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Bestuursmededelingen 
 
Op maandagavond 16 februari was de Algemene Leden-
vergadering van de Eindhovense Manege. Tijdens de ALV 
heeft het bestuur verantwoording afgelegd over het jaar 
2008 en haar plannen gepresenteerd voor het jaar 2009. 

Bestuursleden worden door de ALV gekozen voor een 
periode van 2 jaar. Na deze periode moeten zij aftreden 
en zich weer herkiesbaar stellen. Voor dit jaar waren 
5 bestuursleden wederom herkiesbaar. De ALV heeft 
ingestemd met de herkiesbaarheid van de bestuursleden. 
Wij als bestuur zijn zeer blij dat we onze werkzaamheden 
voor de VEM kunnen blijven voortzetten.

Bij het verschijnen van deze Chambrière is het buiten-
seizoen inmiddels van start gegaan. Kijk regelmatig op 
de website van de Eindhovense Manege (www.eindho-
vensemanege.nl), op de zuil & posters in de foyer en de 
manege voor meer informatie. Ook is er behoefte aan de 
hulp van vrijwilligers om het buitenseizoen tot een succes 
te maken. Lees hierover ook verderop in deze 
Chambrière. 

Ad Kuipers 
voorzitter VEM



Wist je dat?...

...De paarden voortaan een paar keer per 
week naar de wei gaan?
...Dit niet zonder slag of stoot gaat?
...Kozak en Lorenzo toch wel kunnen 
springen?
...Zij dit pas mooi gedemonstreerd hebben 
door uit de wei te springen en richting 
manege te galopperen?
...Zij vervolgens de manege in volle vaart 
voorbij gingen?
... Ze rustig gingen staan grazen bij de 
scouting?
...Dit slechts schijn was en zij weer de 
vaart erin zetten toen Janneke en consor-
ten verschenen?
...Ze uiteindelijk bij de hondentraining 
weer gevangen zijn?
...Janneke behoorlijk geschrokken was?

...Trudy haar enkelbanden gescheurd 
heeft?
...Hier slechts een plank van 10 cm hoog 
voor nodig was?
...De pijn daardoor helaas niet minder is?
...Zij ’s middags alweer stond les te geven 
in de bak?
...De paarden direct door hadden dat 
Trudy niets kon?
...Zij ongeloofl ijk vervelend waren en alles 
deden behalve luisteren?
...Er uiteindelijk 3 junior leden in de bak 
zijn gezet om de boel in de gaten te hou-
den?
...Wij Trudy wel heel erg stoer vinden?

Agenda
19 apr 2009 Pas-de-deux op muziek

24-25-26 apr KNHS Dressuur paarden

27 april 2009 Vriend- en vriendinnenactie

30 apr 2009 Oranjerit

8-9-10 mei KNHS Springen paarden

21 mei 2009 Ochtendglorenrit

31 mei 2009 Spelletjesdag

1 juni 2009 Pinksterrit

7 juni 2009 FNRS dressuur B-proeven

13-14 jun 2009 KNHS Dressuur/springen
  pony’s

14 juni 2009 Open dag

20 juni 2009 BBQ/Wokken & feestavond

21 juni 2009 Oriëntatierit

3-4-5 jul 2009 KNHS Dressuur paarden

20-25 juli 2009 Ponykamp jeugd 1
27 juli-1 aug Ponykamp jeugd 2

28-29-30 aug  KNHS Springen paarden

5 sep 2009 Ruiterweekend jeugd
11-13 sept. KNHS Springen pony’s
18-20 sept. Nieuwvliet

alle data zijn onder voorbehoud

Inleveren kopij 
volgende Chambrière
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



Etentje redactie
Vrijdag 6 maart is dan eindelijk het etentje geweest met de redactie. Het heeft wat 
voeten in de aarde gehad voordat we eindelijk een datum hadden waarop we allemaal 
konden. Maar dat mocht de pret niet drukken. Voorzien van 3 stuks jeugd ben ik richting 
de Vooruitgang gegaan. Toen we bijna compleet waren, we misten Melanie nog, zijn we 
toch maar vast naar boven gegaan. En wie zat daar al aan tafel, volledig geïnstalleerd en 
centraal in het midden: Mevrouw Melanie 
met haar dikke buik (voordat jullie nu den-
ken dat ik Melanie dik vind, Melanie is dus 
behoorlijk zwanger). Die had er duidelijk 
zin in.

