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Bestuursmededelingen 

Het bestuur is weer bezig met de activiteitenplanning 
voor het komende seizoen. De geplande activiteiten zijn 
te zien op de info-zuil in de foyer van de manage en op 
de website: www.eindhovensemanege.nl.

Voor de zomer 2011 outdoor-wedstrijden zijn de data ook 
weer aangevraagd bij de KNHS. In december 2010 wordt 
de definitieve toestemming van de KNHS verwacht.

Voor alle VEM-leden een fijne vakantie gewenst en kom 
allemaal weer uitgerust en gezond terug.

Ad Kuipers
voorzitter VEM



Zandhappers
13-07 Rick Wijers
10-07 Noa Koopman
01-07 Dille Seunties
22-06 Mieke Vriens
21-06 Danielle Hamelink
21-06 Leva Hezemans
14-06 Linda van de Wiel
18-05 Barbara Weijers

Zandhappers met eigen paard in deze 
periode:

Boy (2 keer)
Debby
Ad

Agenda
27-29 aug 2010 KNHS Springen paarden

4-5 sep 2010 Ruiterweekend jeugd

10-12 sep 2010 KNHS Springen pony’s

V o o r l o p i g e   p l a n n i n g   
2 0 1 0   -   2 0 1 1

26 sep 2010  FNRS Dressuur  

10 okt 2010  Uitwisseling VEM-RSV  
 
1 nov 2010  Demonstratie 
  Bereden Politie  
 
14 nov 2010  Uitwisseling RSV-VEM

28 nov 2010  Sinterklaaswedstrijd  
 
12 dec 2010  Kerstbehendigheid  
 
26 dec 2010  Kerstrit  

9 jan 2011  Nieuwjaarsreceptie  
 
16 jan 2011  Behendigheidswedstrijd  
 
13 feb 2011  Pas-de-deux op muziek  
 
19 feb 2011  Slipjacht  
 
27 mrt 2011  FNRS Dressuur  

10 apr 2011  Verrassingswedstrijd  
 
16-17 apr 2011  KNHS Dressuur paarden  
 
25 apr 2011  Paasrit  

30 apr 2011  Oranjerit

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



Oriëntatierit 27 juni 2010 

27 juni 2010, het prachtigste weer van de Kongo en bij uitstek geschikt om een 
oriëntatierit te organiseren. Nog leuker; om er aan mee te doen. In eerste instantie had 
ik me, samen met Balou, niet opgegeven. Gewoon omdat ik dacht dat het te moeilijk 
zou zijn. Toen mij gevraagd werd: “Doe je ook mee?” Was het antwoord natuurlijk direct 
“Nee, misschien volgend jaar, veel te moeilijk”. Nou dat argument werd meteen de kop 
ingedrukt en daar stond ik dan, toch wel balend dat ik me niet had ingeschreven. Op het 
laatste moment lukte het ook niet meer om snel nog een ‘bijrijder’ te vinden. 

Het lot was me goed gezind want Simone Henselmans belde ongeveer een week vooraf-
gaand aan de oriëntatierit of ik alsnog zin had om mee te doen. Haar partner moest van 
deelname afzien, dus dacht ze aan mij, omdat ik achteraf toch wel mee had willen doen. 
Ik hoefde niet lang na te denken: graag zelfs. 

De 27e juni beloofde een behoorlijk warme dag te worden en we mochten als 1e starten. 
Simone met Moeson en ikzelf met Balou. Ik had niet gedacht dat het zo serieus aange-
pakt zou worden. Precies op tijd starten en geen minuut eerder. Ali hield met argusogen 
de tijd in de gaten. Met de boodschap: “Zodra jullie terug zijn, eerst komen afmelden”, 
gingen we goedgemutst op weg. 



Nou, het was ECHT leuk. Mooie rit met precies genoeg (voor mij althans, dus niet teveel) 
galop stukken, veel draven. Ontspannen met niet al te moeilijke opdrachten of 
halsbrekende capriolen. Balou liet zich van haar beste kant zien (of ze jaren niets anders 
had gedaan) en Moeson kent het klappen van de zweep, succes verzekerd. 

Aardig binnen de tijd kwamen we voldaan terug. Bij het maken van de schriftelijke 
opdrachten bleek al snel dat er toch wel heul veul logo’s zijn. Het viel wel op dat de logo’s 
van bekende drankmerken het best herkend werden. Van de 16 koppels stonden we op 
plaats 11, niet gek, toch????? 

