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Bestuursmededelingen

De KNHS spring- en dressuurwedstrijden voor paarden 
en pony’s, outdoor seizoen 2008, zijn alweer verreden.
Deze wedstrijden worden georganiseerd door de Stichting 
Horse  Events Eindhoven (SHEE) onder verantwoordelijk-
heid en in opdracht van de Vereniging Eindhovense 
Manege.
Op 15 september is het outdoor seizoen  dan ook ‘traditio-
neel’ afgesloten met een internationale veteranen wed-
strijd.
Het bestuur dankt alle helpers voor hun vrijwillige inzet. 
De slipjacht welke we graag dit jaar hadden willen organi-
seren als een van de festiviteiten rond het 80-jarige bestaan 
van de VEM kan pas op 12 januari 2008 verreden worden.
Hiervoor is toestemming verkregen van de nodige instan-
ties. Er is al een jachtcomité opgericht die zich bezighoudt 
met de verdere organisatie.
Binnenkort meer hierover op de website van de vereni-
ging.
Verder in deze Chambriere een artikel over een vervelende 
beslissing rond het voortbestaan van ons clubblad de 
Chambriere welke het bestuur helaas zal moeten nemen.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM
Secretaris SHEE



Agenda
  
   

11 november FNRS Dressuur (B-proeven)

17 november Avondcompetitie

25 december Sinterklaaswedstrijd

26 december Kerstrit

31 december Oud en Nieuwfeest

6 januari  Nieuwjaarsreceptie

12 januari SlipjachtInleveren kopij volgende 
 Chambrière vóór 15 november.
De kopij kan worden ingeleverd in 
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl

De foto’s op pagina 5, 8, 11 en 
20 zijn genomen tijdens de 
dagen op Nieuwvliet,
7 - 9 september.
In de volgende Chambrière 
komen nog meer foto’s te staan 
van deze fantastische dagen.

De foto’s op pagina 13 horen 
bij het verhaal van Suzanne in 
Thailand.



De laatste Chambrière op een na............mits!!!!!!

Op 1 september was er een groot reünie-feest 
i.v.m. het 80-jarig bestaan van de VEM.
Dit feest is door vele oud-leden en ook oud-be-
stuursleden bezocht. In een van de gesprekken 
met een oud-bestuurslid wist deze te vertellen 
dat het clubblad van de VEM, de Chambrière, 
ongeveer 40 jaar geleden was ontstaan.
De  Chambrière is ontstaan in een tijd dat een 
clubblad het enige schriftelijke contact was 
met de leden, oud-leden, ex-leden en sponsors. 
Tegenwoordig heeft de VEM een wervelende 
webpagina die veel bezocht wordt en steeds van 
allerlei nieuws wordt voorzien.
Ondanks dat de uitgave van de Chambrière is 
terug gebracht van 12 naar 6 Chambrière’s per 
jaar, blijft het om allerlei redenen  moeilijk om 
de Chambrière regelmatig, om de twee maan-
den, uit te brengen.
Het VEM bestuur zorgt nu voor de vulling van 
de Chambrière door gebrek aan actieve redactie-
leden.

Het bestuur zal daarom besluiten om in decem-
ber de laatste Chambrière te laten drukken.
Of.........................................
Als er VEM leden zijn die zich actief en met 
veel enthousiasme  willen inzetten voor het 
voorbestaan van de Chambrière voor minimaal 
twee jaar kan de Chambrière  blijven uitkomen 
in 2008 en verder.
Meld je via e-mail Bestuur@eindhovensema
nege.nl of meld dit aan een van de bestuurs-
leden die regelmatig op de manege zijn zoals 
Ben Laauwen, Monique Winkel of Edith van 
Griensven. Een brief afgeven aan de bar in de 
foyer van de manege gericht aan het bestuur of  
sturen naar de VEM,  Roostenlaan 313,  5644BR 
Eindhoven kan natuurkijk ook.

