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Het zomerseizoen ligt inmiddels achter ons; de laatste SHEE wedstrijd is verreden, we hebben een hoop
gasten op de manege mogen ontvangen en inmiddels zijn de horeca-activiteiten van het achterterrein
weer verplaatst naar de foyer binnen voor de start
van het binnenseizoen.
We zijn blij dat we ondanks de Corona maatregelen
toch een hoop activiteiten hebben kunnen organiseren en dat de ponykampen en het ruiterweekend
voor onze jeugdleden door konden gaan.
Vanaf 2022 wordt er strakker gehandhaafd op de
maximale draagcapaciteit van het paard en zal een
ieder gewogen gaan worden. Dit besluit is uitvoerig
door het bestuur besproken en wij ondersteunen
de manege in het genomen besluit. Mocht je vragen
hebben of anderszins hierover van gedachten willen
wisselen, voel je vrij om één van de bestuursleden
aan te spreken op stal.
Het Bestuur

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

Agenda
31 oktober

FNRS Dressuurwedstrijd

28 november

Sinterklaaswedstrijd

12 december

FNRS Dressuurwedstrijd

25 + 26 dec

Kerstritten

23 januari

FNRS Dressuurwedstrijd

13 februari

Behendigheidswedstrijd

6 maart		

FNRS dressuurwedstrijd

27 maart

Pas-de-deux op muziek

Houd de website in de gaten voor de
actuele agenda, mede in verband met de
ontwikkelingen rond het Coronavirus.

Zandhappers
22-06
22-06
23-06
24-06
25-06
25-06
29-06
29-06
05-07
05-07
06-07
07-07
09-07
09-07
17-07
17-07
17-07
24-07
24-07

Valentine Velez
Valentine Velez
Victoria ten Cate
Novy Heerings
Douwe van Spijker
Nienke Rasenberg
Ruud Keizer
Vladimir Kabzar
Floor Hermsen
Reza de Haas
Sophie Lieftink
Isa de Kool
Isis van Mil
Isis van Mil
Anne Barnasconi
Susan de Rooij
Susan de Rooij
Fenna Steegers
Ella Weichert

25-07
25-07
25-07
25-07
31-07
31-07
31-07
31-07
10-08
14-08
18-08
23-08
09-09
13-09
17-09

Sofie Lieftink
Lynn de Proost
Lonneke vd Stap
Ceylin Tuijen
Eva Ermers
Eva Ermers
Sophie Dekkers
Isis vd Steen
Ellen Hambrecht
Isabelle Budziak
Gisele de Wit
Hanna Prins
Saar vd Sanden
Sophia Trijoli
Loes Albers

Draagcapaciteit
Beste allemaal,
In het verleden is al eens aangegeven dat ruiters bij ons op de manege
mogen rijden wanneer zij onder het gewicht blijven van 90 kilo. We hebben dit al eens eerder gemeld in de Chambrière waarbij we er vanuit gaan
dat iedereen hier zijn eigen verantwoordelijkheid in neemt.
Uiteraard realiseren we ons dat dit voor sommigen een gevoelig onderwerp kan zijn. We zijn al een tijd aan het nadenken en overleggen hoe we
dit onderwerp bespreekbaar en uitvoerbaar kunnen maken.
Het uitgangspunt is het welzijn van onze manegepaarden en een belangrijke factor voor de gezondheid van de paarden is de draagcapaciteit van
het paard. De KNHS/FNRS geeft aan dat 90 kilo (in tenue) een toelaatbaar
gewicht is. Wij als manege volgen dit voorschrift, omdat het welzijn van
onze paarden natuurlijk voorop staat.
Daarom is het volgende besloten:
Per 1 januari 2022 dient iedere ruiter een gewicht te hebben onder de 90
kilo.
Voor nieuwe ruiters is dit een voorwaarde om te kunnen komen rijden op
onze manege.
Aan jou als huidige ruiter willen we vragen om te voldoen aan dit
criterium als je wilt rijden op onze paarden.
Hoe gaan we dit realiseren?
Er komen twee weegschalen. Één in de hal bij binnenkomst zodat je jezelf
kunt wegen als je daar behoefte aan hebt en de tweede komt op kantoor
te staan.
Alle klanten zullen per januari 2022 gewogen worden. Iedereen krijgt dan
een kleurcode, afhankelijk van je gewicht. Aan de hand daarvan wordt er
gekeken wanneer je volgende weeg moment zal zijn. Iedereen die tot de
70 kilo weegt zal 1x per jaar gewogen worden, heb je een gewicht
tussen de 70 en 80 kilo dan zal je elke 6 maanden gewogen worden, weeg
je boven de 80 kilo dan zal er elke 3 maanden een weegmoment zijn.
Weeg je boven de 90 dan kun je voorlopig helaas niet rijden, tot je weer
onder de 90 kilo weegt.
Waarom dan nu wederom dit bericht in deze Chambrière?
We willen iedereen hier op tijd van op de hoogte brengen en in de
gelegenheid stellen om op tijd eventuele maatregelen te treffen voor
januari 2022.