Nadat we eindelijk allemaal zaten en ge-
constateerd hadden dat heel hard praten 
de enige mogelijkheid was om iedereen 
te kunnen verstaan hebben we eerst iets 
te drinken besteld en natuurlijk de menu-
kaart gevraagd. Maar Melanie bleef maar 
aandringen; “We doen toch wel brood met 
kruidenboter hè!, we doen toch wel brood 
met kruidenboter” “Jaaaaaaahaaaaaa 
Melanie, er komt eten voor jou!” De toon 
was duidelijk gezet en vanaf dat moment werd het alleen maar gezelliger. Een kippenhok 
was er niets bij. Zet 8 vrouwen bij elkaar en je hebt de garantie dat het a) luidruchtig 
wordt en b) super gezellig.
Bianca, Melanie & ik hebben gedrieën een groot gedeelte van de avond besteed aan het 
broeden op leuke onderwerpen voor de komende Chambrière en af te meten aan de lol 
die avond zal het een mooie Chambrière worden. 

Na het eten naar buiten en op naar de overkant voor een drankje. De jeugd vond het 
allemaal wel best, konden ze lekker mee de kroeg in. En toen toch nog op een behoorlijk 
net tijdstip richting huis. Althans, ik met de jeugd. Of de rest van de dames richting huis 
is gegaan betwijfel ik een beetje. Eveline had iets te veel zin om nog op stap te gaan, 
Caroline & Bianca vonden alles wel prima en de oogjes van Melanie twinkelden mij iets 
te fel! Kortom een geslaagde avond en we hebben weer voldoende inspiratie voor de 
komende tijd!                   Doortje 

Ja, eigenlijk zagen we het wel zitten om nog op stap    
te gaan, maar zoals nette beschaafde volwassenen  
met een groot gevoel voor verant-
woordelijkheid hebben we netjes 
onze zwangere dame thuis afgezet 
en zijn gewoon huiswaarts gegaan. 
Gadver!, wat zijn we burgerlijk 
hahahahahaha!!            
 Bianca



Redactie Chambrière
Het afgelopen jaar heeft de redactie van de Chambrière hard gewerkt om ons 
verenigingsblad te behouden en nieuw leven in te blazen. Dat is meer dan goed gelukt en 
ook voor het komend jaar hebben we weer mooie onderwerpen bedacht.

Helaas hebben Eveline Nahuijsen en Peggy Lindner zich afgemeld als redactielid voor 
dit jaar. Wij willen hen bedanken voor de tijd en inspanning die zij hebben geleverd en 
natuurlijk de gezelligheid die zij hebben ingebracht tijdens de vergaderingen.
Met het afscheid van Eveline en Peggy zijn er twee plaatsen vrij gekomen in de redactie 
voor  twee senior leden. Wij zijn erg blij dat de plaatsen inmiddels zijn ingevuld door 
twee nieuwe leden: Christa en Steffie van de woensdagavondles hebben zich aangemeld 
voor het komend jaar. Zij stellen zich hier even voor. Met de komst van Christa en Steffie 
zijn we gelukkig weer op volle sterkte en kunnen we doorgaan met het maken van de 
Chambrière.

Christa en Steff
Ik ben Christa van Doesburg en mijn hele leven al paardengek. Als kind heb ik mijn 
ouders helemaal gek gezeurd om paardrijles. Mijn ouders vonden het te duur en wilden 
de helft van de lessen wel betalen, als ik zelf voor de andere helft van een 10 rittenkaart 
spaarde. Dit ging een jaartje zo door, totdat opa en oma (zij woonden op een boerderij) 
zeiden: “geef dat kind toch een pony”. Mijn ouders gingen overstag. Dit was de mooiste 
dag van mijn leven. Een eigen pony.....gaaf! 

Dus ‘Hansje’ kwam in mijn leven. Een hele eigenwijze Welsh pony. Ieder vrij uurtje was 
ik bij Hansje. Ik sliep bij hem in de stal en maakte van alles met hem mee, totdat ik 16 
werd en bij het paardrijden met mijn benen over de grond sleepte en andere interesses 
kreeg. Ik wilde een brommertje en moest een keuze maken. Hansje werd uiteindelijk 
verkocht. Ik heb nooit willen weten waar hij naartoe is gegaan, anders zou ik hem zo 
weer terug gaan halen. Nu ben ik 37 en rijd al weer 8 jaar bij deze manege. Een super 
relaxte en gemoedelijke manege. Iedere woensdagavond haal ik eerst Tom thuis op en 
ga dan heerlijk een uurtje op het paard om even alles om me heen te vergeten.