Ad Kuipers 
Voorzitter VEM

De laatste Chambrière?.....



Twee leken in de paardensport hadden de 
tijd van hun leven in het weekend van 1 
t/m 3 september jongstleden. We mochten 
helpen op de manege waar een spring – en 
derbyconcours gehouden werd.  
En aan iedereen, het is echt gezellig en 
leerzaam en ook het poepscheppen doe je 
dan met een glimlach. Er wordt goed voor je 
gezorgd en iedereen is aardig tegen je. Het is 
zo mooi om te zien hoe die grote paarden zo 
‘makkelijk’ over die hindernissen springen.

Zaterdagavond was er een feestreünie voor 
oud VEM- en andere leden.
Het Bestuur had  het geweldig aangepakt. 
We werden ontvangen door leuke meisjes 
die ons een polsbandje om deden, waardoor 
we tot een bepaald tijdstip gratis konden 
drinken. De gastenlijst werd netjes bijgehou-
den en onze voorzitter met enkele bestuurs-
leden reikten ons een glaasje champagne 
aan. Tijdens de receptie werd er een spring-
wedstrijd gehouden tussen enkele geoefende 
ruiters (waaronder onze Bert natuurlijk) 
waar we allemaal op konden gokken. Echt 
machtig om te zien zo ‘s avonds in de spot-

lights. Er was een formule om het geld netjes 
tussen de winnende springruiters, gokwin-
naars en de VEM te verdelen. De wedstrijd 
werd voorzien van commentaar door de 
heer Piet Hein de Vries, die klonk als een 
klok! Hilariteit alom! Helaas voor ons was 
Bert niet de winnaar.
Toen kon het feest beginnen. De borrelhapjes 
lagen op tafel en gingen rond. De Live band 
Load speelde tot in de late uurtjes heerlijke 
muziek waarop flink gedanst en gefeest 
werd. Iedereen was met iedereen in gesprek. 
Later op de avond was er ook nog een buf-
fet!

Zo’n weekend vergt nogal wat inspanning 
van de betrokken personen, daarom willen 
wij Judith, Bert, Ad en alle andere medewer-
kers en vrijwilligers bedanken voor weer een 
zeer geslaagd feestweekend.

Wij hebben het gigantisch naar ons zin 
gehad.

Hartelijk dank,
Yvonne en Bianca

Van Yvonne en Bianca



Nieuwvliet
Hallo ik ben Solange van Griensven en ik ga jullie iets vertellen over Nieuwvliet. Vrijdag-
ochtend gingen we alle paarden in de trailers doen, daarna vertrokken we naar Nieuw-
vliet. Toen we daar aankwamen stonden alle paarden al in de nieuwe stallen. We waren 
eerst iets gaan eten en daarna gingen we op het strand rijden. Het was echt super gaaf om 
in rengalop over het strand te crossen.
De tweede dag gingen we ‘s ochtends en ‘s middags op het strand rijden maar wel wat 
rustiger aan. We hadden toen pas om elf uur ontbijt . ‘s Avonds gingen we eten en daarna 
hadden we een disco, tot wel ‘s nachts laat. Die ochtend gingen we weer rijden, daarna 
spullen pakken en wegwezen. Eenmaal op de manege aangekomen stonden alle paarden 
weer in hun eigen stal.
Groetjes Solange en Jade



Voor de prestaties van een paard zijn de 
longen erg belangrijk. Zij zorgen voor 
de aanvoer van voldoende zuurstof naar 
het lichaam. Maar het ademhalingsstelsel 
begint eigenlijk al bij de neus. De neus-
vleugels en de slijmvliezen in de neus 
zorgen ervoor dat stofdeeltjes uit de lucht 
gevangen worden voordat ze in de longen 
terecht kunnen komen.

