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Bestuursmededelingen
Tussen het schrijven van deze bestuursmededeling en het 
uitkomen van de Chambriere heeft het VEM bestuur ook 
weer de eerste vergadering, 4 september, na de zomer 2006 
gehad. In deze vergadering hebben we de planning voor 
het komende winterseizoen definitief gemaakt. Het eerste 
evenement voor de VEM leden was op zondagmiddag 24 
september. Dit werd dit een behendigheidswedstrijd op 
het buitenterrein. Daarnaast wordt er ook alweer een plan-
ning opgesteld door het VEM bestuur met de wedstrijd 
commissie voor het  komende voorjaar en zomer 2007. 
De wedstrijd commissie hebben we bij de VEM, Stichting 
Horse Events Eindhoven gedoopt. De planning voor de 
paarden en pony spring- en dressuurwedstrijden moest 
eind september alweer bij de KNHS, district Eindhoven 
zijn. Door de planning al vroeg bij de KNHS in te dienen 
krijgen we als VEM/SHEE vrijwel zeker goedkeuring van 
de KNHS van de voorgestelde data. In 2007 bestaat de 
vereniging 80 jaar en dat wil het bestuur in samenwerking 
met  Bert en Judith van de Pol niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Heb suggesties en of ideeën voor het 80 jarig bestaan 
meld het a.u.b aan een van de bestuursleden of via e-mail  
bestuur@eindhovensemanege.nl.
Kortom weer veel leuke dingen te organiseren.

Algemene ledenvergadering op maandag 26 februari om 
20.00 uur

Ad Kuipers
voorzitter



Mededeling
De Vereniging Eindhovense Manege wil sa-
men met Judith en Bert onderzoeken of er 
onder de leden van de vereniging interesse 
is voor het behalen van het ruitebewijs.
Afgelopen voorjaar is deze mogelijkheid al 
aangeboden, maar door te weinig deelne-
mers (minimaal 10) ging dit toen helaas 
niet door. In het voorjaar van 2007 willen 
we deze cursus opnieuw aanbieden. Maar 
alvorens de hele organisatie weer op te 
starten willen we dus van jullie
weten wie dit ruiterbewijs graag zou willen 
halen.Heb je in intersse geef je dan op aan 
de bar met naam en telefoonnummer.

Als er voldoende gegadigde zijn neemt 
iemand van het bestuur contact met je op 
om alles verder door te spreken.

Agenda
26 nov 06 Sinterklaas (jeugd A en B)    

17 dec 06 FNRS Dressuur (B-proeven)   

26 dec 06 Kerstrit 11:00 uur  

7 jan 06 Nieuwjaarsreceptie   

13 jan 07 Pas de Deux op muziek    

10 of 18 feb 07 Carnaval- of behendigheid    

26 feb 07 Algemene Ledenvergadering
  20:00 uur 

7 jan 07 Nieuwjaarsreceptie

Inleveren kopij volgende 
Chambrière vóór 20 november.
De kopij kan worden ingeleverd in 
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl



Behendigheid Buiten 24-09-2006

Jeugd
1 Malin de Vries Windekind 95 pnt 
2 Isabelle Budziak Harry 90 pnt
3 Pascalle Kruyer Beethoven 90 pnt
4 Britt Timmermans Dille 88 pnt
5 Mandy vd Boogaard Roosje 85 pnt
6 Lisanne de Laat Freek 80 pnt
7 Nick vd Mortel Joy 80 pnt
8 Inay Ooms  Moeson 77 pnt
9 Victoria ten Cate Blesje 74 pnt 
10 Claudia Dorgelo Alfred 62 pnt
11 Ella van Leeuwen Beethoven 59 pnt 
12 Iris Cornelis Pim 54 pnt

 

