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Bestuursmededelingen 
Het buitenseizoen voor de paardensporter is in volle 
gang. Mooie paardensport staat nog op de agenda tot en 
met september. 

De activiteitencommissie en de SHEE,  die belast zijn 
met de organisatie van de paarden- en ponywedstrijden 
werken hard om alles goed te laten verlopen.

Vorig jaar november hebben we de rode loper uitgelegd 
voor alle vrijwilligers en hun partners die actief zijn 
geweest om de activiteiten en evenementen te doen 
slagen.

Zorg dat we jou ook dit jaar kunnen begroeten op de 
rode loper in december 2014.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
14-05 Emma Wolliswinkel
21-05 Fleur Verhees
21-05 Jan Willem Sipkes
28-05 Karin van Leeuwen
04-06 Daphne van Oostenbrugge
05-06 Anna Bernasconi
10-06 Maud Jongsma
11-06 Fenna van Valkenburg
12-06 Auerlie Honings
19-06 Monique Bechtold

Agenda

13-17 juli 2014 Ponykamp

18-20 juli 2014 KNHS springen paarden

2-3 aug 2014 KNHS dressuur paarden/
  pony’s (Kür op muziek)

20-21 aug 2014 Ruiter-2-daagse jeugd

23-24 aug 2014 KNHS springen pony’s

6-7 sep 2014 KNHS springen pony’s

12-14 sep 2014 KNHS springen paarden

5 oktober 2014 FNRS Dressuur

9 nov 2014 FNRS Dressuur

30 nov 2014 Sinterklaaswedstrijd

13 dec 2014 Helpersfeest

25/26 dec 2014 Kerstrit(ten)

3 januari 2015 Slipjacht

3 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

1 februari 2015 Pas de deux op muziek

2 maart 2015 Algemene Leden-
  vergadering

15 maart 2015 FNRS Dressuur

5/6 april 2015 Paasrit(ten)

12 april 2015 FNRS Dressuur

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



 Tip van Trudy: Buitenrijden

Nu het weer zomer is gaan er veel lessen weer naar buiten. Heel leuk en vooral gezellig 
natuurlijk. In deze les mag je namelijk wel kletsen.

Zorg dat je op tijd bent met opzadelen, als de dazen weer komen moeten sommige 
paarden weer een vliegendeken op, het is wel belangrijk dat deze dan ook goed ligt.
Het is de bedoeling dat er eerst een kussen op de rug van het paard gaat en daar over-
heen de vliegendeken. Dit is lastig voor sommigen want nu schuift je kussen weer naar 
achteren. Probeer het kussen zover naar voren te schuiven dat het achter niet achter de 
chabrak uitsteekt. In de meeste vliegendekens zit een gat voor de singel,die moet daar 
dan doorheen. Kijk goed of de deken niet te strak zit voor aan de borst, dit loopt niet fijn.

Onderweg:
Er liggen altijd stenen of hoge boomwortels op de paden, probeer deze te ontwijken. Ik 
ben pas naar de Hut gelopen om de meeste stenen te rapen maar ik krijg ze natuurlijk  
nooit allemaal weg. Dus mocht je jezelf een keer vervelen, ga dan lekker stenen rapen, is 
goedkoper dan de sportschool.

Als je weer terugkomt op stal zadel je paard dan af als deze niet meer hoeft te lopen.
De kussens zijn nu nat, hang deze dus even uit aan een boxdeur of leg ze buiten als de 
zon schijnt. Op die stapel in de zadelkamer drogen ze niet. Ook kussens uit de buiten-
stallen gewoon binnen ophangen. Strijklappen niet vergeten en ook vliegendeken even 
uithangen.

Dan het belangrijkste: PAARD afsponzen!!
De laatste die die dag op het paard heeft gereden moet deze afsponzen, niet aaien maar 
met voldoende water al het zweet eraf halen. Vooral bij Leandros zie je een hele rand 
zwart zweet van het kussen. Dit wordt hard en de volgende dag als wij gaan poetsen 
doet het zeer bij dat paard omdat wij het eraf moeten krabben. We hebben voldoende 
blauwe bakjes staan en voldoende sponzen. Deze na gebruik ook weer opruimen. Meteen 
even bit afspoelen.

