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Bestuursmededelingen 
Het bestuur wenst alle leden, donateurs, sponsoren en 
vrienden van de VEM prettige feestdagen en een goed en 
gezond 2015.

Op 2 maart 2015 is de  Algemene Ledenvergadering van 
de VEM in de Foyer van de Eindhovense Manege.
5 leden van het huidige bestuur moeten conform de 
statuten aftreden en kunnen zich weer herkiesbaar 
stellen voor een periode van 2 jaar.

Heb je interesse in een bestuursfunctie stuur dan een 
e-mail met daarin je adresgegevens met een korte 
motivatie naar: vereniging@eindhovensemanege.nl.
Voor meer informatie kun je altijd terecht bij de 
bestuursleden van de VEM; Ad Kuipers, Brigitte 
Dijstelbloem, Ben Laauwen, Femke Hoffman, Marie-Claire 
Wijnen, Nicolette van Kempen en/of Trudy Vosters.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
24-10 Carlijn Billet
26-10 Ingrid Elbersen
26-10 Daphne Fuglistahler
28-10 Lian Stappers
31-10 Busi Huits
31-10 Nalino Karsmakers
15-11 Fenna van Valkenburg
22-11 Iris Wijers
03-12 Emilie Verstraeten
06-12 Esmee v.d. Aalst
09-12 Merel van Boxtel
09-12 Anne Zomer
11-12 Marina Ostojic
11-12 Shannen v.d. Pragt
12-12 Lisa Holleman

Algemene Penotti
Keuring??

Agenda
3 januari 2015 Slipjacht

3 januari 2015 Nieuwjaarsreceptie

18 januari 2015 FNRS Dressuur

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

14 mei 2015 Ochtendglorenrit

24/25 mei 2015 Pinksterrit(ten)

31 mei 2015 Verrassingswedstrijd/
  behendigheid

14 juni 2015 FNRS dressuur

20 juni 2015 BBQ en midzomeravond-
  feest

28 juni 2015 Oriëntatierit

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



 Mendag

Geslaagde Mendag op de Eindhovense Manege

Zondag 12 oktober was het zover, de 2e mendag voor de MEM club (Menners 
Eindhovense Manege), georganiseerd door Leonne van Gestel.

We werden door Judith ontvangen met koffie en gebak. Vervolgens deed Leonne het 
openingswoord en kregen we de instructie. We begonnen met de vaardigheidsproef. Dat 
gebeurde in de grote springpiste. De pionnen met de ballen erop stonden al op ons te 
wachten. Na het parcours lopen gingen de eerste 2 aanspanningen zich klaar maken. 
Het deelnemersveld bestond uit 9 aanspanningen met 20 menners.

Reglement Vaardigheid :
13 poorten, 18 doorgangen. Parcours wordt 2 maal  gereden.
Verreden in handicap.
• Hobbyklasse:   220 meter per minuut
• Wedstrijdklasse klasse 1 tm 3:  240 meter per minuut 
• Wedstrijdklasse klasse 4:   250 meter per minuut



Regels:
- Starten na de bel
- Helm op voor rijder en groom
- Zweep in de hand
- Groom mag gaan verzitten of staan en aanwijzingen geven. Niet aan de leidsels  
 komen, alleen in noodgevallen ! Anders uitsluiting deelnemer.
- 1 bal van de pion rijden is 3 strafpunten
- Tijdoverschrijding 0,5 strafpunt per seconde
- Er wordt geklokt met een stopwatch: minuten en seconden, naar boven 
 afgerond.
- Afstappen groom 5 strafpunten. 2e keer 10, 3e keer uitsluiting.
- Afrijden/omverrijden overige elementen (niet zijnde het te rijden element) 
 is 3 strafpunten.
- Stilstaan in het parcours / achterwaarts/ weigeringen betekent een 
 ongehoorzaamheid. 1e maal 5 strafpunten, 2e maal 10, 3e maal uitsluiting.
- Fout parcours is uitsluiting !