Calamiteiten voorbehouden doe ik volgend jaar weer graag, samen met Balou, mee. 

Sportieve groeten Jolanda Oosterwaal

Evenementen
Van 10 tot en met 12 september 2010 staat NHB Deurne weer in het teken van het 
grootse Paardenevenement Horse Event. Vele Topruiters laten in clinics zien wat ze 
samen met hun paarden kunnen. In het omvangrijke promodorp worden de allernieuwste 
producten en diensten tentoongesteld. Kortom, een evenement wat je niet wilt missen. 

De halve finale en finale van de FNRS zitcompetitie zal op zaterdag 11 september tijdens 
Horse Event worden verreden. Een mooi spektakel om naar te kijken.



Ongedierte op paarden en pony’s
Vliegen, dazen, horzels en muggen zijn kriebelbeestjes waar een paard niet zo van 
houdt. Wat het paard ook doet, schudden, stampen, hinken en alle kanten op springen, 
het paard komt er maar moeilijk van af. Wat zijn het nou eigenlijk voor beestjes en kun 
je er iets tegen doen? Hieronder volgt een kleine omschrijving van deze kleine beestjes.

De vlieg
Vliegen kunnen ziektekiemen overbrengen op mens en dier. Niet 
alleen de vlieg zelf, maar ook de uitwerpselen en eitjes kunnen 
ziektekiemen bevatten. Vliegen bevuilen plafonds, muren en andere 
materialen. Ze bevinden zich op afval, uitwerpselen, kadavers en 
voedsel. Maar ze zitten dus ook graag op onze paarden en pony’s. 
Vooral rond de ogen, die kunnen hier ontstoken van raken. Deze ontsteking kan zelf zo 
erg worden dat paarden er blind van kunnen worden.

De daas
De daas is een paardenvlieg die kan bijten. Met name de 
regendaas is daar erg goed in. Het vrouwtje heeft bloed 
nodig om eitjes te maken. Vrouwtjes dazen hebben een paar 
vlijmscherpe kaken. Hiermee snijden ze een klein stukje huid 
en het daaronder liggende vlees kapot. het bloed dat dan naar buiten komt zuigen ze op 
met een zuigtong. De beet voelen paarden goed. De regendaas bijt vooral vlak voor een 
regenbui of onweer.

De horzel
De horzel is een bruine vlieg van ongeveer 2 cm lang met gestreep-
te vleugels. Deze vlieg leeft slechts enkele dagen en heeft maar één 
levensdoel; ze willen honderden eitjes kwijt op de haren van paar-
den of pony’s. Bij voorkeur op de benen of rond de mond. Horzels 
kunnen zich in hun korte bestaan niet voeden en steken dus niet! 

De vrouwtjes vlieg legt haar kleverige eitjes op de haren van het paard. Na 5-10 
dagen wordt in het ei een larve gevormd. De larven veroorzaken de jeuk, waardoor het 
paard op die plaatsen gaat bijten en likken. Hierdoor komt de larven in de mondholte 
en kruipen naar de achterkant van de tong. Als de larve wordt doorgeslikt verblijft hij 
10 maanden in de maag/darm van het paard. De larve leeft van het slijm in de maag en 
nestelt zich in het slijmvlies. Het paard kan hier lichamelijke klachten van krijgen zoals 
groeivertraging, koliek en slechte conditie. De maag van het paard kan wel honderden 
larven bevatten. In het voorjaar komen deze larven met de mest mee naar buiten. 

Binnen 3 tot 6 weken ontwikkelt de larve zich tot een volwassen vlieg. De eerste vliegen 
zijn er al in mei, de meeste komen rond augustus en september. 

Om te voorkomen dat je paard ziek wordt geven we in het najaar een wormen pasta om 
de horzellarf te doden, natuurlijk is het belangrijk dat je het paard goed borstelt om alle 
eitjes van het lichaam te verwijderen.



Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



De Mug
Muggen zijn echte nachtdieren en komen te voorschijn als je in de 
schemer op het paard een ritje maakt. Muggen zuigen bloed op bij 
mens en dier om eitjes tot rijpheid te brengen. Vooral op plaatsen 
waar het water langer dan een week kan staan, kunnen 
muggeneitjes zich lekker ontwikkelen. 