Vrijwilligersfeest
In juni hebben we dan eindelijk eindelijk eindelijk het vrijwilligersfeest
kunnen organiseren om iedereen te bedanken voor zijn en haar inzet bij
alles wat we in en rond de manege georganiseerd hebben.
Albert Vos en zijn team hadden zoals vanouds de verzorging van de BBQ
voor hun rekening genomen en het moet gezegd worden; Albert stelt
daarin nooit teleur.
En….. en dat is na deze zomer een unicum gebleken; het was tot laat in
de avond mooi en warm weer. Hierdoor hebben we met z’n allen lekker
op het terras kunnen zitten en weer eens als vanouds met elkaar kunnen
bijkletsen.
Wat een beetje jammer was is dat de Corona-richtlijnen het niet toelieten
om live muziek te organiseren. Maar wat in het vat zit verzuurt zeer zeker
niet dus dat komt in de toekomst zeker nog goed.

Het vertrek van Johan
In de vrij korte tijd dat Johan les heeft gegeven op de manege heeft hij
veel fans gekregen. Een paar ruiters hebben een stukje geschreven over
zijn manier van les geven.
Zelf heb ik de lessen van Johan ook als heel fijn ervaren. Hij zag echt alles
en kon iedereen door kleine aanwijzingen een oefening de 2e keer beter
laten doen. Een bijzondere les vond ik dat hij een muurtje bouwde van
zachte pionnen en ons liet zien dat, als jij je paard het vertrouwen geeft,
het paard veel voor je doet, zoals door dat muurtje heen lopen in alle rust.
Ik denk nog vaak terug aan zijn aanwijzingen en ben daar heel blij mee.
Caroline
11 januari 2019: “Mijn naam is Johan Blom, en ik heb 3 regels. De paarden
komen goed verzorgd de les in, we rijden geen treintjes, en als ie nie luistert….dan moet ie ff op kantoor komen!” En dat was het begin van onze
lessen. De basis was simpel, paardrijden is een werkwoord, en niks doen
is geen optie. Als als we het niet kenden, dan gingen we het leren. Voor
iedereen maakte hij individuele oefeningen, passend bij de combinatie.
Perfect voor iedere ruiter, en passend bij ieder paard. Waarbij hij je precies zover kreeg om net iets te doen wat je eigenlijk niet durfde.
We hebben een hoop leuke dingen gedaan, met als hoogtepunten onze
totaal verzopen buitenrit, lekkere galopjes, springles, schriktraining met
de paraplu, het geaccidenteerde pad, vooral géén carroussel, want sommigen rijden toch steeds verkeerd, maar wel dressuurmatig aan het werk in
het bos.. en natuurlijk, de Corona na lestijd, en dan bedoelen we niet de
pandemie!

Fouragehandel Verhoeven b.v.
Fourage en Transport
voor al uw stro en hooi

De Branten 8
6027 NL Soerendonk

Telefoon
Telefax

0495 - 591244
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

Wat zal hij ons af en toe recalcitrant hebben gevonden, wanneer we weer
eens expres de pionnen omver reden, een hele volte reden wanneer er een
halve moest of hem bijna omver reden omdat we naar onze oh zo knappe
paarden zaten te kijken.
Want die George en Rusedski hè…. Wat een heerlijke beesten. Maar stiekem was hij ook wel trots op ons als we ze lekker aan het lopen hadden.
Dat kregen we dan ook te horen.
Wat vinden wij het enorm jammer dat Johan bij ons is weg gegaan, maar
we zijn dankbaar voor alle wijze en vooral ook hele leuke en gezellige
lessen. We hebben enorm veel dingen geleerd die we weer mee kunnen
nemen in de toekomst.
Want we zullen altijd onthouden… “Het is geen hogere wiskunde!”
Johan bedankt
De vrijdagavond 20.00u groep