Vanuit de neus komt de ingeademde lucht 
in de keel terecht waar ook de stembanden 
zitten. De stembanden zitten aan weers-
zijden in de keel en zijn twee naar binnen-
staande plooien van slijmvlies. Ze kunnen 
bewegen en daardoor breder en smaller 
worden. Op die manier produceren ze 
geluiden met verschillende toonhoogte. 
Bij paarden kan het gebeuren dat een van 
de stembanden verlamd is geraakt. De 
oorzaak hiervoor weten we niet precies 
maar als een van de stembanden door de 
verlamming te los in de keel zit kan dat 
bij het ademen een nogal typisch geluid 
geven. We spreken dan van cornage. Voor 
het paard is de aandoening niet gevaarlijk. 
Het is vooral de ruiter of toeschouwer 
die het vervelend vindt als het paard een 
dergelijk bijgeluid maakt tijdens het rijden. 
Het geluid kan inderdaad erg hard zijn en 
het klinkt soms alsof het paard op het punt 
staat te stikken. Toch hebben de meeste 

paarden niet veel last van de aandoe-
ning. We kunnen de verlamming van de 
stemband niet meer herstellen maar als het 
paard er last van heeft kan de stemband 
door middel van een operatie worden 
vastgezet waardoor het geluid sterk ver-
minderd of helemaal weg is.

Trilhaartjes
Vanuit de keel komt de lucht terecht in de 
luchtpijp. Het slijmvlies aan de binnenkant 
van de luchtpijp is bekleed met miljoenen 
trilhaartjes. Deze microscopisch kleine 
haartjes zorgen ervoor dat slijm en vuil-
deeltjes vanuit de longen naar de keel wor-
den getransporteerd. Slijm en vuil worden 
daar opgehoest of doorgeslikt. De grote 
luchtpijp vertakt zich in steeds kleinere 
luchtwegen of bronchiën die in de longen 
weer verder vertakken tot steeds kleinere 
buisjes, de bronchioli. Helemaal aan het 
einde zitten de longblaasjes. Doordat er 
heel veel longblaasjes zijn is het totale op-
pervlak van de binnenkant van de longen 
enorm groot waardoor er veel zuurstof 
in het bloed kan worden opgenomen. 
Behalve het luisteren met een stethoscoop 
kunnen we ook een indruk proberen te 
krijgen van het inwendige van het paard 
door een fibroscoop te gebruiken. Dit is 
een lange, flexibele, slang die we door de 
neus van het paard inbrengen en waarin 
glasvezels zitten. Helemaal vooraan de 
slang zit een lens en een heel fel lichtje. 
Het is mogelijk om door de flexibele 
glasvezels heen te kijken en op die manier 
diep in de longen of in de maag te kijken. 
Bij chronische longproblemen kunnen we 
slijm en ontstekingsmateriaal in de longen 
zien. Bij een paard dat we verdenken van 
cornage kunnen we de stembanden contro-
leren.

De longen van een paard



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

Verjaardagen
november 15 Abbey Manger
november 23 Lotte Smits
november 24 Fleur Beuting
november 26 Kimberly van Bakel
november 27 Sharina van Gessel
november 28 Laura Blankers
november 28 Julia van ‘t Hoff
november 28 Janneke van Hooff
   
december 5 Jeromy Ogrisek-Maréchal
december 7 Puck Greefhorst
december 10 Fleur Willems
december 12 Victoria ten Cate
december 14 Lois van Gestel
december 16 Alé Zoromski
december 23 Anneke van Rangelrooy
december 25 Cleo Dorel
december 31 Juul Huizinga



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



Stofvrij houden
De luchtwegen van het paard zijn erg gevoelig en hoesten kan een flink probleem zijn tijdens 
het rijden. Als de luchtwegen van een paard geïriteerd raken komt er meer slijm in de bronchi-
en en ook zullen deze smalle luchtwegen verkrampen en nog kleiner worden. Hierdoor wordt 
de ademhaling bemoeilijkt en komt er veel slijm in de luchtpijp terecht. Het paard gaat hoesten 
en als deze aandoening te lang duurt kan er zelfs blijvende schade ontstaan. Het paard wordt 
dan ‘dampig’. Natuurlijk kan een paard verkouden worden en dan wordt het hoesten veroor-
zaakt door een infectie met bacteriën of virussen. Maar veel vaker is het hoesten een gevolg van 
irritatie van de luchtwegen door een allergische reactie op stof en andere fijne deeltjes die in de 
lucht zweven. 

