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Bestuursmededelingen 
De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de VEM is weer een 
gezellige happening geweest in de Foyer van Hippo 
d’ Or Eindhovense Manege, waar sterke verhalen en voor 
sommigen goede voornemens uitgewisseld zijn onder het 
genot van oliebollen en drank.

Als bestuur hebben we de plannen voor het komende 
seizoen weer klaar.

Voor degene die niet op de Algemene ledenvergadering 
van 7 februari jl. geweest zijn zie voor planningen en 
verslaglegging van het bestuur de website van de 
Eindhovense manege.

Ad Kuipers
voorzitter VEM



Zandhappers
19-11 Sophie Hendriks
24-11 Laura Goelema de Coo
04-12 Tess Rabout
06-12 Jamilla Mir
06-12 Linda Volleman
08-12 Matthia Berkens
08-12 Olivia Keasberry
09-12 Marike Velema
09-12 Kamiel Oosterwaal
15-12 Sjack Verberne
22-12 Liza Nijssen
23-12 Alyssa vd Sangen
24-12 Koen Oosterwaal
24-12 Dille Seunties
28-12 Yara Daamen
28-12 Myriam Lankhorst
29-12 Julia van Bree
29-12 Julie van Doorne
29-12 Memphis Fredzess
29-12 Kamiel Oosterwaal
29-12 Ellen van Moort
31-12 Ronin van Hoof
03-01 Lydia van Oostenbrugge
07-01 Lotte van Avezaath
10-01 Sarah Snoeck
10-01 Sjoerd Kole
10-01 Ria
11-01 Lisanne de Goede
13-01 Ronin van Hoof

Agenda

19 feb 2011  Slipjacht  
 
27 mrt 2011  Behendigheidswedstrijd  

10 apr 2011  FNRS Dressuur  
 
16-17 apr 2011  KNHS Springen Pony’s  
 
25 apr 2011  Paasrit  

30 apr 2011  Oranjerit

6/7/8 mei 2011 KNHS Springen Paarden

22 mei 2011 Verrassingswedstrijd

2 juni 2011 Ochtendglorenrit

13 juni 2011 Pinksterrit

18/19 juni 2011 KNHS Dressuur Paarden

25 juni 2011 Bbq en midzomeravond 
  feest

26 juni 2011 Oriëntatierit

2/3 juli 2011 KNHS springen paarden

9/10 juli 2011 KNHS springen paarden

17-21 juli 2011 Ponykamp (vanaf 7 jr.)

30/31 juli 2011 KNHS Kür op muziek

20/21 aug 2011 Ruiterweekend jeugd

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



Mijn feestje
Ja het lijkt nog niet zo lang geleden, maar 25 jaar geleden, in december, overleed mijn 
vader (directeur van de manege). Ik was 16 jaar en werd de manege in gestuurd om de 
lessen te gaan geven wat mijn vader dus eerst deed. Ik had dat nog nooit gedaan en 
vond het ook best moeilijk om aan volwassenen les te geven. Je voelt je toch een 
snotneus die tegen oudere mensen moet zeggen wat ze moeten doen. 

Henk (mijn broer) had het geluk dat hij springruiter was en altijd op concours moest dus 
die kon geen les geven . En Cees (de oudste broer) die moest mee achter de bar helpen. 
Bert (jongste broer) was pas 14 jaar en nog te jong om les te geven. Ik zat toen op de 
MAVO en wilde graag dierenartsassistente worden. Helaas die droom ging niet door, want 
ik moest thuis werken. Samen met Ali (mijn moeder) heb ik de manegelessen gegeven. 
Ook Wim Bor werd ingeschakeld. Hij reed gewoon in de les, maar reed zo goed dat hij 
wel les kon gaan geven. Mijn ome Martin gaf ook 1 les in de week en zo hebben we heel 
wat jaren doorgebracht. 

Omdat ik zelf vroeger de grootste schijterd van de les was, snap ik nu zo goed hoe 
sommige kinderen z’n eigen voelen die bang zijn. Mijn broers zijn nooit bang geweest 
en dat merk je dan ook als die les geven. Die vinden gewoon niet zeuren maar rijden. In 
het begin toen ik nog op de manege woonde, gaf ik elke dag les. Ik gaf alle kinderlessen 
en ‘s avonds aan volwassenen. Toen ik trouwde en in Reusel ging wonen, ben ik gestopt 
om ‘s avonds te gaan werken. Ik vind daarbij de kinderlessen veel leuker en Job en Bert 
deden toen de avondlessen en dat vonden zij leuker. 

