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We zitten in de laatste dagen van wederom een
turbulent jaar waarin we gelukkig toch een behoorlijk
aantal activiteiten hebben kunnen uitvoeren.
We willen vanuit het Bestuur iedereen bedanken die
in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd
aan de Vereniging en de manege in 2021.
We wensen iedereen vooral gezonde, fijne
Kerstdagen toe en een feestelijk Oud & Nieuw,
we zien je heel graag op de Nieuwjaarsreceptie op
2 januari.

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
25 december

Kerstrit

2 januari

Nieuwjaarsborrel

8 januari

Slipjacht Waalre

23 januari

FNRS Dressuurwedstrijd

13 februari

Behendigheidswedstrijd

21 februari
Algemene Leden
		vergadering

Zandhappers
20-09
20-09
29-09
29-09
30-09
06-10
06-10
12-10
12-10
14-10
16-10
16-10
18-10
19-10
19-10
27-10
30-10
30-10
16-11
27-11
27-11

Alyssa vd Sangen
Solange v Griensven
Renee Jansen
Sanne Valster
Lola Kay Pinxt
Emma Walther
Eero Hakonen
Lara Dornik
Lara Dornik
Josien v Dongen
Elise Walther
Elise Walther
Doris Vosters
Emma Kaptein
Loek Talpe
Elise Breems
Anne v Lierop
Sophie Lieftink
Daily v Diepen
Sunny Sun
Djille Hoek

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.

27-11 Josje Geldens
04-12 Kathy Yang

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.

Nieuwjaarsreceptie

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie:
Beste leden,
Wij willen graag met jullie proosten op het
nieuwe jaar vanaf 14.00 – 17.00 uur op
zondag 2 januari in de foyer van de manege.
We hopen jullie dan te zien!
Henk & Jalaine
Het bestuur van de VEM

Enquête VEM-leden
We hebben in november alle leden die over een e-mailadres beschikken
een enquête toegestuurd. De junior leden hebben de enquête op het
e-mailadres van hun ouders ontvangen.
25% Van de leden heeft gereageerd en daaruit zijn twee opvallende zaken
uit naar voren gekomen:
1: Het bestuur
De meesten van jullie hebben aangegeven dat jullie bekend zijn met het
feit dat we een bestuur hebben maar niet iedereen weet wie we zijn, welke
verantwoordelijkheden we hebben en wat het bestuur doet.
Het bestuur waar we over spreken is het bestuur van de Vereniging
Eindhovense Manege (VEM) dus niet van HvdPol Eindhovense Manege zelf.
Wij dienen de belangen van onze leden en dat zijn alle ruiters die rijden
bij HvdPol Eindhovense Manege. Wij zijn er dus in eerste plaats voor de
leden en onze standplaats als vereniging is plat gezegd de manege. De
focus ligt dus op jullie, onze leden. Vanuit die invalshoek organiseren we
activiteiten voor jullie, de leden, die variëren van BBQ, de FNRS wedstrijden, een oriëntatierit of de springwedstrijden in het buitenseizoen.
Tegelijkertijd hebben we vanuit deze rol ook overleg met de eigenaar van
de manege (Henk) waarin we hem aangeven waar we als vereniging
behoefte aan hebben of waarin we elkaar informeren over dingen die
beter of anders kunnen. Henk kan op zijn beurt weer advies aan het
bestuur vragen of ons vragen om activiteiten te organiseren of te ondersteunen.
Dit allemaal met het oogmerk dat iedereen die is aangesloten bij de VEM
op een prettige wijze kan genieten van de paardensport.
Alles wat met lessen, pandzaken, pensionzaken etc. te maken heeft hoort
dus bij de manege thuis en niet bij het bestuur van de vereniging.
Wil je nu weten wie er in het bestuur van de manege zitten? Kijk dan even
op de website van de vereniging: www.eindhovensemanege.nl
En heb je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen; spreek dan een
van de bestuursleden aan of stuur ons een email.

