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Bestuursmededelingen 
Dankzij de inzet van het personeel van de Eindhovense 
Manege en met hulp van vrijwilligers zijn de ponykam-
pen, de spring- en dressuurwedstrijden tijdens de 
afgelopen vakantie periode uitstekend verlopen. Dank 
hiervoor!

De planning van alle activiteiten voor de komende winter-
periode staan op de website van de Eindhovense Manege.

Op 26 september worden alle vrijwillig(ster)s en 
sponsoren in het zonnetje gezet door de directie van de 
Eindhovense Manege en het bestuur van de Vereniging 
Eindhovense Manege.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
16-06 Bieke Janssen
16-06 Lea van Geffen
25-06 Sanne van Lieshout (2x)
23-07 Annabel Smits
12-08 Loes van Gemert
13-08 Debbie van Dorst
18-08 Bo van Eeden
18-08  Karlijn Scheepens

Agenda
      
   
11-13 sep 2015 KNHS Springen paarden

26 sep 2015 Helpersfeest (alleen op
  uitnodiging)

4 oktober 2015 FNRS Dressuur

11 okt 2015 Mendag

8 nov 2015 FNRS Dressuur

29 nov 2015 Sinterklaaswedstrijd

25/26 dec 2015 Kerstrit(ten)

2 jan 2016 Slipjacht Waalre

2 jan 2016 Nieuwjaarsborrel

10 jan 2016 FNRS Dressuur

31 jan 2016 Verrassingswedstrijd

29 feb 2016 Algemene Leden-
  vergadering VEM

6 maart 2016 FNRS Dressuur

27/28 mrt 2016 Paasrit(ten)

10 april 2016 FNRS Dressuur

5 mei 2016 Ochtendglorenrit

15/16 mei 2016 Pinksterrit(ten)

22 mei 2016 Behendigheidswedstrijd

12 juni 2016 FNRS Dressuur

3 juli 2016 Oriëntatierit en BBQ

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



 Vrijwilligers aan het woord

De Vereniging Eindhovense Manege, VEM, organiseert vele activiteiten op de Eindhovense 
manege, hiervoor zijn activiteiten commissies opgericht die de organisatie van de wed-
strijden en evenementen op zich nemen.
Voor de KNHS spring- en dressuur wedstrijden paarden en pony’s is de naam van de acti-
viteiten commissie,  Stichting Horse Events Eindhoven, kortweg SHEE.
Voor de wedstrijden is een activiteiten commissie opgericht met Stichting als rechtsvorm.
Deze stichting heeft een eigen bestuur en is financieel én operationeel verantwoordelijk 
voor het organiseren van de KNHS wedstrijden. Deze wedstrijden worden altijd in de 
zomer periode georganiseerd op de wedstrijdterreinen achter de Eindhovense manege.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VEM legt het bestuur van de SHEE  verant-
woordelijkheid af aan de leden van de VEM. 
Andere activiteiten commissies organiseren, oriëntatieritten, FNRS dressuurwedstrijden 
voor manege ruiters, aangespannen/menactiviteiten, de diverse buitenritten, Chambriere 
enzovoort.
Voor alle activiteiten zetten vele vrijwilligers zich in.

De informatie in dit artikel gaat over de KNHS wedstrijden georganiseerd door de SHEE 
op de terreinen van de Eindhovense manege.
Op een drukke wedstrijd dag voor bijvoorbeeld “springen paarden” hebben we meer dan 
200 combinaties of starts,  dat betekent veel vrachtwagens, trailers, ruiters, paarden, 
grooms en publiek. Om zo’n dag soepel te laten verlopen hebben we een strakke orga-
nisatie nodig en hulp van veel vrijwilligers! Naast het helpen tijdens de wedstrijd, is het 
ook vooral een hele gezellige aangelegenheid! En zie je de hele dag paardensport, iets 
wat we toch allemaal leuk vinden!

In dit stukje kan je lezen welke taken er zoal zijn voor vrijwilligers. Vind je een taak 
leuk, meld je dan ook zeker aan om eens te komen helpen of mee te lopen om te kijken 
of je het leuk vindt. We kunnen jouw hulp altijd gebruiken!  De voorbereiding , plan-
ning, aanvragen wedstrijd bij de KNHS,  regelen van juryleden en parcoursbouwers,  het 
onderhouden van de website voor het inschrijven van de deelnemers,  het maken van de 
startlijsten,  achteraf na de wedstrijd de informatie sturen naar de KNHS en het opruimen 
van de materialen vergt ook veel inzet van, gelukkig, vast team vrijwilligers waarvan de 
meeste in het bestuur zitten van de SHEE.
Hierover zullen we in een volgende Chambrière meer vertellen.