Senioren 
1 Femke Melgert Palenque 109 pnt  
2 Coco Teheux Ling 97 pnt
3 Lean Biemans Nicolai 88 pnt 
4 Amber Holleman Harry 88 pnt
5 Ben Laauwen Maserati 86 pnt
6 Eric van Oostenbrugge Jade 85 pnt 
7 Karin Key Freek 83 pnt
8 Monique Winkel  Penotti  80 pnt 
9 Wilma de Laat  Freek  78 pnt
10 Jessica Jaspers  Ling  78 pnt
11 Josien Brenneker  Whisper  77 pnt 
12 Jolanda Claassen  Riva  71 pnt
13 Phil Ansems  Bronco  71 pnt
14 Peter Foolen  Quint  68 pnt
15 Nick Winkel  Lipton  23 pnt
16 Iris Geister  Penotti  opgegeven

FNRS Dressuur 08-10-2006

Jeugd F1 t/m F3
1  Malin de Vries  Windekind  224  F2  
2  Lotte van Wees  Bambix  224  F3
3  Marleen Boerenkamp  Dille  223  F3
4  Nick van de Mortel  Joy  223  F3
5  Anika Winkel  Pim  220  F3

Jeugd F4 t/m F6
1  Britt Timmermans  Dille  221  F6 
2  Jill Teheux  Ling  214  F6
3  Tim Winkel  Moeson  212  F4
4  Sharina van Gessel  Lipton  210  F5
5  Ivette Oomens  Coco  210  F4

Jeugd F7 t/m F12
1  Isabelle Budziak  Pim  217  F9  
2  Iris Cornelis  Pim  212  F7
3  Pascalle Kruijer  Kaatje  208  F7
4  Linda Volleman  Beethoven  202  F7

 Senioren F1 t/m F3
1  Monique vd Sande  Penotti  232  F1  
2  Corine van Elferen  Freek  231  F1
3  Wilma de Laat  Penotti  218  F1
4  Mieke Vriens  Iwan  208  F3

Senioren F4 t/m F6
1  Debbie van Dorst  Kaatje  224  F6  
2  Jos van Ginkel  Kozak  220  F4
3  Eefje Melgert  Palenque  215  F6
4  Antoinette Leguit  Kozak  211  F6

Senioren F7 t/m F12
1  Amber Holleman  Laslo  238  F9  
2  Iris Geister  Lipton  216  F7
3  Josien Brenneker  Whisper  215  F8
4  Charlotte Budziak  Lipton  214  F9
5  Danielle Hamelink  Coco  212  F7

Uitslagen wedstrijden en ritten



F.N.R.S    
Wedstrijden
Doordat ik s’avonds niet meer op de manege 
ben is het voor mij heel moeilijk om de 
paarden in te delen voor de dressuurwed-
strijden.Heel veel ruiters zijn nieuw voor mij 
en ik weet niet hoe jullie rijden en op welke 
paarden jullie het meeste rijden.Vandaar 
de kolom achter je naam bij de inschrijflijst 
van de dressuur. Zet je voorkeurspaard erin 

max. 3, let wel op als je in de les nooit op 
Blesje,Roosje,Alfred of Freek zit dan ben je 
daar dus te zwaar voor en kom je er met de 
wedstrijd dus ook niet op te zitten.We heb-
ben vaak een paard wat kreupel is dus het is 
niet zeker dat je ook op een paard zit wat je 
opgegeven hebt,maar het is voor mij in ieder 
geval iets makkelijker om in te delen. Dan 
Rowan en Harry zijn in de les heel makkelijk 
maar alleen in de bak zijn ze niet geschikt 
voor iedereen.Dus alleen vanaf de F7 kun je 
voor deze paarden kiezen.Je hoeft natuurlijk 
niks in te vullen,als je altijd tevreden bent 
dan laat je het zo.

Groetjes Trudy

Foto: Annette Born

Ra ra, wie is dit?!



