die! Ik reed dus naast Moontje die schrok natuurlijk 
heel erg en sprong de bosjes in. Maar verder was het wel een hele leuke buitenrit. Lieve 
Bandito ik mis je heel erg.
 
Groetjes Noor 



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2019
Hieronder staan de tarieven zoals die tot 1 mei 2019 golden. Vanaf 1 mei 2019 gelden 
er nieuwe prijzen en voorwaarden. Hierover wordt iedereen nader geïnformeerd. Deze 
informatie zal ook op onze website te vinden zijn.

Ga naar www.eindhovensemanege.nl en kies Manege | Tarieven

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te 
worden van de Vereniging Eindhovense Manege.

VEM jaarcontributie 2019
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