Parcours opbouwen en ombouwen – Susanne Colen

Hallo allemaal, 
Mij is gevraagd om een klein stukje te schrijven over het opbouwen en ombouwen van 
het parcours tijdens de wedstrijden. Dit om jullie zo een beter beeld te geven van wat 
het inhoudt en dat jullie je de volgende keer massaal allemaal aanmelden om mee te 
helpen :)



Tijdens de springwedstrijden die georganiseerd worden, staan de hindernissen in de bak 
en moeten de ruiters en amazones allemaal een parcours afleggen. Dit parcours is ge-
maakt/ontworpen door een parcoursbouwer. Deze mannen/vrouwen hebben allemaal een 
opleiding hiervoor gevolgd. Het is namelijk niet zo dat je maar wat hindernissen klaar 
kan zetten en dat iedereen erover heen kan springen. Je ziet de ruiters en amazones ook 
altijd het parcours verkennen (zoals ze dit noemen) om te zien welke “route” ze moeten 
rijden en wat de afstanden tussen de hindernissen zijn. Dit heeft alles te maken met de 
passen die een paard maakt en of dat je dan goed bij een hindernis uit kan komen. Om 
terug te komen op het opbouwen en ombouwen van het parcours, dit doe je dus samen 
met de parcoursbouwer. Deze man/vrouw heeft een parcours ontworpen op papier en 
het is dan de bedoeling dat je samen met deze persoon en natuurlijk andere vrijwilligers 
de hindernissen zo neer gaat zetten dat je dus een parcours krijgt. Je ziet de parcours-
bouwer ook altijd met een meetlint lopen om zo de afstanden tussen de hindernissen te 
meten en te zorgen dat deze kloppen. 
 
Als de wedstrijd op zaterdagochtend start, dan wordt het parcours op vrijdagavond altijd 
in gereedheid gebracht. Dus kom gerust een keer kijken/helpen om te zien hoe dat dit 
werkt. Tijdens de verschillende rubrieken wordt het parcours meestal omgebouwd of al-
leen in hoogte veranderd. Als het parcours toch wordt omgebouwd, is het de bedoeling 
dat de hindernissen op een andere plek komen te staan. Dit is weer aan de hand van de 
tekening die de parcoursbouwer heeft gemaakt. Het is allemaal niet heel moeilijk, zorg 
dat je goed luistert en kijkt op de tekening. Dan kunnen wij jouw hulp zeker goed gebrui-
ken.
 
Ik hoop dat naar aanleiding van dit stukje het e.e.a. duidelijker is. Helpen met een wed-
strijd is zeker heel leuk, dus meld je aan!
 
Groetjes Susanne

Ringmeester – Joyce Witlox

Hallo allemaal,
Als vrijwilliger ben ik begonnen in het parcours, balkjes rapen en poep scheppen. Uit 
nood geboren werd ik ineens benoemd tot ringmeester en dat bleek een erg leuke klus! 
Ik roep de ruiters die aan het losrijden zijn op het voorterrein naar de wedstrijdring als 
ze aan de beurt zijn, ben contactpersoon tussen ruiter en jurytoren, laat de jury weten 
welke combinatie in de ring is en ben het eerste aanspreekpunt voor de meeste ruiters 
en grooms. Soms is het wel eens lastig met ruiters die zich niet helemaal aan de regels 
houden of een klacht hebben en moet ik dat snel op kunnen lossen. Een uitdagende, 
maar leuke functie binnen de diverse taken tijdens wedstrijden. Het is vaak erg gezellig 
met de ruiters en andere vrijwilligers, grapjes hier en daar en je leert veel mensen 
kennen! 