De larve van de mug kan zich namelijk voeden met materiaal uit dit water. Muggen 
kunnen ziekteverwekkers overbrengen en de steken zijn pijnlijk en jeuken erg. 
Paarden kunnen vooral last hebben van de Cullicoides-mug. Dit is een mugje wat je met 
het blote oog niet kan zien, maar vreselijke allergieën veroorzaakt. Dit wordt 
zomereczeem genoemd.

De luis
De laatste jaren is het minder koud dan vroeger. In een mild klimaat 
gedijt de luis goed. Dit is waarschijnlijk de reden dat we tegenwoor-
dig weer wat vaker met luizen te maken hebben. Luis ontstaat niet 
door slechte verzorging van het paard of pony. De eigenaren zijn 
juist vaak erg zorgzaam. 

Luis komt bij veel diersoorten voor, het is een parasiet en je kunt ze herkennen als kleine 
gele puntjes. Als je tegen de haren in strijkt gaan ze bewegen op de huid van het paard. 
Als je onvoldoende aandacht schenkt aan luis, kan het paard ernstige bloedarmoede 
ontwikkelen.

Wat doen we nu met al die kriebelbeestjes
Het is even kijken wat het prettigst werk bij je paard of pony. Er zijn veel middeltjes op 
de markt tegen vliegen, muggen, dazen en al het andere ongedierte. Dit kan op 
‘natuurlijke’ basis zijn, maar er zijn ook de zogenaamde ‘synthetische’ middelen. 

De meeste spraymiddelen werken niet meer op het moment dat het paard begint te 
zweten. Sommige paarden hebben baat bij knoflook door het voer. Knoflook gaat in het 
bloed zitten van het paard en geeft door de huid een sterke geur af. Daar zijn die 
bijtende beesten niet zo’n voorstander van. 

Vliegenmaskers kun je kopen maar ook zelf maken. Om het paard helemaal te bescher-
men tegen al het ongedierte kun je vliegendekens of paarden pyjama’s aan doen. 

Vliegen in de stal zijn te bestrijden met sprays, 
zogenaamde vliegenvangers of elektrische 
vliegendoders.



Interview met Kees Rijk - Jurylid
Evi interviewde Kees Rijk, jurylid.
Hoe lang jureer je al?
Al 50 jaar.

Waarom ben je ermee begonnen?
Vroeger was er niet echt iets nodig om te kunnen jureren, alleen wat kennis en die had ik 
wel. En op een gegeven moment was er een jurylid die niet kon komen. Toen vroegen ze 
of ik dat niet wilde doen. Dat wilde ik wel. Ik dacht, ik rijd zelf dus dat lukt wel, maar dat 
viel wel een klein beetje tegen, want jureren is toch wel anders dan zelf rijden. Maar het 
beviel me goed en dat zagen ze en toen werd ik vaker gevraagd om te komen jureren en 
zo ben ik er eigenlijk ingerold.

Kan iedereen jurylid worden of moet je daar een diploma voor hebben of iets 
anders?
Nu moet je een bepaalde bevoegdheid hebben om te mogen jureren. Je moet bijvoor-
beeld ook zelf in bepaalde klasse rijden om te mogen jureren, maar je mag dan alleen 
lager dan dat je zelf rijdt jureren. En om Z te mogen jureren, moet je zelf een soort proef 
afleggen, want je moet ook wel kunnen opkomen voor wat voor punt je hebt gegeven en 
niet meegaan met de rest van de jury. En dat kan niet iedereen.

Heb je zelf vroeger ook dressuur gereden?
Ja, heel erg veel! Van mijn 15de tot mijn 60ste ongeveer. Ook heb ik springen en 
afdelingsdressuur gereden (afdelingsdressuur houdt in dat je bijvoorbeeld met een viertal 
rijdt).

Zit de hobby in de familie?
Ja, mijn vader was een echte paardenman. Maar door mijn oom ben ik eigenlijk in de 
paardenwereld gekomen. Want vroeger had hij een pony, maar soms kon hij niet en dan 
reed ik mee in die les. Maar hij kon steeds vaker niet dus moest ik steeds vaker 
meerijden en begon het steeds leuker te vinden. Toen hij een vriendinnetje kreeg die het 
niet zo leuk vond dat hij reed, heb ik alles maar gekocht en zo ben ik eigenlijk begonnen 
met alles.

Gebeuren er veel spannende dingen tijdens het jureren?
Soms vallen er wel eens mensen af maar verder niet echt veel spannends.