Wij reden op een warme zomeravond met 
een grote groep naar buiten met Tom.
Op de terugweg moesten we een stukje 
door de bebouwde kom van Waalre.
Bronco had hoge nood en deponeerde een 
bescheiden bergje mest netjes in de goot.
Ik dacht al dat ik wat geklaag hoorde van 
de huismoeders die op straat verse rod-
dels aan het uitwisselen waren en riep dat 
de moppen goed voor de rozen waren.  
Afstappen en de mest opvegen was er 
onder deze omstandigheden natuurlijk 
niet bij. Wij reden rustig keuvelend verder 
richting moestuintjes met vrolijk spuitende 
sproeiers en een weitje met nieuwsgierige 
ponys toen een withete huismoeder op 
fiets tussen twee rijen paarden door in een 
noodgang heelhuids de leider van de groep  
probeerde te bereiken. Arme Tom, die niet 
eens doorhad waar het over ging werd door 
deze dame met een wel erg kort lontje tot 
halhouden gedwongen. Er ontstond een 
langdurige discussie terwijl onze paarden 

steeds gekker werden van hun steeds on-
rustiger wordende omgeving. Wij vroegen 
ons ondertussen af waarom er mensen zijn 
die ervoor kiezen om in de natuur te gaan 
wonen terwijl ze blijkbaar liever op een 
flatje drie hoog in het centrum van Eindho-
ven zouden zitten.
In paard en co las ik het volgende stukje;

Vecht om de vijg!
Veel mensen ergeren zich aan mest op de 
weg. Toch kun je een hoop plezier beleven 
aan mest! Paardenmest is erg goed voor het 
kweken van champignons en de rozen in 
de tuin. Wanneer je door de bebouwde kom 
rijdt en je paard laat per ongeluk iets vallen, 
zou iedereen dus eigenlijk moeten vechten 
om deze gratis bemesting. Maar niet ieder-
een heeft een rozenstruik in de tuin en niet 
iedereen kweekt champignons.
Als het mogelijk is ruim je de mest natuur-
lijk op. Zo blijven paarden in stad en dorp 
welkom.

Mest en een kort lontje

Ongeval na uitwijken 
voor paardenvijg
WORMERVEER - Een 10-jarige fietster die 
in Wormerveer een paardenvijg ontweek, 
heeft met zijn manoeuvre onopzettelijk 
een ongeval veroorzaakt. 

Bij het uitwijken zag hij niet dat hij op de 
Kerkstraat werd ingehaald door een vrouw 
op een fiets. Om een aanrijding met de jon-
gen te voorkomen, week de 59-jarige vrouw 
uit Purmerend naar links uit. 

Daar stond echter een bushokje waar zij 
vervolgens tegenaan knalde. Zij werd met 
onbekend letsel aan haar been per ambu-
lance naar het ziekenhuis gebracht.



Misschien hebben jullie wel gemerkt dat 
er twee stagiaires op de manege zijn. We 
hebben ze geïnterviewd zodat jullie weten 
wie ze zijn. 

Hoe heten jullie?
Suzanne van de Loo en Sandra Blenckers.

Hoe oud zijn jullie?
We zijn allebei 16 jaar.

Waar wonen jullie?
Suzanne: In Best. 
Sandra: In Helmond.

Op welke school zitten jullie?
We zitten allebei op de NHB Deurne.

Waar kennen jullie de manege 
van?
Suzanne: Van mijn vorige stage. 
Sandra: Van wedstrijden. 

Hebben jullie zelf een paard?
Suzanne: Ja, hij heet Canon. 
Sandra: Ja, hij heet Sjors en hij staat ook op 
de manege.

Hoe lang blijven jullie?
Suzanne: Een 1⁄2jaar tot een jaar en dan 2 
blokstages van 4 weken. 
Sandra: Ik blijf een 1⁄2 jaar tot februari.

Wat vinden jullie van de manege?
Suzanne: Heel leuk, leuke mensen, leuke 
sfeer en ook leuke paarden. Ik heb het hier 
wel naar mijn zin.
Sandra: Ik vind het een leuke en gezellige 
manege.

Hoe heet de opleiding en wat 
leren jullie er?
Suzanne: Horse en Leisure, dat is een beetje 
van de sportkant en een beetje van de medi-
sche kant. Het is heel breed, van alles wat.
Sandra: Ik doe de 4 jarige sport opleiding.

Wat moeten jullie op school doen?
Suzanne: Theorievakken zoals Nederlands, 
rijtechniek, basisvakkennis en verder nog 
rijden, mennen, poetsles, wassen en toilet-
teren.
Sandra: Rijden, springen, longeren, poetsen, 
theorievakken, praktijkvakken en de stallen 
uitmesten.