Degene met het minst aantal strafpunten is de winnaar en dat was deze keer
Ron Eijkemans
De 2 mystery guests, Henk vd Pol en Paul van Herten, beide heren voor de eerste keer 
aan de leidsels, deden het heel goed. (en vonden het ook leuk om te doen…)
Aansluitend was er een puzzelrit van ongeveer 1 -1 ½ uur rijden, met een stop bij de 
“hut van Mie Pils”. 
Vervolgens gingen de menners de paarden verzorgen en werd er uiteraard gedronken op 
een super gezellige ontspannen dag. Cis had gezorgd voor een heerlijk gebraden varken.
Ik denk dat ik mag spreken namens iedereen, nogmaals Leonne en Judith dankjewel voor 
de gezellige dag en hopelijk tot volgend jaar!
Dominique 



 Nieuw lid: Linda

Hallo, ik ben Linda en ik ben 14 jaar. Ik ben begonnen met paardrijden in groep 4 en ik 
rijd nu dus ruim 7 jaar paard. Voordat ik op de Eindhovense Manege ging rijden, reed ik 
op manege pck-eersel in Eersel. Daar heb ik 4 jaar op pony’s gereden. Door 
veranderingen van de lestijden hebben mijn ouders en ik toen besloten om een andere 
manege te zoeken om paard te rijden. 

We zijn toen op de Eindhovense Manege gaan kijken en dit beviel ons direct. Ik ben 
begonnen op de zaterdagochtend les, van 10:00 tot 11:00 uur. Dit kon ik helaas niet 
meer doen, omdat ik dan in de knoop kwam met turnen. Maar ik wilde heel graag 
doorgaan met paardrijden, dus hebben we naar een ander lesmoment gezocht. Toen 
zijn we uitgekomen op de dinsdagavond les van 20:00 tot 21:00. Ik rijd daar nu ruim 2 
maanden mee in de les en het bevalt me heel goed.

Ik ga elke dinsdag met veel plezier naar de les. Ik vind veel paarden en pony’s heel fijn 
en lief, maar vooral Emily en Bandito vind ik heerlijk om op te rijden.
Ik hoop dat ik nog lang door kan gaan met paardrijden.

Groetjes Linda



Het is nog steeds niet duidelijk voor iedereen wanneer je nu in kunt halen.
Vandaar dit stukje om het nog een keer duidelijk uit te leggen.
De kwartalen lopen van 1 Februari t/m 30 April (kwartaal 1), 1 Mei t/m 31 Juli (kwartaal 
2), 1 Augustus t/m 31 Oktober  (kwartaal 3) en 1 November t/m 30 Januari (kwartaal 4)
Je mag 2 lessen per kwartaal inhalen maar wel in hetzelfde kwartaal.
Deze les moet dan wel 24 uur vantevoren zijn afgemeld, ook bij ziekte geldt deze regel.
Als er dus in de laatste week van je kwartaal een vakantie is dan moet je deze les van 
tevoren inhalen.

Nu met kerst en nieuwjaar moet je dus ook al je lessen inhalen, als alle klanten de 
laatste week willen inhalen, is er waarschijnlijk geen plek meer en ben je de les kwijt.
Er mogen maar max. 12 ruiters in een les dus vol=vol.
Iedereen wil optimaal les en als er telkens inhalers bij rijden is dat voor niemand prettig 
wanneer de les dan te druk wordt. Probeer dus zo min mogelijk te schuiven met je les.
Als je weet dat je op vakantie gaat, plan dan een inhaalles voor je vertrekt.
Het staat duidelijk aangeplakt hoe de kwartalen lopen en hoeveel lessen je in mag halen.
De zomervakantie valt in het 2de en 3de kwartaal.
Als er iets niet duidelijk is dan kun je het natuurlijk altijd vragen.
Groeten Trudy

Kwartalen en inhalen



Het Hoofdstelletje

Hoi, ik ben Mirre Barten. En ik ben 11 jaar oud. Ik zit in 
groep 7 van de Regenboog. Ik hou van dieren, zingen en 
doe ook nog aan roller derby. Maar paardrijden vind ik super.

Ik vind paardrijden leuk omdat ik het mooie dieren vind.
En ze kunnen zo hard rennen! Vooral Kevin. Kevin is dan ook 
mijn lievelingsdier! Hij is mijn beste vriend op de manege. 

