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Bestuursmededelingen 
Beste leden,
Als deze Chambrière op je deurmat valt staat 2020 voor de 
deur. En op het moment dat het vuurwerk de lucht in gaat 
kunnen we het glas heffen en terugkijken op een bewogen 
2019. Een jaar waarin het lang onzeker was of onze 
vereniging in de huidige locatie kon doorgaan. In het voor-
jaar van 2019 is duidelijk geworden dat Henk van de Pol de 
manege over ging nemen van Judith. Een beslissing waar we 
als vereniging blij mee zijn. Vanaf dat moment konden we 
als bestuur weer gaan bouwen aan de toekomst en hebben 
we samen in het laatste kwartaal van dit jaar alweer veel 
activiteiten kunnen plannen en een hoop werk verzet om 
het nieuwe jaar uitdagend en leuk te maken voor onze 
leden. 

Ook dit jaar worden we geconfronteerd met prijs-
verhogingen van onze leveranciers en dat heeft tot een 
prijswijziging geleid voor de tarieven in 2020. Voor de 
actuele prijzen voor 2020 verwijzen we je graag naar de 
tarieven achterin deze chambrière en naar de website. 

Eén activiteit in het bijzonder willen we aanhalen en dat is 
de Nieuwjaarsreceptie. We nodigen alle leden vanaf 15.00 
uur uit om samen met ons op 5 januari 2020 te komen 
toosten op het voortbestaan van de manege en op een 
mooi 2020! 
Het Bestuur



23-11 Sunny Sun
23-11 Eva Ermers
24-11 Novy Heerings
25-11 Fenna Steegers
26-11 Johan v Vreeswijk
28-11 Caroline Hoosemans

Agenda
      
4 januari 2020 Slipjacht Waalre

5 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

19 jan 2020 FNRS Dressuur

16 feb 2020 Pas de deux op muziek

17 feb 2020 Algemene Leden-
  vergadering VEM

29 maart 2020 FNRS Dressuur

5 april 2020 Klusdag

12/13 april Paasritten

18/19 april KNHS Springen Paarden

Alle data zijn onder voorbehoud

Inleveren kopij 
volgende 
Chambrière
De kopij kan worden ingeleverd in de rode 
bus in de foyer of per mail naar 
redactie@eindhovensemanege.nl

Zandhappers
30-09 Joyce Witlox
01-10 Marcella Lubbers
03-10 Emilie Verstraeten
09-10 Kathelijne Bus
11-10 Jessie Couwenberg
13-10 Ellen Kuipers
17-10 Milou vd Kerkhof
19-10 Emma Elderkamp
30-10 Femke Willems
01-11 Bobby Geldens
08-11 Nienke Rasenberg
08-11 Laura Korver
11-11 Josje Toussain
13-11 Georgia Papaioannou
15-11 Juliette van Langen
15-11 Juliette van Langen
15-11 Isis v Mil
16-11 Anna Barnasconi
19-11 Francesca Ceolan
22-11 Nienke Rasenberg
23-11 Isabelle Budziak



Nieuwjaarswens
Beste allemaal,

De eerste maanden vanaf mei zijn voor mij heel druk geweest, en het runnen van 
de manege samen met mijn springstal vind ik best een uitdaging. Maar ik ben blij 
dat ik de keuze gemaakt heb om de manege van Judith over te nemen en ik zie de 
toekomst heel positief tegemoet.

Namens mijzelf, Jalaine, Alwin & Amy en alle medewerkers van de manege wil ik 
jullie een heel gelukkig nieuwjaar toewensen en ik zie je graag op de 
nieuwjaarsborrel op 5 januari!

Henk



Interview met Vera
Kun je ons iets meer vertellen over je achtergrond, wie is Vera?

Ik ben Vera de Goede, ik ben 25 jaar oud, geboren in Eindhoven en ik woon hier 
nog steeds. Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding Human Resource 
Management op de Fontys en daarnaast ben ik ook vaak op de manege te vinden!

Hoe oud was je toen je voor het eerst hier op de manege kwam en waarom 
ben je toen bij onze manege gekomen?

Ik was 14 jaar toen ik begon met paardrijden op de manege, dat betekent dat ik 
hier nu zo’n 11 jaar rondloop.