Als je al 35 jaar bij dezelfde manege rijdt, zie je heel wat paarden, maar
ook heel wat instructeurs die komen en gaan. Daarvan zullen er altijd wel
zijn die je bij blijven. Zo één is Johan er voor mij. En waarom zul je denken.
Nou, omdat Johan de goede eigenschap heeft om te kijken naar de combinatie van paard en ruiter. Hij ziet in dat soms de ruiter wel iets kan, maar
dat het paard het (nog) niet kan of andersom. Dan past hij daar de oefening voor die ruiter of dat paard op aan.
In het begin moest ik wel een beetje wennen. Weer een nieuwe instructeur, wat kon hij mij nog leren, sluit zijn manier van lesgeven aan bij
onze les?
Het buiten rijden, moet ik eerlijk bekennen, vond ik in het begin erg
chaotisch verlopen. Iedereen hield verre afstand en reed niet in colonne
zoals wij gewend waren. Ook de manegepaarden waren dit niet gewend
met als gevolg dat ze hier soms dankbaar misbruik van maakten en het
soms een jolige rit van bokkende paarden werd, die harder galoppeerden
dan de bedoeling was. Maar na verloop van tijd werd dit wel beter.
Wat ik vooral prettig vond is de individuele kijk en aandacht van Johan,
afgestemd op ruiter en paard. Hij is iemand met erg veel ervaring en dat
bracht hij ook over. Hij heeft mij in elk geval weer veel bijgeleerd en ik
heb de lessen van hem dan ook erg prettig en leerzaam gevonden.

En wat vooral voor mij belangrijk
was, dat hij mij heel veel vertrouwen
kon geven in mezelf en mijn paard/
pony. Ik wil Johan dan ook enorm
bedanken voor zijn inzet en het
delen van zijn (werk)ervaring met
ons.
Groetjes van Lincy

Ruiterweekend
Zoals elk jaar sluiten we de zomervakantie af met een ruiterweekend.
Dit jaar hadden we maar 9 ruiters. Voor 4 van de kinderen was het de 1ste
keer dat ze meegingen. Dus best wel spannend natuurlijk.
Om 11.00 was iedereen aanwezig en nadat de ouders afscheid hadden
genomen zijn we de paarden gaan poetsen. Na de lunch gingen ze met
z’n allen tegelijk rijden binnen.
Later op de middag gingen we in 2 groepjes rijden.
Eerst 4 beginners die mochten over wat balkjes draven en slalommen.
Daarna de andere 5 die wel een klein sprongetje mochten wagen.
Het ging weer goed alleen viel Emma van Fabio omdat die in de staart van
Igor wilde bijten tijdens de galop.
Het springkussen werd goed gebruikt en alle paarden zijn gepoetst en
verwend.

Na het eten hadden we een speurtocht en die eindigde achter bij de
springwei. Daar gingen we bij het kampvuur lekker marshmallows bakken
en chips eten.
Rond 10.30 lag iedereen in bed. Op stal op stro tussen alle paarden.
Paarden die de hele nacht herrie maken, liggen, met veel geweld weer
opstaan, eten, schoppen, schuren, drinken, poepen, plassen, briesen.
Hoezo slapen ze niet gewoon???
Dat was voor ons dus een kort nachtje.
Op stro slapen is best leuk maar na een uur lig je dus op de stenen als je
geen 35 kg meer weegt.
Dan voel ik toch wel dat ik geen 18 meer ben.
Zondag na het ontbijt weer paarden poetsen. Want ja die hebben ook een
wilde nacht gehad, dat hebben wij wel gehoord.
Om 10.30 gingen we een lange buitenrit maken. We hadden 4 begeleiders
dus dat durfde ik wel aan. Normaal gaan we niet met beginners het bos in
maar nu had ik hulp genoeg.
We gingen bij de Hut van Mie Pils over het viaduct en hebben daar een
mooie route gereden en zelfs een lang pad gegaloppeerd. Na wat
obstakels onderweg waren we weer veilig op stal.
We gingen lekker frietjes eten achter bij de friettent en sommigen gingen
zwemmen. Het was natuurlijk super lekker weer.
Daarna met wat pony’s gewandeld en ze wat laten grazen.
Toen deden we op de springwei een aantal hindernissen springen zonder
paard. Doris maakte er een leuke show van door via de microfoon ze te
jureren. Dit was erg leuk.
Rond 17.00 stonden de meeste ouders weer te trappelen om hun kids op
te halen.
In het voorjaar hebben we weer een leuk ruiterkamp. Dus denk je dat is
leuk dan hou de Chambrière of website in de gaten.
Ronin,Vera en Doris weer super bedankt voor jullie hulp. Zonder jullie kan
ik het niet. Tot de volgende keer.
Groetjes Trudy
op de volgende 2 kleurenpagina’s zie je foto’s van het ruiterweekend

