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Bestuursmededelingen

Evenals het kabinet Balkenende is het gedeeltelijk ver-
nieuwde bestuur van de VEM ook alweer 100 dagen actief. 
Het bestuur heeft deze eerste 100 dagen afgesloten met het 
jaarlijkse “bestuursdiner” op 11 juni waarbij ook Judith en 
Bert van de Pol aanwezig waren. Tijdens het diner zijn on-
der andere de planning voor het komende seizoen bespro-
ken en de overige activiteiten rond het 80-jarig bestaan. 
Judith heeft een foto gemaakt van het nieuwe bestuur en 
deze is te zien op de VEM website. Om alle activiteiten 
rond het 80-jarig bestaan te financieren is er onder andere 
een wijnactie. Zie hiervoor ook de VEM website en de 
berichtgeving in deze Chambrière.De eerste drie KNHS 
buitenevenementen dressuur en springen voor paarden en 
pony’s zitten er alweer op en zijn goed verlopen. De intro-
ductie van het “on-line inschrijfsysteem” voor deze evene-
menten is, met uitzondering van de eerste dag, succesvol 
verlopen. Kijk voor verdere info op www.inschrijfsyteem.
nl. Eind juni / begin juli krijgen we definitief te horen 
van B&W van Waalre of de VEM toestemming krijgt voor 
het organiseren van een slipjacht op de terreinen van de 
gemeente Waalre. Spannend dus. Degenen die niet naar de 
Wok/BBQ konden komen op 24 juni wens ik via deze weg 
een fijne vakantie. Voor hen die “thuis” blijven in juli en 
augustus: er zijn diverse activiteiten georganiseerd op de 
manege waarbij hulp altijd welkom is.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Agenda
8 - 13 juli 07 Hippo D’or Ponykamp  

13 - 25 juli 07 KNHS Dressuur Paarden   

15 - 20  juli 07 Hippo D’or Ponykamp   

11 - 12 aug 07 Ruiterweekend (jeugd) 

24 - 26 aug 07 KNHS Springen pony’s

31 aug - 2 sep 07 KNHS Springen paarden

1 sep 07 80 jaar VEM Reunie Feest

15 - 16 sep 07 KNHS Veteranenwedstrijd

13 - 14 okt 07 Ruiterweekend Senioren

Inleveren kopij volgende 
Chambrière vóór 3 augustus.
De kopij kan worden ingeleverd in 
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl



FNRS Dressuur (06-05-2007)

Jeugd F1-F3

1  Ale Zoromski  Freek  236  F3
2  Lizan Oomens  Coco  236  F3
3  Mandy vd Boogaert  Herby  234  F3

Jeugd F4-F6

1  Simone Hoejenbos  Freek  231  F4
2  Ivette Oomens  Freek 227  F5
3  Stefanie Vriens  Moeson  221  F4

Jeugd F7-F12

1  Iris Cornelis  Pim  225  F8
2  Linda Volleman  Laslo 220  F7
3  Jill Teheux  Ling  216  F7

 

Senioren F1-F3

1  Brigitte Dijstelbloem  Beethoven  239  F2
2  Corine van Elferen  Freek  224  F3
 

Senioren F4-F6

1  Caroline Hoosemans  Lady Lu 254  F6
2  Mieke Vriens  Moeson  240  F4

Senioren F7-F12

1  Isabelle Budziak  Pim 228  F9
2  Amber Holleman  Lady Lu  217  F9

Uitslagen wedstrijden en ritten

Uitwisseling EEPM-VEM (14.04.07)

 Totalen Totalen
 7.4.07 14.4.07 Eindstand
 VEM EEPM VEM EEPM VEM EEPM
Pas-de-Deux 8 4 8 4
Carroussel 32 16 16 32
Behendigheid 46 90 59 77
Springen 70 66 86 50
Totaal 156 176 169 163 325 339



Nieuwe Bestuursleden
 

VLNR: Monique Winkel, Edith van Griensven en Brigitte Dijstelbloem



Een beetje troost
Jullie hebben ze natuurlijk al gemist op stal.
De brave,  opvallende en vooral grappige 
Bronco,  de soms chachrijnige maar om 
buiten op te rijden o zo fijne Whisper en de 
steeds knapper wordende maar nog niet 
helemaal zich op z’n gemak voelende Romeo. 
De familie Ansems is verhuisd naar Belgie en 
zo ook hun paarden die nu in hun eigen pad-
dock genieten van de Belgische frisse lucht. 
Omdat ik altijd veel op ze mocht rijden zal ik 
ze erg gaan missen.