Als je bijvoorbeel om 19.00 rijdt en je paard moet om 21.00 weer lopen, dan kun je hem 
niet afsponzen. Je kunt het paard natuurlijk wel met een pluk stro uit zijn stal lekker 
droogwrijven. Dan haal je ook al wat zweet eraf.

Het is ook fijn als iedereen de hoeven uitkrabt na het rijden, kleine steentjes, 
dennenappels enz. blijven in de hoeven achter en kunnen voor lelijke ontstekingen 
zorgen.

Na deze super goede verzorging heb je een lekker drankje verdiend aan de bar.
Ik wens iedereen een fijn buitenrij seizoen en voor degenen die op vakantie gaan
(JA WANT DAT HEEFT IEDEREEN AL INGEVULD NATUURLIJK) fijne vakantie.
gr. Trudy



Hallo!
Wij zijn Wilma, Remy en Lies en ons is gevraagd een stukje te schrijven in dit blad. 
We hebben een tijd geleden via Groupon 15 manegelessen gekocht en wilden graag met 
z’n drieën in een les. Eerst kwamen we in de les op donderdagavond om 20.00 uur. Hier 
hadden we veel plezier en we waren erg blij met de lessen van Arlette. 

Helaas werd de groep een beetje te groot en wilden de vaste klanten liever op een 
andere manier paardrijden dan wij dat graag zouden willen. Omdat we wel graag les van 
Arlette wilden hebben zijn we naar de les van 21.00 uur gegaan. Hier hebben we 
ontzettend veel plezier gehad, waar we jullie nogmaals voor willen bedanken! 

Elke les was het weer een verrassing op wie we mochten rijden. De favoriete pony’s van 
Wilma waren Jantje en Emily. De laatste les heeft ze op Bontje gezeten, daar had ze 
ook nog wel vaker mee willen rijden. De favoriete paarden van Remy waren Baileys en 
Leandros en de favoriete paarden van Lies waren Brownie en Vision. Leuk aan de 
lessen was dat het heel afwisselend was. De ene keer reden we carrousel, de andere 
keer leerden we wijken voor het been, enz. Het was soms wel wat druk maar er werd 
altijd geprobeerd rekening met elkaar te houden, de ene keer lukte dat iets beter dan de 
andere keer! 

Wilma, Remy en Lies op de 
Eindhovense manege via Groupon



Ook na de les bleven we nog lang op de manege. Er werd volop gekletst in de kantine! 
De barvrouw, Monique, heeft ons heel wat cola light, Ice-Tea en wijntjes mogen 
schenken! En toen we de bitterballen eenmaal ontdekt hadden kwamen deze ook steeds 
op tafel! Behalve na onze laatste les, toen hadden we voor iedereen taart meegenomen!

Helaas is er een einde gekomen aan ons tegoed via Groupon. We hadden graag nog 
langer bij jullie gereden maar financieel is dat voor ons nu niet te doen.

We willen jullie allemaal nogmaals bedanken voor de leuke tijd! En in het bijzonder 
Arlette voor de leuke lessen, Karin en Marjolijn heel veel succes met jullie studie, Sven 
zet hem op met de volgende wedstrijd, Rosita we gaan nog eens een bosrit maken 
samen en Monique bedankt voor de late, gezellige  avondjes! 

Groetjes Lies, Wilma en Remy (van links naar rechts op de foto)



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Emily



Ster van de stal
Emily

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

Daar stond ze dan, zo’n 3,5 maand geleden. Een leuke 
pony, toen nog dik in haar wintervacht maar dat maakte 
niet uit. Aangezien ik echt van de pony’s ben vond ik 
haar ook meteen leuk.  Maar erop rijden in het begin 
was nog een hele kunst. Als je van snelle dribbelpony’s 
hield dan vond je haar leuk, zo niet…..vooral niet op gaan 
rijden.

Maar ik vond het wel leuk en heb geloof ik zo’n 10 weken achter elkaar op haar gereden. 
Elke week proberen om haar een beetje meer rustig te krijgen en kijken wat ze wel en 
niet kan.  Al na enkele weken merkte ik dat ze niet meer zo snel en dribbelig was als 
in het begin. Ook liep ze voortaan goed op de hoefslag, in plaats van (irritant volgens 
sommigen) heel schuin te gaan lopen. Ook had ze inmiddels wat meer conditie, fokte ze 
zichzelf niet meer zo op en was ze haar wintervacht kwijt omdat ze geschoren was.