Dit was de eerste manege waar ik ben gaan kijken, ik kon bijna meteen beginnen 
op zaterdagmiddag bij Trudy in de les en ik had het meteen erg naar mijn zin.

Heb je altijd al paard gereden?

Toen ik een jaar of 10 was heb ik op vakantie leren rijden op een Fjordje. Daarna 
heb ik lang gehockeyd en ben er daardoor eigenlijk niet aan toegekomen om ook 
te gaan paardrijden, maar heb dit wel altijd graag gewild. 



Toen ik op een gegeven moment stopte met hockeyen, ben ik eindelijk gaan 
paardrijden en sindsdien ook niet meer bij de manege weg te slaan!

Volgens mij rijd jij niet alleen op onze manegepaarden toch?

Dat klopt, ik rijd elke zaterdag om 10 uur bij Trudy in de les op een manegepaard. 
We gaan eigenlijk altijd naar het bos en dat is super gezellig!

Verder heb ik in de afgelopen jaren op veel leuke pensionpaarden mogen rijden, 
waardoor er tijden zijn geweest dat ik elke dag op de manege te vinden was om 
onder andere op Donnaline, Red Bull, Amone of Hero te rijden. Op dit moment rijd 
ik met veel plezier op Avanti van Audrey en op Donna van Maud & Charlotte (die 
tegenwoordig bij de EEPM staat). Ik rijd nu dus ongeveer 3 a 4 keer per week.



Je rijdt hier al heel lang en hebt veel paarden zien komen en helaas ook zien 
gaan, maar welk paard heeft het meeste indruk op je gemaakt of met welk 
paard heb je de leukste momenten mee gemaakt?

Ik vind het heel moeilijk om echt een ‘lievelings’ paard te kiezen want ik heb er 
inderdaad al veel mee mogen maken en vind ze echt allemaal lief!

Flower vind ik echt een leuke pony omdat ze heel braaf is, maar tegelijkertijd ook 
super eigenwijs kan zijn! Ook vind ik Aladin erg lief en leuk en Roosalin, Noud en 
Hurricane vind ik echt fijne paarden om zelf op te rijden.

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



Daarnaast zijn natuurlijk de paarden waar ik vroeger veel op gereden heb, maar 
die nu niet meer op de manege staan, zoals Red Bull en Donna toch altijd wel mijn 
favorieten gebleven!

Jij rijdt hier niet alleen maar doet ook veel (vrijwilligers)werk, wat doe je al-
lemaal en hoe ben je erbij betrokken geraakt?

Toen ik op de manege kwam rijden, vond ik het al meteen leuk om mee te helpen 
op stal met bijvoorbeeld paarden opzadelen voor de les of voeren en was hiervoor 
ook vaak op de manege te vinden. Na een aantal jaar hadden ze iemand nodig om 
op de dinsdagavond op stal te werken en zo ben ik hiermee begonnen.

Tot afgelopen augustus heb ik lange tijd op de vrijdagavond en zaterdagmiddag 
op stal gewerkt. Omdat ik het nu een stuk drukker heb met het afronden van mijn 
studie, werk ik nu alleen nog (met veel plezier!) op de zaterdag en val ik weleens 
in op andere dagen als één van de collega’s niet kan.



Daarnaast ben ik lid van de activiteitencommissie, wat betekent dat ik samen met 
een super leuke club mensen alle wedstrijden voor onze manegeruiters op de 
manege organiseer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dressuur- en behendigheids-
wedstrijden.

Ook ben ik sinds een paar jaar bij de leiding tijdens de jaarlijkse ponykampen, 
samen met Trudy, Doris en Ronin. Afgelopen zomer hebben we 2 ponykampen en 
een ruiterweekend gehad en dit was erg gezellig zoals altijd! :-)

Wat vind je zo leuk aan onze manege en heb je nog leuke anekdotes voor ons?

Ik heb me vanaf het begin meteen thuis gevoeld op de manege. Er hangt een 
goede sfeer en we hebben enorm fijne en leuke paarden. Verder heb ik veel leuke 
mensen ontmoet en fijne vriendschappen opgebouwd!

Daarom ben ik super blij dat Henk de manege heeft overgenomen, zo kunnen we 
met z’n allen hopelijk nog jaren genieten van de paarden en van alle gezelligheid!  