Ik heb nu les op vrijdagmiddag om 4 uur. Ik rij al zeker een 
jaar. Soms mag ik ook paardrijden als ik bij mijn oma logeer. 
Dan mag ik zonder zadel rijden. Dat is ook heel stoer.

Op de manege leer ik ook nieuwe vrienden kennen, dat is fijn. Mijn beste vriendin op de 
manege is Boesie. We hebben samen veel lol tijdens de les. Ik weet niet zeker of ik haar 
naam goed schrijf, maar daar kom ik nog wel achter.

Doei en groetjes van Mirre

De vorige keer heeft Tim het hoofdstelletje doorgegeven aan Busi Huits, Busi stuur jij je 
stukje naar ons toe?



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Nieuw op stal: Icaro

Graag wil ik mij eens voorstellen via het mooie clubblad van de Vereniging Eindhovense 
Manege. De meesten van jullie hebben mij al gezien de afgelopen maanden op de Eind-
hovense Manege, waar ik vanaf juli dit jaar op stal sta, en meteen hoor ik dan “wat is 
dat een groot en mooi paard”. Dat vind ik erg leuk om te horen en probeer mij dan nog 
groter te maken. Mijn nieuwe baasje krijgt dan altijd de vraag, hoe groot ik wel niet ben? 
Het is een keer gemeten maar de stokmaat van de hoefsmid waarmee de schofthoogte 
bij paarden gemeten wordt ging maar tot 182 cm en moest een stukje van de grond 
getild worden om op mijn schoft te komen.

Ik ben circa 184 cm hoog  en geboren op 2 juni 2008 bij een paardenfokker in Laakdal 
België als hengst. Volgens de kenners heb ik springbloed door mijn aderen lopen omdat 
mijn grootvader van vaders kant de hengst Quidam de Revel is en mijn overgrootvader 
van moeders kant de hengst Nimmerdor is. Omdat ik in België geboren ben, heb ik een 
Belgisch Warmbloed Paard (BWP) paspoort. 
Het zal allemaal wel zo zijn maar het feit is dat ik nu een ruin ben en dat ik het wel leuk 
vind om over hindernissen en sloten te springen maar nu eenmaal niet de bouw heb om 
een top springpaard te worden.



Wel heb ik in België deelgenomen aan diverse springwedstrijden voor 4 en 5 jarige 
springpaarden en was regelmatig hoog geklasseerd.
Mijn toenmalige eigenaren kregen onderling ruzie en zoals dat meestal gaat bij 
scheidingen zijn wij (dieren) weer de dupe,  ik werd niet goed verzorgd, was daardoor 
erg mager geworden en had een slechte conditie.

Gelukkig ben ik sinds juli terecht gekomen op een goede plek, en nog wel in Nederland, 
op de Eindhovense Manege. Het was in het begin wennen aan het eten en alle paarden 
om mij heen. Nu sta ik zelfs in de grootste box van de manege, direct als je de stallen 
inkomt vanuit de Foyer aan de linkerkant. Wel heb ik nog geen mooi naamplaatje met 
daarop mij naam in grote zwarte letters maar dat komt nog wel.

Extra voer en supplementen krijg ik om weer op conditie te komen, aan te sterken en 
meer spieren te krijgen want mijn nieuwe baasje heeft grootse plannen met mij.
Op dit moment doen we veel conditietrainingsritjes in de mooie bossen bij de manege en 
ik heb al enkele springlessen op woensdagavond gehad. 
Het rijden van slipjachten van de Veluwe Hunt is de grote passie van mijn nieuwe baasje 
en samen hebben we er al enkele gereden. Het jachtrijden vind ik leuk alleen moet ik wel 
wennen aan alle drukte er omheen zoals de Hubertus jacht in Heeze. 



Wist je dat…

...Een paard tot wel 50 liter per dag drinkt? 

...Het oudste paard ter wereld 62 jaar is geworden? 

...Het grootste paard een stokmaat van 2.19 m heeft? 

...Het snelste paard een snelheid van 68.8 km per uur kon 
lopen? 

...Mensen ook paardenmelk kunnen drinken? 