Hallo, ik ben Steff Sutmuller (om de een of andere reden op de manege sta ik bekend als 
Steffie en eigenlijk heb ik dat altijd maar zo gelaten), 24 jaar en ik ben ook al heel mijn 
leven gek op paarden. Ik heb dan ook veel moeten zeuren om paardrijlessen. Op mijn 
8e beloofde mijn moeder me 10 lessen. Meer zou ik niet krijgen, maar uiteindelijk heb ik 
zelf 8 jaar later besloten om er op die plek waar ik toen reed mee te stoppen. Al die jaren 
bleef het kriebelen om weer te gaan paardrijden tot ik zo ongeveer 2,5 jaar geleden na 
een strandrit in Zeeland besloot dat ik nu toch echt weer elke week op een paard wilde 
zitten. Zo ben ik op de manege terecht gekomen. Ik rijd ook iedere woensdagavond in 
de les van Wim. Na de les blijf ik samen met Sim nog altijd in de stallen hangen om de 
paarden te knuffelen en wat lekkers te geven. Daarnaast vind ik het ook erg leuk om 
les te geven aan kinderen, daarom doe ik op dit moment de PABO. Verder houd ik van 
reizen, stappen, dansen en uit eten gaan.



    Links op de foto zie je Christa en rechts Steff

VRIJWILLIGERS BUITENSEIZOEN 2009
Het buitenseizoen met de dressuur- en springconcoursen gaat weer van start, een sa-
menwerking tussen Bert & Judith, de SHEE, de VEM & Hippo d’Or. In totaal zullen er 7 
concoursen zijn. Tijdens deze weekenden is het een drukte van belang op de manege. 
Gelukkig zijn er altijd veel vrijwilligers bereid hun handen uit de mouwen te steken om 
zo het buitenseizoen tot een geslaagd evenement te maken. Zonder vrijwilligers kan een 
vereniging natuurlijk niet bestaan. 
We hebben nog vrijwilligers voor diverse leuke taken nodig bij de catering, het secreta-
riaat, het parkeren, een stalmeester en de hulp in het parcours. Zowel de inzet van de 
volwassenen als de jeugd kunnen we goed gebruiken. 

Wanneer hebben we jouw hulp nodig? 1. Opbouwen parcours
Op 24 april, 27 augustus en 10 september hebben we in de avond een paar potige man-
nen nodig die een paar uurtjes kunnen helpen met opbouwen van het parcours.

2. Wedstrijddagen:
Dressuur paarden op 25 & 26 april, Springen paarden op 8, 9 & 10 mei, Dressuur & 
springen pony’s op 13 & 14 juni, Dressuur paarden op 4 & 5 juli, Springen paarden op 
28, 29 & 30 augustus, Springen pony’s op 11, 12 & 13 september, Onder voorbehoud: 20 
of 21 september; internationale veteranenwedstrijd

Opgeven!
Joyce heeft een lijst achter de bar waar je je op kunt geven. Daar kun je ook verder in-
formatie vinden over de taken die per onderdeel uitgevoerd moeten worden en de tijden 
van de dagdelen zodat je kunt bepalen welke dagdelen je komt helpen. De informatie 
kun je uiteraard ook vinden op www.eindhovensemanege.nl of www.shee.nl en natuurlijk 
lezen op de informatiezuil in de foyer van de manege.



Eveline vroeg mij een x aantal weken geleden of ze mij mocht interviewen voor de 
Chambrière. Eerlijk gezegd stond ik te kijken van deze vraag.... Sinds ik in deze soap-
serie ben beland, zijn er namelijk een aantal mensen die menen mij al te kennen, als ik 
de verhalen moet geloven.... Was daarom blij verrast dat ik toch de mogelijkheid mocht 
krijgen om mezelf via deze weg voor te stellen. Al zal de waarheid voor sommige zeer 
tegenvallen, het is namelijk niet zo spannend als wat wordt verteld. 

Je bent de nieuwe bedrijfsleidster horeca van de Eindhovense Manege. We 
kennen je nog niet zo goed. Dus stel je eens voor....
Mijn naam is Joyce Swinnen, 22 jaar, geboren in Heeze, opgegroeid in Leende en nu 
wonende in Sterksel. 

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Voordat ik hier kwam werken, werkte ik als lady bartender cocktailshaker bij een 
cocktailbedrijf op locatie. Ik voorzag feesten en partijen van cocktails en gaf workshops 
aan groepen. Chantall Timmermans heeft toen aan mij gevraagd of ik een cocktailwork-
shop wilde verzorgen op de manege. Afgelopen 22 november heb ik deze workshop 
gegeven en dit was een zeer geslaagde avond. Verschillende mensen op deze workshop 
vroegen of ik vaker wilde komen voor de gezelligheid. Sinds die dag kwam ik 2 a 3 keer 
per week in de bar...... Toen Hippo d’Or de manege op 1 januari overnam en Simone al 
vrij snel aangaf dat de bar niet helemaal haar ding was, heeft Peter Scheer mij uitgeno-
digd voor een gesprek..... De rest is bekend.