Daarna begon het buitenseizoen en 
moest ze mee naar buiten. Nu moet ik 
zeggen dat ik al een tijdje niet meer 
op haar gereden heb dus hoe het nu 
gaat weet ik niet precies maar in het 
begin ging dat buiten ook niet al te 
makkelijk. Constant schuin lopen en 
alleen maar hard willen. De laatste 
keer dat ik erop gereden heb was dat 
al een heel stuk minder dus ik denk 
dat gedurende de tijd dit ook wel 
minder zal worden waardoor er meer 
mensen en kinderen ook buiten op 
kunnen rijden. Het is een pony die je 
vooral niet teveel in de mond moet 
zitten en als je haar lekker los hebt 
gereden dan kan ze heerlijk lopen. 

Ik vind het in elk geval een fijne en 
vooral hele brave pony en ik hoop dat 
ik samen met anderen op de manege 
nog lang op haar kan en mag rijden.

Groetjes Lincy en Emily.



Ster van de stal
Emily

Emily is een wat grotere, zeer werklustige pony. Toen 
ze net op de manege was, was ze erg hyper en liep ze 
(haast letterlijk) de benen onder haar lijf uit. Je moest 
vooral geen been geven, want dan schoot ze in een 
razende galop de bak door.

Inmiddels is ze een stuk braver. Ze kan zelfs een verzamelde draf en een verzamelde 
galop. Alleen wijken voor de rechterkuit, daar heeft ze een hekel aan. Ze gaat dan gerust 
naar rechts, draait rechtsom of gaat stil staan en weigert een stap te zetten!
Buiten vind ze het allemaal heel spannend. Ik ben nu twee keer met haar mee naar 
buiten geweest op woensdagavond, op kop naast Karlijn (op Avita), maar dan is ze na 
een minuut of tien al helemaal bezweet. Ze is dan ook met vlagen hyper en gespannen, 
maar houdt wel vertrouwen in haar ruiter, en luistert goed. Emily gaat er dan niet 
vandoor, al heeft ze wel alle ruimte op kop.

En waarom ze voor mij de ster 
van de stal is? Emily dwingt mij 
om tot rust te komen. Ik ben 
vaak druk in mijn hoofd, maar 
op haar rug ontspan ik. Moet 
ook wel, want ze kopieert mijn 
gedrag. Als ik druk ben, wordt 
zij dat ook. Omgekeerd ook, als 
ik echt tot rust kom, dan loopt 
zij heerlijk en kan ik (bijna) 
alles met haar.

Nu nog haar volledige 
vertrouwen in het bos zien te 
winnen, daar ben ik namelijk 
helemaal ontspannen (voor mij 
het grootste genietmoment, op 
een paardenrug in het bos!), 
maar zij nog niet. 

Het gaat de goede kant op, ze 
wordt al rustiger. Maar we 
hebben nog een weg te gaan!

Linda van Tilborg



Afscheid van Blondy

Zoals jullie allemaal gezien hebben is Blondy er niet meer. Helaas hebben we Blondy in 
laten slapen.Een paar jaar geleden was Blondy ook al heel erg kreupel, ze heeft toen 5 
maanden in haar box moeten staan omdat de dierenarts dat adviseerde. Gelukkig was 
het weer goed na die maanden en hebben we gelukkig nog veel kinderen op haar leren 
rijden.

Blondy was een aparte pony. Te korte 
teugels wilde ze niet, dan begon ze 
heel hard te trekken zodat de teugel 
vanzelf weer langer werd. 
Aantikken met een zweep was al 
helemaal verkeerd, ze schudde dan zo 
hard dat je er vanaf viel.

Ook kon je haar niet vastzetten aan 
een touw in de stal,dan ging ze zo 
hard hangen totdat de knip van het 
touw brak en ze los was. Ze vond het 
dus vooral eng om vast te zitten met 
haar hoofd. Vandaar dat ze een super 
pony was bij de beginners-lessen. 
Want die kinderen hebben de teugels nog heel lang en trekken niet. Ook zat ze heel 
lekker en hebben veel kinderen op haar leren galopperen.
Ik schrok wel een beetje toen de dierenarts had verteld dat ze niet meer beter werd, ik 
dacht namelijk dat Jip of Pipi erger kreupel waren. Ze is rustig ingeslapen en heeft nu 
geen pijn meer.