Fouragehandel Verhoeven b.v.
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2: De Chambrière.
De Chambrière is ons verenigingsblad dat op dit moment in een papieren
uitgave wordt uitgegeven. In de loop van 2022 gaat hier verandering in
komen. In 2022 zal de Chambrière zowel op papier als digitaal worden
uitgegeven. Een deel van jullie heeft aangegeven graag de papieren versie
te willen behouden, een deel heeft aangeven de voorkeur te geven aan
een online versie. Welnu; in het kader van de vooruitgang komt er in de
loop van 2022 een nieuwe website. Tegelijkertijd met de lancering van de
website komt er een online newsfeed waarin we direct verslag gaan doen
van evenementen en activiteiten.
Met de komst van de online newsfeed komt er ook een online nieuwsbrief
waar je je voor in kunt schrijven. De Chambrière gaat in 2022 2x
verschijnen zowel online als op papier en fungeert dan meer als een
naslagwerk met persoonlijke verhalen. In de loop van 2022 gaan we
nogmaals peilen bij de leden wat jullie wensen zijn met betrekking tot de
papieren Chambrière en op basis daarvan nemen we eind 2022 een
definitief besluit over de haalbaarheid van een Chambrière op papier.

Kleurplaatje

Fleur en Eyob
Hallo allemaal,
Ik ben Fleur Donkers en dit is Eyob.
Eyob is mijn eigen paard.
Ik heb hem vanaf eind mei, dit is inmiddels al een paar maanden.
Hij is super lief en altijd vrolijk.
Hij vindt het heel leuk om met de pony Kismo in de wei te staan.
Eyob is een springpaard en dit vindt hij ook het allerleukst om te doen.
Zijn oren staan dan helemaal naar voren.
Hij springt heel braaf over alle hindernissen.
Elke woensdag heb ik springles van Erwin.
Dit vind ik super leuk.
De andere dagen van de week rijd ik mee in de groepslessen van Trudy,
Linda en Ellen.
Ik ben super blij met Eyob en kom elke dag met veel plezier op de
manege.
Groetjes Fleur

Sinterklaaswedstrijd
Op zondag 28 november hebben we onze jaarlijkse Sinterklaaswedstrijd
weer gehouden. Heel jammer dat net de zaterdag hiervoor de nieuwe
Corona maatregelen werden ingevoerd waardoor de Horeca dicht moest
om 17.00 uur.
Maar gelukkig kon de wedstrijd wel doorgaan en heeft Trudy weer een
TOP planning in elkaar weten te draaien. Samen met haar activiteitencommissie is de jeugd verdeeld in drie groepen met tussenliggend wat
vrije ruimte zodat we de Corona maatregelen in acht konden nemen. En
per groep werd de prijsuitreiking etcetera gedaan zodat de groep met hun
fans daarna naar huis konden en de volgende groep aan de beurt was.
De Sint had het er maar druk mee want bij iedere groep mocht hij weer
opnieuw verschijnen. Dat is ook wel te zien aan de voor- en na foto’s van
de Goedheilig Man die je hiernaast ziet.
Weet jij alle verschillen aan te wijzen? Het zijn er 11 in totaal!
De oplossing zie je onderaan deze pagina.
Ook zie je op de volgende pagina’s foto’s van de wedstrijd.

Oplossing:
1. Blauwe wimpers 2. Mijter achterstevoren 3. Geen staf 4. Geen mantel
5. Haakneus 6. Oorbel in baard 7. Smallere baard 8. Zwarte handschoen 9. Ring
aan andere hand 10. Zak in hand 11. Linker oog dicht

