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Bestuursmededelingen 

Beste leden,

Na een rumoerige tijd kunnen we nu weer volop van onze 
geliefde sport genieten. De notulen van de Bijzondere 
Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2019 zijn terug 
te lezen de op de site van de manege.

Er zijn nieuwe bestuursleden die er veel zin in hebben, de 
taken zijn verdeeld en we gaan ervoor.

Er zijn nieuwe paarden op stal, en wedstrijden in de 
toekomst weer gepland. Daar zijn altijd vrijwilligers voor 
nodig dus meld je aan! 

In dit nummer stellen een aantal nieuwe bestuursleden 
zich voor, de nieuwe voorzitter volgt nog.

Het Bestuur



Agenda
      

17-18 aug 2019 KNHS springen paarden

17-18 aug 2019 Ruiterweekend jeugd

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
16-04 Rozemarijn Luchies
25-04 Veerle Seunties
02-05 Charlotte Budziak 2x
04-05  Angeline Alex
07-05 Nova v.d. Zanden
09-05 Finette van Berkel
10-05 Suzie Iding 2x
16-05 Veerle Seunties
19-05 Marielle van Daal
19-05 Rob van Daal
01-06 Angeline Alex
05-06 Renee Jansen
09-06 Noortje Gras
12-06 Gitty Donkers
14-06 Floor Sanders
22-06 Nienke van Helden
04-07 Charlotte Budziak
06-07 Teddy van Doorne
08-07 Annika v.d. Mast
08-07 Mijntje Sanders
08-07 Nienke van Helden



Nieuw bestuurslid: Axel

Hallo allemaal,

Ik ben Axel en sinds kort toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Eindhovense 
Manege. Er zijn vast mensen die mij kennen want ik sta bijna altijd bij de deur als er een 
FNRS dressuurwedstrijd is. Dit doe ik al bijna 20 jaar. De FNRS wedstrijdjes worden 
georganiseerd vanuit de activiteiten commissie. Uiteraard blijf ik in de activiteiten-
commissie en bij de deur staan! Ik heb vroeger zelf veel paard gereden en zelf ook een 
eigen paard gehad (Kylian) samen met Lincy, mijn vriendin en ook een  bekende op de 
manege.

Nu de manege is overgenomen door Henk van de Pol en het bestuur nieuwe leden zoekt 
en ik daarnaast al ruim 20 jaar de manege ken als een altijd leuke, gezellige plek waar 
mensen veel rijplezier hebben op mooie paarden, leek het mij een goed idee om me op 
te geven voor het bestuur.

We gaan er samen met de andere bestuursleden en Henk een nog leukere manege van 
maken, met verschillende leuke, interessante belevingen voor iedereen die met paarden 
bezig is op de manege. Ik zie jullie binnenkort wel op de manege.

Groetjes, Axel



Nieuw bestuurslid: Doortje

In het rijtje met nieuwe bestuursleden ben ik de volgende. Mijn naam is Doortje Kloppers 
en ook ik ben onlangs toegetreden tot het bestuur van onze manege. Met alle 
veranderingen die we hebben gehad lijkt het me nu een mooi moment om me weer eens 
extra in te zetten. Ik rijd momenteel niet, de laatste keer dat ik gereden heb was met 
het 90-jarig bestaan toen we met de mama’s van de woensdagmiddagles het snode plan 
hadden opgepakt om carrousel te gaan rijden. Ik weet niet wie dat destijds bedacht had 
maar ik verdenk Trudy hiervan. Sindsdien heb ik al niet meer op een paard gezeten. En 
de mensen die me kennen weten dat weer op de rug van een paard klimmen nou niet 
bepaald de meest ontspannende bezigheid is voor mij. Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en eenmaal zittende, een portje achter de kiezen en met de zon in de 
rug gaat het meestal verrassend goed en geniet ik altijd weer intens. En daar gaat het 
volgens mij om op onze manege; doen wat je leuk vindt in het gezelschap van een leuke 
club mensen.

Wat kan ik jullie nog meer vertellen; nou, ik ben al jaren getrouwd met Jan, we wonen 
op het einde van de straat, lekker dichtbij dus, en samen hebben we vier dochters 
waarvan de 2 jongste (Jalaine en Elise) bekend zijn op de manege en de 2 oudste 
(Susanne en Celine) absoluut niets met paarden hebben.  Iedere woensdagmiddag ben 
ik eigenlijk altijd wel op stal te vinden als Elise moet rijden en verder kom ik meestal een 
paar keer per week binnen vallen als ik met de hondjes aan het wandelen ben. 

