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Bestuursmededelingen 
In de eerste bestuursvergaderingen na de Algemene 
Ledenvergadering van 3 maart j.l. heeft het nieuwe 
bestuurslid, Doortje Kloppers, de verantwoordelijkheid 
gekregen voor het verzorgen van de interne en externe 
communicatie via de internetsites www.eindhovensema-
nege.nl en www.shee.nl. Tevens heeft zij verantwoorde-
lijkheid voor de Chambrière.

Het bestuur feliciteert de vrijwilligers die de redactie 
vormen van ons ‘clubblad’ met de geslaagde eerste uit-
gave van de Chambrière.

De activiteitencommissie van de VEM, SHEE, die ver-
antwoordelijk is voor de spring- en dressuurwedstrijden 
welke in de lente en zomer georganiseerd worden op de 
buitenterreinen van de Eindhovense manege kan terug-
kijken op een goed bezochte eerste springwedstrijd voor 
paarden met ruim 800 gestarte combinaties.
Mede dankzij de hulp natuurlijk van vele, vele  vrijwil-
ligers.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Agenda
13-15 juni 2008 KNHS Dressuur/springen  
  pony’s

22 juni 2008 Oriëntatierit en wokparty

27-29 juni 2008 KNHS Dressuur paarden

16-17 aug 2008 Ruiterweekend jeugd

29-31 aug 2008 KNHS Springen paarden

5-7 sep 2008 KNHS Springen pony’s

12-14 sep 2008 Nieuwvliet

20-21 sep 2008 KNHS Int. Veteranenwedstrijd

alle data zijn onder voorbehoud

Inleveren kopij 
volgende Chambrière 
voor 26 juni.

De kopij kan worden ingeleverd in de rode 
bus in de foyer, op cd rom of per mail naar 
redactie@eindhovensemanege.nl
Je ontvangt van ons een 
bevestiging als we je e-mail 
hebben ontvangen.

Startbewijzen
Via VEM is het mogelijk startbewijzen te 
krijgen voor KNHS-
wedstrijden. Informatie 
verkrijgbaar via het bestuur.
www.shee.nl

Bedankt!
Helaas hebben 2 redactieleden aangege-
ven vanwege drukke werkzaamheden te 
gaan stoppen met de redactie. Stefanie 
van Moorsel en Jill Teheux: bedankt voor 
jullie inzet! Voor de jeugd is er een nieuw 
redactielid: Victoria ten Cate, zij zal zich 
verderop in deze Chambrière voorstellen.

Grapje
Er komt een vrouw bij de sportschool.
Zegt die vrouw: “Hallo, ik vind me zelf te 
dik. Welke sport raadt u mij nu aan?”
Zegt de man achter de balie:
“Nou mevrouw, dan adviseer ik u paard-
rijden!”
“Denkt u dat dat helpt?”
“Nou, daarmee hebt u in ieder geval de 
meeste kans op ‘afvallen’!”



De nieuwe redactieleden 
stellen zich voor
Deze keer het tweede deel van het introductierondje van de veelkoppige nieuwe redac-
tie van de Chambrière. Aan de beurt zijn Peggy Lindner en Corine van Elferen, van de 
vrijdagavondgroep.

Peggy heeft als kind zo’n 10 jaar gereden bij Manege Meulendijks en bij van Meijl. Na een 
pauze is ze een half jaar geleden weer begonnen, nu op de Eindhovense Manege. Peggy 
is een echte dierengek: ze heeft zelf 2 katten en 2 konijnen en zou nog veel meer dieren 
hebben als ze de ruimte had! Paarden vindt ze geweldig, omdat ze zo’n eigen karakter 
hebben. Dat maakt het lessen op de manege ook zo leuk: het is elke keer weer een 
verrassing op welk paard je gaat, en of hij z’n dag zal hebben of niet! Peggy is getrouwd 
met Joris, die ook regelmatig op de manege te vinden is en af en toe een handje mee-
helpt. Ze werkt bij Het Zuidelijk Toneel.

Corine was vroeger ook echt een ‘paardenmeisje’, en nog wel eentje van Van de Pol, 
zoals de manege toen in de volksmond heette. Ze heeft het paardrijden dus nog van Ali 
en haar collega’s geleerd. Daarna heeft ze alleen nog maar heel af en toe hier of daar 
een ritje gemaakt. Na een pauze van meer dan 25 jaar heeft een collega haar geïnspi-
reerd om de oude hobby weer op te pakken. Dat werd een succes! Inmiddels rijdt ze op 
de vrijdagavond met 4 collega’s en 1 stuks aanhang! Corine is getrouwd met Dré, die je 
niet zo vaak op de manege zult treffen. Ze werkt bij Van Lanschot Bankiers. 