Wat mogen jullie allemaal doen op 
stal?
Suzanne: De stallen uitmesten, stro in de 
stallen doen, paarden opzadelen en afzade-
len, paarden in de wei zetten en er weer uit 
halen en paarden poetsen.
Sandra: De zadelkamer in orde houden, 
vegen, voeren, paarden wassen, les geven, 
les krijgen en de paarden van Bert rijden.

Hoe lang rijden jullie al?
We rijden allebei ongeveer 11 jaar.
 
Interview door Jill en Evi

Interview met de stagiaires

Sjors



Hoe intelligent is een paard?

Elk dier heeft een andere manier om te laten zien of 
hij slim is. Je kunt dieren natuurlijk niet vergelijken 
met mensen. Een paard bijvoorbeeld is erg gevoe-

lig voor opgedane pijn of angst. Een paard kan 
zich zo n gebeurtenis jarenlang herinneren.

Zo kan een paard zich soms op een onverklaar-
bare manier gedragen. Dat gedrag heft dan te 

maken met iets wat hij ooit heeft meegemaakt. 
Je houdt het niet voor mogelijk wat wij mensen 
allemaal met onze handen uitdrukken . Omdat 

een paard geen handen heeft moet hij op een 
andere manier oplossingen voor problemen 

verzinnen. Met zijn tanden en vooral lippen kan 
hij aardig wat voor mekaar krijgen tot het zelf 

openen van zijn staldeur toe. Waar vooral paar-
den goed in zijn is het onthouden van dingen 

die ze ooit geleerd hebben. Vooral voor in 
het wild levende dieren is dit goede geheu-

gen van levensbelang. Denk maar eens 
aan giftige planten zoals het Jacobskruis-

kruid. Paarden zijn ook supergevoelig 
voor kleine veranderingen in hun 

omgeving. Daar kunnen alle ruiters over 
meepraten denk ik. Een paard is ook ex-

treem gevoelig voor subtiele prikkels van 
personen en vooral van degene die hem  
berijd. Soms lijkt het alsof ze gedachten 

kunnen lezen.
Zo was er in Duitsland een circuspaard 

Slimme Hans geheten dat kon tellen. Hij 
gaf de uitkomst van sommen en iedereen 

dacht dat er van een trucje sprake was.
Toen onderzoekers de eigenaar bij hem 

weghaalden slaagde hij er echter toch in de 
sommen op te lossen. Toen ze het publiek 

weghaalden slaagde Hans er niet meer in de 
goede oplossing te geven en bleef hij maar 

doortellen.  Hij bleek zo gevoelig voor de span-
ning  en daarna de ontspanning bij het publiek dat 
hij precies wist wanneer hij moest stoppen met met 

zijn rechtervoet op de grond te stampen. 

Vraag het aan Alfred



Hoi allemaal
Ik ben Claudia en rij sinds augustus 2005 
op deze manege. 
Ik rij nu bijna 2 1⁄2 jaar paard. 
Mijn lievelingspaarden zijn Kylian en 
Freek!!
En Moeson en Penotti vind ik ook heel lief!! 
Met Penotti rij ik het liefste buiten. 
Helaas is Kylian een eigen paard, dus rij ik 
er niet zo vaak op. 
Op Freek rij ik wel vaak, ik heb er de pink-
sterrit op gereden. 
Op Alfred heb ik laatst een keer gereden, en 
die vind ik ook heel fijn rijden!!
Ik rij op zaterdag van 14:00 tot 15:00 uur bij 
Trudy in de les. 
Voor en na de les verzorg ik de paarden 
altijd, en op woensdagmiddag kom 
Ik meestal ook naar de manege. 
Ik vind het heel erg leuk op de manege!! 