In 2002 werd mijn dochter Doris geboren en ik werkte nog gewoon elke dag. Na de 
geboorte van Bo en Tim in 2004 ben ik er alleen op maandag, woensdag en zaterdag. 
Toen ik in 2006 te horen kreeg dat ik borstkanker had, stortte mijn wereld in. Ik ben toen 
gewoon blijven werken en dat heeft me echt er doorheen gesleurd. Ik had geen tijd om 
te piekeren als ik les gaf. Ik kreeg op woensdagochtend een chemokuur, zodat ik ‘s mid-
dags gewoon les kon geven. Dit begrepen niet alle ouders, maar voor mij was dat juist 
de beste therapie die er was, gewoon doorgaan. Lesgeven was niet zo vermoeiend als op 
3 kinderen onder de 4 
passen. 

Vooral alle lieve kaarten van 
alle klanten zijn toen een grote 
steun geweest. 

Nu zijn we gelukkig weer 4 
jaar verder en het gaat goed. 
Het wordt wel steeds moeilij-
ker met de kinderen, omdat 
die ook sporten en dat is 
natuurlijk op de dagen dat ik 
werk. Altijd als mijn kinderen 
vrij zijn moet ik werken. 



De laatste 2 jaar werk ik voor Hippo d’Or. Dit is een hele verandering voor iedereen, 
maar vooral voor mij. Het is qua werk niet veranderd, maar het familiegevoel is weg en 
dat vind ik wel heel moeilijk, het is niet meer zoals vroeger. Maar nog steeds geef ik met 
veel plezier les en ga nu naar de volgende 25 jaar. 

Ik werd 11 december verrast met een leuke receptie voor de kinderen en ‘s avonds een 
geweldige surpriseparty. Het was heel gezellig en ik wil ook iedereen bedanken voor de 
leuke avond en alle mooie tekeningen van de kinderen. Ook Janneke had het zwaar, want 
die moest alles geheim houden en haar spullen opruimen, zodat ik niks vond. Dat was 
een hele moeilijke klus, want dat is een sloddervos. 

Ik hoop dat ik nog heel lang les kan blijven geven en dat er nog veel kinderen leren 
paardrijden.

Groetjes Trudy

Wel of geen deken in de winter?
Een paard krijgt het onder de Nederlandse omstandigheden zelden koud. Doordat 
paarden ’s winters een dikkere vacht krijgen, loopt de “Thermoneutrale zone (geeft aan 
binnen welke temperatuur het lichaam geen extra energie verbruikt om de lichaamstem-
peratuur op peil te houden) van een paard van -5 tot -20 graden Celsius. 

Wanneer het paard niet geschoren is, zal het pas bij temperaturen onder de -10 graden 
Celsius een deken nodig hebben. Nadeel van deze dikke wintervacht is dat het paard 
lang nat blijft na het rijden. Als dit een enkele keer voor komt dan kan dat opgevangen 
worden door na de “cooling down”een paar uur een  zweetdeken op te leggen tot het 
droog is. Wordt het paard regelmatig intensief gereden dan kan het worden geschoren. 
Het gevolg is wel dat dan bij temperaturen onder de 10 graden Celsius continu een deken 
op moet worden gedaan.

Zorg ervoor als je gaat rijden dat het paard de kans krijgt zich op te warmen. Om 
warmte te sparen, wordt het bloed in het lichaam namelijk omgeleid naar de diepere 
delen van het lichaam. Zodra het paard aan het werk gaat, moet er dus weer extra bloed 
naar de spieren worden gepompt om deze te voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. 
Bovendien moeten  de afvalstoffen die ontstaan tijdens het werk afgevoerd worden via 
het bloed om verzuring van de spieren en de spierpijn die hierdoor ontstaat te 
voorkomen. Bij deze spierarbeid ontstaat ook warmte, die via het huidoppervlak wordt 
afgegeven. Om af te koelen gaat het paard dus zweten. Het is dan ook belangrijk dat het 
dier zijn warmte kwijt kan tijdens de “cooling down”. Leg pas een deken op als het paard 
afgekoeld is maar nog steeds nat aanvoelt. 