De longen vervolg



Suzanne,vrijwilliger in Thailand
Mae Suai, Thailand, 20-08-2007

Lieve mensen,

Ik zal me even voorstellen voor degenen die me niet kennen. Mijn naam is Suzanne van 
der Voort, ben 23 jaar. Voor sommigen van jullie wel bekend van de manege waar ik met 
heel veel plezier de afgelopen jaren heb gereden. Mijn leven is sinds kort drastisch veran-
derd. Ik ben namelijk afgelopen 31 juli vertrokken naar Thailand. 
Ik ben daar momenteel aan het deelnemen aan een ontwikkelingshulpproject voor kin-
deren uit de golden triangle. Dit is een gebied in Noord-Thailand waar veel voormalige 
vluchtelingen wonen, zonder geldig staatsburgerschap. Om die reden vallen zij vrijwel 
altijd tussen wal en schip, en kunnen ze geen aanspraak maken op enige burgerrechten, 
zoals voeding, kleding of onderdak, gezondheidszorg en onderwijs/werk. 
Op de website www.childrengoldentriangle.org kun je zien waar ik  ben. Het betreft een 
tehuis voor de armste kinderen uit deze regio: veelal kinderen die hoe dan ook in de 
beruchte Thaise sex-industrie terecht gaan komen als niet snel ingegrepen wordt. Om die 
reden is dan ook dit tehuis 11 jaar geleden opgericht door David en Asa Stevenson, zodat 
de kinderen veilig zijn, een dak boven hun hoofd hebben, eten krijgen, en onderwijs kun-
nen ontvangen. Momenteel telt het kindertehuis rond de 450 kinderen tussen de 4 en de 
16 jaar. Ze leren de kinderen ook allerlei vaardigheden waar ze hun beroep van kunnen 
maken, met als doel om de kinderen, maar ook de gehele regio te kunnen helpen bouwen 
aan een toekomst. Een toekomst die momenteel vrijwel ontbreekt.
Een jaar geleden heb ik hier al enkele weken rondgelopen als vrijwilliger en aan den lijve 
ondervonden hoe de situatie daar is. Terug in Nederland leefde ik weer gewoon door, 
maar mijn hart was bij de kinderen in Thailand. God heeft mijn hart aangeraakt en me 
duidelijk gemaakt dat dit de plek is waar ik zijn moet. Ik ben daarom terug gekeerd naar 
het kindertehuis voor in ieder geval een jaar om daar als vrijwilliger te werken. 



Na een warm onthaal van de kinderen begin ik langzaam te wennen aan het leven hier, 
waar alles maar dan ook echt alles anders is. Haha..geen paarden meer maar buffels en 
rijstvelden...en overal op elk moment van de dag honderden kinderstemmetjes, rinkelende 
pannen, gekko’s, slangen, spinnen, de meest grote kevers (waar de kinderen elastiekjes 
aan binden en dan voor je neus bungelen....echt..heb al wat afgegild dat wil je niet weten). 
Maar aan de keerzijde heb je 450 kinderen die zo blij met je zijn, die stralen als je alleen al 
hun naam weet, en die zoveel liefde nodig hebben.
Momenteel ben ik de enige vrijwilliger hier en geef ik engelse les en run de clinic (ik moet 
alle wonden verzorgen, antibiotica’s uitdelen, kinderen behandelen met staff infection (wat 
dodelijk is), schurft, luizen en met de meest bizarre wonden, etc. Ik zie gemiddeld zo’n 
150 zieke kinderen voorbij komen). Ik werk zo’n 13 uur op een dag. Maar het voelt niet als 
werken het voelt meer als mijn leven. Ja....het is niet altijd makkelijk om hier te zijn maar 
het is goed dat ik hier ben...een avontuur voor een toekomst voor honderden kinderen...
 Heel veel liefs en ik houd jullie op de hoogte!, Suzanne

