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Bestuursmededelingen 
Als deze Chambrière door de brievenbus glijdt is voor 
de meeste mensen de vakantieperiode alweer voorbij en 
hebben we lekker kunnen nagenieten van de reünie en 
het jubileumfeest van 16 juni j.l. Zie de sfeer impressie 
van het feest in deze Chambrière.

Tijdens de eerste bestuursvergadering na het vakantie-
reces is de agenda tot juni 2013 gepland.

Voor informatie bezoek de website:
www.eindhovensemanege.nl, hou Facebook en Twitter in 
de gaten.

Ad Kuipers
voorzitter VEM



Zandhappers
09-05 Eline van Leiden
12-05 Madelon van Lieshout
14-05 Fee van Gerven
15-05 Juliette Hernandez
15-05 Sanne van Lieshout
18-05 Lynn Culleton
18-05 Merel Schurgers
19-05 Guusje Huizinga
19-05 Juul Huizinga
26-05 Mathieu van der Kruijs
28-05 Joep Leavers
02-06 Maartje Feijen
02-06 Novy Heerings
04-06 Sanne van Lieshout
05-06 Fee Schutte
05-06 Annelies Offereins
05-06 Rick Weijers
06-06 Doris Vosters
06-06 Lotte Nijs
06-06 Madelief Obdeijn
07-06 Clara Schneeberger
08-06 Giel Steeghs
22-06 Merel van Rijn
23-06 Nienke Rasenberg
10-07 Mineshu v.d. Lest 2x
11-07 Eric Yntema
12-07 Sjack Verberne
16-07 May Boeye

Derby finale
Van 24-26 augustus vindt een springcon-
cours plaats met een derby finale! Met 
1000 euro prijzengeld voor de winnaar! En 
een totaal prijzengeld van 3000 euro.
Kom kijken naar deze spannende 
wedstrijden!

Agenda

24-26 aug 2012 Springconcours met derby
  finale 
 

31 aug-1-2 sep KNHS Springen pony’s

8 sep 2012 White party!

15-16 sep 2012 KNHS Springen paarden

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.



  Even voorstellen:
Tiny Monsieurs

Hallo, ik ben Tiny Monsieurs, ben 39 jaar en vrijgezel. Sinds december 2011 opnieuw lid 
van de VEM. Vrúúger, ben ik ook lid geweest, zo ongeveer van m’n 12e tot mijn 16e heb 
ik bij de VEM gereden. Ik kreeg toen les van Ali van de Pol 
en ik reed toen nagenoeg altijd op Chirocco, daar kon ik 
mee lezen en schrijven, wij waren zogezegd 2 handen op 
1 buik. Ik ben gestopt omdat... tja, uh, puberteit heet dat 
geloof ik... Drukker met vriendinnen, vriendjes, school en 
nog meer héél belangrijke zaken als je een puber bent. 
Verstand komt met de jaren zeggen ze en mijn verstand 
heet Joyce Witlox, hahaha.
Het is namelijk dankzij Joyce dat ik terug ben op de 
manege. Zij gaf mij vorig jaar voor mijn verjaardag een 
buitenrit cadeau en na onze rit was ik verkocht en weer 
hopeloos verliefd op het rijden.

Gek, maar het is net als fietsen, echt verleren doe je 
het nooit. Ik was m’n stabiliteit kwijt en de fijne kneep-
jes, maar dat begint nu allemaal weer langzaam terug 
te komen. Ik rij op de vrijdagavond om 21:00 uur en 
waarschijnlijk ga ik binnenkort 2 x per week rijden. Ik heb 
namelijk ook mijn moeder aangestoken met dit virus, zij volgt nu nog privé lessen van 
Janneke, maar zodra zij in de beginnerslessen kan meerijden, doe ik gezellig met haar 

mee.