Ben met zijn nieuwe paard Jupiler

Ben en Jupiler
Op de 27ste verjaardag van Maserati, 18 juni, ben ik eigenaar geworden
van Jupiler.
Jupiler is een ruin van het stamboek Zangersheide met een schofthoogte
van 1,70. Hij is dus al behoorlijk groot.
Hij is nog niet uitgegroeid denken we dus hij zal waarschijnlijk nog wel
wat groter worden dan hij nu is. Hij is namelijk op 31 mei pas vijf
geworden.
Janneke had hem gezien bij Stal van de Broekkant in België. En Janneke zei
dat hij heel braaf was. Dus ik ben samen met Jessica naar België gereden
om hem uit te proberen. En ondanks dat het die dag enorm stormde was
Jupiler super relaxed. Zelfs zo relaxed dat ik per ongeluk over een hindernis heen ben gesprongen. Ik dacht dat Janneke zei dat dit moest maar
Janneke zei ‘hij springt over in galop’; ik hoorde alleen maar ‘over’ en als
Janneke dat zegt dan zal het wel kunnen dacht ik. Dus hup over de hindernis heen. Bleek dat dit dus helemaal niet de bedoeling was.
Ik ben ook nog een keer met Janneke buiten gaan rijden in het bos in
Valkenswaard om te kijken hoe hij buiten was en toen was hij ook heel
lief.
Op 18 juni is Jupiler direct hier op stal gekomen. Niet direct in de stal van
Maserati maar nu inmiddels wel dus dat is fijn. We rijden in principe alleen
buiten met elkaar, in ieder geval zoveel mogelijk. Daar heb ik hem ook
voor gekocht, om lekker buiten te rijden.
Hij heeft wel 1 puntje van aandacht. Hij is zooooo ontspannen dat als je
hem rustig poetst dat hij in slaap valt in de stal. In het begin schrok ik
ervan maar de dierenarts vond het niet erg en ik heb het getest op stal en
hij blijft gewoon staan.
Hij zit superlekker, is superbraaf, doet geen rare dingen. Regelmatig ga ik
met Femke naar buiten. Met de groepsles naar buiten met Jalaine gaat ook
heel goed en dan op de zondagen met Jalaine, Femke en Loes heerlijk een
lange rit.
En Femke Melgert is heel lief geweest in de periode tussen het overlijden
van Maserati en de aankoop van Jupiler. Van haar mocht ik iedere week
buiten op Rocky rijden. Heel fijn want zo bleef ik wel gewend aan het
rijden. Dank je wel daarvoor nog Femke.
Groetjes van Ben

Ponykamp

LED verlichting
WE HEBBEN LED VERLICHTING!
Één van de pijlers dit jaar is duurzaamheid. Op dit gebied zijn er veel
zaken die aandacht behoeven. Zo ook de verlichting van de manege. Met
enorme lichtmasten buiten en een grote binnenbak met stallen waar vaak
de verlichting aan staat is de maandelijks energierekening hoog.
Frits Melgert en Ben Lauwen hebben zich de afgelopen maanden
intensief bezig gehouden met oplossingen om enerzijds de energierekening te drukken en anderzijds duurzaam bezig te zijn. En dat hebben ze
fantastisch gedaan. Ze hebben gesproken met meerdere partijen, want het
is uiteraard een behoorlijke investering, en Maikel van Schoonderwalt van
Viridi Solutions te Waalre is daar als beste uitgekomen.