Groetjes van Claudia, Kylian, Freek, Moeson, 
Penotti en Alfred

 

Freek

Moeson met de pinksterrit

Hallo, ik ben Evi van Meijl
En ik rij op vrijdag van 5 tot 6.
En ik rij altijd op blesje en dat vind ik heel 
erg leuk.
Ik ben 11 jaar en ik word 3 februari 12 jaar.
En ik zit in groep 8 van de Sint- Christop-
her.
Ik heb heel veel dieren thuis.
Sommigen van jullie weten dat al.
Maar voor de genen die het niet weten ga ik 
ze even op noemen.
- ongeveer 20 kippen.
- 3 kalkoenen
- 3 kwartels
- 5 varkens     Ullie+Krullie+Friedje+Mik+
Rikkie
- 3 honden      Jip+Ringo+Kinoek
- 3 parelhoenders
- 2 kuikens
- 3 schapen     ?+?+?
Dat waren ze.
Groetjes van Evi en een dikke lebber en
poot van Jip
 

deButsmutsjes



deButsmutsjes
Verjaardagen
Oktober 

Silvy van Bakel 1-10-1990

Britt Smits 6-10-1992

Fenna Orbons 9-10-1993

Nadia Heijman 13-10-1996

Maury Magendans 14-10-1996

Jorg Michiels 17-10-1991

Sanne Luirink 25-10-1989

Simone Hoejenbos 27-10-1991

Amanda Janssen 30-10-1989

Sharona Biesters 31-10-1991

November 

Renee Gevers 1-11-1996

Marina Kermani 3-11-1990

Lotte Konings 5-11-1997

Iris Westerik 5-11-1997

Sabrina Langenberg 6-11-1994

Marlon Michiels 7-11-1988

Eliette van Griensven 8-11-1992

Jalaine Kloppers 9-11-1992

Karen Klaassen 10-11-1995

Martijn van der Sangen 11-11-1995

Tim Winkel 12-11-1990

Frederieke Schoormans 13-11-1996

Kimberly van Bakel 26-11-1991

Sharina van Gessel 27-11-1991

Janneke van Hooff 28-11-1994

Julia van ‘t Hoff 28-11-1995

Laura Blankers 28-11-1996

Antwoord van Chambrière 3,
de paardennamen van het
‘Paardenpuzzeltje’ zijn:

• Mon Chery
• Duck
• Blesje
• Roosje
• Max



Hoefsmederij
Van Hout

Dommelseweg 144
5554 NV Valkenswaard
Tel. 040-204 45 13

HOEFSMEDERIJ

Richard Wijnen

In de Chinese provincie Henan hebben 
archeologen een 2200 jaar oud graf ontdekt 
dat vermoedelijk toebehoort aan de groot-
moeder van China’s eerste keizer Qin Shi 
Huang. Het is enkele tientallen kilometers 
verwijderd van Qins graf en het beroemde 
terracotta leger dat de keizer beschermd. 

Dit leger telt achtduizend levensgrote 
strijders. In het graf van Qins grootmoeder 
werd onder meer een rijtuig aangetroffen 
dat door zes paarden werd getrokken, en 
kleine terracotta figuren.

Foto Reuters

Paarden in de prehistorie



Loes en Friendly
“Ze is echt een grappig paard, ze heeft humor”