Ik heb in ieder geval weer zin in een nieuwe bestuursperiode en hoop dat we met elkaar 
een hoop kunnen betekenen voor de manege.



Even voorstellen: Johan Blom

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Johan Blom, 57 jaar oud, geboren in Teteringen en woonachtig in 
Veldhoven. Ik ben getrouwd met Anita en wij hebben twee dochters, Marissa en Janneke. 
Marissa en Janneke kunnen allebei paardrijden. Zij hebben allebei bij mij in de springles 
gereden. Janneke rijdt nog in de les op donderdagavond. Verder hebben wij een hele 
fijne hond genaamd “Nala”.

Ik woonde in Teteringen naast mijn oom die pony’s had. Vanaf een jaar of 8 kwam ik 
in aanraking met het “paardenvirus”. Uiteindelijk is dat uitgegroeid tot een kleinschalig 
manegebedrijfje met ongeveer 20 paarden en pony’s waar ik alle voorkomende werk-
zaamheden verrichtte. Hier heb ik op hobbymatige manier leren paardrijden. Vooral de 
omgang met paarden en het leren lezen van het gedrag van een paard heb ik mijzelf hier 
eigen gemaakt. Ik ben daar opgegroeid en heb er gewoond tot mijn 17e jaar.

In 1979 op 18-jarige leeftijd ben ik naar de politieschool gegaan met de intentie om ooit 
te mogen werken bij de Bereden Brigade. Na veel solliciteren is dit uiteindelijk gelukt en 
ben ik in 1990 begonnen bij de Bereden Brigade van de gemeentepolitie Eindhoven. De 
stallen van de politie waren toe ondergebracht bij de Eindhovense Manege aan de Roos-
tenlaan in Eindhoven bij de familie van de Pol. 



In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar de Bereden Brigade van het Korps Landelijke 
Politiediensten in Boxtel. 

Ik had intussen mijn allround-Instructeurspapieren gehaald en ben in 1999 begonnen als 
instructeur bij Paardensport Centrum de Kempen in Eersel. Hier verzorgde ik de 
springlessen, dressuurlessen en buitenritten. Ook verzorgde ik schriktrainingen en 
crosslessen op het terrein van P.C.K. Door omstandigheden ben ik hier in juni 2018 
gestopt.

Bij de politie rijd en test ik de jonge paarden om te kijken of ze geschikt zijn om politie-
paard te worden. Verder begeleid en coach ik de nieuwe/jonge ruiters.

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



Na enkele maanden niets gedaan te hebben op instructiegebied kwam ik op een concours 
in gesprek met Henk. Hij vertelde mij dat de Eindhovense Manege op zoek was naar een 
instructeur. Na wat gesprekken met Judith, Henk en Trudy ben ik op 10 januari begonnen 
met het geven van instructie op de Eindhoven Manege.

Ik geef nu les op de woensdag-, donderdag- en vrijdagavond aan jeugd en volwassenen. 
Mijn passie is om mensen iets te kunnen leren en soms grensverleggend bezig te zijn, 
mensen op een nette manier een paard leren begrijpen en mensen netjes te leren 
paardrijden en/of netjes en technisch te scholen.



Ook springles geven is mijn passie en mogelijk starten er in september 2019 weer 
springlessen. Ik ben in mei ook begonnen met een groep van 6 nieuwe ruiters die ik op 
mijn manier mag opleiden. De paarden die wij tot onze beschikking hebben zijn top. Ik 
kan met elk niveau ruiters daar super mee werken. Ook de 5/6 nieuwe paarden die nu 
ingepast worden binnen het bedrijf voldoen erg goed.

Mijn favoriet op dit moment is Cash Me, een paard met karakter die ook een boefje kan 
zijn (inmiddels is Cash Me weer vertrokken van de manege helaas). Als ruiter maak ik 
eigenlijk geen verschil. Je wordt een goede ruiter door heel veel verschillende paarden 
te rijden, daar krijg je ruitergevoel van. Het grappigste paard is Moontje, een paard met 
een gebruiksaanwijzing maar gelukkig gaat het steeds beter. Ook Clooney, George voor 
zijn vrienden, is wel grappig, ietwat eigenwijs maar wel goudeerlijk (zie foto).