Inderdaad Vera daar zijn wij ook heel blij mee!
Heel hartelijk bedankt dat je tijd wilde vrij maken voor ons.

Groet, Bianca

Even voorstellen: Fabienne
Hallo allemaal,
Mijn naam is Fabienne van de Burgt. Ik ben geboren op 13 januari 2002 in 
Eindhoven. Ik volg de opleiding ‘Oriëntatie Paard’ bij Helicon opleidingen op het 
MBO in Eindhoven. Sinds dit jaar ben ik stagiaire op de Eindhovense manege. Mijn 
stage duurt een heel jaar en als alles bevalt van beide kanten misschien wel 2 jaar.

Mijn stagedagen zijn op de vrijdagen en in de maand februari ook op de maan-
dagen. Je kunt me dan vooral op stal vinden waar ik allerlei klussen aan het doen 
ben die dagelijks gedaan moeten worden op de manege.

Ik huppel sinds mijn 6e jaar rond op de Eindhovense manege en ik heb al 2 jaar 
vrijwilligerswerk gedaan op deze leuke en gezellige manege dus de keuze was dan 
ook niet moeilijk voor mij. 

Daarnaast ben ik super trots om hier op de Eindhovense manege onderdeel van 
het team te mogen zijn. Ik heb er veel zin in!

Groetjes, Fabienne





Oh kom maar eens kijken
Ook dit jaar heeft Sinterklaas onze manege vereerd met een bezoek. Samen met 
zijn twee zwarte Pieten heeft hij op de laatste zondag van november onze 
manege onveilig gemaakt. 

De jongere ruiters van de Eindhovense manege konden, in aanloop naar de aan-
komst van de Sint, zich volop vermaken met de jaarlijkse behendigheidswedstrijd 
en natuurlijk de CAP-jes race terwijl de ouders lekker warm konden toekijken in de 
foyer. En uiteraard heeft ieder kind een presentje gekregen van de Sint.

Het was zoals vanouds één van de leukste wedstrijden van het jaar en het is dan 
ook nog lang gezellig gebleven in de bar.

Slipjacht Waalre 2020

Een bijzonder evenement om bij te wonen is de Slipjacht op 4 januari.

De slipjacht wordt, als het niet vriest, ieder jaar gereden in het begin van januari.
Het is een fantastisch tafereel om bij te wonen en vanuit de manege volgen we dan 
ook ieder jaar de slipjacht met een aantal volgauto’s en met een groep fietsers. 

Het fietsen kan koud zijn maar je bent dan wel in staat om de meute honden en 
de ruiters van dichtbij te volgen en….. over het algemeen komt er altijd wel een 
warmhoudertje uit een van de fietstassen tevoorschijn.  

Ruiters, chauffeurs en fietsers ontmoeten elkaar altijd halverwege en aan het einde 
van de jacht voor een hapje en een drankje. 

Lijkt het jou leuk om de slipjacht te volgen op de fiets?  

HOUD HET SCHERM IN DE FOYER DAN IN DE GATEN. 

Hierop geven we aan of de jacht doorgaat en waar en hoe laat we verzamelen die 
dag.











Als er iets jaarlijks terug moet keren dan is het wel ‘Zoals het vroeger was’. Hoe de 
avond is afgelopen, geen idee. Maar op het moment dat ik de bar verliet stonden 
de mensen op de vensterbanken, vloeide het bier rijkelijk, werd er volop gedanst. 
Kortom: het was een groot feest. 

En hoe kon het ook anders na die zinderende wedstrijd die we voorgeschoteld 
kregen in de binnenbak. 

De ruiters die meededen beschikten over stalen zenuwen want het was niet een-
voudig de hoge en moeilijke hindernissen te bedwingen. Toch wisten vier ruiters 
foutloos de barrage te behalen en na een zeer gedurfde overwinning van, wie ook 
anders, Bert van de Pol, ontplofte het publiek tot een uitzinnige menigte en werd 
er gefeest tot in ongetwijfeld de vroege uurtjes.

Doortje

op de voorgaande 2 pagina’s zie je wat foto’s van deze leuke avond

Zoals het vroeger was

Tiener-herfst-ponykamp
Hoi wij zijn Elise en Rebecca. Wij zijn in de herfstvakantie op tiener ponykamp 
geweest. Wat heel leuk is, is dat Rebecca geen lid is van de manege maar omdat 
Elise een vriendin mee mocht nemen op dit kamp kon Rebecca dus ook mee, wat 
superleuk is want normaal gesproken rijdt zij alleen op IJslanders dus dit was 
helemaal top. 