Wat voor opleiding heb je gedaan?
Na de basisschool ben ik naar het Were Di gegaan en heb daar 5 jaar op het VWO en 1 
jaar op het gymnasium gezeten. Daarna heb ik selectie gedaan voor de pilootopleiding 
in Madrid en ondanks dat ik door de selectie was, had ik toch besloten de opleiding niet 
te gaan volgen. Omdat ik niet wist wat ik wél wilde en een heel heftig jaar achter de 
rug had gehad, ben ik ruim 3 maanden naar Malta gegaan en heb daar “the Cambridge 
University CAE course” gevolgd. Toen ik terugkwam wilde ik graag naar de hotelschool 
en heb daarvoor meegedaan met de selectie van de hoge hotelschool in Maastricht en in 
Den Haag. Bij beide selecties was ik door en heb toen voor de hotelschool in Maastricht 
gekozen. Deze opleiding heb ik een jaar gevolgd en nadat ik mijn propedeuse had be-
haald, ben ik met de opleiding gestopt en ben ik gaan werken. Ook heb ik nog verschil-
lende cocktailtrainingen gehad. 

Is de horeca makkelijk te combineren met je sociaal leven?
Een sociaal leven combineren met een baan in de horeca valt niet altijd mee, omdat je 
vaak werkt wanneer andere mensen vrij zijn. Gelukkig is mijn sociaal leven niet zo groot, 
daar heb ik zelf bewust voor gekozen. Er zijn een paar mensen in mijn leven die heel veel 
voor mij betekenen en voor hen maak ik heel graag tijd vrij en zij ook voor mij, dus het 
is uiteindelijk wel te combineren. Want waar een wil is.... is altijd een weg!!!
 

Interview met Joyce Swinnen



Wat doe je zoal in je vrije tijd / wat zijn je hobby’s?
In mijn vrije tijd besteed ik graag tijd aan de mensen waar ik van houd. Ik ga graag 
bij hen koffie drinken, met hen uiteten, film kijken of andere gezellige dingen doen. Dit 
kan heel uiteenlopend zijn. Ik geniet van het samen zijn en hecht daar veel waarde aan. 
Daarnaast ben ik veel bezig met muziek, omdat ik daar mijn gevoelens goed in kwijt kan. 
Tenslotte sport ik graag en ben ik graag actief bezig. Dus.... ik kom mijn tijd wel door.

Heb je een vriend?
Ik heb op dit moment geen vriend, geen vriendin en ben ook niet op zoek. Liefde komt 
op je pad, als de tijd daar rijp voor is, ben ik van mening. Daar hoef je niet naar te zoe-
ken.

Heb je zelf iets met paarden, zo ja... rijd je zelf ook paard of heb je misschien 
een eigen paard?
Ik heb van mijn 7de tot mijn 18de vrij intensief paardgereden. Vanaf mijn 11de reed ik 
2 tot 4 paarden per dag voor particulieren en handelsstallen. Dit waren veelal paarden 
voor de springsport en voor de jacht. Doordat ik altijd met paarden en school bezig was, 
kwam ik (te) weinig toe aan andere belangrijke(re) dingen in het leven. Dit ben ik in 
gaan zien net voordat ik 18 werd en ben toen grotendeels gestopt met rijden. Nu rijd ik 
nog sporadisch.
 
Wat vindt je het leukste van het werken in de horeca?
Het leukste van het werk in de horeca vind ik de uitdaging om ervoor te zorgen dat men-
sen het fijn, leuk en gezellig hebben. Horeca is meer dan mensen voorzien van eten en 
drinken. Het is ook het zorgen voor gastvrijheid, het creëren van sfeer, gezelligheid enz...  



Zijn er bepaalde dingen die je niet zo leuk vindt?
In de gastvrijheidsector heb je te maken met veel (verschillende) mensen en het is altijd 
zo dat je het met de een beter kunt vinden, dan met de ander. Sommige mensen zie je 
liever komen, anderen zie je liever gaan.... 

Aangezien ik erg slecht ben in toneel spelen, graag eerlijk en direct ben en sommige 
mensen daar moeite mee hebben, kan dat soms complicaties opleveren. Dit is niet alleen 
horeca gerelateerd, maar dit is algemeen. In de bar van de manege heb ik dit nog niet 
echt ondervonden en zie ik tot nu toe iedereen liever komen, dan gaan. Daarnaast maak 
je ooit lange dagen en werk je veel wanneer anderen vrij zijn. Op zich heb ik daar geen 
moeite mee, maar ooit staat het me tegen.