In het dagelijks leven ben ik manager bij de NS 
en geef ik leiding aan een groep conducteurs. 
Daarnaast doe ik nog vrijwilligerswerk bij Speel-
park de Splinter in Eindhoven, waar ik samen 
met Joyce en een aantal anderen elk jaar een 
Spektakelweek voor kinderen organiseer. Vrijwil-
ligerswerk zit in mijn bloed, sinds ik terug ben bij 
de Eindhovense manege help ik in mijn vrije uren 
ook mee bij springwedstrijden en ben ik lid 
geworden van de redactie van de Chambrière. 
Nou, meteen maar even een oproepje: Vrijwil-
ligers heb je altijd te kort, heb je zin en tijd om 
te helpen? Zowel op de manege als op de Splinter 
kunnen we in de vakantie’s wel extra handjes 
gebruiken.

Dit ben ik zo’n beetje in een notendop. Wellicht 
tot vrijdag, aan de bar!



  De donderdagavond
van Rosita

Er was eens heel lang geleden, 28 jaar om precies te zijn , in een wijk hier niet zo ver 
vandaan een klein meisje dat jarig was. Ze kreeg van haar ouders een cap als kado en op 
de eerstvolgende woensdagmiddag ging zij gekleed in (ja,ja) een joggingbroek, rode rub-
beren regenlaarsjes (maat 32) en haar cap al op haar hoofd naar haar eerste paardrijles, 
bij Manege Boszicht van Riek van de Ven. Daar en toen is de ‘ellende’ begonnen; het 
paardenvirus. Eenmaal besmet kom je er de rest van je leven niet meer vanaf ook niet 
als je je verstopt achter relaties en werk. Daar ben ik 4 jaar geleden achter gekomen. 
Gestopt met paardrijden op mijn 19e.Huisje, boompje, beestje op mijn 30e maar toch 
ontbrak er nog steeds iets. En toen was er eens ongeveer vier jaar geleden in een wijk 
niet ver hier vandaan een klein vrouwtje dat jarig was. Ze kreeg een cap van haar ouders 
en op de eerstvolgende zaterdag ging zij gekleed in een joggingbroek, bergschoenen 
(maat 36) en haar cap al op haar hoofd naar haar eerste paardrijles in ruim 10 jaar, bij 
de Bento Ranch van Olga van Lunsen. De joggingbroek werd een Horka, de bergschoe-
nen werden Aigles, de C-pony bleef een C-pony hahahahaha. Nee serieus, met mijn 
lengte van 1.50 m zie ik er gekker uit op Penotti dan op Blondy. Ik vond het wel best dat 
de Bento Ranch alleen pony’s heeft.

Toen mijn jongste geboren werd op 12-4-2011 kreeg ik het alleen niet meer gecom-
bineerd. De lestijden van de Bento Ranch waren net in mijn avondspits van honden 
uitlaten, koken (opwarmen), eten en de baby wassen en in bed leggen. Daarom rijd ik 
hier sinds oktober vorig jaar, op de donderdagavond. Tja dat paardenvirus kwam weer de 
hoek om. Donderdagavond geeft Erin ons les en doen we netjes maar gezellig ons best. 
Ik heb niet echt een lievelingspaard. Penotti is überlief op stal maar heeft me al 2x bijna 
eraf gemikt. Viblesse is superknap en zit heerlijk maar die valt tijdens de galop steeds 
terug in draf (bij mij). Met Palenque kan ik het altijd goed vinden maar ja dat is een pen-
sionpaard. Zo heeft ieder paardje wel wat, ach we komen hier om te leren en Erin geeft 
fijne lessen. Mijn tot nu toe behaalde 
prestaties in de donderdagavondles: 
Ik krijg Prada niet vooruit. Ik heb (per 
ongeluk) Penotti laten springen. Ik heb 
met Moeson gesprongen met mijn ogen 
dicht (van de zenuwen). Ik blijf als 
paardrijliefhebber steevast na de les aan 
de bar hangen met een colaatje en een 
portie bitterballen. Na de les blijven we 
lekker hangen aan de bar, sterke verhalen 
uitwisselen over vergane glorie! 

Ik hoop dat ons donderdagavondgroepje 
nog lang zo als groepje bij elkaar blijft!
Groetjes, Rosita. 