Op een hete zondagmiddag na een bezwete 
buitenrit kom ik Loes en Friendly tegen op stal. 
Een goed moment om haar bij een 
verfrissend glas eens aan de tand 
te voelen over haar Arabiertje. 
Loes geboren in Nederland uit 
Engelse ouders werd als twaalfja-
rige naar een Engelse kostschool 
gestuurd. Na haar school is ze in 
Engeland gebleven waar ze later 
ook haar echtgenoot ontmoette. 
Tijdens haar kostschoolperiode 
kwam ze in de vakanties vaak 
naar Nederland en naar Eindho-
ven, waar een vriendin van haar 
een grote schimmel had staan op 
de Eindhovense manege. Friendly 
kwam in haar leven toen het veu-
len nog maar tien maanden oud 
was. Op driejarige leeftijd werd ze 
zadelmak gemaakt om daarna zes maanden op de 
wei te staan om volgens Loes wat te ontspannen. 
Na zes maanden ging het mis en kreeg Friendly 
“harvest mites” in het Nederlands hooi mijten aan 
haar linkerachterbeen en mocht ze weer niet belast 
worden. Daarna kreeg ze “mudfeaver” mok en als 
klap op de vuurpijl was ze uiteindelijk dankzij het 
goede leven in de wei zo dik geworden dat toen 
ze eindelijk bereden mocht worden haar zadel 
niet meer paste en ze rugproblemen kreeg. In de 
zomer voordat Loes naar Nederland verhuisd 
wordt Friendly voor het eerst weer bereden. Het 
inrijden begint dus eigenlijk pas dan.Haar goede 
herinneringen aan Manege Van de Pol maken 
dat Friendly bij ons op stal komt.In Engeland 
stond ze altijd met een of twee paarden op de 
wei. Hiet staat ze opeens de hele dag binnen en 
krijgt in het begin teveel te eten. Daar werd ze 
natuurlijk erg vrolijk van. De hoeveelheid voer is 
inmiddels teruggebracht en Loes rijd haar zoveel 
mogelijk buiten. Omdat ze met haar twee zonen 
niet zoveel tijd heeft heeft ze Fleur gevraagd zich 
ook met friendly bezig te houden.Friendly kan 
dus eigenlijk nog niet zo veel. Ze heeft nooit met 

andere paarden in een groep buiten gelopen. Ook 
dressuurmatig rijden in de binnenbak heeft ze 
nooit eerder gedaan. Daar kunnen de ruiters die 
Friendly binnen hebben gereden over meepraten! 
Als het seizoen van de buitenritten weer is afgelo-
pen wil Loes haar ook in de dressuurlessen gaan 
rijden en zelfs springles met haar nemen.Omdat 

ze lang niet bereden is is ze wel vaak 
gelongeerd. Ze reageert dus erg goed 
op je stem. Let wel, ze spreekt alleen 
Engels! In dit verband is het aardig 
om te weten dat het Engelse woord 
“galop” in het nederlands rengalop 
betekend! Het Engelse woord “canter” 
is onze gewone galop. Je hoeft niet 
bang te zijn als je op Friendly zit tijdens 
een buitenrit en Tom roept “galop” 
want van rengalop heeft ze geen kaas 
gegeten.Loes galopeert met haar maar 
erg hard kan ze niet eens.Dat het soms 
lijkt alsof ze er tussenuit wil gaan komt 
omdat de meeste ruiters haar veel te 
strak aan de teugel houden. Dat is ze 
dus echt niet gewend. Je moet haar met 
een hele zachte hand rijden. De teugels 

heb je wel goed kort maar vooral niet trekken of 
vasthouden dan wordt ze vervelend. Je moet wel 
goed je benen eraan houden en aansporen. In dat 
opzicht is het een echt Arabiertje met karakter en 
snel beledigd. Met een zweep of spoortjes moet je 
ook niet bij haar aankomen dan gaat ze gewoon 
stilstaan! Nog een tip: als je zachtjes brrr..brrr 
geluidjes maakt gaat ze langzamer, dat heeft ze 
aan de longe geleerd. (wel in het Engels natuur-
lijk) Overigens rijdt Loes altijd met de leren singel 
en niet met de elastieke. Loes is erg tevreden 
over onze manege. Het enige wat ze mist is de 
weidegang voor haar paard.Friendly is een lieve 
makke pony. Als je er niet op zit kun je leuk met 
haar spelen. In de wei kun je vertoppertje met 
haar doen. Ze is erg grappig en een paard met 
humor. Ze is erg beweegelijk en kan wel eens 
ergens van schrikken. Daarentegen is ze wel ver-
keersmak. Kortom een echte Friendly en voor veel 
ruiters een uitdaging om eens een buitenrit op te 
maken. Friedly Tylands 7jaar  Volbloed Arabiertje. 
(Tylands is de naam van de fokstal in Cornwall 
Engeland.) Laatste veulen van haar vader, een 
Egyptische Arabier. Moeder ook Arabier.



Nader bekeken

Harmonisch Gebouwd  
Je noemt een paard ‘harmonisch gebouwd’ 
als het de goede verhoudingen heeft, dat wil 
zeggen geen te groot hoofd, geen afwijkende 
beenstanden, enz. De voorhand, de midden-
hand en de achterhand moeten aan bepaalde 
eisen voldoen.