Dat de verlichting binnen is aangepast zal je waarschijnlijk wel gezien
hebben. De verlichting in de binnenbak gaat voortaan aan zonder opstarten en getril en geeft mooi daglicht, super om in te rijden. Op stal zijn er
’s nachts nog wat lichten die een eigen leven leiden hebben we gemerkt
tijdens het laatste ruiterweekend waardoor Trudy het behoorlijk spannend
vond met slapen op stal maar dit probleem met de verlichting zal snel
worden opgelost.
En dan volgt fase 2 waarbij de buitenpistes en het buitenterrein ook voorzien worden van LED verlichting. Alles bij elkaar een mooie stap richting
verduurzaming van de manege.
Dank je wel Frits en Ben voor alle moeite die jullie hierin hebben gestopt
en Viridi bedankt voor de sponsoring van een deel van de verlichting, we
zijn er erg blij mee.

App groepen vrijwilligers
Hoi allemaal,
Jullie weten ondertussen wel dat we veel commissies hebben (zie de eerste chambrière van dit jaar) en dat we met elkaar de manege
ondersteunen bij veel activiteiten.
We hebben ondertussen voor de onderstaande activiteiten app groepen
aangemaakt; lijkt het je leuk om mee te helpen bij één van de activiteiten
laat het ons dan weten dan sturen we je een appje op het moment dat het
nodig is en dan kun je zelf even kijken of het past in jouw agenda.
WIL JIJ VRIJBLIJVEND IN DE APP GROEP: Stuur even een appje naar Doortje: 06-42355769 dan voegt zij je toe aan de app.
ENTERTAINMENT:
Denk daarbij aan een pubquiz, karaoke-avond, oriëntatierit, wandelingen,
opzadel cursus, longeercursus, etc. etc. etc.
Voor wie: vanaf 14 jaar
SHEE:
Deze grote groep van vrijwilligers ondersteunen bij de KNHS buitenwedstrijden gedurende de lente en de zomer. Je kunt ze vinden achter de bar,
op het terras, in de springwei, het secretariaat, de jury, de parkeerwacht,
de friettent, op stal etc. etc. Op deze dagen is er altijd genoeg te doen en
ook al kan je maar 2 uurtjes, jouw hulp is zeer welkom! We zijn alweer
bezig met de voorbereidigen van 2022 dus geef je op!
Voor wie: vanaf 12 jaar

KLUSSERS:
2x Per jaar organiseren we een
ochtend/middag klussen op de
manege. Met een man of 25-30
pakken we dan een aantal kleine
of grote, vaak seizoensgebonden,
klussen op die simpelweg gedaan
moeten worden.
Dit onder het mom ‘vele handen en
iets met licht werk’. Ouders, kinderen, opa’s, oma’s; voel jij je fit en
ben je niet bang om vies te worden!
Doe gezellig mee.
Voor wie: alle jeugd en volwassenen

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.
Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend
Elektrotechnisch Installateur

De Hollandsche Manege
Op een druilerige vrijdag tijdens de meivakantie fietsen Jalaine, Elise en ik
door het Vondelpark als we het volgende bordje zien:
Hollandsche Manege 300 m
Je begrijpt het al; onze nieuwsgierigheid steeg in korte tijd van 0% naar
100%. Nu weet ik niet of jullie wel eens in Amsterdam zijn geweest, en
dan meer specifiek in het Vondelpark, maar dit Park ligt in het oude
gedeelte van Amsterdam. Het oude gedeelte dat bekend staat om haar
fraaie statige panden en het feit dat er volgens mij meer Range Rovers
rijden dan winkelkarretjes. Niet bepaald de plek waar je een manege zou
verwachten, althans wij niet.
We reden het park in via de PC Hooftstraat, je weet wel, die straat met al
die dure merkwinkels. En precies aan de overzijde van het park reden we
het park weer uit op zoek naar die Hollandsche Manege.