Ster van de stal: Pipi

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

Hoi, ik ben Michelle Visser. Ik rijd nu een half jaartje op de 
manege. Pipi is een hele lieve pony, het is ook een van mijn 
lievelingspony’s. En ze rijdt heel fijn.
Groetjes,
Michelle Visser

Hallo allemaal,
Pipi is het liefste ponytje van heel de manege. Ik mag best vaak op Pipi. Het leuke aan 
hem is, is dat hij heel lief en ondeugend is en daar hou ik wel van. Elke keer als ik naar 
de manege ga dan poets ik hem wel tien keer en dat vindt hij dan lekker ook. Na het 
rijden(als ik op hem moet en als hij de les daarna niet meer hoeft te rijden) zadel ik hem 
af en ga ik hem heel goed poetsen.
Ik vind het dan heel jammer als ik weer weg moet maar dan geef ik hem een dikke kus 
en een knuffel.
Ik vind het zo ontzettend leuk als ik hem dan de volgende week weer zie.
En dan begin ik waar ik mee eindigde. Een dikke kus en knuffel.
De liefste groetjes van Maij



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Interview met Erin

Hoi Erin, heel fijn dat ook jij tijd wilt vrij maken om voor ons clubblad een paar 
vragen te beantwoorden. Iedereen van de donderdagavondlessen kent je inmid-
dels wel maar er zullen zeker nog heel veel mensen zijn die denken Erin Wie? 
Daar gaan we dus nu verandering inbrengen. Erin wil je je jezelf even voorstel-
len?
Ik ben Erin-Louise Colley, 36 jaar, twaalf jaar getrouwd met Jochem en heb drie 
kinderen: Logan, Lilly en Layne. 

We horen je tegenwoordig vaak Engels spreken in de les, dat gaat je goed af 
zeg, hoe komt dat?
Ik ben Britse, ik kom uit Liverpool in Engeland. Ik woon al wel erg lang in Nederland, 
maar mijn Engels is nog vloeiend. Dat blijkt erg handig als er buitenlandse klanten willen 
komen rijden die geen Nederlands spreken, maar wel Engels!

Volgens mij ben je geen vreemde van onze manege, je hebt toch al eens eerder 
hier les gegeven?
Ja, dat klopt. Ik heb voorheen op de manege gewerkt samen met Job en Trudy. Behalve 
op stal werken, gaf ik ook jeugdlessen op maandag en vrijdag. Ook viel ik wel eens in bij 
de volwassenen.



Wanneer ben jij begonnen met paardrijden en hoezo paardrijden en niet iets 
anders?
Toen ik nog in Engeland woonde wilde ik al graag gaan rijden, maar het was toen erg 
duur. Eenmaal in Nederland had ik een vriendinnetje in de klas die in Schijndel paard 
reed. Ik ging wel eens mee kijken. Ik wilde zo graag, dat ik mijn moeder vroeg ook een 
keertje mee te gaan kijken. Het was toen nog maar 7 gulden per les! Ik mocht eindelijk 
beginnen toen ik tien werd.

Ik herinner me mijn eerste les nog heel goed, hoe is dat bij jou?
Eerlijk gezegd kan ik me mijn allereerste les niet meer herinneren....

Heb je zelf ook paarden gehad en evt. aan wedstrijden meegedaan?
Ik heb zelf een aantal paarden gehad: Hitch-hiker, Safira, Amber van het Vennehof en 
Noir.

Heb je weleens ‘angst’ gehad op een paard?
Jazeker, ik ben ooit eens van mijn paard gevallen en heb daarbij mijn beide nieren 
gescheurd. Dat werd een ziekenhuis verblijf van zo’n tien dagen. Daarna vond ik het wel 
even spannend om haar weer te rijden (zij was een jong paard). Mijn laatste paard Noir 
had ook periodes dat hij zich behoorlijk eng kon gedragen. Ik kan toch wel zeggen dat 
naarmate ik ouder ben geworden ik eerder nadenk voordat ik zomaar ergens opstap en 
zeker sinds ik moeder ben. Vroeger maakte me dat allemaal niet zoveel uit.























Hoe ziet jouw ideale les eruit?
Nou, daar vraag je me wat......mijn lessen zijn al zo fijn, dus dat is lastig beantwoorden!