Groetjes Joyce



Het secretariaat – Anneloes Boers, Simone Henselmans, Femke Hoffman, Nico-
lette van Kempen

Hallo allemaal,
Natuurlijk kan een vereniging niet zonder vrijwilligers, dat is wel bij iedereen bekend. 
Activiteiten organiseren zonder  vrijwilligers is ook niet mogelijk. Zo hebben wij ons, 
afzonderlijk van elkaar, inmiddels al weer enkele jaren geleden gemeld voor de taak van 
het secretariaat tijdens de KNHS springwedstrijden gedurende het buitenseizoen.
Bij sommige misschien bekend wat het inhoudt maar vele ook niet, vandaar dat we het 
even kort uitleggen. 
Er worden binnen de SHEE dressuur en spring wedstrijden georganiseerd. Ruiters en 
amazones moeten zich hiervoor aanmelden via het inschrijfsysteem. Op de dag van de 
wedstrijd staan alle ruiters geordend op klasse in een systeem, het “concoursprogram-
ma”.

Omdat wij werken met computers tijdens de wedstrijd kunnen we het programma ter 
plekke openen. Ruiters komen zich bij ons melden en moeten meestal nog hun inschrijf-
geld betalen.
Een van ons controleert of de ruiters met de juiste paarden op de startlijst staan en de 
ander werkt de financiële verplichtingen af.
Voordat de rubriek begint, maken we startlijsten zodat de ruiters kunnen zien op welke 
plaats ze moeten starten. Wanneer een ruiter met meerdere paarden rijdt, zorgen we dat 
ze ver genoeg uit elkaar staan, zodat ze tijd hebben om op te zadelen en los te rijden. 

Zodra de wedstrijd begint draaien wij een startlijst uit voor de jury en ringmeester van de 
eerste rubriek. Dan kan alles beginnen. Wij maken ondertussen de prijzen klaar. Doordat 
bij de jury ook iemand ter plekke de uitslagen invoert in het systeem, hebben we ook 
meteen een overzicht van de klasseringen.
Ondertussen maken we de startlijst voor de volgende rubriek klaar. Zo gaan we ongeveer 
de hele dag door. Meestal is het ‘s morgens wat drukker omdat de meeste ruiters zich 
komen melden en
willen betalen. 

Bovenstaande gaat over een springwedstrijd. Bij een dressuurwedstrijd krijg je ook een 
overzicht van alle ruiters en amazones ingedeeld in de juiste klasse. Ook zij komen zich 
bij ons melden en eventueel nog hun inschrijfgeld betalen. Als zij hun proef gereden heb-
ben moeten we de behaalde cijfers nog in de computer zetten zodat we een uitslag krij-
gen. Ook daar moeten dan de prijzen voor klaargelegd worden. Uiteindelijk moet je aan 
het einde van de wedstrijd de juryleden ook hun vergoeding nog geven en alles afsluiten, 
kas tellen etc.

Omdat we inmiddels al even op het secretariaat zitten, verloopt het (meestal) soepel en 
hebben we tijd voor een praatje met de ruiters en elkaar. Gezelligheid is ook erg belang-
rijk ;)!!
Natuurlijk moeten we zorgen dat alles goed verloopt en alle uitslagen goed verstuurd 
kunnen worden naar de KNHS, dit wordt gedaan door Henk Smetsers van de SHEE. En 
soms heb je te maken met wat storingen en dan is het van groot belang om gewoon 
rustig te blijven en het probleem op te lossen. 



Kortom een leuke taak tijdens de wedstrijden! Spreekt dit je aan, meld je dan bij een van 
de 4 mensen die momenteel op het secretariaat zitten en kom een keertje meelopen! 
Dan krijg je pas echt een goed beeld van deze leuke taak! Dit buitenseizoen is bijna ten 
einde, maar als je zin hebt om te helpen, laat het weten, ook voor volgend seizoen is 
weer veel hulp nodig!

Groetjes, het secretariaat-team

Juryuitslagen – Dominique van der Kruijs

Sinds 2011 ben ik lid van de V.E.M. En inmiddels al een aantal jaren vrijwilliger bij de 
K.N.H.S, spring wedstrijden. Mijn taak is om de juryuitslagen in te voeren tijdens de 
wedstrijd. Dit gebeurt
vanuit het jurykantoor (boven secretariaat). Ik vind het leuk omdat je nieuwe mensen 
leert kennen, je krijgt contact met andere leden en je steekt er nog wat van op ook!
En de wedstrijden kunnen alleen georganiseerd worden met veel hulp van vrijwilligers. 
Ik hoop dat de leden (waaronder ikzelf) nog lang kunnen zeggen dat ze bij een leuke en 
actieve vereniging zitten. En daar hoop ik mijn steentje aan bij te kunnen dragen!
 