Om mijn gemis op een ander paard “weg 
te rijden” maakte ik samen met drie vrien-
dinnen een randonnee van een week door 
de Franse Pyreneen. Mijn paardje was een 
vijfjarig Arabiertje met de naam Nejma. Dat 
de zon die week scheen na weken van hevige 
regens en sneeuw was voor iedereen een ver-
rassing. Velden vol klaprozen, wilde knoflook 
en alle mogelijke soorten orchideen. In de 
verte  besneeuwde bergtoppen en de silouet-
ten van Katharenburchten.  Ongeveer zes uur 
per dag steil omhoog en steil omlaag over 
bijna onzichtbare,  overwoekerde  rotspaden,  
waarna in rengalop door een groen dal blijft 
iedere keer weer een sensatie.
Dan vergeet je snel alle schrammen,  zere 
knieen en de schrik als je paard opeens een 
schrikdraad raakt. ’S avonds staan de flessen 
wijn op tafel en de eigenaren van de Chambre 
‘d Hotes blijken steeds weer voortreffelijke 
koks te zijn en prettig gezelschap.

Weer terug in Eindhoven zie ik dat Freek in 
de box van Bronco staat wat mij een beetje 
troost. Die avond rij ik om acht uur,  omdat 
volgens Job de les van negen uur dan eens 
lekker naar buiten kan. Ik ben,  ondanks het 
feit dat ik buiten Tom de enige met een regen-
jas aan nog nooit zo nat geregend!

Zo is je paard “aangekleed” voor een randon-
nee (lange zwerftocht). Randonnee zadel 
zonder wrongen en zonder zweetbladen. 
Westernbeugels zodat je voetzool bredere 
steun heeft. De zadeltassen gevuld met de 
lunch en op het zadel mijn onafscheidelijke 
schapenbontje wat ik altijd meeneem op 
langere tochten.

De redactie van de Chambriere zal het vanaf 
nu zonder mij moeten doen. Ik maak na vier 
jaar plaats voor een nieuw enthousiast redac-
tielid dus, meld je aan !!

Josien Brenneker vertelt...





Handelsonderneming Ingrid van Berlo

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

Alles voor Paard & pony

Laan ten Boomen 4
5715 AB Lierop
Tel. 0492-335353

Ook rijlaarzen, ruiterjassen, caps, etc. en kado-artikelen



Hoefsmederij
Van Hout

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

HOEFSMEDERIJ

Richard Wijnen

Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



Wat zijn dat voor rare stijgbeugels.

Aan het zadel van Bronco hangen andere beugels.
Het zijn endurance beugels. Als je lange afstanden 
met je paard gaat rijden heb je graag gemakkelijke 

schoenen aan. Zeker als je ook nog eens stukken 
naast je paard gaat lopen of rennen. Omdat je 
met gemakkelijke schoenen aan, zoals sport-

schoenen zonder hak te ver door je beugel 
kunt schieten is het beter om met een beugel 

te rijden die aan de voorkant dicht is zodat je 
er niet doorheen kunt schieten. Je ziet in verre 

landen waar paarden op de boerderijen met 
het vee werken ook vaak dat ze dichte beugels 

gebruiken om diezelfde reden.
Daarbij veren deze beugels iets mee zodat je 

minder gauw last van je enkels en knieen krijgt 
bij het lange afstandsrijden. Ze zijn ook erg licht, 

wegen veel minder als gewone beugels en 
dat is ook voor het paard prettig op lange 

afstanden. Verder worden lichte materialen 
in het hoofdstel en in het zadel gebruikt. 

Materialen die je bij nat weer ook gemak-
kelijk weer schoon en droog krijgt.

Je zult merken dat het zadel als je het 
moet dragen ook veel lichter is als er 

kunststof endurance beugels aanhangen.