Goede ventilatie van de stallen, ook bij winterse temperaturen, voorkomt luchtweg-
problemen bij paarden, omdat een paard verse lucht nodig heeft om zijn longen gezond 
te houden. Bovendien produceert een paard circa 400 gram water per uur, wat bij 
onvoldoende ventilatie leidt tot een hoge luchtvochtigheid. Een warme, vochtige 
omgeving is ideaal voor diverse ziekteverwekkers. Ventileren is dus heel erg belangrijk. 
Uiteraard moet je hierbij voorkomen dat de paarden op de tocht staan.



SPAARKASFEEST 

Op vrijdagavond 17 december werden er weer enveloppen uitgedeeld. Sommige iets 
meer gevuld dan andere, maar ze werden gretig aangenomen en geteld, want het 
kasfeest werd weer gehouden. Voor mensen die niet weten wat dit inhoudt, hier even een 
uitleg: Iedere week spaar je geld in een “kas” die aan de wand bij de bar hangt. Je hebt 
een eigen nummer en daar doe je elke week geld in. Wanneer je het een keer 
vergeet dan krijg je daar een kleine boete voor. 

Aan het einde van het jaar wordt het geld wat je gespaard hebt aan je teruggegeven en 
van de boetes en de rente wordt dan een leuk feest gehouden, zodoende Spaarkasfeest. 
Iedereen kreeg een aantal consumpties en er waren volop hapjes. Het was weer een 
geslaagde avond en een goed spaarkasjaar. Wanneer er mensen zijn die nu denken: 
“Hé dat is een leuk idee, en wat extra geld net zo voor de feestdagen is ook nooit weg”, 
geef je dan snel op voor de spaarkas, want volgens mij zijn er nog een paar nummers 
vrij. 

Sinterklaasactie voor het goede doel

Ook dit keer heeft Sinterklaas met zijn twee pieten weer een bezoek gebracht aan 
onze manege. Voor deze wedstrijd werd er een actie gehouden voor een goed doel. De 
kinderen konden voor een bedrag van € 2,50 op de foto met Sinterklaas. De volledige 
opbrengst daarvan is gedoneerd aan Brooke Hospital for Animals.

Brooke Hospital for Animals is een stichting die werkpaarden en ezels van straatarme 
mensen die afhankelijk zijn van hun werkdier in landen als Egypte, India en Pakistan 
gratis diergeneeskundige hulp bieden. Dagelijks behandelen de dierenartsen van Brooke 
in het buitenland paarden en ezels. Het gaat dan om dieren die gewond zijn geraakt op 
straat of door toedoen van een pakzadel of tuig dat niet goed past, dieren die ziek zijn 
geworden door gebrek aan water, schaduw of rust en dieren die kreupel zijn geraakt 
doordat de hoeven niet verzorgd werden. 

Juist deze dieren hebben medische hulp nodig omdat ze door ziekte en uitputting de 
stress van het zware werk niet meer aankunnen en traag herstellen van verwonding of 
ziekte. Naast medische hulp geeft Brooke ook voorlichting en educatie om aandoeningen 
door onwetendheid te voorkomen.

Via een brief bedanken de medewerkers van Brooke de leden van de manege voor deze 
prachtige gift. Een gemiddelde behandeling kost € 3,50 en een deel van onze gift is al 
besteed aan het kreupele ezeltje van boer Mansour. De gekneusde voet van het ezeltje is 
door Brooke-dierenarts Dr. El-Faramawi behandeld. Na twee weken liep het ezeltje weer 
als voorheen. 

Wil je meer weten over Brooke Hospital for Animals kijk dan op www.brooke.nl en steun 
Brooke omdat er duizenden dieren zijn die hun volgende werkdag niet halen.



Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



Interview met Judith Beurskens
Judith, vertel eens iets meer over jezelf
Ik ben Judith Beurskens, 28 jaar en ik woon sinds 2 jaar samen met mijn vriend Jelle en 
mijn konijn Sjors in Eindhoven. 

Wat voor een opleiding heb je gedaan?
Ik heb eerst 4 jaar op het Hippisch Centrum in Deurne gezeten, daar heb ik de sport-
richting gedaan met als specialisatie springen. Daarna ben ik gaan studeren aan de 
Fontys, Management Economie en Recht, en het afgelopen jaar heb ik een eenjarige 
opleiding Personeelsmanagement afgerond. 