Wat is het ergste wat je ooit tijdens het jureren hebt meegemaakt?
Gelukkig zijn er nog nooit echt erge dingen gebeurd. Tenminste niet dat ik me kan 
herinneren.

Wat maakt jureren zo leuk?
Ik geniet er erg van als ik (meestal) meisjes eerst met hun pony in de ring heb gehad 
en dat je dan ziet dat ze er erg hard voor werken en ook met de tips die je ze geeft ook 
echt aan het werk gaan. En die ook altijd goed presteren dat ik die dan later, als ze jonge 
vrouwen zijn, weer in de ring heb, maar dan met een paard en weer wat moeilijker.



Dat is gewoon leuk om te zien dat mensen die er hard voor werken ook echt verder 
komen met hun hobby en er echt in groeien.

Wie is je favoriet in de dressuur?
Dat is toch wel Anky, omdat ze goed rijdt en meestal wel wat pittige paarden en vroeger 
ook pony’s had en daar toch goed mee om ging en de paarden en pony’s toch zo ver kan 
krijgen dat ze het voor haar doen. Ik heb haar zelf vroeger ook een keer in de ring gehad 
en als je ziet wat ze nu gepresteerd heeft is dat echt super.

Word je om te jureren gevraagd of kun je dat zelf aangeven?
Je wordt er altijd voor gevraagd. 

Doe je momenteel nog iets aan dressuur?
Zelf ben ik 72, dus rijden doe ik niet meer. Maar ik heb 2 meisjes die 2 paarden van mij 
rijden. En die rijden ook met de paarden wedstrijden, dus ik ben er nog wel veel mee 
bezig en daarbij heel veel jureren natuurlijk. 

Ik zou graag iedereen van de manege de groetjes willen doen!

Heel erg bedankt Kees Rijk voor het interview en  we hopen dat je snel weer 
komt jureren.
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Herby
Herby  is een kleine pony. Hij is een schimmel. Opzadelen gaat best makkelijk. 
Met rijden is hij heel eigenwijs. Hij bokt soms in de galop. Ik rijd best vaak op 
Herby. Als ik op de lijst kijk en ik moet op Herby ben ik heel blij. Herby rijdt 
ook met de beginnerslessen mee. Met doorzitten is hij niet zo fijn, maar soms 
lukt het aardig. 

Toen ik voor de eerste of tweede keer op Herby reed, gingen we laag springen 
en ik vond dat heel leuk want Herby kan best goed springen. Buiten is Herby 
best snel vergeleken met binnen. Voor de rest is Herby heel fijn en in de box is 
hij best lief. Ik hoop dat hij nog lang op de manege blijft. 

Groetjes Audrey Gruszka

Afscheid van Kozak
Hallo, Ik ben Laura van der Velden en Kozak was mijn lievelingspaard. Ik rij 
nog niet zo heel erg lang, maar vanaf de dag dat ik voor het eerst op Kozak 
mocht rijden, was ik helemaal gek op hem. Kozak (die ik ook wel vaak Koosje 
noemde) was niet helemaal in orde, hij had vaak last van zijn rug en ging 
daarom ook best vaak op de wei. Maar toen op een dag kreeg ik het te horen. 
Kozak is overleden op 07 juni 2010. Ik weet die dag nog zo goed. Ik was van 
plan om die dag naar Kozak te gaan, want ik hoorde dat hij weer in de wei 
stond. Het was best raar, want ik had die dag daarvoor nog gehoopt dat ik op 
hem mocht rijden. Ik wou, zoals gewoonlijk, een appel en een worteltje naar 
hem brengen, maar via omstandigheden op school kon ik niet naar de manege 
toe fietsen. Ik dacht bij mezelf: morgen moet ik toch rijden dus dan ga ik dan 
wel eventjes bij hem langs. Ik had toch gehoopt dat ik toch die maandag naar 
de manege toe was gegaan. Die avond kreeg ik een sms’je van een vriendin 
van mij waar in stond dat er iets heel ergs was gebeurd. Ik belde haar op en 
kreeg het te horen. Ik heb zo hard gehuild, en ik raakte helemaal in paniek. Ik 
was ook zo boos, want ik dacht dat er iets heel anders was gebeurd dan wat er 
echt was. Ik sms’te Eefje gelijk toen ik het te horen had gekregen, en geen uur 
later belde ze me op en legde alles uit. Die dag daarna toen ik moest rijden, 
stond ik om 11 uur op de manege voor zijn lege stal waar zijn naambordje nog 
hing. Ik heb heel veel gehuild om hem, maar het gaat nu al een stuk beter. Op 
de manege heb ik zijn hoefijzer gekregen. Die ligt nu op mijn kamer en ik kijk 
er iedere dag naar en dan denk ik aan hem. Maar het was altijd heel gezel-
lig met hem! We hadden dikke lol met elkaar. We deelden zelfs soms wel eens 
een appeltje in de wei waar ook grappige foto’s van zijn gemaakt. Ik heb ook, 
nadat hij uit de wei kwam, voor een jaar op het einde van de les zonder zadel 
gereden. We gingen toen draven en toen viel ik er iedere keer bijna af. En zo 
zijn er nog veel meer leuke momenten die ik met hem in 2 jaar heb kunnen 
maken. Kozak, ik zal je heel erg missen, ik hoop dat ik niet de enige zal zijn, er 
zijn genoeg mensen die ook van jou houden net als ik! hoop ik. xxx Laura