Wanneer heb jij een geweldige les gehad/gegeven?
Ik heb voor mijn gevoel geweldig les gegeven als ik aan het einde van de les zie dat de 
ruiters fijn gereden hebben. Als ik zie dat door mijn aanwijzingen iets gelukt is, of beter/
fijner werd voor de ruiter, dan voel ik me als instructrice ook voldaan. Ook iemand een 
angst te helpen overwinnen en weer vertrouwen geven is erg bevredigend. Het komt 
maar weinig voor dat ik geen prettige les heb gehad!  

Als er iets veranderd/aangepakt zou moeten wat zou jij dan willen veranderen/
aanpakken tijdens de lessen maar ook net daarvoor of daarna?
Op zich is er maar weinig wat ik zou willen veranderen....

Heel veel ruiters kijken echt uit naar de buitenritten en vinden dat eigenlijk het 
leukste aan het paardrijden, hoe is dat bij jou?
Na een heel winterseizoen binnen lesgeven ben ik ook erg aan buitenrijden toe!! Ik vind 
het wel ontspannend en vind het heerlijk om in de natuur te zijn. We zien vaak reetjes 
en verschillende vogelsoorten. Ik zag ooit twee ooievaars op een lantaarnpaal zitten 
langs de snelweg......prachtig!
Wij hebben allemaal een favoriet en een paard waar we niet zo graag op willen 
of helemaal niet op gaan, hoe zit dat met jou?
Ik zit het liefst op Palenque, het paard van familie Melgert. Ik vind haar super en kan 
met haar lezen en schrijven! Ik ben hen ook erg dankbaar dat ik haar mag rijden. 

Erin met Palenque



Heb je nog leuke anekdotes over onze lessen/manege?
Hoofd, schouders, bibs en been!!

Wil jij ons nog iets vragen/zeggen?
Bedankt voor de leuke vragen, ik heb ze met plezier beantwoord!

Heel hartelijk bedankt voor je tijd en spontane antwoorden!
Bianca

Steff vroeg een aantal kinderen naar hun belevingen tijdens het ponykamp:

Evelien:
Het is leuk en gezellig. De eerste nacht was het een beetje koud. Maar nu is het weer 
warm want we hebben extra dekens gekregen. Ik heb op Uniek gesprongen en buiten 
gereden op Jip en Lorenzo. En de bbq was heel erg lekker.
Michelle:
Ik vond het springen op Jip erg leuk. Jip heeft een keer geweigerd. De bbq was leuk! We 
gingen de paarden poetsen en ik heb Esprit gepoetst.
Lenn:
Ik vind het heel leuk op ponykamp! Leuk dat ik nieuwe mensen en paarden heb leren 
kennen. Het allerleukst vond ik de bosrit en dat we terug met de huifkar mochten. Mijn 
verzorgpaard was Lady Lu en ik heb op Baileys gesprongen.
Jay-jay:
Ik vond het leuk, soms kwamen er ruzies maar dat werd altijd opgelost. Het rijden was 
leuk. Dat ik de enige jongen ben vond ik niet zo erg. Mijn pony heet Malodin en ze heeft 
heel goed gesprongen.
Emma:
Het was super leuk! Het springen op Sanneke was het allerleukst. Het was grappig dat de 
leiding op de bonte avond werd nat gegooid.
Kelly:
Ik vond het rijden erg leuk, maar liever had ik nog meer gereden. Het leukste vond ik het 
springen, spelletjes met de pony’s en de spelletjes in het water.

Wist je dat...?

...Jip het meest fotogenieke paard van ponykamp 2012 is?

...Alle paarden heel goed konden springen tijdens het ponykamp?

...We met 27 kinderen en 3 begeleiders in 1 grote tent hebben geslapen?

...De poetsplaats voor de paarden ook goed functioneerde als douche voor de kinderen?

...Dat de paarden nog nooit zo goed gepoetst zijn?

...Er een vrouw op een scooter ons in de huifkar steeds achtervolgde?

...Dat dit Ali, de moeder van Trudy, was?

...De muggen ons lekkerder vonden dan de paarden?

...Bo Vosters kampioen marshmellows verwarmen boven het kampvuur werd?