Voorhand 
De voorhand is het voorste gedeelte van het 
paard, daaronder verstaan we: het hoofd, de 
hals, de schouders, de schoft en de voorbe-
nen. De stand van de hals kan belangrijk zijn 
bij spring-, dressuur- en tuigpaarden. De 
borst mag niet te smal zijn, een paard met 
een smalle borst heeft weinig longinhoud en 
is wat zwakker, en het paard kan hierdoor 
een bodemnauwe stand hebben , wat als 
gevolg strijkwonden kan hebben. 

Middenhand  
De middenhand is natuurlijk het middelste 
gedeelte van het paard. Hieronder verstaan 
we: rug, flank en de borstkas met alle orga-
nen. De rug moet kort en sterk zijn. Oudere 
paarden of te jong ingereden paarden hebben 
meestal een holle rug. Bij oudere paarden 
kan het geen kwaad, het is een teken van ou-
derdom, maar bij te jong ingereden paarden 
wijst het meestal op een zwakke rug.  

Achterhand  
De achterhand is het achterste gedeelte van 
het paard. Hieronder verstaan we: kruis, 
lendenen, heupen, billen en de achterbenen.
De benen moeten sterk en recht zijn, en de 
knieÎn plat en recht. Buigen ze te sterk door, 
dan kan het paard gemakkelijk struikelen. De 
achterhand is heel belangrijk, omdat dat de 



‘motor’ van het paard is. van de bouw, ont-
wikkeling en gespierdheid van de achter-
hand hangt grotendeels af welke prestaties 
het paard kan leveren. 

Droge Ledematen 
Bij een paard met droge ledematen is het 
skelet onder de huid duidelijk te zien (denk 
maar aan een Arabier). Een paard met 
droge ledematen heeft geen last van gallen. 

Overbouwd 
Een paard is overbouwd als het hoogste 
punt van het kruis hoger is dan het hoogste 
punt van de schoft. Dit zie je heel vaak bij 
jonge paarden. Meestal dit verdwijnt later 
in de groei. Als een ouder paard dit heeft, 
wordt het gezien als een exterieurfout.

Vierkant Staan 
Een paard staat vierkant als er van opzij 
maar één voorbeen en één achterbeen te 
zien zijn, omdat de andere benen er achter 
staan. Bij dressuurproeven wordt vaak 
ook gevraagd om bij het stilstaan vierkant 
te staan. Bij een paard dat aan de hand 
gekeurd wordt, is het juist niet gevraagd, 
maar het moet juist met alle benen zicht-
baar staan. Het paard op de foto staat in een 
keuringshouding, dus niet vierkant. 

Verkeerde beenstanden 
Afwijkende beenstand van de voorbenen: 
1 Normale stand

2 Nauwe stand; De benen staan wel gelijk 
aan elkaar en verticaal, maar te dicht bij 
elkaar.Meestal komt dit voor bij paarden 
die smal in de borst zijn. 

3 Wijde stand; Bij deze stand staan de ben 
ook evenwijdig aan elkaar en verticaal, 
maar deze paarden zijn te breed in de borst.
Paarden waarvan de ellebogen naar buiten 
gedraaid zijn en waarvan de benen van 
daaraf weer evenwijdig en verticaal staan.

4 Bodemnauwe stand; De onderarm en de 
pijp lopen in elkaar verlengde, waarbij de 
afstand tussen de hoeven kleiner is dan de 
afstand tussen beide boeggewrichten.

5 Bodemwijde stand; De lijn vanuit de 
onderarm en de pijp is recht, maar verloopt 
van boven naar beneden van elkaar af.
6 X benig; De lijn door de opperarm en 
de pijp is niet recht, maar naar binnen toe 
gebroken in de voorknie. De afstand tussen 
beide voorknieen is kleiner dan tussen de 
boeggewrichten. Dit wordt ook wel; nauw 
in de knieën genoemd

 7 O benig; De onderarm door onderarm 
en pijp zijn naar buiten toe gebroken in 
de voorknie. Dit wordt ook wel wijd in de 
knieën genoemd. 