Peggy en Corine zijn samen bij de redactie van de Chambrière gegaan omdat:
de Chambrière gewoon moet blijven bestaan!!!

v.l.n.r.: Corine van Elferen en Peggy Lindner



De Chambrièreknol
Rowan, een paard dat ik voor geen goud meer zou wil-
len missen op de manege!
Na een harde val van een paard met twee weken plat 
op bed liggen, zag ik het niet meer zo zitten om te 
gaan paardrijden. Trudy zei dat ze een heel lief paard 
voor mij had en dat ik wel moest. Dus na wat aarzelen 
toch maar op Rowan gaan zitten. De eerste keer was 
nog niet zo heel denderend, omdat ik ook nog pijn had 
in mijn rug. Maar na een paar keer was ik helemaal 
verliefd op haar geworden. Ze zou nooit rare dingen 
doen zoals b.v. bokken of in één keer schrikken en 
weg springen. Wel kan ze soms ‘stuiteren’,  maar dat 
doet ze nu eigenlijk ook bijna nooit meer. Als je Rowan 
op haar favoriete plekje poetst (de Rowan liefhebbers 
weten wel waar ik bedoel) staat ze helemaal te genie-
ten in haar stal en wil ze alleen maar knuffelen. Een 
heerlijk paard om op te rijden en om te vertroetelen 
op stal! Ze heeft me weer vertrouwen gegeven! 
Ik hoop dat ik nog lang van haar mag genieten!!
Daniëlle Hamelink

Rowan is vanaf  november 2000 bij 
ons op de manege.

Haar stokmaat is 1.70 en ze is een 
KWPN merrie. Speciaal aan haar is 
haar bijzondere kleur: Blue-roan. 
De gelijkenis met haar naam is geen 
toeval.... 

Rowan heeft tot nu toe twee veulens 
gebaard:  Vision in 2002 en Wembley 
in 2003. Op Vision heeft Bert begin 
mei op het Councours Hippique op 
de Karpendonk gesprongen!

De Chambrièreknol van volgende 
keer is: Blesje. Dus als je iets leuks, 
grappigs, liefs etc. over Blesje weet, 
mail het naar:

redactie@eindhovensemanege.nl



Oproep van Trudy
Beste ruiters,
De warme dagen komen er weer aan dus de paarden gaan weer meer zweten net zoals 
sommige mensen natuurlijk. Het zou dus heel fi jn zijn als je na het rijden je paard even 
goed afsponst. Dit is van groot belang omdat anders de ruggen van de paarden kapot 
gaan. Zweet droogt namelijk op en dan moeten wij de volgende dag de korsten eraf 
krabben en dat is niet echt fi jn voor dat paard. Een kapotte rug betekent dus weer een 
paard uit de running. Hoeven uitkrabben is ook belangrijk als je buiten bent geweest! Ik 
haalde Duck uit zijn stal en hij was zo kreupel dat hij niet kon lopen. Bleek er een grote 
steen in zijn voet vast te zitten! Ook zou het prettig zijn als iedereen goed oplet of je 
paard pijpkousen of bandages om heeft, ze hoeven ‘s nachts niet te springen in de stal 
dus alles moet van de benen af als je je paard wegzet. Het komt nog steeds voor dat wij 
‘s morgens op stal komen en dat er nog een paard  iets om zijn benen heeft dus weer 
een paard minder want die benen worden na het bevrijden van de sokken heel dik en het 
paard is kreupel! 

De kussens onder het zadel moet je na het rijden ophangen aan een staldeur (of zet het 
recht tegen de staldeur aan) met de natte kant boven zodat ze kunnen drogen. Als ze in 
de zadelkamer op elkaar gelegd worden kunnen ze niet drogen en worden ze dus nat op 
een ander paard gelegd en de kans op een kapotte rug is dan heel groot. We vragen jullie 
dus echt om voor het behoud van onze paarden goed op te letten zodat we er allemaal zo 
lang mogelijk plezier van hebben. Vraag gerust aan degene die je les geeft of ze het een 
keer uitleggen. Iedereen bij voorbaat dank!

Trudy en alle paarden. 

Paarden van Tom
In de vorige Chambrière stond het interview dat Doortje had met Tom Liebregts. Daarin 
werd gevraagd naar de namen van de paarden die Tom heeft gehad. Onderstaand de 
reacties die we hebben ontvangen en het juiste antwoord.

Van Petra van Weegberg: Tom heeft volgens mij de volgende paarden gehad:
Charly Brown, Monique, Alsta, Coco
Op al deze paarden heb ik zelf ook weleens (niet vaak)  gereden, Charly Brown was mis-
schien toen niet meer van hem, maar dat is nog een tijdje manegepaard geweest.
Monique is vernoemd naar een nichtje van Tom, die toen ook op de manege reed.
Alsta vond ik persoonlijk een superfi jn paard en op Coco heb ik alleen in het begin gere-
den, toen Tom hem pas had.