...Er blinde geleide pony’s bestaan? 

...Een paard ook vrienden maakt? 

...Paarden veel beter horen dan mensen? 

...Een paard een vlieg op zijn vacht kan voelen? 

...De verste sprong die ooit is gesprongen door een paard 8.70 meter is?

Op de kleurenpagina’s foto’s van Sinterklaas op de manege, 
gemaakt door Jacqueline Vermeulen.

De Hubertusjacht werd voor het eerst verreden in de bossen van Heeze en Someren met 
vertrek en aankomst op  het kasteeltje in Heeze. Ruim 50 paarden en 30 honden die 
deelnamen aan de slipjacht met ook nog eens veel publiek en de warmste 1 november 
sinds heel lang geleden. Het  werd mij een beetje te veel en ik maakte mij dan ook erg 
druk.

Volgens mijn baasje komt dat wel goed als ik meer ervaring krijg in het jachtrijden.
Daarom oefenen we veel in de bossen op onverwachte situaties, springen over sloten, 
omgevallen bomen, hagen, hekken en door waterplassen en meertjes lopen.
 
Gelukkig ben ik niet bang uitgevallen en wil alles wel proberen, mijn baasje heeft veel 
geduld met mij als een keer iets niet lukt of als ik eerst eens wil kijken hoe breed of diep 
de sloot of het water is waar overheen of doorheen moet worden gelopen.
Als er nog vragen zijn of als iemand iets wil weten over mij vraag het aan mijn huidige 
eigenaar en geef mij niet van alles te eten want ik word goed verzorgd door het 
personeel van de manege en mijn eigenaar(s); de familie Kuipers.

Paardenweetjes











Hoi!
Sommige van jullie zullen mij nog van een aantal jaar 
geleden herkennen. Ik ben Leoni Wenstedt, 25 jaar. Ik 
ben begonnen met rijden toen ik 10 was, op donderdag 
bij Trudy in de les. Toen was Alfred mijn favoriet! 
In 2002 heb ik een eigen paardje gekregen, Rinka, een 
eigenwijze fjord. Daar heb ik met veel plezier mee gereden, onder andere in de ponyclub 
die er toen was met les van Ali. 

In 2007 heb ik Rinka helaas moeten verkopen toen ik besloten had om een jaar High-
school in Amerika te gaan doen. Maar voor de mensen die zich afvragen waar ze terecht 
is gekomen: ze staat nog steeds lekker op de wei in Limburg zich vol te eten! 
Eenmaal terug uit Amerika ben ik gaan studeren, en daardoor had ik geen tijd (en geld, 
student hè!) om weer te kunnen gaan rijden. Afgelopen zomer ben ik tijdens een 
vakantie in Frankrijk een buitenrit gaan maken, en toen begon het toch weer te 
kriebelen. 

Ster van de stal
Epona



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



  Bedankt!

Dus eenmaal thuis heb ik aan mijn buurvrouw ( die ook op de manege rijdt) gevraagd of 
er nog plek in een leuke les was. Dat is uiteindelijk de 9 uur les op dinsdag avond 
geworden. 

Ik rij nu al weer een maand of 3, en het bevalt me weer goed! De afgelopen tijd rij ik 
veel op Epona, een mooi paardje wat te leen is uit Nieuwvliet. Epona kan soms snel zijn, 
en een beetje onzeker, maar als je rustig rijdt loopt ze als een tierelier! Ik hoop dus stie-
kem (en met mij nog meer mensen, denk ik) dat ze voorgoed op de manege mag blijven! 
Misschien zie ik jullie een keer op stal! 

Groetjes, 
Leoni (& Epona!) 

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

Namens de redactie iedereen die aan de Chambrière heeft meegewerkt en stukjes heeft 
aangeleverd: super bedankt!

Wij wensen iedereen gezellige 
feestdagen en een gelukkig 

2015 met veel paardrijplezier!

Een speciaal bedankje voor Bianca, die een moeilijk jaar achter de rug heeft, maar 
ondanks dat zich toch enorm heeft ingezet om alle stukjes iedere keer weer op tijd 
binnen te krijgen. Super Bianca, echt top!