Oranje
Donderdagavond 24 Juni om ongeveer 20.00 uur veranderde de manege in een oase van 
Oranje. De kantine was gezellig aangekleed met Oranje slingers, vlaggetjes, Oranje chips 
en voor de ouderen zelfs Oranje shotjes. Oorzaak: WK voetbal, en wel Nederland tegen 
Kameroen. Langzaam kwamen de in Oranje geklede mensen binnen om gezellig samen 
op een groot scherm de wedstrijd te kijken. 

Maar wat doe je wanneer je toch van 21.00 tot 22.00 uur moet rijden en dus de 
wedstrijd moet missen? JUIST! Je gaat natuurlijk geheel in het Oranje en met  mobieltje 
op zak om vooral niks te missen van de wedstrijd. Gewoon gezellig naar buiten en na 
de rit gezellig borrelen op Nederland, want we waren weer een ronde verder. Iedereen 
bedankt voor weer een geweldig initiatief en natuurlijk voor de gezelligheid. 

Groeten,
De Donderdagavondgroep

Kleur
Zoals je al hebt gemerkt hebben we in onze Chambrière tegenwoordig een aantal 
kleurenpagina’s. Dus heb je een mooie foto die je graag eens in kleur zou willen zien in 
de Chambrière, stuur de foto dan aan redactie@eindhovensemanege.nl

Of heb je een ander onderwerp of plaatje wat alleen in kleur goed uitkomt, dan heb je nu 
de kans om het in kleur te zien, dus stuur ons je plaatjes/foto’s op!



oplossing verderop in deze Chambrière

Bbq 26 juni
De avond voorafgaand aan de oriëntatierit vond weer de bbq plaats en het midzomer-
nachtfeest. Het was een gezellige avond met lekker eten, het weer werkte ook mee, wat 
het al met al een geslaagde avond maakte. Op de volgende pagina’s zie je een 
foto-impressie van de avond.

Raadsel: hoeveel paarden zie je?







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



Puzzel

oplossing van het zoekplaatje in Chambrière nr. 3: Max in het stro
oplossing van deze puzzel verderop in deze Chambrière



Crystal in het zonnetje
Hallo ik ben Femke Willems. Ik wil mijn pony Crystal graag in het zonnetje zetten, omdat 
ik super super veel van haar hou en om dat ze heel erg lief is. Ze is soms wel ondeugend, 
maar dat maakt me niet meer zoveel uit. Ik begin er namelijk aan te wennen. 

Ze staat sinds december 2009 op de manege. Crystal is geboren op 4 mei 1999. Ik vind 
het altijd super leuk om met de lessen naar buiten te gaan en dan naast leuke vriendin-
nen te rijden. De activiteiten zijn ook super leuk en de ritten op de feestdagen ook. Dat 
is altijd super gezellig. Wat ik ook leuk vind aan de manege zijn de mensen die mij altijd 
helpen als ik dat vraag. 

Ik spring nu ook met Crystal, maar dat is dan niet zo hoog. Bij springen weigert ze nog 
wel eens. Ik doe ook dressuur, maar daar heb ik niet echt veel mee. Ik ga soms ook 
zonder zadel rijden. Ik had ook een keer zonder zadel gereden en toen ging ik springen 
het ging eigenlijk best wel goed. 

Crystal heeft heel veel plezier op de manege en heeft goede vrienden. 

Groetjes Femke. 