Van Lean Biemans: Hoi, omdat ik al heel lang op de manege kom, ken ik alle (?) paar-
den die Tom gehad heeft. Dit zijn : Charlie Brown, Monique, Leon, Alsta en Coco.
Groetjes, Lean

Het juiste antwoord is: Charlie Brown – Miss Monique – Alsta – Leon – Coco



Interview met parcoursbouwer Paul 
Op de manege worden regelmatig springwedstrijden gehouden, zo ook op 18/19 en 20 
april. We hadden op 18 april redactievergadering van de Chambriere en liepen daarna 
even gezellig rond. “Hoi Judith, weet jij wanneer de hoefsmid aanwezig is voor een evt. 
interview in de Chambrière?” “Hé Bianca, regelmatig. Je kunt het ook even aan Janneke 
vragen wanneer hij aanwezig is. Waarom doe je geen interview met een van de parcours-
bouwers? Er zijn er nu 2 aanwezig en die lopen anders niet zomaar rond op de manege”.
”OK!”

Hoi ik ben Bianca en wie ben jij?
Hallo aangenaam! Ik heet Paul Rooijmans,  kom uit Veghel, ben getrouwd en heb 3 kin-
deren.

Wat doet een parcoursbouwer eigenlijk?
Wij berekenen en verzinnen hoe de hindernissen komen te staan tijdens een springwed-
strijd.

Doe je dit voor je beroep?
Nee, dit is hobbymatig, meestal alleen in het weekend. Soms komt het voor
dat er wedstrijden op donderdag/vrijdag/zaterdag en zondag gehouden worden maar
dat is niet zo heel vaak.

Wat is je beroep?
Ik werk als manager bij de firma TROMP (bedrijf voor industriële bakkerijmachines).

Dat is wel heel wat anders, hoe ben je dan parcoursbouwer geworden?
Ik rijd al vanaf mij 7e jaar, eerst pony en daarna paard. Heb ook altijd gesprongen op 
Z-niveau en ben in 2001 gestopt met springen omdat dit niet meer te combineren was 
met mijn werk. Tja! Wat doe je dan om toch betrokken te blijven bij de paardensport? 
Door Carel Prins (voor velen de NESTOR van de parcoursbouwers) ben ik geïnteresseerd 
geraakt. Toen ben ik een cursus gaan volgen bij de KNHS. Nu mag ik op basis- en inter-
nationaal niveau parcours bouwen.

Waar kijk je naar als je een parcours bouwt?
Je moet rekening houden met de omvang van de ring. Waar de ingang van de ring is en 
waar de jury zit. Is het een binnenparcours of een buitenparcours. Ook zijn er voorwaar-
den per klasse waar je aan moet voldoen.

Welke voorwaarden zijn dat dan?
Hier bij de Eindhovense Manege  rijden meestal semi-profs en op basis / nationaal 
niveau. Voor de diverse niveau’s (B,L,M,Z,ZZ) gelden verschillende hoogtes en verschil-
lende soorten hindernissen (bijvoorbeeld dubbelsprong of 3-sprong).

Wat is het verschil tussen een Basis, Nationaal en Internationaal parcours?
Bij basis mogen de hindernissen max. tot 1.35 meter hoog geplaatst worden. Bij natio-
naal max. tot 1.50 meter hoog. Bij Internationaal max. tot 1.60 meter hoog.



Hoeveel hindernissen mogen er maximaal in de ring geplaatst worden?
Bij niveau B t/m L max. 10 hindernissen en bij niveau M t/m ZZ max. 12 hindernissen.

Zijn de hindernissen van jou?
Nee, die zijn van de Eindhovense Manege zelf. Meestal staan er ook een paar gespon-
sorde hindernissen tussen.
 
Hoe vaak bouw jij parcours voor de Eindhovense Manege?
Ongeveer 2 wedstrijden per jaar. Dit jaar dit weekend en straks in augustus nog een 
keer.

Heb je nog wensen als parcoursbouwer?
Ja, ik wil graag op internationaal niveau parcours bouwen, b.v. de Derby. Ik ben nu dus 
in opleiding bij het FEI om internationaal parcours te mogen gaan bouwen.

Hoeveel parcoursbouwers zijn er per wedstrijd?
Bij de Eindhovense Manege  is er 1 parcoursbouwer. In de regio hier kennen we elkaar 
allemaal, dus als je kunt kom je gezellig even kijken. Wanneer je hulp nodig hebt kun je 
altijd iemand bellen. Op een grote wedstrijd zoals de Derby kunnen er wel tien parcours-
bouwers rondlopen. Dan is er één de hoofdbouwer en de anderen helpen. Het verschilt 
dus wel per wedstrijd

Hoe lang ken je Judith en Bert al?
Ik bouw al 5 jaar voor hen parcoursen maar ken ze al wat langer.