Jip en Pipi lopen op dit moment nu ik dit schrijf weer rustig een ½ uurtje in de les. Heel 
voorzichtig mogen ze het weer proberen. Soms lopen ze goed, de volgende keer weer 
iets minder. Erg lastig voor ons en voor jullie. We moeten telkens wisselen in de les 
omdat ze nog niet een heel uur mogen lopen, maar we willen het zeker niet verpesten 
door ze nu meteen te veel te laten doen. Het zijn echt de 2 favorieten van de kinder-
lessen dus ze zijn ons geduld zeker waard.

Gelukkig hebben we Aladin en Tiara erbij gekregen om ons paarden team te versterken.
Dit zijn beide 2 hele fijne en lieve manegepaarden.

We hopen nog lang plezier van ze te hebben.

gr. Trudy



HALLO ALLEMAAL,

Graag wil ik jullie voorstellen aan mijn pony Klaartje!
Maar eerst zal ik iets over me zelf vertellen. Ik ben Fenna van Valkenburg en ben 5 jaar.
Mijn mama is Jolanda en mijn papa is Jeroen. 
Ik zit in groep 1C van basisschool Op Dreef in Veldhoven. 

Ik was al jong besmet met het paardenvirus. Toen ik nog in mama’s buik zat had mijn 
mama Riva nog. Terwijl ik groeide tot een groot meisje hobbelde mama gewoon door. Ik 
was nog maar 6 dagen oud en ik werd voor het eerst over stal gereden in mijn 
kinderwagen. Het duurde dan ook niet heel lang voordat ik zelf ging rijden. 

De mini lessen waren hiervoor bijzonder geschikt. Ik mocht met mijn 2 jaar beginnen op 
mama’s paard Puccini. Ik vond het geweldig op het paard en wilde het liefst iedere week. 
Toen kwam het droevige nieuws dat lieve Puccini niet meer verder kon en liet mama hem 
inslapen. Daar ging mijn mini les. Gelukkig kocht mama snel een nieuwe grote vriend, 
Faarin. Ook hij was braaf maar niet braaf genoeg om zo alleen op rond te rijden. Ik wilde 
zo graag, dat papa en mama stiekem overlegd hebben of ik dan een pony zou krijgen. 

We gingen een beetje rondkijken en na wat minder geschikte pony’s kwamen we al snel 
Klaartje tegen. Voor mij een ideale leerpony. Ze is heel lief maar wel voorwaarts. Op stal 
kan ze nog wel eens een beetje mopperen maar als je haar uit de stal haalt zijn de 
moppers snel verdwenen. 

Klaartje is dol op snoepen en laat zich graag verwennen. Omdat ik pas 5 jaar ben en niet 
iedere dag zelf kan gaan rijden loopt Klaartje iedere dag mee in de manege les en rijden 
er dan ook andere kindjes op haar. 

Klaartje is een B pony en is 16 jaar oud. Verder hebben we weinig informatie over haar. 
Het is een duitse pony en ze kan aardig springen. Ik rij op woensdag en zaterdag in de 
les mee en dat vind ik super leuk. 

Trudy is mij nu aan het leren galopperen, dat vind ik wel een beetje spannend. Ik hoop 
nog heel lang plezier te hebben met Klaartje!

Groetjes Fenna en Klaartje

Op de kleurenpagina’s zie je foto’s van Fenna en Klaartje die gemaakt zijn door Monique 
van Uden.

Fenna en Klaartje











Het Hoofdstelletje
Hoi allemaal.
Mijn naam is Julian Lofström, 10 jaar, en ik rijd sinds 2,5 jaar 
in de les. Daarvoor reed ik regelmatig op Alfred of Freek en 
dan hielp mama mij een beetje. Ik ben begonnen bij Janneke 
in de les op vrijdagmiddag en nu rijd ik op zaterdagmiddag 
om 3 uur bij Trudy in les. 

Ik zit ook nog op hockey en ik train ook op vrijdagmiddag 
dus dat ging niet meer samen. Mijn favoriete paard is Ne-
vada en mijn lievelingspony is Kareltje. We hebben een keer 
paardenvoetbal en tikkertje gedaan in de les en dat vond ik 
erg leuk. Ook buitenrijden vind ik leuk.