Hopelijk kunnen we ook volgend jaar weer op jullie rekenen! Weet je iets leuks, of heb je 
een idee wat je graag zou willen zien in de Chambrière, laat het ons weten:

redactie@eindhovensemanege.nl

Groet,
Caroline



Rick onderweg

Rick volgt de opleiding vormgeving en mediatechniek aan het Sint Lucas en moest 
daarvoor een opdracht doen.
De opdracht was: de weg van thuis naar school laten zien op een originele, creatieve 
manier. Heel fijn dat er dan mensen zijn op de manege die hem daarbij wilden helpen. Zo 
kon Rick zijn weg fotograferen en filmen met paard en wagen. 
Ad Kuipers heel hartelijk bedankt voor je medewerking.





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



Giftige planten
De meeste paarden eten geen giftige planten wanneer er voldoende gras of ander ruw-
voer beschikbaar is. Maar wanneer er minder aanbod is, zoals in het najaar en de winter, 
worden sommige minder kieskeurig en eten ze planten die ze normaal gesproken laten 
staan.

In gedroogd of geconserveerd voer zoals hooi en kuil herkennen paarden allerlei giftige 
planten niet en daardoor kunnen problemen ontstaan.

Jacobskruiskruid
Dit is een meerjarige plant met mooie gele bloemetjes. Paarden zullen in een wei deze 
plant alleen maar eten als ze echt dreigen te verhongeren. In hooi wordt deze plant 
echter niet herkend. De gevolgen van het eten zijn meestal heel sluipend, doordat de 
lever wordt aangetast. Als er problemen optreden is de lever vaak al voor meer dan 70% 
beschadigd.

Vingerhoedskruid
Heeft prachtige paarse of witte bloemen. Gedroogd kan 25 gram bladeren al dodelijk zijn.

Eikels
Met name groene eikels zijn giftig, maar ook eikenbladeren zijn niet ongevaarlijk.

Taxus
Is zeer giftig, zet je paard niet vast naast een taxus.

Esdoorn
Hiervan leveren de zaden problemen op.

Het is dus belangrijk om goed op te letten wat er rond een wei wordt geplant, planten die 
niet in of om een weiland horen verwijderen, zorgen dat er altijd voldoende gras staat en 
anders voldoende goed ruwvoer bij te voeren.
Tuinafval mag nooit in de wei gegooid worden.

Bron: Paard & Sport

plaatje:
geel Jacobskruiskruid



Seabiscuit
Seabiscuit was één van de meest opmerkelijke volbloed renpaarden in de geschiedenis. 
Van 1936 tot 1940, drongen Amerikanen zich naar de circuits om te zien hoe een klein, 
log renpaard een kampioen werd. Hij had een lastige gang maar liep met dominerende 
snelheid; Hij was zachtaardig maar ook fel en hij was koppig totdat hij leerde samen te 
werken. Zijn minderwaardige optredens als jong renpaard leidde later tot grote 
dominantie op de grasmat.

Hoewel Seabiscuit een afstammeling was van de legendarische Man o ‘ War en zijn 
knappe zoon “Hard Tack”, leek Seabiscuit weinig gemeen te hebben met zijn vorstelijke 
voorouders. Zijn lichaam was dik, zijn benen waren stomp en zijn staart was onvolgroeid. 
Zijn linker voorpoot sloeg wild uit als hij liep; ze noemden dit zelfs de ”eggbeater gait”.
Erger nog, als een jong paard, toonde Seabiscuit  weinig belangstelling in het rennen op 
volle snelheid. “Hij was lui,” beweerde James Fitzsimmons, Seabiscuit eerste 
trainer, “doodlui.” Wanneer je terugblikt hadden zijn slechte prestaties en houding meer 
te maken met de manier waarop hij werd behandeld dan met zijn vermogen of karakter. 
Als een driejarige had hij al 43 wedstrijden gelopen, dat is meer dan veel volbloeden 
voltooien in hun hele carrière.



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

Tip

Kadotip: 

Paard-opoly, een leuk spel voor de paardenliefhebber.

O.a. gezien bij Ruiterstad.

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



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