Paul ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en je heel veel succes wensen met je oplei-
ding bij het FEI. Ik hoop dat we je hier nog lang mogen zien, maar dat we je ook bij de 
Derby zullen aantreffen als parcoursbouwer. Tot in augustus!



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



Vrijwilligerswerk
Wanneer je bij een springwedstrijd als hiervoor beschreven rondloopt merk je pas wat 
voor werk er eigenlijk bij komt kijken. Het parcours moet omgebouwd worden en balken 
moeten er weer opgelegd worden wanneer ze eraf gegooid zijn. De deelnemers moeten 
omgeroepen worden zodat ze weten wanneer ze aan de beurt zijn en de juiste gegevens 
moeten doorgegeven worden aan het secretariaat. Op het secretariaat is het vaak erg 
druk waardoor ze altijd een paar extra handen kunnen gebruiken.
Iedereen wil natuurlijk ook nog graag van een natje en een droogje worden voorzien.

DUS AAN IEDEREEN HIERBIJ EEN OPROEP:
GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGER!!!!

Op de website van de manege en op het bord in de foyer van de manege kun je
zien wanneer er wedstrijden gehouden worden, ook kun je je via de website aanmelden. 
Ze kunnen vrijwilligers echt goed gebruiken en ik spreek uit ervaring. Er wordt heel goed 
voor je gezorgd, het is altijd keigezellig en je helpt Judith en Bert.

Bianca

Mijn eerste 
paardrijles...
Tijdens een reis in Costa Rica 3 jaar geleden, 
heb ik een dagtocht op een paard(je) gedaan. 
Dit was echt helemaal super en toen had ik 
me voorgenomen om paardrijles te gaan ne-
men zodra ik weer in Nederland zou zijn.
Zoals met veel voornemens, duurde het wat 
langer dan ik in eerste instantie had bedacht, 
maar uiteindelijk heb ik onlangs mijn eerste 
echte paardrijles gevolgd!
Volgens de leslijst zou ik mijn eerste les op de 
rug van  Lipton gaan doorbrengen. 
Eenmaal bij de stallen en een eerste blik op 
Lipton, vond ik hem best groot. Ikzelf ben niet 
zo groot en vanuit mijn perspectief zag Lipton 
er erg indrukwekkend uit. Via het krukje, hup, 
op de rug van Lipton gestapt en daar zat ik 
dan...
Ik miste in eerste instantie wat balans en zat redelijk gespannen met mijn benen strak 
om Lipton geklemd. Na een tijdje in de bak rondstappen, kon ik iets beter ontspannen. 
Dit was echter van korte duur, want we gingen in draf. Het koste me erg veel energie om 
de juiste beweging te pakken te krijgen en te behouden. Ik stuiterde voor mijn gevoel 
wat op zijn rug en had nog niet echt het ritme te pakken. Ondanks dat Lipton vast in de 
gaten had dat er een groentje op zijn rug zat, was hij erg rustig en lief voor me. Ik heb 
genoten van de 1e les en ga met plezier mijn lessen vervolgen! Ingeborg Spuesens.



deButsmutsjes
De jeugdredactieleden stellen zich voor

Hoi allemaal,
Ik ben Claudia Dorgelo en ik word 29 juni 13 jaar. Net als Evi woon ik in Waalre.
Sinds (bijna) 3 jaar rijd ik op deze manege, en daarvoor heb ik 1 1/2 jaar op een andere 
manege gereden. Ik rijd op zaterdag in de les van 2 tot 3 uur en dat is een hele leuke 
les!! Mijn lievelingspaarden zijn Freek en Lorenzo. Op woensdagmiddag ben ik ook op de 
manege, dus als je nog meer wilt weten, mag je het altijd vragen!
Groetjes Claudia

Hee!!
Ik ben Victoria ten Cate en ik ben 15 jaar oud en 12 december word ik 16!!! Ik woon in 
Eindhoven en mijn hobby is paardrijden; (Logisch hè als ik paardrijd op deze manege!).
Ik rij al best wel lang paard hier en ik ben ook niet van plan te gaan stoppen. Mijn lieve-
lingspony hier op de manege was Blesje omdat hij gewoon zo lief is en ik vind het leuk 
dat hij toch wel ook heel erg eigenwijs kon zijn. Ik heb heel veel op Blesje gereden. Een 
lievelingspaard heb ik niet echt op de manege want ik vind ze allemaal eigenlijk heel erg 
lief. Ik schrijf dit stukje over mij zelf omdat ik nieuw ben in de redactie van de Cham-
brière. Ik rij op vrijdag van 5 tot 6 uur in de les en dat is een hele super-mega-gezellige 
les. Verder zit ik nu in 3 havo. 
Groetjes Victoria.  