Wat is je beroep?
Ik werk momenteel als Personeelsadviseur bij Fokker Landing Gear in Helmond, een erg 
leuke en afwisselende baan waarin ik onder andere verantwoordelijk ben voor het 
aannemen van nieuwe medewerkers en het adviseren van medewerkers en het 
management. 

Hoe ben je hier op de manege terecht gekomen?
Nadat ik 2 jaar geleden verhuisd ben van Venray naar Eindhoven deed ik na 20 jaar 
intensief paardrijden en lesgeven ineens helemaal niets meer met paarden. Ik heb dat 
een klein jaar volgehouden, maar toen begon het toch wel weer heel erg te kriebelen. In 
de regio waar ik voorheen woonde, kenden veel mensen mij en werd ik zelf benaderd om 
paarden te rijden of om les te geven, maar in Eindhoven had ik natuurlijk helemaal geen 
connecties. Ik ben toen op internet gaan zoeken naar maneges in de regio en Hippo d’Or 
trok mijn aandacht door de mooie accommodatie en de organisatie die er professioneel 
uit zag. Ik heb toen contact gezocht met Eefje en had het geluk dat ze toevallig iemand 
zocht om les te geven.   

Welke les geef je?
Ik heb een tijdje de donderdag om 19:00 en 20:00 uur gedaan, maar door de drukte op 
mijn werk doe ik nu alleen de 3 laatste lessen op dinsdag.

Wat is er zo leuk aan lesgeven?
Ik vind het heel erg leuk om mensen enthousiast te maken voor de paardensport, mijn 
kennis en ervaring over te dragen op anderen en ik vind het interessant om te zien hoe 
dat de ruiters zich ontwikkelen en hoe ze in een korte tijd veel kunnen leren.

Heb je al iets echt grappigs of aparts meegemaakt tijdens één van je lessen?
In iedere les ontstaan wel weer grappige momenten. Er is me niet iets in het bijzonder 
bijgebleven.

Welk manegepaard valt bij jou op en waarom?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna alle paarden wel interessant vind. Het zijn geen 
doorsnee manegepaarden die altijd maar braaf achter elkaar aan hobbelen. Ze hebben 
allemaal hun eigen willetje wat niet altijd even handig is voor de ruiter, maar wat juist 
wel voor veel goede leermomenten zorgt



Als ik er dan toch één uit moet kiezen dan ga ik voor Jip. Ik vind Jip echt een heel stoer 
beestje die zich echt niet laat kennen tussen de grote paarden.

Zijn er dingen die je zelf moeilijk vindt tijdens het lesgeven?
Ik vind het af en toe wel moeilijk om de lessen iedere week weer afwisselend en leuk te 
houden. Daarnaast is het wel eens moeilijk om de lessen voor iedereen interessant te 
maken, omdat er wel eens wat niveauverschil is in een groep. Maar over het algemeen 
gaat het me wel goed af denk ik, zo niet dan krijg ik hier vast nog wel reacties op! haha  

Heb je altijd al interesse gehad in paarden?
Toen ik 7 jaar was, mocht ik van mijn vader een leuk uitje verzinnen. Mijn vader zat veel 
in het buitenland als beroepsmilitair en hij wilde een keer samen met mij iets leuks gaan 
doen. Nou jullie raden het al... ik wilde dus gaan paardrijden! Ik ben met mijn vader naar 
een manege gegaan en ben er pas weer weggegaan toen ik oud genoeg was voor een 
verzorgpony. Mijn vader heeft vaak geroepen, was ik toen maar met je gaan schaken! 
Hij was vanaf dat moment natuurlijk degene die overal met mij en mijn pony’s/paarden 
naartoe moest rijden.

Rijd je zelf paard en hoelang al?
Ik rij dus al vanaf mijn 7de en heb tot 2 jaar terug heel erg fanatiek gereden.

En natuurlijk ben je zelf wel eens van een paard gevallen of bang geweest voor 
een paard?
Ik ben heel vaak van een paard afgevallen. Ik heb veel paarden zadelmak gemaakt en 
toen kwam het geregeld voor dat ik er vanaf gegooid werd of met paard en al om ben 



gevallen. 
Ik ben gelukkig nooit echt bang geweest, maar ik zou me daar nu toch niet meer zo snel 
aan gaan wagen.