Vorig jaar ben ik voor de 1ste keer mee op ruiterweekend geweest en dat vond ik echt 
super leuk, vooral het buten rijden en de dropping. Ik vind paardrijden leuk omdat je dan 
met dieren bezig bent en ik houd ook heel erg van dieren. Hopelijk word ik nog een keer 
1ste met de dressuurwedstrijd want dan krijg ik ook zo’n mooie beker. 2 Keer 2de wor-
den is ook leuk maar maar 1ste 
worden ook.  

Ik geef het hoofdstelletje aan 
Carlijn Bilet (die inmiddels ook al 
heeft geschreven, zie hierna).

Hierbij ook nog een foto van mij 
op Kareltje (op de kleurenpagina 
hiernaast) en met mij en Nevada.
Groetjes van Julian.



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



Het Hoofdstelletje

Hallo, ik ben Carlijn en ik ben 11 jaar oud. 
Ik rijd al op de Eindhovense Manege vanaf mijn 7e jaar. Eerst 
begon ik bij Trudy in de les op woensdag, daarna ging ik naar 
de vrijdag bij Janneke van 16.00 tot 17.00 en daar rijd ik nu 
nog steeds.

Mijn favoriete paard is Lorenzo en daar mag ik ook vaak op 
rijden. En mijn favoriete pony was Jantje, die nu helaas weg is 
van de manege. Met Jantje sta ik hieronder op de foto.
Als ik op vrijdag eerder vrij ben, ga ik vaak met mijn vriendin 
Nienke naar de manege en dan vind ik kinderfeestjes 
begeleiden altijd erg leuk. Ook het ruiterweekend vorige zomer was super leuk!

Ik vind het altijd gezellig op de manege. En alle paarden en pony’s zijn super lief !
Met vriendinnen kan ik altijd lachen en ik vind het een super manege!
Ik geef het hoofdstelletje door aan mijn vriendin Nienke Kimman.

Paardengroetjes van Carlijn





  Concours Hippique door Ali

Op verzoek van Ali plaatsen we haar stuk over het concours hippique nogmaals in zijn 
geheel.

Wist u dat het Concours Hippique op 7 januari 1946 werd opgericht. Vanaf die tijd is het 
concours toch wel iets bijzonders voor Eindhoven geweest. Met vele ups en downs.
Maanden eerder na een concours in Den Bosch, vonden Wim Mikkers, Piet de Vries, en 
Jaap van de Pol sr. dat er een concours in Eindhoven moest komen. Voor de oorlog 
werden er hier en daar wedstrijdjes georganiseerd, maar deze drie heren meenden dat er 
nu toch maar eens een permanent Hippisch gebeuren moest plaatsvinden. Deze oprich-
ters van het eerste uur gingen naar notaris Jansen, en er werd een Stichting opgericht.
In de statuten werd het doel van de stichting omschreven als ,,De paardensport en de 
paardenfokkerij op een zo hoog mogelijk peil te brengen”. In 1974 werd dit veranderd. 
En het doel van de stichting CHE werd ,,Medewerking en steun verlenen aan de 
paardensport”.

In de beginjaren bestond het bestuur voornamelijk uit leden van de Eindhovense
manege. Het eerste concours in Eindhoven werd gehouden op 23 Juni 1946 en wel op het
sportpark aan de Aalsterweg. Ik herinner mij nog dat in 1949 de prinsessen Beatrix en 
Irene met hun pony’s Peggy en Polly aan een jeugdrubriek deelnamen. Ook in de spring-
rubrieken kwam men bekende namen tegen zoals Prins Bernhard, ritmeester Gruppelaar, 
Jan Maathuis, Tjeerd Veldstraat, Johan Heins, Henk Nooren, Anton Ebben, enz.

In het begin werd er hard gewerkt door de 19 leden van bestuur, vooral wat betreft de 
financiële dekking. Er werd een garantiefonds gevormd ter dekking van de onkosten.
Het derde concours op 27 Juni 1948 ging niet door, omdat er op die datum de T.T.races in 
Assen waren. En in Valkenswaard de jaarlijkse processie. Het centraal Comité was het op 
dat moment niet eens met de datum, en het concours ging gewoon niet door. In die tijd 
werd er voor het eerst aan sponsoring gedacht, heel voorzichtig, want het was belangrijk 
om baas in eigen huis te blijven. Begin jaren ‘50 is het concours uitgeweken naar het 
terrein van pensionaat ‘Eikenburg’.