Groetjes, Dominique van der Kruijs

Omroeper

In de jurytoren, zit naast de jury en degene die de juryuitslagen bijhoudt, ook de omroe-
per van de wedstrijd.  De omroeper praat de hele dag aan elkaar. Noemt de combinaties 
die in de ring zijn, hierbij wordt de ruiter genoemd maar ook het paard en de vader van 
het paard. De vader van het paard is belangrijk vanwege de afstamming. Verder worden 
de resultaten van het gereden parcours uiteraard omgeroepen zodra de combinatie klaar 
is. Aan het einde van de rubriek wordt de uitslag omgeroepen. Dan weten de ruiters of ze 
de piste in mogen voor de huldiging. De eerste 5 ruiters rijden binnen en de andere prij-
zen, volgprijzen genaamd, mogen opgehaald worden bij het secretariaat. Het is wel be-
langrijk natuurlijk dat iedereen duidelijk omgeroepen wordt. Verder worden er regelmatig 
huishoudelijke mededelingen omgeroepen en wordt door de dames van het secretariaat 
gevraagd om bepaalde ruiters om te roepen waar nog gegevens van missen.
Omroeper is ook een leuke en veelzijdige taak, heb je interesse, meld je zeker aan!
Groetjes!

Parcours tijdens wedstrijd- Brigitte Dijstelbloem en Huub Peter

Naast het op- en ombouwen, wat hiervoor al genoemd is, zijn er ook vrijwilligers no-
dig tijdens de wedstrijd in het parcours. Wanneer een paard een hindernis raakt, is het 
belangrijk dat dit zo snel mogelijk weer goed gezet wordt. Een paard kan een balk raken, 
en dan wordt deze weer terug op de hindernis gelegd. Maar een paard kan bijvoorbeeld 
ook stoppen en een hindernis helemaal omver lopen. Dan moet de gehele hindernis weer 
opgebouwd worden. Je moet dus goed opletten als je in het parcours staat. Heel leuk, 
want je leert er ook veel van. Verder help je tussen de rubrieken mee om het parcours te 
verhogen of zelfs te veranderen. De piste moet zoveel mogelijk vrij blijven van mest, dit 
om de bodem in een goede conditie te houden, hier moet je dus ook goed op letten.



Verder heb je natuurlijk te maken met paarden, belangrijk is dat je altijd goed oplet 
en de paarden vooral niet laat schrikken, bijvoorbeeld wanneer je een hindernis terug 
opbouwt. 
Kortom, je bent lekker heel de dag in de buitenlucht, het is gezellig, mooi om te zien en 
soms ook spannend! Dus lekker werken en tegelijkertijd ook ontspanning met daarbij de 
gezelligheid van de mensen en de bar en het ontbreekt je aan niets qua eten en drinken. 
Dus…. kom allemaal zoveel mogelijk helpen, voor jezelf en voor de vereniging! Lijkt je 
dat wat?
Groetjes, Brigitte en Huub



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Hoi, ik ben Juul Tinnemans. Eerst wil ik Noortje bedanken dat 
ik het hoofdstelletje gekregen van haar. Ik rijd nu 3 jaar paard. 
Ik wil ook vertellen wie bij mij in de les rijd op woensdag. Dat 
is Noor, Lieve, Rinke, Anne, Elise, Kris. Dat zijn ze niet allemaal 
maar wel een paar. Ik was dol op Herby, hij was mijn lieveling. 
Herby is een pony die nu dood is. Hij had iets aan zijn hart, dat 
was heel vervelend. Ik mis Herby heel erg.

En ik wil ook vertellen van wie ik af ben gevallen. Een keer van 
Emily en een keer van Uniek. Uniek is al dood. Van Emily was 
ik pas nog af gevallen.
Ik vind buiten rijden heel leuk. En ik zou heel graag een paard 
willen of pony. Nu geef ik het hoofdstelletje door aan Kris.

Het Hoofdstelletje



De ponykampen van 2015 zitten er weer op. Het was super, gezellig, leuk, top, druk, 
misschien een beetje vermoeiend, maar sowieso geslaagd! We hopen dat jullie er 
volgend jaar weer allemaal bij zijn! 