Hallo, 
Zijn naam is Benny Kwan en hij rijdt op dinsdagavond van 
20.00 tot 21.00 uur. Hij rijdt nu ongeveer 3 jaar op deze 
manege en daarvan ongeveer 2 jaar op Moeson. 

Volgens Benny heeft Moeson hetzelfde karakter als hem en 
wanneer we hém snappen, snappen we Moeson ook. Tja!!!! 
Moeilijk, dus: eigenwijs, soms een beetje langzaam, uniek, 
betrouwbaar en ze houden van vertroeteld worden. “Hebben we het zo goed, Benny?” 
Hihihihi. “Moeson rijdt zowel binnen als buiten even fijn, maar binnen heb je wel af en 
toe een zweepje nodig en kan hij af en toe gekke dingen doen. Voor zeker 90 % is hij lief 
en de andere 10% zijn maar gekke uitspattingen”, zegt Benny. “Buiten heb je zeker geen 
zweepje nodig en kan hij echt plankgas gaan. Wel struikelt hij af en toe in draf.” Na het 
rijden wordt Moeson helemaal verzorgd door Benny en krijgt hij natuurlijk een lekkere 
wortel, die samen met de duim van Benny heerlijk smaakt, niet waar Moeson? Ze zijn  
gewoon een geweldige combinatie. Dank je wel Benny Kwan (en Anika )en de groeten 
aan Moeson.

Ster van de stal: Moeson

De Ster van de stal van volgende keer is: Lady Lu. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs 
etc. over Lady Lu weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl



Het voeren van paarden en pony’s

Waar let men zoal op bij het voeren van paarden en pony’s 
 
1. VAAK en in KLEINE PORTIES VOEREN 
Van nature zijn paarden 60 tot 80% van de tijd bezig met eten. In plaats van al het 
paardenvoer ineens aan te bieden, is het beter het dagrantsoen te verdelen over 2 of 3 
porties per dag. 

2. REGELMAAT in SAMENSTELLING en VASTE VOERTIJDEN 
Paarden zijn gewoontedieren. Daarom hebben zij behoefte aan regelmaat in voersamen-
stelling en vaste voertijden. Veranderingen moet je altijd langzaam doorvoeren; de 
micro-organismen in de darmen hebben tijd nodig om aan een nieuw rantsoen te 
wennen. 

3. OP MAAT VOEREN 
Voeren leer je in de praktijk. Stem het voer af op het karakter, gewicht en de te 
verrichten inspanningen van het paard (hoe meer inspanning, hoe meer krachtvoer). 

En vergeet niet: ieder paard is anders. De één heeft aan 3 kilo paardenvoer per dag te 
veel; de ander aan 5 kilo te weinig. 

4. VOER ALTIJD GOED RUWVOER 
Zonder goed ruwvoer werkt de vertering van een paard niet optimaal en kunnen 
bacteriën en micro-organismen in maag, dunne en dikke darm hun werk niet behoorlijk 
uitvoeren. Zorg daarom altijd voor goed hooi of ander ruwvoer. 

5. EERST HOOI; DAN PAS KRACHTVOER 
Speeksel (wordt alleen geproduceerd als het paard kauwt) zorgt ervoor dat het voer 
soepel naar binnen glijdt en voorkomt verstopping in de slokdarm. Om een goede 
speekselopbouw te krijgen is het raadzaam om voor iedere portie krachtvoer altijd eerst 
wat hooi te voeren. 

6. NOOIT DIREKT NA HET VOEREN GAAN RIJDEN 
Na iedere grote voerronde minimaal een uur rust houden voordat je gaat rijden. 

7. ALTIJD FRIS WATER 
Zorg ervoor dat je paard altijd kan beschikken over fris water. Vooral zogende merries 
hebben veel behoefte aan water. En natuurlijk alle paarden bij hogere temperaturen. 



HOEVEEL MOET JE PER DAG VOEREN? 
Paarden voeren leer je niet uit een boekje. Daarvoor is er teveel verschil tussen het ene 
en het andere paard. Voersoort en -hoeveelheid hangen altijd af van: 
- ras, 
- lichaamsgewicht en leeftijd, 
- conditie van het paard, 
- inspanningsniveau, 
- omgevingsfactoren (o.a. temperatuur), 
- hoe wordt het paard gehouden (op stal, in een wei, etc), 
- wat zit er nog meer in het rantsoen, 
- etc. 