Vraag het aan Alfred



Rood strikje

Soms op concours zie je wel eens paarden 
met een rood strikje in zijn staart. Dat heeft 
ook een betekenis.

Als een paard snel slaat, als een ander 
paard te dicht op hem rijdt dan krijgen 
paarden zoín strikje.

Je moet er dan ook niet te dicht op rijden of 
er te dicht langs af rijden.

deButsmutsjes
Veel voorkomende 
gebreken in de 
bouw
* hol in de knieen- van de zijkant gezien 
buigen de knieen naar achter.

* hertenhals- wanneer de hals van de bo-
venkant hol is en aan de onder kant bol.

* haringnaad- wanneer het paard een streep 
op zijn buik heeft lopen.

* toontreden- tenen die naar binnen wijzen.

* spichtig- ribben die plat zijn.

* franse stand- waneer de hoeven naar 
buiten wijzen.

* holle rug- wanneer de rug hol is.



deButsmutsjes
Verjaardagen
Mei 

Nancy van Dooren 1-5-1994

Valery Wijnen 5-5-1993

Mandy vd Boogaert 20-5 1993

Michelle den Brok 23-5-1993

Lisanne de Laat 31-5-1992

Juni

Nick Peels 11-6-1995

Katren v Rangelrooy 13-6-1994

Carmen Winkel 15-6-1995

Romie Leytens 17-6-1992

Anke Anshorie 20-6-1992

Ilya vd Berg 21-6-1993

Claudia Dorgelo 29-6-1995

Juli

Linda Volleman 2-7-1990

Rick Wijers 12-7-1996

Kelsey Wiegerinck 17-7-1998

Lotte Verbakel 25-7-1996

Veiligheidscontrole

- leer giftige planten uit je hoofd.

- controleer op giftige planten.

- graaf giftige planten uit en verbrand ze.

- omhein giftige bomen zodat paarden en 
pony’s er niet bij kunnen.

- controleer meedere keren op giftige plan-
ten/ bomen voor als ze terug komen.

- zorg ervoor dat het gras zo dicht moge-
lijk bij elkaar staat want dan heb je min-
der kans dat er giftige planten en bomen 
komen.



Oudste paard: 
De hoogste leeftijd die door een paard werd 
bereikt, is 62 jaar. Het paard heette Oude 
Billy. Hij leefde van 1760 tot 1822 in Enge-
land.

Oudste pony: 
De hoogste leeftijd die een pony heeft be-
reikt, is 54 jaar. De recordhouder is de hengst 
van een Franse boer. De pony leefde van 1919 
tot 1973. 

Grootste nu levende paard: 
Het grootste paard ter wereld, dat nu nog 
leeft, is 1,98 m. hoog. Het trekpaard heet 
Bovington Black King en is op 1984 in 
Engeland geboren. 

Grootste paard ooit: 
Het grootste paard dat ooit werd gere-
gistreerd, was een Shire-ruin, Sampson 
genaamd. Hij werd gefokt in Bedfordhire en 
geboren in 1946. Toen hij vier werd, had het 
paard een hoogte van 2,19 m. bereikt! 

Kleinste paard: 
Het kleinste paard ter wereld is de Argen-
tijnse Falabella, genoemd naar de familie die 
het ras ontwikkelde. Deze miniatuurpaardjes 
zijn slechts 35,5 tot 38 cm hoog! 

Snelste paard: 
Het wereldsnelheidsrecord voor paarden 
werd op 5 februari 1945 door het renpaard 
Big Racket gelopen. Het gebeurde in Mexico 
Stad. Op zijn 4-jarige leeftijd zette het paard 
een tijd neer van 69,62 km per uur! 

Hoogste sprong: 
Het officiële record hoogspringen is 2,47 m. 
In 1949 werd dit record door het 15-jarige 
renpaard Huaso behaald. Er zijn paarden die 
hoger sprongen, maar deze zijn niet officieel 
bijgehouden. In Amerika bijvoorbeeld sprong 
het paard Heatherbloom 2,52 m. Hij zette dit 
record tijdens een demonstratie in 1902. 
Verste sprong: 

Het officiële record verspringen voor paar-
den is 8,40 m. Dit record werd door het paard 
Something vastgezet. Hij werd bereden door 
André Ferreira in Johannesburg.