We hebben buiten gereden, lekker lang. Dit was heel leuk en gezellig. Alleen het 
paard van Rebecca, Tom, was vrij lastig. Hij was namelijk heel erg hard aan het 
trekken dus moest Rebecca hard werken. Ici Paris, waar Elise op zat, was heel 
braaf alleen hij vond op de heenweg het viaduct over wel een beetje eng.

In de avond hebben we een spooktocht gedaan in Waalre. We moesten daar heen 
achter in de veewagen. Op de heenweg ging dit wel prima maar op de terugweg 
dachten wij, we kunnen wel ff relaxed staan. Niet dus!!! We lagen in één keer 
allemaal om. LACHEN!!!!

De spooktocht was heel leuk. Elise is toen wel een paar keer flink geschrokken en 
dat vond Rebecca dan weer grappig.



Vervolgens hebben we op stal geslapen bij de paarden en dat was heeeeeeel 
gezellig.

De volgende dag zijn we gaan springen in de grote springweide. Dat was best een 
gedoe want Roosalin, het paard van Elise, vond het heel eng. Ze wilde gewoon niet 
springen. We bleven proberen en uiteindelijk moesten we het hele parcours 
springen en toen deed ze het wel. 
Rebecca zat weer op Tom en die 
deed het heel braaf. Hij nam de 
sprong af en toe een beetje raar 
maar hij heeft wel alles 
gesprongen. Goed paard!!!!

De laatste avond was heeeeel leuk; 
we hebben allemaal spelletjes 
gespeeld en heel erg gelachen. De 
laatste dag hadden we een les waar-
in we carrousel zijn gaan rijden.

We hebben het echt ontzettend 
leuk en gezellig gehad. We willen 
Trudy, Ronin, Vera en Dani heel 
erg bedanken voor een superleuk 
ponykamp!!!!

Groetjes, Rebecca & Elise



Annika en Flower
Hallo, ik ben Annika. En ik ben 11 jaar oud. Ik 
rijd al 3 jaar. Toen ik hier op de manege kwam 
kende ik niemand behalve Fleur. Zij en de 
paarden zijn ook de reden waarom ik ben gaan 
rijden. 

Ik vind het elke keer opnieuw geweldig om paard 
te rijden. Om mee te 
schommelen op de rug van een pony of paard. 

Na een hele tijd oefenen was het zo ver. Mijn 
eerste dressuur wedstrijd! En ik mocht op 
Flower! De hele dag had ik al zenuwen. Maar het 
ergst tijdens de uitreiking. En wat bleek ik had 
gewonnen! 

Het was geweldig ik ging helemaal kapot van 
binnen (en van buiten). Het was één van de 
leukste dagen uit mijn leven.

Juul
Ellen en ik zouden het prachtig vinden om lekker samen door de bossen te 
kunnen rijden. Voor Ellen geen probleem, maar voor mij met 0 ervaring met 
paarden was dat nog wel een uitdaging.

Eerst ben ik samen met Ellen een paar keer op Icaro gaan proberen in de buiten-
bak, maar Icaro kon mijn gestuntel met de teugels niet waarderen en hiermee was 
het voor mij ook erg moeilijk om goed te leren hoe ik moet rijden. Ook merkten 
we allebei wel dat het wellicht beter is om les te krijgen van iemand anders dan 
van je vriendin.. 

Daarom ben ik begonnen met de les te volgen op dinsdagavond, dit doe ik meest-
al op Amigo, het andere paard van de ouders van Ellen. Dit was in het begin nog 
wel een uitdaging want Amigo kan best eigenwijs zijn en volgens de instructeur zit 
er “een stuur op als een bushokje”.



Maar na een paar lessen begin ik het nu wat onder controle te krijgen. Ik ben ze-
ker geen natuurtalent want de houding is voor mij echt een uitdaging. 
Vanwege mijn andere hobby’s, mountainbiken en motorrijden ben ik geneigd om 
bij versnellen naar voren te leunen terwijl je bij paardrijden juist altijd recht op 
moet zitten. 