Ik heb het erg goed naar mijn zin binnen dit bedrijf en hoop dat we dit kunnen voortzet-
ten en eventueel kunnen uitbreiden. Mensen die graag op een nette manier willen leren 
paardrijden en/of technisch iets verder willen komen, zitten hier goed. Alle instructeurs 
zijn zeer kundig en de paarden kunnen zeker de verschillende niveaus aan. De mensen 
die op stal werken wil ik ook zeker niet vergeten. Zij verrichten fantastisch werk. Ik er-
vaar dat zelf en hoor dit ook terug van mensen die in Eersel bij mij gereden hebben. Top 
geregeld. Bedankt daarvoor.

Kortom ik heb het naar mijn zin en er is nog plaats op diverse dagen en tijdstippen dus…
Zegt het voort!
Groetjes, Johan Blom

Johan maakt tijdens de lessen en buitenritten ook graag een fotootje, hieronder 1 van de 
buitenritten.



Het Hoofdstelletje

Hoi ik ben Mischa Tielemans ik ben 12 jaar en ik rij op vrijdag 
in de 5 uur les we krijgen les van Daphne. Ik rij nu 5 jaar hier 
op de manege. Op de vrijdag is het altijd heel erg 
gezellig er zijn veel mensen en we eten ook vaak op de 
manege.

Mijn lievelingspony is Emily. We doen veel verschillende 
dingen; carnaval-les, dressuur en nog heel veel andere 
dingen. Ik ben ook al 3 keer op ponykamp geweest dat is 
heel leuk en je maakt veel vrienden, ook ga je veel leuke 
dingen doen.

Hier zie je een foto van Emily en mij.
Ik geef het hoofdstelletje door aan Oceane van de Bunt.
Groetjes van Mischa

op de kleurenpagina’s zie je foto’s gemaakt door Jacqueline Vermeulen van de Kür op 
muziek.











Paardrijden in TsjechiË

Hallo allemaal,

Wij (Jessie, Rob en Mariëlle) rijden sinds begin dit jaar op deze manege. We zijn hier 
terechtgekomen door onze instructeur Johan en we rijden nu in de les van 20.00 uur op 
donderdagavond.
Toen Caroline tijdens een van de lessen hoorde van onze vakantieplannen om onze jaren-
lange trainingen van Johan in de praktijk te brengen, vroeg ze ons er een stukje over te 
schrijven. Natuurlijk willen we onze geweldige ervaringen graag delen.

Op zaterdag (25 mei) komen we na een autorit van ongeveer 10 uur aan op de Eagle 
Trail Ranch in Tsjechië. Na de verdeling van de kamers staat het eten klaar en na even 
kijken bij de paarden, een drankje en een potje kaarten gaan we slapen want de volgen-
de ochtend gaat het beginnen.

Zondag na het ontbijt komen we met acht ruiters bij elkaar voor de uitleg en iedereen 
vertelt iets over zijn of haar rijervaringen en eventuele voorkeuren. Op basis daarvan 
kiezen de eigenaars (Edwin en Inga) voor iedereen een paard waarvan zij denken dat het 
bij de ruiter past. Dit wordt dan je “eigen” paard voor de hele week. 
Jessie krijgt Rigonka (een Arabische volbloed), Rob krijgt Kirk (een Tsjechisch Warm-
bloedpaard) en Mariëlle krijgt Victor (een Belgisch Warmbloedpaard).
Vervolgens gaan we de spullen klaarleggen, een Western zadel en hoofdstel. Dit zijn wij 
niet gewend, maar het is zeer geschikt voor de ritten en het went heel snel! Daarna gaan 
we de paarden uit de kudde halen en brengen we ze naar de buiten poetsplaats.
Als iedereen er klaar voor is vertrekken we voor de eerste rit (van ongeveer 3,5 uur) en 
maken we kennis met “onze” geweldige paarden en het mooie Tsjechische landschap.

Maandag vertrekken we na het ontbijt voor een tocht van ongeveer 5 uur door de 
prachtige natuur. Je hoort af en toe mensen roepen “kunnen we hier wel omhoog?!” of 
“gaan we echt hier naar beneden??”. Natuurlijk, vertrouw op je paard en je zult voe-
len dat het makkelijk kan. Onderweg houden we een lunchpauze op een plek waar de 
paarden lekker kunnen grazen en wij van ons tijdens het ontbijt gemaakte lunchpakket 
kunnen genieten. Het weer is de hele rit mooi en als we terugkomen en net alles 
opgeruimd hebben begint het heel hard te regenen. Onder het genot van een drankje op 
het overdekt terras lachen we om hoeveel geluk we hebben gehad.