Impressie van het ponykamp



  VEM 85 jaar
het jubileumfeest

Tiny maakte het volgende verslag van het jubileumfeest op 16 juni:

Het feest begon rond 16:00 uur, de gasten druppelden binnen en zoetjes aan werd het 
steeds drukker. ‘s Middags kon je kijken naar diverse demo’s en ‘s avonds lekker 
barbecuen en feesten.

De aftrap van de demo’s werd gedaan door de bereden politie, we zagen 4 ruiters te 
paard die door rook van rookbommen galoppeerden, over vuur sprongen en over para-
sols, zowel solo als in duo’s. Daarna keken we naar een demo aangespannen rijden en 
een demo over jacht rijden van Ad Kuipers, die sprong bijvoorbeeld over een picknick-
tafel heen. Deze demo werd gevolgd door Johan die uitleg gaf over hoornblazen tijdens 
de slipjacht en uiteraard liet hij het zien ook. Ik blijf het knap vinden, dat je kunt 
hoornblazen tijdens het galopperen! Ook had hij 2 jonge jachthondjes bij zich.

Rond 19:00 uur werd de barbecue geopend. Aanvallen maar! Leuk gezicht als een 
paar honderd man als een roedel hongerige wolven in een wachtrij voor de barbecue 
staat. De rij was lang, maar in no-time weggewerkt door de vakkundige barbecuers van 
Slagerij Vos uit Waalre. Lekker vlees, frisse salades en vers stokbrood… Ik heb heerlijk 
gegeten.

Tja en dan stond er ook nog een Sixbar op het programma. Daar had ik nog nooit van 
gehoord. Jij ook niet? Nou, om het kort te houden, het is een soort afvalrace. De ruiters 
(7) springen een concours van 6 hindernissen. Balk eraf (alleen de eerste 2 hindernis-
sen mag je er straffeloos afwerpen)? Dan ben je uit de race. Na elke ronde worden er 
hindernissen verhoogd. Uiteindelijk blijft er dan 1 over, en die heeft dan gewonnen. Dat 
was: Erwin Bos met Calvin. De hoogste hindernis lag op bijna 2 meter!!! Da’s verrek-
kes hoog! Petje uh Capje af voor Erwin. 2e is geworden Bert vd Pol met Casini en 3e 
Boy Peels met Oakland. Er werd ook gewed wie er zou winnen. Een stuk of 12 hadden 
gestemd op Erwin, wie dat precies allemaal waren weet ik niet, maar tot deze groep 
hoorde in ieder geval wel Ali vd Pol.

Na dit spektakel ging het volume omhoog en kwam het feest in volle gang. Tijdens het 
feesten ontdekten we 3 minivoetballertjes die heel schattig in de springweide tijdens 
het voetballen dansten op nossa nossa (ai se eu te pego).

Zo rond middernacht pakte ik mijn glazen muiltjes – oh nee, da’s een ander sprookje – 
mijn autosleutels en liet ik de feestvierende massa achter me om te gaan slapen. Van 
de achterblijvers hoorde ik dat het feest nog tot in de kleine uurtjes is doorgegaan.
Ik vond het een hartstikke leuk feest!

op de volgende pagina’s zie je een foto-impressie van het feest, de foto’s zijn gemaakt 
door Monique van Uden, Eliëtte van Griensven en Caroline Hoosemans











  Nordika
Sinds 16 december 2011 staat onze grote dame op de manege. 

Monique: We (Wilma en ik) hadden besloten dat we samen een eigen paard wilden 
kopen. Een nichtje van onze moeders had paarden en had “unne skonne” staan. Wilma 
was toen op vakantie naar Curaçao dus ik mocht als eerste kennismaken. Ik wist alleen 
dat ze groot was en een vos. Eenmaal in Limburg aangekomen was ze nog groter dan ik 
dacht en het bleek een koffievos te zijn. Na een proefritje was ik enthousiast en ging de 
glimlach maar niet van mijn gezicht. 
Een sms naar Wilma verzonden en die stikte denk ik zowat in haar cocktail op het strand. 
Eenmaal terug in Nederland heeft Wilma ook een proefrit gemaakt. Na kort overleg was 
de keus snel gemaakt, Nordika gaat het worden. 