Daarna ging het fout. Negen jaar niets. Geen geld, geen terrein, en ondanks de subsidie 
van de gemeenten  F 740,-- was er een aanzienlijk tekort. Het bestuur had er schoon 
genoeg van, om steeds maar weer uit eigen zak bij te passen, en zij gaven er dan ook 
negen jaar de brui aan. Maar..... zoals het goede brabanders betaamt, bleef het gehele 
gezelschap bij elkaar en ze genoten van de gezellige bijeenkomsten.

In 1964 werd het een geslaagde comeback, mede dankzij de penningmeester van de 
Eindhovense Manege Henk Dellevoet. Na zijn aantreden kwam er schot in de sponsoring.
In zijn eentje bereikte hij de volledige kostendekking van het concours, dat op 5 juli
werd gehouden. In 1965 en 1966 werden er weer concoursen op het sportpark aan de 
Aalsterweg georganiseerd, en deze verliepen opnieuw naar ieders zin. In 1967 verhuist 
het CHE naar Heliport, het werd een groot succes.



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



Er was een strodorp ontworpen door binnenhuisarchitect Jos Smulders.Met een groot 
aantal stands, een geweldige barbecue, een champagne- en biertent, werd er nogal wat 
ruimte in beslag genomen, daardoor werden de dressuur en de tuigpaardenrubrieken ge-
schrapt. In 1968 het laatste concours op Heliport. Men kwam op het idee om een rubriek 
hoogtesprong te organiseren. Daar had men nogal wat speciale springbomen voor nodig!
Die waren er natuurlijk te weinig, want men had er niet op gerekend dat er nogal
wat bomen kapot gesprongen werden. En door gebrek aan materiaal kon de hoogte-
sprong niet boven 2.05 meter uitkomen. Omdat er niet hoger gebouwd kon worden, 
werden Hans Horn en Harry Wouters v.d. Oudenweyer beide als eerste geplaatst.
Het was inmiddels 8 uur en hartstikke donker, maar het publiek dat volledig onder de
indruk was van het hele gebeuren,bleef zitten tot en met de prijsuitreiking.

In 1969, 1970 en 1971 werden de concoursen gehouden op het sportpark Woensel
aan de Oude Bosche Baan. In die jaren kreeg het CHE een eigen logo. Het logo werd ont-
worpen door Jan Kothuis uit Nuenen. Dit logo kreeg de Leendenaar Jan Winters, waarom 
weet ik niet, die het op zijn beurt weer aan het CHE overdroeg.

1972!! Het belangrijkste jaar in de geschiedenis van CHE. Het concours verhuisde naar 
de Speelweide aan de Karpendonkse Plas. Dit ging ook niet allemaal even makkelijk.
Een concours op dit terrein, daar voelde de gemeente niets voor. Er moest onderhandeld 
worden, en door bemoeienis van bestuurslid Piet van de Boomen, ging men overstag.
Er waren natuurlijk voorwaarden aan verbonden. Men mocht geen entree heffen en de 
speelweide moest tijdens het concours toegankelijk blijven voor andere bezoekers.
Daar stond tegenover dat de gemeente het terrein gratis ter beschikking stelde.
Ieder jaar moest er opnieuw een aanvraag ingediend worden.

In 1974 was er even paniek,want de ambtenaren van de gemeente vonden dat het 
terrein rust moest hebben. Dat betekende dat het CHE naar het Philips de Jongh Wan-
delpark moest uitwijken. Na veel gepraat over en weer ging dat gelukkig niet door. Men 
vond het ook te ver weg. In dat jaar werd er ook een vaste parcoursbouwer aangesteld.
Theo van Vugt uit  Helvoirt, hij heeft 25 jaar lang de parcoursen ontworpen, en bij het
parcours opbouwen werd hij tot 1985 geassisteerd door Cees van de Pol sr. Theo was ook 
de ontwerper van het Derby parcours, dat het concours Eindhoven een bijzonder karakter 
heeft gegeven. 