Hallo,
Ik ben Evi van Meijl en ik ben 3 
februari 13 jaar geworden. Ik woon 
in het dorpje Waalre. Van mijn huis 
af naar de manege is dan ook maar 5 
min. fietsen. Op deze leuke manege 
rijd ik dan ook al een paar jaar. 
Mijn lievelingspony op deze manege 
was Blesje. Maar helaas is hij weg. 
Verder rijd ik op vrijdag van 5 tot 6 
uur paard. Ik rijd dus in de zelfde 
les als Victoria. Dat is echt gezellig. 
Maar als jullie verder nog iets willen 
weten over mij dan moet je het maar 
gewoon vragen.Groetjes Evi 
v.l.n.r.: Claudia, Victoria en Evi



deButsmutsjes
1. A 2. C  3.  B 

Rowan

Ook Abbey Manger heeft nog iets geschreven over onze Chambrièreknol van deze keer: 
Rowan.

Rowan is een lief paard! Ze rijdt heel erg fijn! Rowan vindt het leuk en fijn om gepoetst 
te worden. Als je “stap” zegt gaat Rowan stappen als je “draf” zegt gaat ze draven en als
je “galop” zegt gaat ze galopperen. Op Rowan hoef je bijna niks te doen. Daarom vind ik 
Rowan een heel lief paard.
Groetjes, Abbey

Haha!

Kan jouw paard hoger springen dan deze hindernis?
Ja, natuurlijk want een hindernis kan niet springen!

Waarom krijgen paarden nooit een parkeerbon?
Ze hebben geen ruitenwissers om de bon achter te plakken!

Nienke vraagt aan haar moeder of ze een pony mag. Haar moeder zegt: nee. Alsjeblieft 
alsjeblieft blijft Nienke zeuren. Uiteindelijk zegt moeder: Oké dan, dan gaan we morgen 
naar de kapper.

Wat kan 1 pony niet doen maar 2 pony’s wel?
Achter elkaar aan lopen.

Quiz

1) Wat kun je zien aan het gebit van 2) Welke pony/paard is het oudste op de  
een paard?    manege?
A) Zijn leeftijd    A) Duck
B) Wat hij gegeten heeft   B) Lipton
C) Zijn geslacht    C) Blesje
D) Of het paard gezond is   D) Pim

3) Welke pony/paard is geen schimmel?
A) Herbie    C) Duck
B) Laslo     D)Freek



Concours Hippique Eindhoven 
Ladies Day
Enkele jaren terug wou ik al aan de Ladies Day meedoen, maar het kwam er niet van.
Een of twee weken voor Ladies Day, vertelde Ali zo enthousiast over haar ervaringen, dat 
Monique en ik er door gegrepen waren. Wij besloten onafhankelijk van elkaar om mee te 
doen. Te laat kwam ik er achter dat Monique een E-mail er over gestuurd had.

De voorbereidingen waren toch best spannend, hoe laat begint zo iets, waar moet je 
je melden etc. Dan; hoe versier ik mijn hoed. Het ED had basishoeden voor de abon-
nees, die er vroeg bij waren. Ik viste echter achter het net. Geen punt, hoeden genoeg; 
mijn idee kwam toen ik met de hond liep. Meteen naar de manege gelopen om een klein 
zweepje te lenen. Janneke vond een kleintje en dat kreeg ik mee. Op het terras van de 
Karpendonk sprak ik twee dames aan, die vorig jaar hadden meegedaan. Er zou worden 
opgeroepen voor de parade en je zou iets opgespeld krijgen. Dat kwam allemaal niet.
Ging naar een hostess toe, die aan de ingang van het VIP–paviljoen stond en zij bracht 
me waar ik wezen moest: receptiebalie. Mevrouw Marian, de organisatrice, gaf me een 
deelnemerskaart en daarmee kon ik naar de Ladies Day-loge gaan.
Al die tijd had ik nog geen bekende gezien, was dus reuze verrast toen Nellie binnen 
kwam en wees naar Monique en Ton, die verderop stonden.

Monique had een witte hoed met 2 paardjes gescheiden door een hekje en overal bloe-
metjes. Op mijn hoed had ik mijn cap, zweepje, van piepschuim met folie een hoefijzer 
gemaakt, 3 grote kunstbloemen, die bij mijn rode rok kleurden en 3 rode kleinere naast 
de cap. Het was nog een hele toer om alles aan de hoed vast te maken. Het zweepje 
staat voor discipline, cap voor veiligheid, hoefijzer voor geluk en de rode bloemen sym-
boliseren de liefde. Dit zouden de pijlers van de Eindhovense Manege kunnen zijn, denk 
ik zo.

Ali kwam tiptop met kleindochter Doris bin-
nen, allebei met een rode hoed op. Wat het 
ook zo leuk maakte, was dat Doris, Monique 
en ik een prijs kregen! 