P.s. Het kon natuurlijk niet helemaal vlekkeloos verlopen...de kinderen van week 2 
hebben we vergeten een stukje te laten schrijven. We zouden het leuk vinden als jullie 
ons nog in een paar regels kunnen laten weten wat jullie van het ponykamp vonden. 
Graag mailen naar simone@eindhovensemanege.nl

Groetjes Simone, Eva, Trudy, Janneke, Jacqueline en Judith

Noor
Het ponykamp was super leuk. We hebben gesprongen en ik mocht op Limit, hij springt 
heel fijn. We hebben ook zonder zadel gereden dat was heel leuk. De bonte avond was 
heel gezellig, ik ga volgend jaar ook weer mee, groetjes, Noor

Anne
Ik vond het ponykamp heel erg leuk. We hadden gesprongen en we hebben ook voltige 
gedaan. Ik sprong op Bandito en het was super leuk. De bonte avond was ook super 
grappig. En voor de rest was het super gezellig. Groetjes, Anne

Eline
Heyyy, dit was de 1e keer dat ik mee ging. Het was super leuk! We hebben gesprongen, 
zonder zadel gereden, voltige gedaan, we zijn naar het pannenkoekenhuis gereden en 
mijn verzorgpony was Annebel. Groetjes, Eline

Doris
Dit was de 5e keer dat ik mee op ponykamp ging en elk jaar is het weer super gezellig. 
Voltige en springen vond ik het leukst. Het slapen was ook super gezellig. Groetjes, Doris

Evelien
Ik vond het ponykamp superleuk en heb al zin in volgend jaar. We hebben een huifkarrit 
gedaan en voltige en natuurlijk springles. Het was superleuk en ik hoop dat het volgend 
jaar ook zo wordt. Groetjes, Evelien

Freek
Hoi, ik vond ponykamp net zo leuk als voorgaande jaren en ik hoop dat ik er volgend jaar 
weer bij kan zijn.

Noortje Gras
Dit is mijn 1e keer op ponykamp en ik vond het superleuk. Het leukste vond ik de voltige. 
Groetjes, Noortje

op de kleurenpagina’s foto’s van de ponykampen door Jacqueline Vermeulen

Ponykampen











Rinke
Dit is de eerste keer dat ik mijn pony Blitz mee had met ponykamp. We hebben voltige 
gedaan, gesprongen, gemend. Naar het pannenkoekenhuis zijn we ook geweest, daar 
moesten we de paarden in de wei zetten. Daar begonnen de paarden boos tegen elkaar 
te doen. Op de terugweg mocht Noortje Voets op Blitz. Voltige en springen was ook heel 
leuk. Groeten, Rinke

Nina
Ik ben voor het eerst op ponykamp en dat vind ik heel leuk! Ik hoop dat ik volgend jaar 
weer kan komen. We hebben veel plezier gehad.

Fabienne
Ik vond het echt super leuk! We deden voltige, in de huifkar, buitenritten, mennen en een 
super leuke springles. Het slapen was ook gezellig in de tent! Ponykamp 2015 is zeker 
geslaagd! Groetjes, Fabienne

Sam
Ik ging dit jaar voor de 1e keer mee en het was heel gezellig. We hebben veel gedaan, de 
bonte avond was heel leuk. Ik heb gezongen met Fabienne, Doris, Nina, Iris en Danielle 
en met Nina heb ik gedanst! x Sam

Iris
Dit jaar ging ik voor het eerst mee op ponykamp en het was echt heel leuk. Op de bonte 
avond was het ook heel leuk en een gezellig feest. x Iris

Isabella
Dit jaar was de 1e keer dat ik op ponykamp ging. We hadden buiten gereden, voltige, 
zonder zadel rijden, gesprongen en gewoon binnen gereden. Het was echt een SUPER 
ponykamp! Hopelijk volgend jaar weer!! Groetjes van Isabella :-)

Esmee
Ik vond het ponykamp super leuk en we hebben allemaal leuke dingen gedaan. Het leuk-
ste vond ik voltige en de buitenrit naar het pannenkoekenhuis vond ik ook super leuk. 
Het was een topkamp! Groetjes, Esmee

Noortje Voets
Ik ben op ponykamp geweest en ik vond het superleuk. En ik vond de springles heel leuk 
en de hele lange rit was heel leuk. Groetjes, Noortje

Emilie
Ik vond het 1e ponykamp heel erg leuk want we hebben voltige gedaan dat is turnen op 
een paard en de dag erna hebben we gesprongen en de laatste dag ben ik er af gevallen 
in Trudy’s armen. En de eerste dag zijn we met de paarden naar het pannenkoekenhuis 
geweest en terug met de huifkar. Groeten, Emilie

Bieke
Ik vond het heel gezellig. Ik vond het springen het leukst, dat was op Aladin. Hij sprong 
wel hoog. De rest vond ik ook heel leuk. Ik den dat ik volgend jaar weer kom.