Een dag voordat we haar zouden gaan halen werden we gebeld dat ze getrapt was door 
een ander paard in de wei met als gevolg een dik been. Wat nu, tja we zijn nog naar 
andere paarden gaan kijken maar kwamen steeds terug bij Nordika. We besloten haar 
een kans te geven en te herstellen in Limburg. We hadden zelf een zeer goede dierenarts 
in de arm genomen en die ging geregeld polshoogte nemen. Uiteindelijk kregen we groen 
licht en konden we haar gaan halen. We zijn nog nooit zo nerveus geweest! Eenmaal 
op de manege moest ze erg wennen. Er werd heel wat afgehinnikt. Ze is 16 jaar nooit 
ergens anders geweest. Ze is bij onze familie geboren, zadelmak gemaakt en opgegroeid. 
Ze heeft M2 gelopen en was klaar voor de Z dressuur. Springen kan ze tot 1.20 meter. 
Kortom alle knoppen zitten erop en nu begint voor ons het leerproces!

Wilma: Ik zat inderdaad aan een heerlijke Mojito onder de palmen toen ik de sms ontving 
van Monique. Als je op Curaçao zit denk je niet echt aan paarden, maar meer aan vissen, 
dolfijnen en leguanen. Ik heb op Curaçao wel wat paarden gezien maar die waren veel te 
mager om op te rijden, meer iets voor “Don Quichot” in zijn goede jaren.

Eenmaal thuis gekomen kwamen Monique en Rik al met de foto’s aandraven van de 
bruine reuzin. Na de blessure heb ik er nog een 2e keer op gereden. Daarna hebben we 
besloten haar te kopen. Het eerste weekend moest ze tot rust komen, maar ze had steun 
aan haar buurvrouw Penotti. Het tweede weekend hebben we haar in het nieuw 
gestoken. We zijn daar fijn mee geholpen door Frans Liebregts.  
Na een dagje passen en meten was mevrouw op zaterdagavond in zwart leer gehuld. 
Het rijden kon beginnen. Nu alle spoken op de manege zijn verdwenen gaat het steeds 
beter. Ze is inmiddels flink wat afgevallen en voorzien van sexy stalen teenslippers. Ook 
heeft ze een nieuwe vriendin gekregen, Jade. Sinds die twee samen op de wei staan zijn 
ze onafscheidelijk, en dat vinden wij natuurlijk ook erg leuk! 

Geweldig dat we zoveel hulp en advies krijgen van veel mensen op de manege! 
We moeten nog veel leren, maar zijn erg blij met Nordika. Ze is een echte lieverd.
Zelfs Koen rijdt al op haar en hij zegt trots tegen de andere kinderen “da’s ons eigen 
paard hoor”.
Heel veel groetjes, 
Wilma en Monique (hiernaast zie je foto’s van Nordika)



Carin Kees
Willaertplein 10
5654 LN EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

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

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

Ruitersport



Afscheid van Baron
In memoriam...Baron.
Eigenlijk was de titel van dit stukje: Even voorstellen...Baron. En zou ik jullie vertellen 
hoe ik deze vriendelijke reus voor het eerst zag. Dat hij eruit zag als een zwerver. Dat ik 
zijn manen verprutste tijdens zijn opknapbeurt. Dat Janneke er zo op kon stappen en aan 
kon rijden terwijl hij 5 jaar op de wei had gestaan. Dat ik er als schijtebroek de dag erna 
opstapte en in de les ging rijden. Dat ik op dat moment zo ontzettend verliefd op hem 
werd. Dat hij zo ongelofelijk genoot van poetsen en knuffelen. Dat ie zo lekker subtiel 
kopjes kon geven. 
In plaats daarvan zitten jullie een in memoriam te lezen. Ongelofelijk....van de een op de 
andere dag. Een blessure in zijn nek waardoor mijn grote vriend zoveel pijn kreeg dat hij 
geen paardwaardig leven meer kon leven. En dus, na amper 3 maanden bij ons te zijn 
geweest, gaat hij weer weg. Naar de eeuwige groene weides. Wat een ongelofelijk rot 
besluit, maar om een paard te zien leven met constante pijn, dat is ook niks. Gelukkig 
hebben we hem de laatste weken nog goed kunnen verwennen. Heerlijk met hem in het 
bos gewandeld, gepoetst, volgestopt met snoepjes, appels, wortels en suikerklontjes. 