Horseball
Definitie
Een kruising van rugby en basketbal te paard.
Geschiedenis
Horse-ball is twintig jaar geleden in Frankrijk ontstaan. Sinds die tijd is de sport ook be-
kend geworden in Italië, Groot-Brittannië en Duitsland.
Doel
Bij Horse-ball moeten twee teams van 4 spelers gestreden worden om een bal. Het team 
met de meeste punten wint.
Trainingsmethoden
Combinaties die deelnemen aan horse-ball moeten voornamelijk trainen op snelheid en 
wendbaarheid. 
Benodigdheden
Voor dit spel is een paard of pony nodig wat veel snelheid kan ontwikkelen. Het is be-
langrijk dat het dier niet te groot is, want dan kan de ruiter de bal niet snel van de grond 
oprapen. Het is toegestaan dat de dieren net worden beschermd als bij polo.
Wedstrijdsport
Op regionaal, nationaal en internationaal niveau worden wedstrijden gehouden. De jong-
ste deelnemers zijn de junioren. Kinderen vanaf 9 jaar mogen in deze categorie meedoen. 
Het spel wordt gespeeld op een veld tussen 60 en 70 meter lang. De bodem van dit veld is 
van zand en aan beide uiteinden staat een ring met een diameter van 1 meter. De verticaal 
geplaatste ring is op 3,5 meter hoogte aangebracht en staat 2,5 meter van de bakrand. De 
bal heeft het voormaat van een kleine voetbal. Er zijn 6 handvatten bevestigd aan de bal 
zodat hij makkelijk vastgehouden kan worden. Het is verboden om een medespeler te 
hinderen bij het oprapen van de bal. Wanneer de bal in het bezit van een ruiter is, mag alles 
geprobeerd worden om de bal af te pakken. Ruiters die van het paard vallen moeten de bal 
afstaan. Het oprapen van de bal mag alleen gebeuren met een bewegend paard. Het paard 
mag dus niet stoppen of langzamer gaan. Wanneer de bal gemist wordt, mag de ruiter het 
vanaf 5 meter afstand opnieuw proberen. Voordat een team mag scoren moet de bal drie 
keer van deelnemer gewisseld zijn.
(Bron: Horses.nl)



Ruitervakantie in Frankrijk

Eindelijk was het dan zo ver, de langverwachte zomervakantie waar we ons zo op ver-
heugd hadden, was begonnen. Tijdens de gebruikelijke voorpret die hieraan voorafging 
hadden we gespeeld met de gedachte om in de Zuid-Franse Hautes-Pyrenees te gaan 
paardrijden. Dit idee was mede ingegeven door onze vrienden die daar al langere tijd 
wonen. Zij vertelden over hun vriendin Céline Donzac, die paardrij-instructeur is en dat zij 
beschikt over een redelijk aantal paarden die zij voor het maken van buitenritten gebruikt. 
Dat klonk ons natuurlijk als muziek in de oren. Daarom hebben we in het midden van 
onze eerste vakantieweek maar eens contact opgenomen met Céline om te informeren naar 
de mogelijkheden. Tegen onze verwachting in konden we de volgende avond al terecht 
voor onze eerste buitenrit.

Op de dag van de waarheid, enigszins gespannen voor wat komen ging, reden we naar 
Céline, die slechts op een paar kilometer afstand van ons vakantieadres haar paarden in 
de wei had staan. Bij aankomst stonden er een zestal uitstekend verzorgde fiere paarden 
keurig naast elkaar en al helemaal opgezadeld klaar. Alle paarden van Céline, in totaal 14, 
zijn van het ras Anglo-Arabe met uitzondering van haar ‘eigen’ paard Kima; een volbloed 
Arabier en het pensionpaard Jasson; een mooie trotse gitzwarte en lief uit zijn ogen kij-
kende Fries. Monique was meteen helemaal gecharmeerd van Jasson.