Paardenrecords



Bedrijfs-, personen- en 
paardenwagens:

* In- en verkoop
* Reparatie

* Onderhoud
* APK I en II keuringen

* Automatische transmissie

Quinten Mathijslaan 65d
5642 JK Eindhoven

Telefoon 040-2982898
Fax 040-2982935

e-mail: e.grassere1@chello.nl

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 Elektronisch Installateur



Ruitersport
Carin Kees
Brücknerplein 1
5653 ER EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Ma t/m do 13.30 - 19.00 uur
Vrijdag 13.30 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur



Om het 80 jarige bestaan van de VEM een 
extra feestelijke tintje te geven zijn er 3 wijnen 
te koop. Deze wijnen hebben een speciaal ont-
worpen jubileum etiket en zijn geselecteerd 
op hun uitstekende kwaliteit.

De opbrengst van de wijnactie zal gebruikt 
worden voor de clubkas en komt dus ten 
goede aan de vereniging. Met deze extra in-
komsten kunnen de activiteiten van de VEM 
worden gesponsord. Dus hoe meer u bestelt 
hoe meer u ons steunt.

De volgende kwaliteitswijnen zijn speciaal 
voor u geselecteerd om u zo extra te kunnen 
laten genieten van ons 80 jarig bestaan.:

Rosé Vin pays de Gard van Domaine Coste-
plane
Een frisse, fruitig, droge Rosé met een lichte 
kersensmaak. Is geen zoete Rosé.
Prijs 5.95 euro per stuk en bij 12 stuks 1 gratis.

La Mancha Wit van Mundo de Yuntero
Fruitig met vleugje ananas, meloen en citrus 
in de neus. Een lichte en
vriendelijke wijn.
Prijs 5,95 euro per stuk en bij 12 stuks 1 gratis

La Mancha Rood van Mundo de Yuntero
Een vol fruitige neus met tonen van rode bes-
sen, zwart fruit, framboos en zeer smaakvol 
in de mond. Een lichte vriendelijke wijn.
Prijs 5,95 per stuk en bij 12 stuks 1 gratis

Bedankt en veel plezier,
Het bestuur

Wijnactie 80 jarig bestaan VEM



Nader bekeken
De slipjacht

De slipjacht zoals die in Nederland wordt 
verreden is een imitatie van de Engelse 
vossenjacht. Men heeft voor deze vorm van 
jacht gekozen, omdat het in Nederland niet 
is toegestaan om met een meute honden 
achter vrij bewegend wild te jagen. Ook 
door de steeds drukker wordende infra-
structuur en afrasteringen wordt het zelfs 
gevaarlijk als er een willekeurige route ver-
reden zou worden.

Zoals het woord ‘slipjacht’ al doet ver-
moeden wordt er niet achter levend wild 
gejaagd, maar achter een sleep (slip). Deze 
slip is samengesteld uit een jutte doek met 
daarin stro vermengd met vossen-mest. 
Deze slip heeft dus wel de echte geur van 
een vos.

Ongeveer een half uur voor aanvang van 
de jacht wordt deze slip door een ‘sliptrek-
ker’ te paard aan een lang touw door de 
bossen en velden getrokken. Om door deze 
gebieden te mogen rijden heeft de orga-
nisatie ruim van te voren aan alle betrok-
ken landeigenaren en overheidsinstanties 
om toestemming gevraagd. Zonder die 
toestemming wordt er niet gejaagd in die 
velden of bossen.

Zoals reeds gezegd is de slipjacht een 
imitatie van de Engelse vossenjacht en dit 
is onder andere terug te vinden in het taal-
gebruik van de ‘equipage’; dit zijn meestal 
engelse woorden. De equipage bestaat uit 
een Huntsman en meerdere Whipper-in’s. 
De taak van de Huntsman bestaat er onder 
andere uit om te zorgen dat de honden zo 
goed mogelijk jagen en indien de honden 
het spoor bijster zijn hen weer terug op het 
goede spoor te zetten. Hij wordt hierbij 
door de Whipper-in’s geholpen. Een andere 

taak die de Whipper-in’s in het jachtveld 
hebben is achtergebleven of verdwaalde 
honden terug te brengen naar het ‘Pack’ (de 
groep honden). Aan het hoofd van iedere 
jachtvereniging staat een ‘Master’, of ‘Joint 
Masters’.