Dat bracht ons op het idee om voor volgend 
jaar meer dames voor de Ladies Day warm te 
krijgen. Monique en ik hebben in ieder geval 
het voornemen om weer mee te doen. Het 
zou heel leuk zijn, wanneer we met een leuke 
groep de Ladies Day bezoeken. Krijgen wij de 
creatieve dames mee?

Yvonne



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

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
Willaertplein 10
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Ruiterbewijs 2008 grandioos succes
Maar liefst 7 jaren zijn er verstreken sinds de laatste cursus voor het ruiterbewijs werd 
georganiseerd. Daarom hebben de VEM, de Eindhovense Manege en Equine Support eind 
2007 de krachten gebundeld om nogmaals een poging te wagen een cursus van de grond 
te krijgen.

Na de voorlichtingsavond op 28 januari 2008 hadden er zich slechts 7 deelnemers in-
geschreven voor deelname aan de cursus. Helaas was dit veel minder dan het vereiste 
minimum van 10 deelnemers. Het was dus nog maar de vraag of de cursus doorgang 
kon vinden. Na wat overleg verklaarde Gonneke (Equine Support) zich bereid om bij een 
deelnemersaantal van minimaal 8 toch van start te gaan. Gelukkig kon Marco een paar 
van zijn collega’s motiveren om mee te doen. Hij moet wel een uitstekende motivator 
zijn, aangezien hij collega’s wist te recruteren die ver buiten de regio Eindhoven wonen 
(Amsterdam en Terneuzen). Bedankt Marco! Daarmee kwam het aantal deelnemers op 9 
en kon definitief gestart worden. Iedereen haalde opgelucht adem. Een week na de 1e les 
meldde zich Rick en weer een week later kwam met Naomi het aantal deelnemers op 11.

Uiteindelijk kon Frederike wegens een vervelende blessure jammer genoeg niet deelne-
men aan het examen.

Het was uitermate leuk en gezellig om met een groep enthousiaste paardengekken maar 
liefst 2 maanden lang te werken aan en te oefenen voor het examen Ruiterbewijs van de 
Stichting Rijvaardigheidsbewijzen Recreatieruiter, kortweg SRR. De SRR beoogt met het 
ruiterbewijs een zo hoog mogelijke graad van veiligheid te bereiken. Het Ruiterbewijs 
houdt in dat jij als ruiter: 
kennis en vaardigheid hebt om veilig in het terrein en op de openbare weg te rijden; ver-
antwoord kan omgaan met het paard; je als gast in het terrein weet te gedragen; weet 
dat aan anderen geen last of schade mag worden toegebracht. Geen overbodige luxe, 
lijkt mij.

De deelnemers aan het ruiterbewijs v.l.n.r.: Peter Zijderlaan, Ton Verhagen, 
Femke Melgert, ‘juf’ Gonneke, Marco Silkens, Eliëtte van Griensven, Naomi 
Ackermans, Rick van Gerwen, Caroline Hoosemans, Robert van Avezaath en 
Marieke Muller 



De inhoud van de cursus werd verzorgd door Equine Support uit Waalre. De cursus be-
stond uit 4 praktijk- en 4 theorielessen. Het praktijkgedeelte was in handen van Gonneke 
Leerevelt en de theorielessen werden verzorgd door Marieke van der Haar.

Marieke vond het leuk om met een groep uiterst gemotiveerde mensen te werken. Dat 
bleek onder andere uit haar enthousiasme en ontspannen manier van lesgeven inclu-
sief de nodige humor. Niets was haar te veel. Zo kregen we tot in de puntjes verzorgde 
Powerpoint-presentaties voorgeschoteld waarvan we een copietje meekregen voor de 
studie thuis. Maar ook een film over paardenziekten behoorde tot de studiestof. Peter 
heeft daarvan voor ons allemaal een copie gemaakt zodat we die thuis nogmaals konden 
bekijken. Nogmaals bedankt Peter! Die film heb ik op een regenachtige zondagmiddag 
bestudeerd en werd er helemaal onpasselijk van. Wat kan een paard veel mankeren, 
en je begint je daarbij af te vragen of het wel zo verstandig is om zelf een paard aan te 
schaffen. Wat een verantwoordelijkheid...

Naast het extra studiemateriaal waarmee Marieke op de proppen kwam behoort een uit-
gebreid lesboek inclusief vragenboek en CD-rom met oefenvragen en -examens, uitgege-
ven door de SRR, tot het officiele lespakket. Onderwerpen die daarin aan de orde komen 
zijn onder andere: verkeer, voeding, ziektes, omgang met het paard, harnachement, 
rijden in het terrein en op de openbare weg, paard en verzorging.

Tijdens de theorielessen was er een goede balans tussen serieus hard werken en de 
nodige humor. Zelfs mensen met al veel rijervaring hebben toch veel ‘nieuwe dingen’ 
geleerd, heb ik gehoord. 