Kunnen we dit seizoen nog leuke dingen verwachten?
Sowieso komt het buitenseizoen er weer aan en organiseert de VEM verschillende leuke 
activiteiten. Verder heb ik wel een aantal ideeën en zijn ideeën van anderen altijd wel-
kom. Ik moet er nog aan wennen dat ik activiteiten vast moet leggen en ruim van tevo-
ren aan moet geven, want ik ben meer van de spontane acties... Maar dat komt goed! 

Wil je zelf nog iets kwijt??????
Wat ik zelf graag nog kwijt wil....???? Uuuhhmmmm..... Dat ik hoop dat de mensen het 
fijn en gezellig vinden in de bar en ik hoop dat wanneer mensen moeite en/of problemen 
hebben met mij, dat ze naar mij toe komen.

Bedankt Joyce!



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



deButsmutsjes
Interview met Chambrièreknol Alfred
Hallo Alfred, vertel eens wat over jezelf.
Ik ben Alfred, 21 jaar jong. Ik heb een zeer gespierd lichaam, ben daarom snel en luister 
ik zeer goed.

Vind je het hier leuk op de manege?
Ja, het is hier heel gezellig en daarom doe ik altijd mijn uiterste best in de lessen!

Wie is je beste maat op de manege?
Dat was altijd Blesje, want daar kon ik goed mee samen werken. Maar nu hij ergens 
anders staat, heb ik hier op de manege geen beste vriend meer.

Wat vind je van de mensen die op je rijden?
Ik doe altijd mijn uiterste best om ze een leuk uurtje te bezorgen. Verder heb ik in de 
loop van de jaren mijn eigen stijl ontwikkeld, namelijk ‘de Alfred stijl’.

Is Alfred je echte naam?
Nee, het is niet mijn echte naam. Ik heet eigenlijk Franklin, maar dat vond Trudy niet bij 
mij passen. Ik overigens ook niet en daarom heet ik nu Alfred. Coole naam, hè!

Wat vind je het leukste om te doen in de les?
Normaal gesproken vind ik het erg leuk om de Alfred stijl uit te oefenen, maar als ik me 
dan echt moet aanpassen dan vind ik voetbal het leukst.

Wat behoort er nou eigenlijk tot de Alfred stijl?
- Hoofdstel afgooien
- Uit de stal lopen bij opzadelen
- Stilstaan in de les
- Niet normaal willen galopperen (Erin noemde het altijd Draloperen.)
- Dicht tegen de zijkant aan lopen
- Stro zoeken wat ik niet te veel mag hebben
- De staldeur eruit proberen te rammen als ik vergeten word
- Blaadjes/gras eten bij buitenritten

Ik kan al bijna een boek uitgeven over mijn streken!

Bedankt voor je tijd Alfred, en we zien je later op stal.
Graag gedaan.



deButsmutsjes
Het capje
Het capje is weer terug! De bedoeling is dat een jeugdlid iets over zichzelf en de manege 
vertelt en vervolgens het capje weer doorgeeft aan iemand anders. Deze keer Manon van 
den Boogaert.

Hallo, Ik ben Manon van den Boogaert. Ik ben 13 jaar en ik zit al 5 jaar op deze manege. 
Het is een hele leuke, gezellige en mooie manege. Toen ik er de eerste keer ging rijden, 
gaf Trudy mij les en dat doet ze nu nog steeds. Trudy geeft het leukste les vind ik. Ik heb 
zelf 5 lievelingspaarden en pony’s, namelijk: Roosje, Loes, Kozak, Alfred en Herby. 
Groetjes, Manon. Ik heef het Capje aan Mandy van den Boogaert.

Voor Trudy
In de brievenbus vonden we 
een lieve brief voor Trudy met 
een mooie tekening van 
Moeson, helaas zonder 
afzender:

Lieve Trudy, jij kunt ons heel 
goed leren over paardrijden. Ik 
vond het eerst heel eng. En na 
een paar keer vond ik het heel 
leuk. En voorop rijden vond 
ik heel eng, maar daarna niet 
meer.

Manege!!!

Hallo ik ben Julie en ik ben gek op de manege. Ik houd heel veel van paarden maar ook 
van pony’s. Kylian is mijn lievelingspaard en Roosje mijn lievelingspony. Roosje is echt 
een schatje, ze rijdt heel fijn in de lessen. Ik vind het leuk dat Roosje samen met Pietje 
in een stal staat en dat ze soms ook een beetje ondeugend is. En ze houd heel erg van 
brokjes. Het is een brave pony en ik hoop dat lik er heel veel op mag rijden! 

Kylian is gek op Jade (ze staan naast elkaar). Ze rijdt heel erg fijn in de lessen en in 
galop. Ik vind paardrijden zooooooo leuk, vooral als ik op Roosje of Kylian mag!!!