Paardenweetjes
Wisten jullie dat Ozosnel een eigen website heeft? www.ozosnel.nl
Met leuke paardenweetjes:
- Paarden bestaan al 70 miljoen jaar! Dat is lang hè?
- Er zijn wel 350 verschillende soorten paardenrassen in de wereld. Deze
worden onderverdeeld in de volgende groepen: pony’s, lichte paarden,
zware paarden en wilde paarden.
- Er zijn heel veel paarden op de wereld, wel 75 miljoen! Dan zou iedereen
in Nederland bijna 5 paarden hebben.
- Het oudste paard ter wereld was Old Billy en die werd wel 62 jaar oud.
- Het snelste paard ter wereld liep bijna 71 kilometer per uur. Het record
werd gereden door een racepaard tijdens een wedstrijd in Amerika.
- Paarden hebben een goed geheugen. Ze kunnen dus perfect onthouden
wie aardig tegen hen is geweest of een lekker worteltje of snoepje
heeft gegeven.
- De dieren houden erg van zoetigheid. Geen wonder dat paarden graag
een suikerklontje eten. Maar te veel zoet en snoep is natuurlijk
niet goed voor ze. Een wortel is veel beter.
- Paarden slapen meestal staand. Ze kunnen wel liggend slapen, maar dat
doen ze maar heel kort. Het liefste slapen ze staand en dat kunnen ze
doen zonder om te vallen. Het lichaam van een paard is daar voor gemaakt.
- Paarden zijn ook erg dorstig. Ze drinken minimaal 30 tot 35 liter water
per dag. Mensen drinken gemiddeld 2 liter water per dag.
Geen wonder dat paarden zo groot zijn.
- Een paard heeft de grootste ogen van alle zoogdieren en deze zijn wel
9 keer groter als die van mensen. Hierdoor ziet een paard ook alles 2x
groter als dat wij zien.
-Een paard kan beter in het donker zien dan mensen. Het duurt alleen iets
langer voordat hun ogen aan het donker gewend zijn. Daarom heeft
Sinterklaas natuurlijk voor een paard gekozen om de pakjes rond te brengen in de donkere nachten.
- De ogen van een paard zitten aan de zijkant van het hoofd. Hierdoor
kan een paard bijna 360 graden om zich heen kijken. Maar doordat de
ogen aan zijkant zitten is het moeilijk voor het dier om diepte in te schatten. Daarom schrikt een paard nogal snel als er iemand achter hem langs
loopt.
- Met de haren op zijn kin kan een paard voelen wat er onder hem ligt.
- Daarnaast kan een paard goed ruiken en dat zorgt er samen voor dat
een paard precies weet wat er gegeten kan worden.

Logeetjes op het terrein
Het zal een aantal van jullie inmiddels wel opgevallen zijn dat er de laatste
tijd geregeld paarden komen logeren op ons terrein.
We zijn bezig met een nieuw concept waarbij we overnachtingsplekken
aanbieden aan sportpaarden die onderweg zijn door Europa. Henk maakt
zelf ook gebruik van overnachtingsplekken als hij op concours gaat naar
het buitenland en hem is gevraagd ook deze mogelijkheid aan te bieden
in Eindhoven.
Nu is het zo dat onze manege gunstig is gelegen aan de A2 voor veel
paardenvervoer van Noord-Europa naar het Zuiden of andersom natuurlijk
en voor paardenvervoer vanaf het Verenigd Koninkrijk.
Het is namelijk zo dat chauffeurs een beperkt aantal uur achter elkaar mogen rijden in een vrachtwagen en dan verplicht moeten rusten. Nou, dat
geldt dus ook voor paarden. Die moeten na een aantal uur op de wagen
ook rusten. Dat betekent dat ze de beschikking moeten hebben over een
fijne stal met stro of zaagsel om te plassen (mesten doen paarden meestal
wel op de wagen, plassen vaak niet).
En ze hebben een paddock of andere ruimte nodig waar ze even de benen
kunnen strekken of lekker kunnenliggen als ze daar zin in hebben. Deze
sportpaarden gaan meestal niet los in de wei want dan zijn ze vaak zo
jolig dat ze in een vrolijke bui een blessure op zouden kunnen lopen. Dus
rustig aan de hand stappen, gecontroleerd in de paddock of aan de
longeerlijn is het beste voor deze paarden.
Dit zijn vreemde paarden op onze manege. Levert dit geen gevaar op voor
onze eigen paarden zul je je misschien afvragen qua ziektes? Nee, dit
levert geen gevaar op. Juist de categorie sportpaarden zijn paarden die
continu onder controle staan van een vee-arts en veelvuldig getest worden
op ziektes etc. Dus daar hoef je je geen zorgen om te maken.
Hoe lang blijven de paarden? De paarden zijn onderweg naar een concours of naar huis; ze komen niet bij ons op vakantie. De stallen voor
de paarden worden gehuurd voor een periode van telkens 8 uur dus de
meeste paarden zullen na 8 uur weer op de wagen gaan op weg naar huis
of naar een volgende stop.
Zie je dus een vrachtwagen met een buitenlands kenteken op de manege
staan, dan is de kans groot dat we logeetjes hebben.