In de praktijklessen werd door Gonneke zoveel mogelijk aandacht besteed aan de ver-
plichte verrichtingen voor het praktijkexamen. Die verrichtingen bestaan onder andere 
uit: correct op- en afstijgen; been van het paard optillen; stap, draf (lichtrijden en door-
zitten), galop (individueel en in de groep); draven zonder beugels; rijden met een hand; 
verlichte zit; van de groep weg en naar de groep toe rijden; enkele sprongen vanuit 
galop over een oxer van ca. 60 cm hoog en 50 cm breed; en door een smalle doorgang 
rijden.

Gonneke is er mijns inziens in geslaagd, om ons op geheel eigen wijze te motiveren en 
dingen te leren. Ieder van ons kreeg van haar de nodige aandacht, waarbij zij ieders 
tekortkomingen c.q. leerpunten op een duidelijke en vooral ook prettige manier wist over 
te brengen. Aan het einde van de 1e praktijles zag zij de toekomst, het examen dus, met 
vertrouwen tegemoet. Echter, na de 2e praktijkles, waarin voor het eerst het springen 
van een hindernisje aan bod kwam, sloeg bij Gonneke de paniek toe en was zij zelfs een 
beetje (veel) boos vanwege de slechte springprestaties van met name de mannen. Maar 
na de 1e bijles ‘springen’ was Gonneke weer helemaal gelukkig en hoteldebotel, ze zag 
het weer helemaal zitten en wij dus ook. Het was natuurlijk de bedoeling dat alle deelne-
mers voorafgaand aan de cursus alle oefeningen reeds goed beheersten. De praktijkles-
sen waren namelijk bedoeld als examentraining en niet als ‘hoe leer ik paardrijden in 4 
lessen’. Tijdens 1 van de extra springlessen wist Marco ons te verrassen met een wel héél 
bijzondere manier van afstappen. Hij presteerde het om in galop op een halve-salto-ach-
tige manier af te stappen, waarbij eerst de voeten de grond raakten gevolgd door de rest 
van het lichaam. En dan tijdens die val c.q. afstapactie roepen:



“Ik mankeer niks, ik mankeer niks....”. Misschien kunnen we Marco verleiden tot het 
geven van een cursus ‘afstappen in galop bij een korte bocht naar rechts’. Lijkt mij zeer 
de moeite waard.

Het plan was dat iedereen een eigen paard toebedeeld zou krijgen. Helaas, doordat veel 
paarden kreupel waren, bleek dit niet mogelijk en hebben de meesten van ons vrijwel 
elke praktijkles op een ander paard geoefend. Vanzelfsprekend heeft dit bij Bert en Gon-
neke tot veel hoofdbrekens geleid. Gelukkig voor ons allemaal zijn zij er uiteindelijk toch 
in geslaagd om voor iedereen een geschikt paard te vinden voor het examen. Hulde!

Op zo ongeveer de 1e zonovergoten dag van 2008 werd op 27 april onder veel be-
langstelling van een groepje paardenvrienden het examen afgenomen door mw. Thea 
Oortveld, examinatrice van de SRR. Tijdens de kennismaking stelde zij ons gerust met de 
opmerking: “Ik kom hier kijken wat jullie kunnen, en niet wat jullie niet kunnen. Ik ben 
vandaag in ieder geval goed gemutst....”. Nou, dat gaf ons natuurlijk hoop, maar later 
tijdens het praktijkgedeelte bij de inspectie van het harnachement ging zij wel érg nauw-
gezet te werk en lette daarbij op de kleinste details. Ons bekroop toen het gevoel dat het 
praktijkexamen toch wel eens heel pittig zou kunnen zijn.

Bij het theorie-examen werden lastige vragen gesteld. Ze waren heel anders dan de 
proefexamens. Iedereen kwam na het examen een beetje geschokt naar buiten en had 
zoiets van: “Wat zijn dit nou voor rare vragen....”. Dus mijn advies: leren, leren en nog 
eens leren !

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen. Allereerst moeten de kandidaten alle voorge-
schreven verrichtingen tonen. Bij goed gevolg daarvan volgt de rit over de openbare weg, 
waarbij het gedrag in verkeerssituaties wordt getest.



De examenkandidaten werden onderverdeeld in 2 groepjes van 5, waarbij iedereen een 
hesje met rugnummer toebedeeld kreeg. Voor velen van ons was dat hesje een beetje 
krap en het vereiste dan ook het nodige verstelwerk. Daarbij hadden een paar enigszins 
door zenuwen overmande stoere kerels hulp nodig van de fijnere motoriek van de vrou-
wenhandjes. Die bleken wél in staat om de geknoopte lintjes los te peuteren en het hesje 
aan te passen aan de omvang van de ruiter.