Julie van Doorne



De Chambrièreknol: Alfred

De Chambrièreknol van volgende keer is: Penotti. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs 
etc. over Penotti weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Toen ik 18 jaar was, kreeg ik Alfred van Ali. Hij heette toen 
Franklin en was zo dik dat er geen zadel op bleef liggen. Ik 
ben toen op hem gaan rijden en dat ging goed. Ook voor de 
kar deed hij goed zijn best. Toen hij wat vet was verloren en 
conditie kreeg, werd hij iets soepeler met zijn dikke kont. Hij 
probeerde dat dan ook uit door die omhoog te gooien, zodat ik op 
de grond lag. Dat is hem toch wel een paar keer gelukt. Hij is zo 
ontzettend lomp, maar wel leuk. 

Hij mag altijd uit z’n stal als deze uitgemest wordt en mag dan hooi gaan eten. Het is dus 
logisch dat hij er altijd uitloopt als z’n stal opengaat. Daar kan hij dus niks aan doen. On-
geveer vijf jaar geleden is Alfred heel lang kreupel geweest. Op de foto’s was een gaatje 
in z’n hoefbeen te zien. Met medicijnen en een speciaal hoefijzer gaat het nu weer goed. 
Eerst reed ik veel op Alfred met de les, maar toen hij wat braver werd, ging hij in de les-
sen lopen en dat doet hij nu dus nog steeds. 

Hij is niet bij iedereen de favoriet, maar als 
je hem kunt rijden, is hij wel fijn. Hij staat 
nu op zaagsel, omdat hij het  benauwd had 
van de dikkigheid. Of we nu één of vijf 
plakken stro in z’n stal deden, elke morgen 
was z’n stal helemaal leeg. Hij blijft gewoon 
eten totdat alles op is. 

Toen Bert en Judith tien jaar geleden de 
manege overnamen, namen ze ook alle 
paarden over. Dus toen was Alfred van hen 
en nu is hij sinds 1 januari van Peter Scheer, 
want dat is nu de nieuwe eigenaar van de 
manege. Alfred is dus niet van mij en ik vind 
dat niet erg. Samen met Blesje was het een 
grappig duo. Altijd samen kwallen en staken 
in de binnenbak. En met de buitenles gingen ze altijd de zijpaadjes in. Soms rijd ik nog 
op Alfred als ik een beginners les bij me heb, want dan kan ik altijd ruilen of iemand 
vasthouden. 

Altijd als Alfred mij over stal ziet lopen, dan hinnikt hij, omdat hij dan weet dat hij wat te 
eten krijgt. Niet dat hij mij leuk vindt, hoor, maar voor het eten doet hij altijd z’n best. Ik 
hoop dat Alfred het nog lang volhoudt op de manege, zodat we samen nog een paar jaar 
kunnen werken.

Groetjes, Trudy



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
5654 LN EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 19.00 uur
Di t/m do 12.00 - 19.00 uur
Vrijdag 12.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Handelsonderneming Ingrid van Berlo
Alles voor Paard & pony

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

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

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



Verrassingswedstrijd 15 februari 
Mijn allereerste paardrijdwedstrijd! Wie had dat nou gedacht? Vroeger zat mijn zus op 
paardrijden en dat vond ik geweldig. De manege was niet ver van ons huis en soms ging 
ik wel eens kijken naar haar. Paardrijden wilde ik ook, maar op één of andere manier 
dacht mijn moeder daar anders over. Mijn andere zus en ik mochten niet op paardrijden 
en pas toen wij een jaar of 12 waren en we in de zomervakantie lang genoeg gezeurd 
hadden, kregen wij een 10 ritten kaart. Daarna kwamen er nog 2 ponykampen en een 
paar losse lessen, voordat ik het paardrijden uit het oog verloor. 

Sinds september 2008 ben ik weer bezig 
en het is hartstikke leuk! Veel leuker dan dat 
ik me had voorgesteld. En elke keer wanneer 
ik de manege binnenloop en de geur van 
paarden ruik, word ik helemaal vrolijk. Wat 
fijn dat ik weer mag rijden. 
En dan vandaag mijn allereerste wedstrijd. 
Een verrassingswedstrijd. Ik vind het al-
lemaal hilarisch. Een schitterend parcours, 
goede begeleiding in de bak en iedereen ver-
kleed. De organisatie heeft er veel werk van 
gemaakt! Wat waren er veel kinderen! Ik 
wist niet eens dat er zoveel aan het lessen 
waren. Uiteindelijk ben ik op een gedeelde 
12de plaats samen met Benny geëindigd en 
kreeg ik een mooi bruin lintje. Voor herha-
ling vatbaar? Jazeker! Wel hoop ik dat er dan 
meer volwassen meedoen! Waarom niet? 
Zo’n dag is altijd leuk, gezellig en je leert elkaar ook iets beter kennen. 
Groetjes Jitske