En inderdaad in de eerste de beste straat verscheen tussen de dure Amsterdam Zuid Panden ineens het pand met daarop het bord: Ingang Hollandsche Manege via de Overtoomseweg, oftewel ff het hoekje om fietsen
en dan daar ergens een ingang zoeken. Dus zo gezegd zo gedaan; Jalaine
& Elise al waggelend op de tandem en ik vol goede moed op mijn elektrische fiets (verschil moet er zijn) achter de meiden aan. En jawel hoor,
midden in Amsterdam waar alles is volgebouwd en je op moet passen
dat je geen aanrijding veroorzaakt met de tram, is daar warempel ineens
een fraai binnenpleintje waar ik schat hooguit vijf paardentrailers kunnen
staan. Het thuis van de Hollandsche Manege.
Dus wij de fietsen geparkeerd want dit wilden we natuurlijk wel eens
nader onderzoeken. Zeker omdat er onlangs een groep studenten vanuit
de Hollandsche Manege op onze manage een buitenrit is komen maken en
wij Brabanders voelen dan al snel een connectie; ons kent ons.
De Hollandsche Manege is een bijzondere plek midden, maar dan ook
midden, in Amsterdam. Het blijkt de oudste rijschool van Nederland te
zijn en de mooiste stadsmanege van Europa.
En dat is niet gelogen. We mochten helaas niet alle drie naar binnen (Corona) maar na wat heen en weer geklets mocht Jalaine toch met een van
de medewerksters mee om de piste te bezoeken en door de manege te
lopen. Ondertussen bleven Elise en ik braaf achter om de paarden te aaien
(en misschien iets verder door te lopen dan gedoogd werd).
Maar wat een traktatie is het om hier rond te lopen. De stallen zijn allemaal voorzien van oude tegeltjes en prachtige hooiruiven. En dan de piste
zoals men aldaar de binnenbak fraai verwoord; Deze is hoog, licht en
volledig gedecoreerd met stucwerk ornamenten. Het is werkelijk prachtig
om te zien. En ze hebben ook een paardenmuseum. Helaas is dit dicht als
gevolg van de Coronamaatregelen.
De Hollandsche Manege is dus een echte stadsmanege en lekker buitenrijden is er voor de ruiters helaas niet bij. We begrijpen al vrij snel waarom
de studenten naar ons in Brabant zijn gekomen. Zij rijden nl. altijd binnen.
Als ze een buitenrit willen maken dan moeten de paarden in de vrachtwagen geladen worden, vervoerd worden naar het bos buiten Amsterdam en
dan kunnen ze buiten rijden. Of ze rijden naar het tweede gedeelte van
de manege dat buiten Amsterdam ligt. Dit is ook de plek waar de paarden
‘op vakantie’ gaan. Omdat ze altijd binnen staan gaan de paarden met
regelmaat ‘op vakantie’. Ze gaan dan een aantal weken naar de wei waar
ze kunnen genieten van zon, ruimte en vers gras.
Maar wat een mooie manege om eens te bekijken. En ik raad je zeker aan
om het Paardenmuseum en deze manege eens te gaan bezoeken. De VEM
is in ieder geval aan het onderzoeken of we vanuit de manege een keer
een excursie kunnen maken naar de Hollandsche Manege. We houden je
op de hoogte!
Groetjes, Elise, Jalaine & Doortje Kloppers

De Hollandsche Manege

Paardengrapje

TARIEVEN EN CONTRIBUTIE
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2021
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 bank overboeken naar rekening:
IBAN NL07 ABNA0843377798 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.
________________________________________________________________________________
Lessen					Privélessen (per uur)
Groepslessen tot 18 jaar:		
Privéles manegepaard:		
Per les: € 16,00 (kwartaal € 208,00)
Privéles eigen paard / pony:
Losse les: € 20,00			
Privéles gezamenlijk (2 pers.)

€ 50,00
€ 40,00
€ 80,00

Groepslessen 18 jaar en ouder:		
Per les: € 17,50 (kwartaal € 227,50)
Losse les: € 23,00			

€ 25,00

Speciale groepslessen
Springles manegeruiters		

Email:

informatie lessen: 		
lessen@eindhovensemanege.nl
afmelden lessen: 		
afmelden@eindhovensemanege.nl
________________________________________________________________________________
Pensionstalling
Voor de tarieven zie de website
Email:					manege@eindhovensemanege.nl
________________________________________________________________________________
VEM jaarcontributie 2021
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:INGNL2A)
t.n.v. Eindhovense Manege
Email:				ledenadministratie@eindhovensemanege.nl