Na een korte kennismaking met Céline en de andere ruiters kregen we ieder een paard 
toebedeeld waarbij Céline onder andere rekening hield met het comfort voor de ruiter.
Monique mocht op ‘haar’ Fries Jasson en Ton op een mooie witte schimmel, het Anglo-
Arabje Jasmin.



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



Onze kennismakingsrit voerde ons eerst rustig in stap tussen de glooiende weilanden door 
waarbij Céline ons de kerkjes wees van de dorpjes in de verre omgeving. Daarna in draf.  
Dat was wel even wennen! In tegenstelling tot de diesellocomotiefjes die we op de manege 
gewend zijn met een ritme van tsoeke, stjoeke, tsoek waren dit hoogtoerige sportwagen-
tjes. Het ritme staan-zitten in draf was ongekend hoog. Maar gelukkig went zoiets erg snel 
en was het al gauw een tweede natuur. 
Ton’s paard ging snel en de Fries was vooral breed om op te zitten, maar het ging. Het 
galopperen ging ook zonder problemen. Heerlijk, door de bossen en over de paden langs 
glooiende hellingen met de zon op onze cap. Bij terugkeer meldde Céline haar vader: “ils 
montent bien”. Dat was een mooie opsteker voor ons.
Vol enthousiasme en nog nagenietend van deze heerlijke rit hielpen we met het afzadelen 
en verzorgen van de paarden. Céline en haar vader Jacques, die meestal assisteerde bij de 
verzorging, waren niet gewend dat gastruiters de paarden na afloop ook mee verzorgden. 
Dat werd erg op prijs gesteld.

De volgende keer waren we er dan ook een half uur eerder om de paarden uit de wei te 
halen aan de andere kant van de weg. Céline die, gekleed in een charmante outfit, kwam 
aangeraced van haar werk, verscheen even later in een vale short met T-shirt, een even 
vale baseballcap waar haar krullen onder verdwenen en op een paar afgetrapte bergschoe-
nen en niet te vergeten met een gigantisch kapmes! Ze leek zo uit de film ‘Indiana Jones 
and The Temple of Doom’ te zijn gestapt. Maar eerst de paarden uit de wei ophalen, dan 
borstelen, opzadelen,  volgorde van paarden met ruiters bepalen en weg waren we... dit 
keer voor 2 uur. Céline voorop met haar grote kapmes waarmee zij voor ons behendig een 
weg baande door de overgroeide bospaadjes die heuvel op en  heuvel af slingerden. Soms 
zelfs erg steil! Deze keer reden we door een snelstromend riviertje om daarna weer lekker 
in draf en galop langs velden te gaan waar van die grote rollen stro lagen te wachten om 
opgehaald te worden. Tijdens de draf en galop hoorden we regelmatig de stemmen van 
Job en Bert in onze oren: hakken naar beneden, rechtop, handen laag, teugels korter, naar 
achteren, ontspannen en ga zo maar door. Telkens als we hier aan dachten ging het rijden 
stukken beter.
Monique reed op Farrah, een lichtgrijze schimmel Anglo-Arabier, die erg kort gehouden 
moest worden in draf anders ging ie er ‘vantussen’. Ton mocht op het paard van Céline, 
een volbloed Arabier, Kima genaamd. Hij zat te paard met een lach van oor tot oor want hij 
vond het een hele eer dat Céline hem haar paard toevertrouwde. 
Een andere avond was het een beetje regenachtig en Céline verwachtte dat we niet zouden 
willen rijden met dit weer. Maar jawel, we hadden de smaak van het buitenrijden goed te 
pakken en we zijn per slot van rekening niet van suiker, dus gewoon gaan. De overgroeide 
bospaadjes (elke keer andere!) waren niet alleen wild en dicht, maar ook nog eens glad van 
de modder en de keien. Dat was trouwens heel apart, hier in Nederland hoor je nauwelijks 
iets lopen in een bos omdat de ondergrond zacht is en vaak vol dennennaalden of blad 
ligt, daar in de heuvels van Frankrijk klepper je lustig door het bos over de keien die ons 
in galop ook wel om de oren vlogen!  En dan die keer dat het snikheet was, toen gingen 
we omwille van de paarden maar een uur op pad, waarna ze lekker afgespoten werden 
met een tuinslang. Heel behoedzaam eerst de benen dan zoetjes aan de buik en dan de rug. 
Vervolgens gingen de paarden weer terug naar hun wei waar ze uitbundig werden begroet 
door de paarden die niet meegereden hadden. Een aantal pas gedouchte paarden ging 
schoon en wel lekker als een stel jonge honden liggen rollebollen op de rug. Lachen om een 
paar paarden zo bezig te zien!