Dinsdag is er nog veel meer regen en slecht weer voorspeld en maken we een kortere 
(ruim 3 uur) geïmproviseerde rit. Dankzij de ervaring van Edwin ontwijken we alle buien 
en worden we alleen af en toe nat van de bladeren waar we onderdoor rijden. Als we 
terugkomen ruimen we snel de spullen op en ja hoor, het begint weer kei hard te rege-
nen. Voor de liefhebbers is er een jacuzzi en sauna op de ranch, maar wij houden het bij 
rummikubben, bier en chocolade. Niet teveel natuurlijk want Inga kan heel goed koken 
en zet elke avond een heerlijke maaltijd op tafel.



Woensdag is het een beetje fris, maar perfect weer om te rijden. De ritten worden elke 
dag uitdagender en de natuur is geweldig. Het gebied waar we rijden is dusdanig groot 
dat het geen moment lijkt of je op dezelfde plek hebt gereden, maar een stukje dat 
maandag nog heel steil leek gaat nu vanzelf. Ook de limbodans te paard om de laaghan-
gende takken te ontwijken gaat steeds soepeler. 

Op donderdag breiden we dit uit met de kabouterdans te paard onder leiding van Edwin. 
Het Tsjechische landschap is heel gevarieerd en naast allerlei bosvariaties rijden we ook 
door grote open velden en weiden met grassen en onkruid dat ruim een halve meter 
hoog staat. In stap lijkt het voor de paarden op een lopend buffet, maar ze vinden het 
ook heerlijk om in volle galop over deze velden te gaan. De grond is voor ons niet te zien 
en het geeft een machtig gevoel om je zo te laten gaan en ondertussen zie je de reeën 
rondspringen in het veld. Van open velden en weiden rijden we weer terug het bos in 
waar we in een stromend riviertje door Edwin stil worden gezet en de paarden tot aan 
hun knieën in het water staan. Dit is verfrissend en de paarden spetteren het water op 
met hun hoeven en staarten.

Op vrijdag sluiten we de week af met een heus “Western feest” waar we te paard naartoe 
gaan. We vertrekken rond 16 uur en maken eerst een mooie rit. Rond 19 uur komen we 
in galop in een rij naast elkaar aan op het feest en worden we met luid applaus 
ontvangen.
De paarden worden afgezadeld en in een wei gezet zodat wij kunnen gaan feesten. We 
doen een poging om de vooraf met Lisanne en Mabel (dochters van Edwin en Inga) inge-
studeerde Tsjechische dansjes te doen, maar dat is toch wat lastiger dan de 
kabouterdans.



’s Avonds rijden we in het donker terug naar huis en daar krijgt “vertrouwen op je paard” 
een nieuwe betekenis.  Zo bijzonder dat je zelf letterlijk geen hand voor ogen ziet en je 
echt volledig op je paard moet vertrouwen. De paarden hebben de hele week natuurlijk al 
bewezen dat dat kan. In galop voel je soms dat je paard ergens overheen springt of iets 
ontwijkt dat je zelf niet gezien hebt. Dit is pas echt paardrijden op gevoel, onbeschrijflijk! 
Zaterdag na het ontbijt stappen we helaas in de auto in plaats van op het paard, we 
hadden dit zo nog wel een aantal weken kunnen volhouden. Het was moeilijk om de 
hoogtepunten te beschrijven want de hele week was eigenlijk een hoogtepunt.