In 1977 stond de hoogtesprong ter discussie. Een spectaculaire rubriek. Deze was in 
1976 geschrapt, werd in 1977 in ere hersteld en een jaar later voorgoed uit het program-
ma geschrapt. Toen ging het gebeuren: de eerste Derby in Eindhoven was op 15 mei 
1983. Er was een grote wal aangelegd als aanloop naar de eerste Derby. Het werd een 
vierdaags concours. Prijzengeld naar 35.000.- gulden. Eigen beheer van catering, en dat 
was maar wat gezellig in de grote tent. Het parcours was inmiddels uitgebreid met een 
Ierse Wal en een Pulvermans Grab. Het zag er indrukwekkend uit.

Een goede vondst was, dat het publiek voor aanvang van de Derby, het parcours mocht
verkennen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. 
De nieuwe voorzitter Chris Wouters belaste zich hoofdzakelijk met het werven van spon-
sors. Dat had tot resultaat dat Philips de sponsor werd van de Derby. En vanaf dat jaar 
werd het de Philips Derby genoemd.



In 1985 kreeg Eindhoven voor het eerst een internationale status. Het prijzengeld was 
inmiddels al gestegen tot 85.000 gulden. Het 40-jarig bestaan was een groot feest.
Van 8 tot 11 mei 1986  was Eindhoven voor het eerst CSI, een officieel internationaal
toernooi. Prins Bernhard reikte aan het eind van de Derby de prijzen uit.
Daar er niemand foutloos was gebleven, startten er 7 combinaties met 4 fouten in de
barrage. De winnaar werd uiteindelijk Hugo Simon met zijn paard De Freak.
In 1988 won WoutJan van der Schans de Derby, om dit staaltje in 1989 en 1990 te
herhalen.

50 JARIG BESTAAN! 1996.
Henk van de Pol wint de Derby. Koningin Beatrix reikt de prijzen uit. Een onvergetelijk 
hoofdstuk uit de rijke historie van het jubilerende CHE. Onvergetelijk: dat notabene een 
kleinzoon van een van de oprichters Jaap van de Pol sr. de Derby wint. Maar vooral een 
winnaar, waar men 13 jaar op heeft gewacht. Een volbloed Eindhovenaar!

Tot 2011 hebben we al die jaren telkens weer genoten van dit 4 daags evenement.
Heel veel toeschouwers op zaterdag bij de Jack Russel show. Op Hemelvaartsdag de 
Lady’s Day. De koetsentocht, een prachtig schouwspel. En dan in 2012 en 2013 gaat het 
concours weer niet door. Vanwege crisis, niet voldoende sponsors, enz.

Maar....gelukkig zijn er weer zeer enthousiaste mensen bij elkaar gekomen, die het 
mogelijk maken dat het CHE dit jaar 2014 weer van start gaat. Wim van der Leegte en 
Rob van Gijzel zijn als adviseurs aangetrokken. 

foto van Wendy Scholten, Henk vd Pol met Zidane
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Naast voorzitter Leo van Berkel, bestaat het bestuur uit drie springruiters: Erik van de 
Vleuten, Leopold van Asten en Frans Wijlaars die de laatste Derby op zijn naam schreef, 
verder Josje van Dijck, Gert-Jan van Gerwen, Bart Schellekens, Peter Slaats en Frank 
Stroeken.

Ik wens al deze mensen heel veel succes toe en spreek de hoop uit, dat 2014 weer
een nieuwe start is voor heel veel jaren Hippisch genot.

OP NAAR HET 70-JARIG BESTAAN IN 2016 !!!!!!!

Groet, Ali van de Pol



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2014
De kwartaalkaart bevat 13 lessen en is geldig in het betreffende kwartaal. Een les die 24 
uur vantevoren wordt afgemeld, kun je in overleg inhalen. Deze dient in hetzelfde 
kwartaal te worden ingehaald (maximaal 2 inhaallessen per kwartaal).

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. 

IBAN NL55RABO0101182287 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 2014
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) 3,75 *
KNHS basisafdracht 7,00 *
KNHS contributie 10,75 *
KNHS abonnement Paard & Sport   32,50 (half jaar 17,00)*
*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startpas

Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
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 30,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 335,00
Pony per maand - boxje 287,00