En nu mijn lieve vriend, nu heb je geen pijn meer. Kun je samen met alle andere 
manegepaardjes galopperen over de groene weides, en blijven wij achter met mooie 
herinneringen aan een grote vriendelijke kolos, die de kleinste ruitertjes rondbracht, 
altijd zijn best voor je deed, een uitgesproken karakter had, en in korte tijd vele harten 
heeft gestolen. 

Rust zacht Baron, 
je hebt het verdiend!
Liefs Joyce



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



Wist je dat...???

...Nordika haar baasje heel graag zwemles wou geven?

...ze hier een zwoele vrijdagavond bij het ven voor uitkoos?

...ze een perfecte rugslag liet zien?

...Rik toen wel heel vlug moest worden?

...hij niet snel genoeg was en een nat pak haalde?

...zijn telefoon het wel overleefd heeft?

...dit ook de eerste vraag was die aan hem gesteld werd?

...de rest van de groep eerst niets in de gaten had?

...zelfs Brigitte die naast hem reed, gewoon doorreed?

...we nu allemaal weten dat Janneke niet voor niets roept dat we door moeten rijden?

...we hopen dat Nordika niemand op ideeën heeft gebracht?

...Rik het hardst werd uitgelachen door vrouwlief Monique?

...er bij deze een nieuwe rubriek in de Chambrière komt....waterhappers?

...Rik nu al is uitgeroepen tot waterhapper van het jaar?

...hij hier nog heel lang aan herinnerd gaat worden?

...je hier een foto van hebt kunnen zien op de kleurenpagina?

...Vera, Max, Rozemarijn en Joyce gingen ponywandelen bij de pinksterpolo?

...Solange de tomtom moest spelen omdat niemand de weg wist?

...Jip, Pipi en Blondy voorbeeldige wandelpony’s waren?

...ze nu zelfs megavrachtwagen- en hoogwerkerproof zijn?

...het wel echt ontzettend warm was?

...dat iedereen nogal verbrand was bij terugkomst?

...Max nooit meer met korte broek op het paard gaat zitten?

...er op de terugweg geen tomtom meer was en nog steeds niemand de weg wist?

...ze met een omweg toch nog thuis zijn gekomen?

...Pipi not amused was dat ze gewassen moest worden voor dit uitje?

...ze dan ook erg haar best had gedaan om in de tussentijd weer lekker vies te worden?

Gezocht...

Naar aanleiding van de zwempartij van Rik 
van de Sande met Nordika op 25 mei 
hebben wij een leuke outfit gekocht voor 
ons paard.

Nu nog een passende outfit voor Rik.........
Wie weet nog iets leuks? Een badmuts lijkt 
overbodig.
 
Met vriendelijke groet, 
Wilma de Laat



De donderdaglessen



Warm/koud buffetten
Broodjes service
Maaltijd service
www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Oproep:
wie rijdt er op vrijdag???

In de Chambrières van dit jaar willen we in elk nummer een dag centraal stellen. In 
nummer 5 zal dat de vrijdag zijn. Dus als je op vrijdag rijdt of werkt of gewoon 
gezellig komt kijken, laat het ons weten en schrijf een stukje of stuur een foto in. Ook 
horen we het graag als jullie een idee hebben voor een stukje. Ook mensen die vroeger 
op de vrijdag hebben gereden zijn natuurlijk van harte welkom om een stukje te 
schrijven!
Stuur je stukje, idee of vragen naar: redactie@eindhovensemanege.nl

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Henriette Kuiper
over het jubileum van de VEM

Hallo allemaal,

Valt net de Chambrière (nr. 3 over het 85-jarige jubileum van de VEM) op de mat;
Oja! Ik had nog een stukje willen schrijven! Maar goed eerst maar even lezen, altijd leuk 
die stukjes…