Als je echt van paardrijden houdt dan is The Eagle Trail Ranch een ervaring die je zeker 
wil beleven. De liefde die de paarden van de eigenaars krijgen is hartverwarmend en 
deze warmte krijg je ook als gast. Dat je bijna wordt opgenomen in het gezin blijkt ook 
wel uit een opmerking van Inga bij het vertrek; “de meiden hoeven van mij geen 
afscheid te nemen, want dat vinden ze elke keer weer heel verdrietig”. 
Het was niet de bedoeling om er een reclame stukje van te maken, maar dat is het 
misschien toch geworden. Kijk op http://www.eagletrail.nl/ voor meer informatie en 
alvast heel veel plezier ;)

Groetjes,
Jessie, Rob & Mariëlle



Saskia over Rooslin

“Er zijn 2 nieuwe paarden en jij zit op Rooslin” een dinsdag avond startte zoals ik al vele 
heb meegemaakt. “Is ie leuk?”. Ook een antwoord zoals vaker voorbij was 
gekomen. Iedere keer was het weer een nieuwe verassing. Soms waren ze goed 
uitgepakt en soms was het ook geen match. Met mijn spullen onder mijn arm naar stal 
lopend met de gedachte maar eens kijken of deze leuk is. Zoals altijd met een tikkie 
spanning, kennis maken met een nieuw paard. Wat ik aantrof was een grote vriende-
lijke reus. Mijn gevoel was dat zij net zo nieuwsgierig naar “het nieuwe” was als ik. Deze 
vriendelijke reus leek op stal een tikkeltje nonchalant, wat leidde tot een aanname van 
mij dat dit een paard zou zijn die je vooral voorruit moest rijden, en waar ik van 
snellere paardjes houdend niet helemaal fan van was. Haar eerste stappen uit haar stal, 
lomp en sloffend bevestigde ze mijn aanname. Ze had net 2 passen uit haar stal gedaan 
en ze plantte haar grote hoop op de zojuist door Manons schoongemaakte vloer. Je eigen 
kamer schoonhouden, moet haar gedachte zijn geweest. 

Eenmaal in de bak kreeg ik de eerste kennismaking met haar energie. Moontje had een 
van haar kuren en was al springend vrij gekomen van haar ruiter en rende door de bak 
heen. Rooslin stond, maakte zich groot en bleef vol adrenaline staan. Indrukwekkend 
was het zeker, al bleef haar vriendelijkheid 
onveranderd. Eenmaal een rondje aan de hand 
gelopen te hebben was ze rustig genoeg om op 
te stappen en hier was haar energie. Tijd om de 
beugels op maat te maken kreeg ik niet. Deze 
dame wilde lopen. Ik heb het laten gaan en met 
beugels als een ren jockey liepen we samen de 
eerste paar rondes door de bak. De rust kwam 
langzaam terug en mijn vertrouwen in haar 
groeide met iedere stap. Ik leerde haar kennen 
als een springpaard met vooral de kennis van 
“been is galop”. 

Inmiddels zijn we een aantal weken verder 
en waar ik normaal gesproken van wisselende 
paarden hou heb ik met Rooslin een match 
gevonden. Ik leer veel van haar en ik heb de 
hoop te denken dat ze iedere week weer een 
beetje van mij leert. De naam werd vanaf de 
eerste dag verschillend geschreven en 
benoemd. Rooslin staat voor mij als deftig en 
elitair terwijl ze voor mij gewoon een stoere 
dame is. 

Daarom hou ik het gewoon bij Roos, altijd goed 
en krachtig.



De overname

Voor de overgang van de manege van Judith naar Henk waren nogal wat handtekeningen 
nodig. Van dit officiële moment zijn wat foto’s gemaakt. Op 15 mei werden de overeen-
komsten getekend door Judith, de VEM (Femke en Petra), de SEM (Hans en Warner) en 
de BEM (Marie-Claire en Ad).

Op 29 juni tijdens de BBQ was er een dankwoordje van Henk aan Judith, ook daarvan zie 
je hierbij wat foto’s.

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







Tekening voor Victory



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2019
De kwartaalkaart bevat 13 lessen en is geldig in het betreffende kwartaal. Een gemiste 
les kan niet ingehaald worden.

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 NL07 ABNA 0843 3777 98 t.n.v.: H. van de Pol Eindhovense Manege B.V..

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) 21,50 (€ 19,50 bij automatische incasso)
Senioren (vanaf 18 jaar) 39,50 (€ 37,50 bij automatische incasso)

KNHS (alleen wedstrijdruiters)
KNHS jaarcontributie 25,00

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 182,00
kwartaalkaart aut. incasso 177,00
Losse les  18,50

Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart bank/contant 212,00
kwartaalkaart aut. incasso 207,00
Losse les  21,50

 

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
Privéles 2 pers. half uur                40,00

Speciale groepslessen
Miniles (half uur) 4 t/m 6 jaar       10,00
Springles manegeruiters               25,00

Pensionstalling
Voor de tarieven zie de website