Wat me het meeste is bijgebleven is een kampioenschap springen met mijn pony. Ik 
had een hele vlugge pony waarmee ik bijna altijd won als ik foutloos was. Ik had dus 
een goede kans om kampioen te worden en zat al in de barrage. Ik was erg snel en kon 
mooie korte wendingen rijden, ik was alleen vergeten mijn singel goed aan te trekken en 
gleed in de laatste wending met zadel en al van mijn pony af! Dat was wel heel erg zuur.

Heb je zelf paarden?
Toen ik op school zat, had ik mijn eigen paard. Daarna heb ik eigenlijk altijd paarden 
voor andere mensen gereden. Sinds ik in Eindhoven woon, heb ik, buiten Adje die ik een 
tijdje 1 keer in de week gereden heb en af toe een keer in de les op een manegepaard, 
geen paarden meer gehad. 

Heb je ook wedstrijden gereden?
Ik heb vanaf dat ik een verzorgpony had altijd wedstrijden gereden. Ik heb Z gesprongen 
en M2 dressuur gereden, verder kwam ik niet omdat mijn paarden dan weer verkocht 
werden en dan kon ik met een jong paard weer opnieuw beginnen.
 
Heb je nog meer hobby’s?
Shoppen! 

Hoe zie jij je toekomst?
Jeetje, dat is een lastige vraag... Ik hoop dat ik me kan blijven ontwikkelen in mijn 
vakgebied en als persoon, ik hoop dat ik ooit moeder word en dat ik kinderen krijg die 
natuurlijk willen gaan paardrijden! En daarnaast hoop ik natuurlijk dat ik nog heeeeeeel 
lang alles kan doen wat ik leuk vind.  

Wat zou je graag nog aan ons willen vertellen of mededelen?
Ik wil graag zeggen dat ik het erg naar mijn zin heb hier, dat ik de mensen die hier 
werken en komen rijden ook allemaal heel erg enthousiast en gezellig vind en ik hoop 
dat ik nog heel lang kan blijven lesgeven bij Hippo d’Or. Daarnaast wil ik iedereen het 
beste wensen voor 2011, dat het op de eerste plaats een gezond, maar ook een leuk en 
leerzaam jaar mag worden! 

PS. Ik vind dat we het trakteren van Bossche bollen moeten gaan invoeren bij de ruiters 
die van het paard vallen!

Bedankt dat jullie mij op deze leuke manier de kans hebben gegeven om te vertellen wie 
ik ben.

Judith bedankt voor het leuke interview!

Bianca



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Wist je dat...?
...Erin weer terug is op onze manege? 
...ze nu elke donderdagavond de lessen overgenomen heeft van Boy?
...ze wel even er tussenuit gaat om te bevallen (in januari) en dan gezellig weer terug 
komt?

...dat het voor Nevada ook niet lang meer duurt en ze dus in januari weer terug gaat 
naar haar baas?
...we hopen dat ze een mooi, gezond veulen krijgt?

...Danielle haar nieuwe paard verruild heeft voor een ander paard die volgens zeggen erg 
lief is?

Ponykamp
Van 17 t/m 21 juli wordt er een ponykamp georganiseerd op Hippo d’Or Eindhovense 
Manege.

Het is voor de jeugd vanaf 7 jaar. Wil je meer weten informeer dan bij Eefje.

Geef je snel op voor een leuke week tussen de paarden!



Wie is wie???

Op de manege staan veel 
vosjes, we hebben er een aantal 
op de foto gezet, weet jij wie 
wie is?

(zie de antwoorden verderop in 
deze Chambrière)



Kinderfeestje op de manege
Het is mogelijk om op de manege je kinderfeestje te vieren. Hierbij een indruk van hoe 
zo’n feestje er uit kan zien met wat lekkers, pony’s poetsen en paardrijden.
Wil je meer weten over de mogelijkheden, informeer dan bij Eefje.







Groeten uit Knegsel
Nicolai heeft het heel erg naar zijn zin op zijn nieuwe plek bij Stal van Dillen in Knegsel. 
Hij staat daar iedere dag in de wei met zijn vaste maatje Alex van Madelon. We kunnen 
daar ook heel erg fijn buiten rijden en hebben daar ook al heel wat nieuwe paarden- en 
mensenvrienden gemaakt.