Dat het bij paarden altijd weer afwachten is hoe ze op een bepaalde dag zullen reageren 
blijkt uit het feit dat de over het algemeen rustige paarden nu aanzienlijk enthousiaster 
waren en de vaak wat ondeugendere paarden nu redelijk rustig bleven. Zo waren Freek 
en Palenque bijzonder fris tijdens de verplichte verrichtingen. Freekje was zelfs uitzon-
derlijk snel, vooral na de sprong over de hindernis. Niemand had Freek ooit zo hard door 
de bak zien galopperen. Maar petje af voor Marieke, zij bleef erg kalm en had Freek heel 
goed onder controle.

Caroline zou in eerste instantie het examen afleggen op haar schatje Lady Lu. Zij had 
echter haar bedenkingen met betrekking tot het opstappen zonder krukje en verzuchte 
vaak: “Daar kom ik nooit op hoor..., zonder krukje”. Helaas voor Lady Lu en Caroline 
was Lady Lu op de dag van het examen een beetje kreupel en kon derhalve niet wor-
den ingezet. Caroline’s heimelijke wens voor een kleiner paard werd verhoord. Gelukkig 
stelde Eliëtte haar paard Jade ter beschikking zodat ook Caroline deel kon nemen aan 
het praktijkgedeelte van het examen. Hiermee was het opstappen voor Caroline een stuk 
gemakkelijker geworden, althans, zou in ieder geval geen probleem meer hoeven zijn.
Kort nadat iedereen de verrichtingen had getoond liet mw. Oortveld ons weten dat alle 
kandidaten geslaagd waren voor de proefjes en wij dus allemaal deel mochten nemen 
aan de rijproef over de openbare weg. Joepie!

Tijdens de buitenrit konden de kandidaten zich, naast de bouwwerkzaamheden aan de 
A2, verheugen op de vele fietsers en bromfieters die vanwege het mooie weer in grote 
getalen onderweg waren naar de bosrijke omgeving van Eindhoven en Waalre.
Hoewel sommige paarden daaraan even moesten wennen toonden alle kandidaten dat zij 
over voldoende vaardigheid beschikken om met die verkeerssituaties om te gaan. Ook de 
buitenrit bleek voor niemand een probleem.



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Na gedane arbeid was het goed toeven op het terras van de manege. Heerlijk nagenie-
tend in het lekkere zonnetje werden alle ervaringen nog eens met elkaar uitgewisseld. Dit 
alles onder het genot van een verfrissend drankje, aangeboden door de altijd zo gastvrije 
Judith en later ook nog eens door de VEM. Al met al was dit een zeer ‘geslaagde’ dag 
voor iedereen! 

Ik ben er van overtuigd dat alle deelnemers aan de ruiterbewijscursus volledig instem-
men met onderstaande bedankjes aan het adres van een aantal mensen die deze cursus 
tot een ware belevenis hebben gemaakt.

Wij bedanken de instructrices Gonneke Leerevelt en Marieke van der Haar van Equine 
Support, die beiden op geheel eigen wijze alle deelnemers hebben klaargestoomd voor 
het Ruiterbewijsexamen. 

Ook veel dank aan Bert & Judith voor de bijzonder hartelijke wijze waarop iedereen elke 
lesavond weer werd ontvangen en natuurlijk voor het ter beschikking stellen van de 
paarden en alle manegefaciliteiten.

Toekomstige ruiterbewijscursus
Mocht je geinteresseerd zijn om ook het Ruiterbewijs te gaan halen, begin dan vroegtij-
dig met het zoeken naar mededeelnemers, want deze keer was het maar liefst 7 jaren 
geleden sinds de voorgaande cursus werd gehouden en geloof me, zo lang wil je niet 
wachten.

Ton Verhagen



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen  per 1 april 2008
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het 
betreffende kwartaal. Een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, mag binnen het lo-
pende kwartaal worden ingehaald. 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 lesgelden en pensiongeld)

Verenigingstarieven 2008
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) 3,10 
KNHS basisafdracht 14,00 *
Donateurs 25,00 (of meer)

*KNHS afdracht alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

Betaling contributies: Postbank 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Wist je dat...

...donderdag 8 mei rond 19.00 uur het eerste veulentje
van Zigzag is geboren? 
...Zigzag de 4-jarige dochter is van Electric Lady?

...Raya 29 mei met haar Hank 
in het huwelijksbootje is gestapt?

...René Kat voor de derde keer vader is geworden, 
nu van dochter Lonneke?

Junioren
kwartaalkaart bank/contant 157,00
kwartaalkaart aut. incasso 152,50
Losse les  15,00
kw.krt eigen pony bank/contant 117,00
kw.krt eigen pony aut. incasso 112,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 195,00
kwartaalkaart aut. incasso 190,50
Losse les  18,00
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/pony 27,00
Privéles gezamenlijk (2 pers.) 55,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 25,00
10-rittenkaart 200,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand box 298,00
Paard per maand - boxje  273,00
Pony per maand - boxje 252,00