Ik ga deze winter lekker door met oefenen en hoop volgend jaar mijn eerste 
buitenritje te kunnen maken samen met Ellen.
 
Groeten, Juul

Behendigheidswedstrijd
27 oktober is er weer een behendigheidswedstrijd geweest. Trudy wist dit keer 
niet alleen ons mensen maar ook de paarden te verbazen met haar creativiteit. 

Ondanks dat een aantal van de paarden de dag voor de wedstrijd al kennis mocht 
maken met de nieuwe hindernissen van Trudy waren er toch behoorlijk wat 
paarden echt onder de indruk van die gekke dingen die nu weer in de bak waren 
verschenen. 

Hiernaast zie je een aantal foto’s van deze gezellige dag en let dan speciaal op de 
mooie bamboe-takken die Trudy en Dani meerdere keren hebben moeten 
aanvullen omdat een aantal paarden zich ‘vergisten’ en dachten dat de hindernis 
was om op te eten.





Ben je geregeld op de manege te 
vinden en vind je het leuk om mee te 

doen aan de spaarkas 
en wekelijks een klein bedrag te 

sparen?

Schrijf je dan in voor het komende 
jaar.

We hebben nog ruimte voor nieuwe 
spaarders en vinden het leuk om jou 

te verwelkomen als nieuw lid!

Wil je precies weten hoe het werkt?

Naast de spaarkas in de foyer hangt 
een schrijven

waarop je de volledige uitleg vindt.

Spaarkas

Klusdag op de manege
Op 10 november is er door de vrijwilligers van het KLUS-team een hoop werk 
verzet. De bak is schoongemaakt, de schotten opnieuw in de lak gezet, zowel in 
de binnen- als in de buitenstallen zijn alle spinnenwebben verwijderd, er is 
onkruid gewied, ramen zijn gewassen en een aantal palen in de buitenweides zijn 
opnieuw recht gezet. 

Een hoop werk maar met zoveel vrijwilligers hebben we de klus in 3,5 uur 
geklaard. Ingrid had een grote pan soep gemaakt voor tijdens de pauze en als 
lunch hebben we allemaal een broodje kroket gekregen zodat iedereen moe en 
voldaan weer huiswaarts kon. 

SUPER SUPER BEDANKT ALLEMAAL VOOR JULLIE HULP!!!!!!

We hebben geregeld klussen te doen, dus geef je op als je een 
paar uurtjes kunt missen en kom gezellig meehelpen!

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur







Op zaterdag 16 november hebben we ons jaarlijkse vrijwilligersfeest gehad en 
we hebben zo’n 70 vrijwilligers mogen verwelkomen. Allemaal fijne mensen die 
zich inzetten door middel van sponsoring, helpen tijdens het buitenseizoen, de 
wedstrijden binnen, zitting hebben in één van de commissies, meehelpen met de 
KLUSdagen etc. etc.

We hadden dit jaar letterlijk een ‘WALKING DINNER’; je kon je soep afhalen bij het 
honkbalveld, voor je stamppotje mocht je eerst het bos een stuk door om uitein-
delijk in de bar (waar het wel lekker warm was) je toetje te kunnen eten.

Niet alle paarden hadden de bedoeling door van ‘Schijt je rijk’ (een soort bingo 
met paardenpoep) en hadden soms enige aanmoediging nodig van Trudy of van 
een van de kittens die theatraal voordeed hoe in de bak te schijten. Het mocht de 
pret niet drukken en naarmate de avond vorderde en de drank vloeide werd het 
steeds gezelliger in onze bar……..

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

Wil ook jij je inzetten voor de manege? Laat het ons weten of check de klusdagen 
voor in de Chambrière.

De website van de VEM is aan vervanging toe en we zijn op dit moment op zoek 
naar iemand die een nieuw ontwerp wil maken voor de website van de VEM. Dus 
als jij een paar uur over hebt en je hebt hier ervaring mee of het is jouw beroep en 
je wil je graag inzetten voor de vereniging laat het ons dan even weten a.u.b. 
Je kunt een email sturen naar: doortje@eindhovensemanege.nl

Vrijwilligersfeest



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2020
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 2020
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 25,75

Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Alle tarieven in euro’s

Groepslessen tot 18 jaar
kwartaalkaart 208,00

Losse les  20,00

Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart 227,50

Losse les  23,00

 

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
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