Het is ondertussen al weer iets meer dan een half jaar geleden dat Nicolai is verhuisd. 
Zijn afscheid van de manege verliep niet zoals gepland en was uiteindelijk heel overhaast 
door een lelijke blessure die hij drie weken voor hij zou gaan verhuizen naar Knegsel 
opliep. Hij heeft toen een week in de paardenkliniek in Moergestel gestaan en toen was 
het beter om vanuit de kliniek maar meteen te verhuizen naar zijn nieuwe stal. 

Het weekend met het midzomernachtfeest en de oriëntatierit hadden ons afscheid 
moeten worden, maar het liep dus helemaal anders. Trudy was zo lief om mij Leandros te 
lenen voor de rit zodat ik toch nog op een “Witje” mee kon doen. 

Ondertussen genas Nicolai voorspoedig en kon al vrij snel van de wei gaan genieten. Net 
voor mijn zomervakantie begon, konden we weer gaan beginnen met rijden en zijn we 
samen buiten de omgeving gaan verkennen. We hebben al heel wat buitenritten gemaakt 
en hebben zelfs een dagtocht naar Den Bockenreijder gemaakt. Tussendoor zijn we mee 
geweest naar Nieuwvliet en dat was super leuk om weer met mijn oude buitenmaatjes te 
kunnen rijden. 

In oktober heb ik met Ben en Maserati zoals vanouds ook meegedaan met de Van 
Goghrit, dus we zijn niet echt verdwenen. We zijn van plan om als het mooier weer wordt 
een keer samen naar de manege te komen, om nog een keer in ons vertrouwde bos, met 
de vertrouwde buitenrijmaatjes heerlijk te komen rijden.

We hebben het altijd heel fijn gehad op de manege en José en ik zijn er ook nog regel-
matig op vrijdag te vinden om gezellig bij te kletsen en een borreltje te drinken. Voor 
Nicolai is de nieuwe stal fijner omdat hij iedere dag van het buiten zijn in de wei kan ge-
nieten en dat is uiteindelijk na hééééél lang nadenken de reden geweest om te 
verhuizen.

Heel veel groetjes van Lean en Nicolai

Hiernaast zie je een aantal foto’s van Nicolai in de wei, je ziet dat ook daar het gras bij 
de buren groener is...

Verder zie je nog twee foto’s van Lean met haar nieuwe vaste ‘buitenrijmaatjes’:

Lean met Marie-José bij Den Bockenreijder en met Riekje in de sneeuw.



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



Antwoorden Wie is Wie
linksboven: Coolio, rechtsboven: Blondy, linksonder: Friendly, midden: Nashville, 
rechtsonder: Jade

Zaterdag 19 februari 2011 
slipjacht!!!!!
De vorige twee slipjachten met vertrek en einde op de Eindhovense manege zijn door 
veel VEM leden en overige liefhebbers van de paardensport per fiets of auto gevolgd.
De Slipjacht van 19 februari zal vertrekken vanaf de Markt in Waalre, verzameling volgers 
vanaf 11.30 uur in de Wolderse Wever aan de markt in Waalre met een korte plechtigheid 
rond 12.15 uur in de Willibrorduskerk en een zegening van de Meute, honden, paarden, 
deelnemers en volgers.
Rond 12.30 uur is het vertrek van de 
Slipjacht vanaf de Markt in Waalre. Voor 
informatie over de volgersroute zie  
www.eindhovensemanege.nl
Voor VEM leden zijn consumptiebonnen 
verkrijgbaar aan de bar in de Foyer van de 
manege.
Na de slipjacht  is er een jachtbuffet en 
daarna een jachtfeest met live muziek, gra-
tis voor de VEM leden, partners betalen een 
kleine bijdrage van EUR 7,50 pp bij deel-
name aan het jachtbuffet.