Uiteindelijk heeft onze hele vakantie voornamelijk in het teken gestaan van paarden, want 
naast het paardrijden hebben we ook de stoeterij gesticht door Napoleon I bezocht. Deze 
stoeterij ‘Haras Internationaux’ in Tarbes is gebouwd in 1806 en bestaat onder andere om 
onder toezicht van de Franse regering het ras Anglo-Arabe in stand te houden. Het is een 
stevig paard dat bijzonder geschikt is voor in de Pyreneeën, temperamentvol en bijzonder 
werklustig. In deze stoeterij stonden in prachtige eiken boxen, versierd met ornamenten 
allerhande paarden; Quarter-horse, Arabieren, KWPN,  Mérens, (een mooi gitzwart werk-
paard uit de Ariège) maar ook Comtois en  Bretonse werkpaarden met van die geperma-
nente manen die golvend over hun hoofd en hals vielen. We zijn er nog niet erg in thuis, 
maar het was een groot plezier om ze te zien in zo’n prachtige historische omgeving.

Een laatste paarden-happening was het ‘Concours des Cheval du Trait’ dat op 28 augus-
tus in het stadje Trie-sur-Baïse werd gehouden. Dit was een keuring van werkpaarden, de 
favorieten van Monique. Dat konden we natuurlijk niet voorbij laten gaan. Mooi dat ze 
waren en groot! Voskleurig met lichte manen, staart en zelfs de wimpers. Maar ook bruin 
en zwart en zo’n roodbruine kleur met wit eroverheen. Wellicht zijn hier allerlei namen 
voor, maar dat weten we allemaal nog niet. Er waren ook van die stoere veulens bij die nog 
volop nesthaar hadden en er dus een beetje rommelig uitzagen en vaak erg ondeugend 
waren.

We hebben enorm genoten van het rijden in de natuur en het verzorgen van de paarden. 
Ook hebben we heel veel geleerd en meegemaakt. Teveel om hier te vertellen. 
Nu we besmet zijn met het ‘paardenvirus’ weten we een ding absoluut zeker: volgend jaar 
weer een vakantie met paarden! We zijn al weer begonnen met het maken van plannen en 
we verheugen ons er nu al op. Tot het zover is genieten we elke donderdag in de manege 
van het samenzijn en samenwerken met deze prachtige dieren en hun fans.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over Céline en haar paarden.  
September 2007, Monique en Ton Verhagen