Hoi, ik ben Iris Weijers. Ik heb meegedaan aan de verrassingswedstrijd op Blondy. Het 
ging niet zo goed, want Blondy durfde sommige dingen niet. Maar het was wel heel leuk!! 
Groetjes Iris

Het secretariaat
Voor het secretariaat zoeken we vrijwilligers die enigszins affiniteit hebben met compu-
ters, stressbestendig zijn en natuurlijk van gezelligheid en een babbeltje houden (je zit 
per slot van rekening wel met z’n drieën op een paar vierkante meter). Het computerpro-
gramma is niet zo moeilijk, maar het is uiteraard belangrijk dat je weet wat je moet doen 
en waar je iets kunt vinden. Wanneer je je aanmeldt, krijg je hierover nog instructie.

Een korte taakomschrijving van het secretariaat:
- invoeren en controleren startcoupons - kaswerkzaamheden, zoals betalingen contro-
leren en ontvangen - optellen en controleren van de puntentelling op startcoupons (bij 
dressuurwedstrijden) - startlijsten en uitslagen genereren (excel) - prijzen maken - ont-
vangen en doorverwijzen overige vrijwilligers
Mocht je nog vragen hebben over de werkzaamheden op het secretariaat, spreek dan één 
van de volgende personen aan: Monique Winkel, Yvon Kuipers of Melanie Manger.



En de winnaar is......
In de laatste twee Chambrières heeft een oproep gestaan voor leukste / grappigste /  
snoezigste foto met paard voor de wedstrijd: Leukste VEM-foto van het jaar 2008.

Uit de inzendingen die we hebben ontvangen, hebben we de winnaar gekozen. En eerlijk 
is eerlijk, dit paard heeft met vlag en wimpel gewonnen: Nicolai. Direct toen bekend was 
dat Nicolai gewonnen had, kwam daar nog een foto van een geduchte concurrent binnen 
genaamd: Maserati. Wie nu wie heeft geïnspireerd is ons onduidelijk! Het levert in ieder 
geval leuke plaatjes op. Lean, de eigenaresse van Nicolai, heeft als prijs een mooie mok 
gekregen met daarop afgedrukt de winnende foto. De mok zat vol met paardensnoep, 
zodat ook Nicolai in de prijzen viel. Lean was helemaal verrast toen we de prijs aan haar 
overhandigden, en toen ze (eindelijk) het cadeautje had open gekregen, ook bijzonder 
blij met de mok. Met de voor haar zo kenmerkende glimlach zei ze: “Win ik eindelijk ook 
eens een beker!”. Nicolai vond het allemaal wel best en deed zich ondertussen tegoed 
aan de snoepjes.
  
Lean is eerste geworden met Nicolai, maar we mogen de andere foto’s natuurlijk niet 
vergeten. We kunnen onmogelijk alle foto’s plaatsen, alhoewel ze stuk voor stuk leuk 
zijn dus hebben we ervoor gekozen om de nummers 1, 2 en 3 een plek te geven in deze 
Chambrière.
Tweede is geworden Ben met Maserati die Nicolai imiteert (of was het andersom)
Derde is geworden: Anja met haar paard tijdens een gezellige avondsnack.

Van harte allemaal!