Evenementen
Equitana
In het Duitse Essen vindt van 12 tot en met 20 maart 2011 de paardensportbeurs 
EQUITANA Plaats. Equitana is een unieke mengeling van innovaties, sport en shows en is 
door de jaren heen uitgegroeid naar meer dan 200.000 bezoekers en 850 standhouders. 
Hoogtepunten zijn ook in 2011 weer de gala avonden met de HOP-TOP SHOW. 
Schitterende dressuurnummers, adembenemende stunts, fascinerende beelden en 
expressieve muziek. Vuur, kleuren en fascinatie zijn slechts enkele woorden voor de 
nieuwe show FABULOSO! Fabuleus en onvergetelijk zal deze show  je meenemen op een 
reis naar de wereld van de mythen en legenden. Legendarische figuren uit de geschiede-
nis, stars en sterretjes met top-acteurs van de paardenwereld.  Voor meer informatie kun 
je terecht op de website : www.equitana.com  en www.hop-top-show.com Speciaal voor 
KNHS LEDEN zijn er ticketacties kijk snel.

Indoor Brabant
Van 24 tot en met 27 maart 2011 staan de Brabanthallen in ’s–Hertogenbosch weer 
helemaal in het teken van de paardensport. Vier dagen lang demonstreren de beste 
ruiters uit de hele wereld hun kunnen tijdens de 44e editie van Indoor Brabant.



Ster van de stal: Sanneke

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

Deze keer is Sanneke de 
Ster van Stal. Sanneke heet 
officieel Sjanneke. Zo staat 
het ook in haar paspoort. 
Deze koffievoskleurige 
merrie is 13 jaar en staat 
al sinds augustus 2009 op 
onze manege. Sanneke komt oorspronkelijk uit België, 
maar op anderhalfjarige leeftijd kwam zij naar 
Nederland bij Stal Hoefnagel in Waalre. 

Hier heeft ze veel op de wei gestaan en is ze lekker 
recreatief bereden. Ze heeft zelfs een keer meegedaan 
aan een jacht. Als hier op de manege de jacht wordt 

afgesloten en ze op stal 
staat, wordt ze ook echt 
nog helemaal onrustig. 

Sanneke is een lief en 
eerlijk paard en zal in 
de lessen nooit 
vervelend zijn zonder 
reden. Ook in de 
bossen rijdt ze heel fijn.

Ramon maakte deze 
leuke tekening van 
Sanneke



Kerstbehendigheid
Op 19 december was er weer een leuke wedstrijd georganiseerd, namelijk de kerst-
behendigheid. Het parcours was erg leuk en afwisselend. Je startte met paard en op een 
gegeven moment moest je van je paard af, de kruiwagen in en moest iemand je over een 
wip rijden om vervolgens naar een oliebollenkraam te racen en een oliebol in je mond 
te proppen. Volwassenen kregen daar ook nog een glaasje glühwein. De wedstrijd was 
zowel voor kinderen als volwassenen. Bij de kinderen moesten de ouders de kruiwagen 
duwen. Het was heel leuk om te zien hoe het allemaal ging. Hopelijk zijn er dit jaar weer 
hele leuke wedstrijdjes voor iedereen. 
Groeten, Abbey.

Rond de kerst waren er ook ineens een 
aantal ‘rendieren’ op stal te zien.



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 
Elektrotechnisch Installateur
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Het Capje
Hoi, Ik ben Annabel Smits en ik rij al anderhalf jaar bij 
deze manege. Paardrijden vind ik erg leuk, al ben ik wel 
de enige in ons gezin. 

Mijn 
lievelingspaard is Rowan, 
omdat ze erg lief is. Ik rij op 
vrijdagmiddag van vijf tot 
zes in de leuke les van 
Janneke. Na de les blijf 
ik graag nog even op de 
manege om te borstelen en 
te kletsen. Vorig jaar heb ik 
meegedaan aan het ruiter-
weekend en dat vond ik erg 
leuk. Hopelijk kan ik dit jaar 
weer gaan. Ik hoop dat ik 
nog héél lang van het paard-
rijden kan genieten. Ik geef 
het Capje door aan Renée 
Gevers. Annabel

Ruby
In die paar jaar dat Ruby nu op de manege staat, is deze grote, T-shirt-
etende doos toch wel mijn grote vriend geworden. Elke zaterdag even 
een vast bezoekje aan Ruby brengen met een handvol snoepjes en even 
knuffelen hoort er altijd bij. Snoepjes zijn lekker, maar handen en T-shirts 
zijn natuurlijk veel lekkerder, dat heeft Ruby al wel ontdekt. En soms krijg 
je na het knuffelen of poetsen nog een lekkere lompe kopstoot als dank, of 
hij gaat -met alle liefde- op je teen staan. 