Achter de Master en Equipage rijdt de 
‘Fieldmaster’. De Fieldmaster, meestal een 
ervaren jachtruiter, dient er voor te zor-
gen dat er in het veld geen onjuistheden 
gebeuren, en dat de ruiters voldoende 
afstand van de honden houden zodat deze 
niet gestoord worden in hun werk. Tijdens 
de jacht dienen zijn aanwijzingen door ie-
dereen behalve de Master, Huntsman en de 
Equipage stipt opgevolgd te worden.

De jacht begint meestal op een ruime verza-
melplaats waar de ruiters en de Equipage 
met de honden elkaar treffen. Dit wordt de 
‘Meet’ genoemd. Hier wordt aan de niet 
ervaren jachtruiters eerst verteld aan welke 
regels zij geacht worden zich te houden.

Daarna wordt er een ‘Stirrupcup’ rondge-
deeld. Dit is een beker met port of sherry, 
waar iedereen een slok uit mag drinken op 
de goede afloop van de jacht.

Als dan iedereen klaar is om te beginnen, 
blaast de Huntsman op zijn ‘Packhoorn’ 
zodat iedereen weet dat de jacht gaat begin-
nen. De honden volgen hem begeleid door 
de Equipage naar de inzet van de jacht. 
De jacht bestaat over het algemeen uit vier 
stukken, de ‘Runs’, met daar tussen korte 
stops om de paarden, honden en ruiters 
even tot rust te laten komen.

Aan het einde van de jacht krijgen de hon-
den een beloning in de vorm van een 



koeienpens. Dit wordt de ‘Kill’ genoemd. 
Het is een gebruik dat alle ruiters zich 
daarbij in een kring rond de Huntsman 
en meute opstellen. Nadat de honden de 
koeienpens hebben verorberd, volgen er 
drie ‘Cheers’ voor de Huntsman, Equipage 
en de honden om hen te bedanken voor de 
getoonde inzet.

De Kill

Meestal wordt de jacht opgeluisterd met de 
geluiden van de Franse Jachthoorn, die be-
speeld wordt door Les Veneurs de Brabant.



?!?!?!?!?! ?!?!?!?!?!
Wist je dat...
... er deze keer helemaal geen wist u datjes zijn...



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

?!
?!?!?!



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen  per 1 januari 2007
De kwartaalkaart is 13 weken geldig. Indien u een week niet kunt rijden, kunt u deze les 
binnen het kwartaal inhalen.
Indien u kiest voor contante betaling of betaling via de bank, gaarne betalen voor de 2e les.
Betaling via de bank overboeken naar Rabobanknr. 10.11.82.287  (uitsluitend voor lesgel-
den en pensiongeld)

Verenigingstarieven 2007
Jeugdleden (t/m 18 jaar) 12,50 (€ 11,00 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 30,00 (€ 28,00 bij automatische incasso)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,00 *
KNHS basisafdracht 13,50 *
Donateurs 25,00 (of meer)

*KNHS afdracht niet verschuldigd indien in bezit van geldig ruiterpaspoort, ruiterbewijs 
of koetsiersbewijs
Betaling contributies: Postbank 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Junioren
kwartaalkaart bank/contant 147,00
kwartaalkaart aut. incasso 142,50
Losse les  13,50
kw.krt eigen pony bank/contant 117,00
kw.krt eigen pony aut. incasso 112,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 184,00
kwartaalkaart aut. incasso 179,50
Losse les  16,50
kw.krt eigen paard bank/contant 134,00
kw.krt eigen paard aut. incasso 130,00 

Privélessen
Privéles manege paard 31,00
Privéles eigen paard 27,00
Privéles gezamelijk (2 pers.) 55,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 25,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand box 283,00
Paard per maand - boxje  258,00
Pony per maand - boxje 237,00
Stalling per dag per paard 15,00
Stalling per dag per pony 13,00



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