8 Franse stand; De benen staan evenwijdig 
aan elkaar en verticaal tot en met de kogel. 
Vanaf de kogel wijken de ondervoeten uit 
elkaar. Soms begint het vanaf de voorknie.

9 Toontredersstand; De benen staan even-
wijdig aan elkaar en verticaal tot aan de 
kogel, net zoals bij de franse stand. Maar 
vanaf de kogel zij de ondervoeten naar 
elkaar toe gericht

 



?!?!?!?!?! ?!?!?!?!?!
Wist je dat...
... Er een paard met contactlenzen in meedeed aan de Derby van Hickstead.

... dit geen grap is.

... hij er notabene onderweg een verloor.

... Lean en Josien een eind terug zijn gereden om een pad te redden die in een emmer zat.

... die pad al helemaal versteend was.

... dit misschien een zogenaamde lokpad was.

... dit wel een treurige grap is.

... Sanne van mannen in uniform houdt.

... er drie paarden staan in een wei vol Jacobskruiskruid.

... die paarden gewend zijn om buiten te staan en niet van deze plant zullen eten.

... die paarden de rest wel eten.

... er daarom alleen nog maar Jacobskruiskruid in die wei staat

... Ronja en haar Noorse vriendin een trektocht van zo n 180 km hebben gemaakt             
 op Whisper en Bronco in de heetste week van deze zomer.

... onze manegepaarden een sensitivity training hebben gehad op de wei.

... ze nader tot elkaar zijn gekomen

... dit niet voor alle paarden een positieve ervaring is geweest

...  sommige paarden gehavend van de wei zijn gekomen.

... dit ondanks alles een gezond en vooral natuurlijk experiment is geweest.

... dit zeker voor herhaling vatbaar is.

... paarden ook willen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben.

... de laatste Chambriere wel een erg hoog Jolanda-Riva gehalte had.

... Anja zegt dat ze een groenbak is.



Tarieven en Contributie
Tarieven rijkaarten en losse lessen 2006
Rijkaarten zijn alleen verkrijgbaar bij vooruitbetaling. De 10 lessenkaart is 12 weken geldig 
en de 20 lessenkaart is 24 weken geldig. De knipkaart voor de zondagochtendrit dient 
binnen een half jaar verreden te worden. Afmelding minimaal 24 uur vooraf doorgeven 
anders wordt de les doorgeboekt.

Contributie
Seniorlid: 28,– + 12,50*
Juniorlid (tot 19 jaar): 11,– + 12,50*
Gezinslidmaatschap:  afdracht alleen verschuldigd voor  

drie gezinsleden op hetzelfde adres
Donateur minimaal: 25,–
*KNHS basisafdracht 12,50 (tenzij in bezit van geldig FNRS-paspoort)

Betaling contributies Postbank 10.96.790
(hierop géén lesgelden en stallingkosten betalen) 
Betaling lesgelden en stallingkosten: Rabobank 10.11.82.287 t.n.v. Eindhovense Manege 

Junioren
10 lessen 100,–
20 lessen 180,–
Losse les jeugd 13,–

Senioren
10 lessen 130,–
20 lessen 240,–
Losse les senioren 16,–

Privéles 27,50

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 17,50
Knipkaart 10 ritten 150,–

Pensionstalling
Paard/pony per maand box 275,–
Paard per maand - boxje  250,–
Pony per maand - boxje 230,–
Stalling per dag per paard 15,–
Stalling per dag per pony 13,–
Hooi pony/paard per maand 15,–

Zandhappers
14.08.06 Katrien van Rangelrooy (J)
29.08.06 Michelle den Brok (J)
08.08.06 Nerissa Roestenburg (J)
09.09.06 Evi Oomens (J)
15.09.06 Nerissa Roestenburg (J)
15.09.06 Renee Gevers (J)
02.10.06 Tim Winkel (J)
02.10.06 Joyce Witlox (J)
07.10.06 Mandy v d Boogaert (J)
14.10.06 Annika Winkel (J)
14.10.06 Sharina van Gessel (J)