Ik rijd graag op Ruby, hij loopt lekker rustig en relaxt. Soms loopt ie wel 
iets te relaxt, dan wil hij bijvoorbeeld nog wel eens vergeten dat er iemand 
op zijn rug zit. (Wat resulteert in een ruiter bijna in de boom). Sommige 
mensen zeggen dat Ruby een schijtluis is (en eigenlijk is dat ook wel een 
beetje zo), maar hij loopt al steeds beter langs het juryhokje. Maar wat 
echt eng is, zijn poppen in de bak -he Ruby ;p. Vooral als je er eerst 3 
minuten aan staat te snuffelen. Of als je ineens op een wipwap blijkt te 
zijn ge(slaap)wandeld en er dan snel vanaf springen en wegrennen voor 
het geluid. 

Ach ja, ik kan altijd lachen met Ruby en ik kan lekker met hem door de 
bossen rijden. Maar ik kan vooral heel gezellig met hem knuffelen in zijn 
stal. En dan mag hij best een keer per ongeluk mijn teen pletten. -Nee 
Ruby, dat is geen aanleiding tot Alfred imitaties-.  
Iris Wijers 



28 november 2010 
Sinterklaaswedstrijd 
Dit jaar was het extra spannend om mee te doen aan de Sinterklaaswedstrijd, omdat ik 
voor de eerste keer een wedstrijdje meedeed op Balou. Balou schrikt snel en vooral de 
hoeken bij de spiegel en de foyer vindt ze eng. Dus als de hele binnenbak vol met allerlei 
rare dingen staat en ook nog eens hier en daar pakjes hangen, wordt het wel heeeel erg 
eng. 

De avond voor de Sinterklaaswedstijd hebben we haar al een beetje laten wennen. Dat 
doen ze trouwens ook met de manegepaarden, want voor alle paarden is het raar dat de 
bak ineens volstaat met gekke dingen. Nou eindelijk was ik aan de beurt en wat denk 
je: “Balou was zo braaf, dat ik samen met Balou de 3e prijs heb gewonnen”. Niks eng, 
dus hoe voller de bak............minder eng. Oh ja de capjesrace zou ik bijna vergeten, dat 
was pas leuk. Ik vond het een hele gezellige dag en ben blij dat ik heb meegedaan de 
volgende keer doe ik weer mee. Groeten van Koen Oosterwaal en Balou

Nieuwe jeugdredactie
Haai allemaal,
Wij zijn Britt en Zina. Wij zitten sinds kort bij de redactie van de Chambrière! En we 
wilden wel eens een stukje over ons zelf vertellen. We rijden allebei al 4,5 jaar op deze 
manege. En we hebben les van Trudy op zaterdag om 11 uur. We doen ook elk jaar weer 
mee aan de tradities: 
Ruiterweekend, de 
FNRS dressuurproefjes 
en Pas-de-deux. Dat is 
ook een groot succes! 
Behalve dat wij elke 
zaterdag weer naar de 
manege komen, 
dansen we ook nog op 
maandag bij Flexx_n. 
Als je zelf nog iets 
leuks,  spannends etc. 
hebt meegemaakt, dan 
kun je dat nu voortaan 
ook naar ons mailen: 
brittlegeland@hotmail.
com of 
zina-duijf@hotmail.
com. 

Groetjes Zina en Britt.
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www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Tip
Een sieraad aan de muur: Al 25 jaar maakt Gabriele Boiselle schitterende paarden-
kalenders. De liefde en emotie voor het paard, van koudbloed tot Arabier, legt ze vast 
met haar camera. Kalenders in diverse formaten, geënt op specifieke paardenrassen, een 
bepaalde discipline of het paard in zijn algemeenheid.  

Voor meer informatie zie: WWW.EDITIONBOISELLE.DE

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 januari 2011
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het 
betreffende kwartaal. Voor een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, krijg je een 
tegoedbon. Deze dient in hetzelfde kwartaal te worden gebruikt. Er worden elk kwartaal 
speciale inhaallessen voor de tegoedbonnen ingepland.

Indien je 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 2011
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) 3,35 *
KNHS basisafdracht 15,90 *
KNHS abonnement Paard & Sport 29,90 *

*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 315,00
Pony per maand - boxje 267,00





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.