Zo lees ik eerst het stukje van Jesse (heb de rare gewoonte om altijd achterin te begin-
nen met lezen). Zo leuk dat mensen na zo lang te zijn weggeweest zich nog steeds thuis 
voelen op de manege. En als ik verder blader kom ik nog meer leuke verhalen van toen 
tegen. Zoals het verhaaltje van Ingrid over o.a de damescarrousel, zie ik mezelf ook 
weer terug op die foto! En dat Lincy schrijft over de ‘die hards’, ja daar hoor ik ook bij, 
waar bijna alle meiden van vroeger stopten i.v.m. werk, school, vriendjes enz., plande 
ik alles zo dat paardrijden altijd door kon gaan; had ik een baantje dan regelde ik dat ik 
maar tot 15.00u werkte zodat ik om 16.00u op het paard kon zitten enz. Ik ben dan ook 
altijd actief geweest, met o.a bijna 10 jaar in de aktiviteitencommissie, een paar keer als 
leiding mee met het ruiterweekend en gewoon helpen op stal op zaterdag. 

Ik ga dan ook alweer mijn 25e 
jaar op de manege tegemoet!! 
Ik ben als ik me niet vergis in 
1988 begonnen met rijden op de 
manege, op zaterdagmiddag om 
15.00u bij Trudy in de les. Altijd 
super leuk, mijn lievelingspaard 
was toen Chirocco, maar ook 
Witje en Paltina waren favoriet. 
Op de foto zie je me op Polar, HET 
beginnerspaard van toen. Ik ben 
daar een jaar of 9.  

Na een tijdje bleek dat ik toch wel een voorkeur voor de grote, niet zo makkelijke paar-
den had. Ze konden mij niet hoog genoeg bokken, staken enz. Ik vond het helemaal 
super! Vandaar dat later Madmax  mijn favoriet was en altijd een speciaal plekje zal 
hebben, wat heb ik leuke dingen gedaan met dat superpaard. 

Maar als je kinderen krijgt wordt je ook wat voorzichtiger en zie je eerder wat er mis kan 
gaan, dus die hele gekke paarden hoeven dan ook niet meer, maar pittig is toch wel het 
leukste dus vandaar dat Esprit op dit moment tot de favorieten behoort.



Je vind  mij dus nog steeds op zaterdag bij Trudy in de les en wij gaan lekker naar 
buiten, maken een sprongetje en vallen er heel af en toe af…(maar dat is niet zo erg 
want daar weet ik toch niks meer van) haha.
Op de manege heb ik  ook veel leuke mensen leren kennen en heb er dierbare vrienden 
aan over gehouden waaronder Hanneke en Trudy, wij zijn zelfs afgelopen jaar met onze 
gezinnen naar Frankrijk op vakantie geweest, dit was super gezellig! 
Nu ik zelf ook ondertussen 3 kinderen heb moet het rijden er af en toe aan geloven, 
maar als het even kan zit ik op Ivoor of Esprit en geniet ik van mijn uurtje te paard. 
Gelukkig heeft onze jongste het paardenvirus ook opgelopen en rijdt ze in de miniles, gek 
genoeg zit zij ook graag op grote paarden…. 

Zo, toch mijn stukje geschreven op naar nog vele jaren rijplezier! 
Groetjes Henriette

Een nieuwe look voor de manege
Met dank aan de vrijwilligers die hebben meegeholpen heeft de manege een nieuwe look 
gekregen. Het ziet er prachtig uit!



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2012
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 rekeningnr. 

10.11.82.287 t.n.v.: Eindhovense Manege.

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te 
worden van de Vereniging Eindhovense Manege.

Verenigingstarieven 2012
Jeugdleden (t/m 18 jaar) 14,50 (€ 12,50 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 32,50 (€ 30,00 bij automatische incasso)
Donateurs                                   32,50  (of meer, € 30,00 bij automatische incasso)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,50 *
KNHS basisafdracht 16,30 *
KNHS abonnement Paard & Sport 30,65 *

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

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

Alle tarieven in euro’s

Groepslessen tot 18 jaar
kwartaalkaart bank/contant 176,50
kwartaalkaart aut. incasso 172,00
Losse les  18,00

Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart bank/contant 205,50
kwartaalkaart aut. incasso 200,50
Losse les  21,00

 

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

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 330,00
Pony per maand - boxje 282,00





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.
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