Heel globaal kun je zeggen: bij lichtere prestaties: ca. 2 tot 3 kilo krachtvoer per paard 
per dag en bij grotere prestaties 4 tot 5 kilo per paard per dag.

Afscheid
Duck, Lipton, Kozak, ik heb erop gereden en er ook min of meer een band mee gehad. 
Zeker Duck en Kozak. Ik lees vandaag (12 juni 2010, red.) het bericht dat Kozak er niet 
meer is. Hij was lief en soms wat angstig, dat klopt. Daardoor viel ik er wel eens van af, 
omdat hij plotseling opzij sprong. 

Ja, het doet altijd weer pijn als een paard er niet meer is. Als kind dacht ik altijd - en dat 
was een troost - alle dieren gaan naar de eeuwige jachtvelden, waar ze voor altijd 
gelukkig zijn. Als dat eens waar zou zijn? 

Groet van Corry Zegers (sr)

Oproep: 
stuur ons je vakantieverhalen en 
vakantiefoto’s
Ga jij straks een fantastische, mooie, bizarre of gewoon leuke vakantie maken met paard 
of pony? Of heb je iets leuks te vertellen over een buitenrit, bijvoorbeeld aan zee? 

Wij vinden het heel leuk als je dit met ons wilt delen in de volgende Chambrière! Laat het 
ons weten via de brievenbus of mail je verhaal naar:
redactie@eindhovensemanege.nl, dan proberen wij jou verhaal de volgende 
keer te publiceren. 

Vakantiefoto’s zijn natuurlijk ook nog steeds welkom, zelfs in kleur!

Oplossingen

Hoeveel paarden zie je: 9

Puzzel: Paardenfluisteraar



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Gekke bekken (Femke & Rozemarijn)
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www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Wist je dat...?
...Wim erg graag in de Chambrière wil staan?
...hij daarom net doet of hij zijn paarden niet onder controle heeft en meer naast zijn 
paard staat dan dat hij er op kan blijven zitten?
...wij hopen dat hij nu tevreden is en weer gewoon op zijn paard blijft zitten?

...Raya is bevallen van een mooie zoon, Siebe?

...wij haar van harte feliciteren en veel geluk toewensen?

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 januari 2010
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 
lopende kwartaal worden ingehaald. De planning laat het helaas niet toe om buiten het 
lopende kwartaal een les in te halen. Zorg er dus voor dat je tijdig je les inhaalt (bij voor-
keur in dezelfde week!) 

Indien u kiest voor contante betaling of betaling via de bank, graag betalen voor de 2e 
les van het nieuwe kwartaal. Betaling via de bank overboeken naar Rabobanknr. 
14.37.71.264 t.n.v. Hippo d’Or Eindhovense Manege. 

Verenigingstarieven 2010
Jeugdleden (t/m 18 jaar) 14,50 (€ 12,50 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 32,50 (€ 30,00 bij automatische incasso)
Donateurs                                   25,00 (of meer)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,25 *
KNHS basisafdracht 14,50 *
KNHS abonnement Paard & Sport 29,00 *

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

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

Alle tarieven in euro’s

Junioren
kwartaalkaart bank/contant 170,00
kwartaalkaart aut. incasso 165,50
Losse les  17,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 199,00
kwartaalkaart aut. incasso 194,00
Losse les  20,50

 

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard 50,00
Privéles manegepaard half uur      30,00
Privéles eigen paard/pony 40,00
Privéles gezamenlijk (2 pers.) 60,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 25,00
10-rittenkaart 225,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 310,00
Pony per maand - boxje 262,00





Afval wordt door de meeste mensen als 0n-

gewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. 

Wij denken daar heel anders over. Want in 

het afval van vandaag groeit de kiem voor

de producten van morgen.

Wij maken er zelfs graag iets moois van.

Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een ge-

degen kennis van grondstoffen en materialen.

Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg

mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van

het ontwerp- en productieproces. Wij noemen

dat een tweede huid die wij rondom het

bedrijfsproces leggen. Op deze manier ont-

staat er zo min mogelijk afval. Maar het afval 

dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd.

Want daar begint het tweede leven.

Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtige

metalen en kunststoffen om

te zetten. En Maltha door er

schitterend glaswerk van te

maken. En het allerlaatste

afval dat dan nog overblijft?

Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt

om er energie voor honderdduizenden huis-

houdens mee op te wekken. Steeds meer

mensen ontdekken dan ook het credo van

de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.

Wij maken er liever iets moois van.