Herinneringen ophalen
Ik heb al een kleine eeuwigheid niets geschreven voor de Chambrière, dus ik dacht:  
“Laat ik nu eens een stukje schrijven over vruuger en een beetje over nu.” Ik loop hier 
namelijk al een tijdje mee! Ik kom al vanaf mijn 9e op de manege. Vanaf die tijd ben 
ik lid en rijd ik in de lessen, maar voor die tijd kwam ik al geregeld met tante Jet (die 
jullie ook ongetwijfeld allemaal kennen) die 
me dan meenam. Vanaf het moment dat ik 
mocht beginnen, na 2 lange weken wachten, 
(ja, dat was toen een lange wachtlijst!) was 
ik verslaafd. Ik begon op zaterdagmiddag 
om 15.00u bij Trudy in de les. Van daaruit 
heb ik zowat alle zaterdag lessen doorlopen 
om uiteindelijk om 16.00u te blijven hangen. 
Sinds kort is die les verzet naar 15.00u, maar 
dat maakt ons niks uit en het is ook nog eens 
licht als we terugkomen (We rijden namelijk 
bijna altijd buiten). Voor de duidelijkheid, wij 
van 1500u zijn die ouwe mutsen die altijd op 
elkaars krukje staan te wachten, omdat dat 
beter is voor de ruggen van onze paarden 
(HMM). Toen ik begon met rijden, was het 
ook al een grote gezellige boel; ’s morgens 
al vroeg op stal afgezet worden en dan mee 
vegen, paarden poetsen en kletsen. Om 
vervolgens uren op het oude kantoortje of in 
de stroloods door te brengen. Voor de lessen 
de paarden opzadelen en dan tijdens de les 
voor ‘Paal” staan, echt helemaal geweldig! In 
die jaren hebben we heel wat meegemaakt; 
het afbranden van de stroloods, het verhuizen 
van de scouting, heel veel gezellige playback-
shows (mensen die ze hebben meegemaakt, 
hebben nu waarschijnlijk nog visioenen van 
Ali die in de klok gehesen wordt, van onze 
Sister-Act, of Trudy als Neill van de Young 
Ones) en ruiterweekenden en na de wedstrijden op zondag steevast met een clubje friet 
halen en dat in de bar opeten! Bij Ali kon alles, ze was/is streng en af en  toe  lekker 
lomp; verrekte oliebol! (dit van de Pol-trekje vergde wat gewenning maar dan  “hadde 
ook wa!”). Dit zorgde ervoor dat je respect (lees: “schrik”) had voor Ali en ik had dan ook 
steevast buikpijn als Trudy op vakantie ging en wist spontaan het verschil tussen links en 
rechts niet meer. Dus die oliebol is vaak mijn kant opgekomen! Gelukkig werd dit gevoel 
vanzelf omgezet in een ‘oh leuk-les van Ali’, dus dat kwam allemaal goed. Dit was zo 
rond mijn 25e!! Toen Ali dan ook wilde stoppen en Bert en Judith de manege over gingen 
nemen, werd ook duidelijk dat er dingen gingen veranderen. Hier moest je af en toe aan 
wennen. Het werd wat zakelijker en dat was je niet gewend op de manege. Maar op de 
lange termijn kwam alles op zijn pootjes terecht en waren deze veranderingen gewoon 



  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378

geworden. Het bleef toch v/d Pol.  Ik hoop dan ook dat het enthousiasme van de fami-
lie en de voorliefde  voor de paarden en het bedrijf goed door is gesijpeld in alle gaten 
en kieren en dat dit behouden blijft. 

Ik vind dan ook dat Judith en Bert het kei goed hebben gedaan. Ze hebben hard ge-
werkt en hoewel ik het echt heel erg jammer vind dat ze er mee gestopt zijn, geef ik ze 
groot gelijk om voor zichzelf te kiezen. Ook het vertrek van Job was raar, we zijn zowat 
samen opgegroeid op de manege en ook hij hoorde bij het interieur, maar ik denk dat 
we hem nog wel geregeld terug zullen gaan zien. En zo niet, dan zorgen we er wel 
voor dat er ergens een verwarming reparatie nodig heeft! Ik hoop dat Eefje en Peter 
de gezellige en huiselijke sfeer die voor mij de manege zo’n fijne plek maken, weten te 
behouden, zodat we met alle trouwe klanten en liefhebbers nog vele jaren van ‘onze 
manege’ kunnen genieten!

Ondertussen heb ik zelf 3 kinderen. De jongste twee van 2 en 3 jaar zijn helemaal 
verliefd op Herby en Roosje en komen dus ook regelmatig een keer rijden na de les. 
Mijn wens is natuurlijk dat zij over een jaar of 5 met net zoveel plezier hier aan hun 
paardrij-avontuur kunnen beginnen als ik toendertijd. Dus bij deze wil ik Judith en 
Bert, Ali, Job en natuurlijk nu nog Trudy en Janneke bedanken voor hun altijd goede 
zorgen en wens ik Eefje en Peter veel succes met het runnen van dit fijne manegebe-
drijf

Groetjes, Henriette  (lid sinds de prehistorie)



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. 
14.37.71.264 (uitsluitend voor lesgelden en pensiongeld)

Verenigingstarieven 2009
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) 3,25 
KNHS basisafdracht 14,50 *
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?...

...14 juni a.s. de manege een open dag houdt?

...Er heel veel leuke dingen te doen zijn, zowel voor volwassenen als voor kinderen?

...Je deze datum echt vrij moet houden, omdat het echt supergezellig wordt!!!?

...Freek tegenwoordig een echt pufferapparaat heeft?

...Dat ze zich hierdoor veel beter voelt?

...Ze dus ook niet meer met haar hoofd schudt tijdens het rijden?

...Wij hier heel blij mee zijn?

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 225,00

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