Nuttige paardentips
 
Schoonmaken bit 
Natuurlijk maak je na gebruik het bit schoon, maar vaak blijft er toch wat plakken bij de 
plaats van de mondhoeken. Als je het bit een uurtje in azijn legt, lost al het vuil mooi op.
Zit er aanslag op het metaal van het bit? Smeer het in met tandpasta, laat het even zitten en 
poets dan schoon met een oude tandenborstel en warm water
Wasverzachter
Het is niet altijd even makkelijk om de staart van je paard te verzorgen. Knopen en klitten 
zijn vervelend want je trekt al vlug heel wat haren uit. Om een mooie dikke staart te be-
houden en makkelijker te kunnen verzorgen, spoel je de staart af en toe met wasverzachter 
(dat spul dat normaal bestemd is voor je kleren). De staart gaat prachtig glanzen, is lekker 
zacht en makkelijk te kammen.
Manen trekken 
Manen trekken kan je het beste na de training doen. Als het paard warm is, gaat dat 
eenvoudiger en zonder pijn. Griezelt je paard van het manen trekken, gebruik dan een 
uitdunschaar.
Koker uitwassen 
Vooral in de zomer zie je bij een hengst of ruin wel eens droge velletjes aan zijn penis han-
gen. Wacht tot het paard uitschacht (dat wil zeggen dat hij zijn penis uit de schacht/koker 
laat komen) en spuit er dan wat baby-olie op. Dit maakt de huid weer zacht en soepel.
Twee keer per jaar moet je de koker van hengsten en ruinen uitwassen. Dit gaat het best 
met lauw water en een lapje. Ook de penis zelf moet dan schoongemaakt worden om ont-
stekingen door vuilophopingen te voorkomen. 
Als het paard zelf niet wil uitschachten, kun je hem wat verdovings/kalmeringspasta 
geven. De penis zal dan vanzelf uit de schacht komen.
Paard op hol
 Als je ooit op een paard komt te zitten dat op hol slaat, hebben we de volgende tips:
- probeer zelf kalm te blijven, 
- hou je benen stil en ontspannen tegen je paard (niet knijpen dus) 
- trek niet aan de teugels maar neem ze geleidelijk aan en stel het  
  paard met je stem gerust (whow, rustig maar, braaf) 
- kijk uit naar een geschikte plaats waar je je paard cirkels kan laten 
  rijden. Ga een cirkel rijden en verklein eventueel de radius. 
Elk paard schrikt wel eens, het is belangrijk dat het paard aan jouw reactie voelt dat het 
allemaal wel meevalt. Hier is vertrouwen opbouwen van groot belang.
Gewicht schatten
Om bijvoorbeeld de juiste dosis te bepalen van een bepaald medicijn moet je vaak rekening 
houden met het gewicht van je paard. Maar hoeveel weegt jouw paard eigenlijk? Je kan 
hem moeilijk even op de weegschaal zetten en op het oog is het moeilijk schatten natuur-
lijk. Nu vonden we  een formule die het mogelijk maakt een correcte schatting van het 
gewicht van je paard te maken met een afwijking van 10%. De praktijk moet het uitwijzen 
natuurlijk.
Je meet de omvang van het paard, vlak achter zijn elleboog en de lengte van het lichaam 
vanaf de punt van de elleboog tot aan de tuber ischii (het benige uitsteeksel net naast de 
staart). Als je de meting in centimeters doet, luidt de formule:
Gewicht in kilogram = (omvang x lengte x lengte) : 12.000
Uit Paardentips Magazine: www.paardentips.com



Wist U dat?....
–Boy Peels de Derby op eigen terrein heeft gewonnen.
–Dit echt terecht was.
–Ze vreselijk hebben geboft met het weer.
–Er eigenlijk veel regen was voorspeld.
–Het weer een heel mooi evenement was.

–7-8 en 9 September de eigen paarden naar Nieuwliet aan zee zijn geweest. De paarden 
zich uitmuntend gedragen hebben. Boy Peels kopje onder is gegaan met Kiona. Riva niet 
meer bang hoeft te zijn voor het ven. Nicolai eindelijk de kans kreeg zo hard te racen als hij 
zelf wilde. Het Nieuwvliet weekend een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden.

–Bert ongelooflijk veel troep heeft.
–Hij iemand gevonden heeft om dit op te ruimen.
–Het na een poetsbeurt mooi spul blijkt te zijn.
–Hij daar zelf vol verwondering naar stond te kijken.



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