Zondagritten
ZONDAGRITTEN MET LUNCH of GEWOON LEKKER MEELUNCHEN? ALLES
KAN
Heerlijk zondagochtend 2 uur de bossen in, koppie leegmaken en energie
opdoen voor de komende week? Top! En dan op de manege aankomen, je
paard verzorgen en hup op naar de foyer waar een heerlijke lunch op je
wacht.
Zondag 6 november hebben we de eerste zondagrit/lunch gehad, we hadden lekker weer en alles is goed verlopen. Alleen Ben en Jupiler moeten
nog even hun ritme samen zien te vinden de komende weken; Ben rijdt nl.
graag op afstand van de groep zodat hij leuke foto’s kan maken etc.
Jupiler heeft daar op dit moment nog een ander idee over waardoor de rit
iets minder relaxed voor Ben verloopt dan hij vroeger met Maserati
gewend was. Dus hier is nog werk aan de winkel voor paard en ruiter.

Vosters Electra Reusel

Namens
de redactie
gezellige
feestdagen

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

en
een gezond 2022
gewenst!

Erkend
Elektrotechnisch Installateur

Algemene ledenvergadering
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 21 februari 2022
Tijd: 20.00 uur
De vergadering wordt in de foyer gehouden
of zoals vorig jaar online.
De senior leden ontvangen t.z.t. hiervoor een uitnodiging
van het bestuur.
en
Uiteraard wordt dit kenbaar gemaakt op de website:
www.eindhovensemanege.nl

In de foyer stond een heerlijke broodlunch klaar na afloop van de rit en we
hadden daarbij ook nog de keus uit een gekookt eitje, een scrambled egg
en/of een lekker kop pompoensoep.
Wil jij ook meerijden? Geef je dan op bij Trudy via trudy@eindhovensemanege.nl. We proberen iedere keer een andere lunch te maken zodat er
genoeg variatie is voor iedereen.
Kosten van de rit: € 45,- inclusief lunch
Wil jij eigenlijk helemaal niet meerijden maar vind je het wel leuk om op
de zondag mee te komen lunchen? Je bent van harte welkom.
Kosten voor alleen de lunch: € 7,50 per persoon incl. koffie/thee.
Ook hier, geef het even aan bij Trudy want dan kunnen we rekening
houden met de inkopen.

Paardenfilm van Britt
Britt Dekker maakt een nieuwe paardenfilm.
Het was, net als bij Whitestar, Britt zelf die het idee voor de film aandroeg.
De regie van Silverstar is in handen van Diede in ’t Veld (Kruimeltje en de
strijd om de goudmijn), het scenario werd geschreven door Michiel Peereboom (Project Gio).
Waarschijnlijk komt de film begin 2022 uit.
Het verhaal
De film borduurt voort op Whitestar en speelt zich een aantal jaren na de
overwinning van Megan en Whitestar af. Megan runt inmiddels haar eigen
manege. Als Whitestar’s zoon, het jonge paard Silverstar, bij een stalbrand
van schrik het bos in galoppeert, wordt hij gevonden door de 16-jarige
Esmee. Na deze stalbrand raakt Megan bevriend met de zestienjarige
Esmée die op het spoor komt van een oplichtingszaak.
Britt zal opnieuw met haar eigen paard George optreden.

TARIEVEN EN CONTRIBUTIE
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2022
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 2022
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			

€ 26,25

Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGNL2A)
t.n.v. Eindhovense Manege
Email:				ledenadministratie@eindhovensemanege.nl