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



Lieve
Ik ben voor het eerst op ponykamp geweest en het was super leuk. De 1e dag hadden 
we een lange rit gemaakt naar het pannenkoekenhuis. De 2e dag deden we voltige dat 
was heel cool. We mochten zelfs op onze knieën galopperen. En we hadden ook gespron-
gen. En we hadden ook een verzorgpony, bij mij was dat Bo. Ook hadden we een bonte 
avond er waren veel grappige dingen. Groetjes, Lieve

Danielle
Ponykamp 2015 was super gezellig! De leiding en de kinderen waren ook allemaal erg 
leuk. We hebben een super week gehad met iedereen en super leuke dingen gedaan! 
Was super met mijn vriendinnetjes! Was top! xxx Danielle

Marina
Dit was mijn allereerste ponykamp. Ik vond het springen het allerleukst. Zonder zadel 
rijden was ook heel leuk en soms een beetje hobbelig! Ponykamp was heel leuk en gezel-
lig! Groetjes, Marina

Sophie
Ik vond het super gezellig! De pony’s waren ook lief, jammer dat het nu voorbij is. Ik 
vond springen het leukst. Bonte avond was heel leuk, Nina en Sam konden suuuuuuuper 
goed dansen. xx Sophie

Nina
Ik was dit jaar voor de 1e keer op ponykamp ik heb het superleuk gehad. Het was super 
gezellig, de bonte avond was echt super geslaagd met m’n beste vriendinnetjes en de 
supergezellige leiding natuurlijk. xoxo Nina

Nina B
Deze keer was mijn 2e ponykamp. Deze keer was veel leuker dan vorig jaar. Het leukste 
was de buitenrit naar het pannenkoekenhuis. Voltige was ook heel leuk net als springen. 
Volgend jaar zeker weer! Groetjes, Nina B

Noémi
Dit was mijn allereerste ponykamp en het was superleuk. De 1e dag hadden we buiten 
gereden naar het pannenkoekenhuis, de eerste met de pony en de andere met de huifkar 
en terug andersom. Springen was wel het leukst en voltige dat is echt super. Groetjes, 
Noémi

Sophie
Dit jaar ben ik voor de 2e keer mee geweest met ponykamp op deze manege. Het was 
wel jammer dat ik de 1e dag was gevallen en mijn pols brak. Maar toch kon ik met veel 
dingen mee doen. Groetjes, Sophie

Merel
Dit was mijn 2e keer op ponykamp. Het was superleuk!!! Ik heb voor het eerst mijn pony 
meegenomen en ze deed alles heel braaf mee. We hebben zelfs leren mennen met een 
kar en het allerleukste vond ik toch de rit naar het pannenkoekenhuis.
Groet, Merel!



Paardenkoekjes maken

Tijd om de viervoeters eens lekker te verwennen met je zelfgemaakte paardenkoekjes.
Ingrediënten: 250 gram bloem, 1 eetlepel suiker, 250 gram geraspte wortels en/of 
appels, 250 gram haver of muesli, 1 eetlepel plantaardige olie, 60 milliliter stroop.
Benodigde spulletjes: Een grote kom, een snijplankje, bakplaat met bakpapier, je 
handen.

Hieronder een aantal leuke en interessante weetjes.

Wist je dat...?
...Er 4 soorten paarden zijn? (pony’s, koudbloeden, warmbloeden en volbloeden)
...Er een stal fabeltje is dat als een paard met zijn rechtervoorbeen eerst uit de stal 
komt, dat dat een teken is van geluk! En als een paard eerst met zijn linkervoorbeen uit 
de stal komt dan brengt dat ongeluk?
...Likstenen extra zout en mineralen leveren? 
...Je zilvershampoo kunt gebruiken om extra witten benen te krijgen? Zou misschien wel 
eens handig kunnen zijn voor Leandros en Flower.
...Je met een uur poetsen, opzadelen en paardrijden 238 calorieën verbrand? Vaker naar 
de manege komen dus.
...Paarden die nat of bezweet zijn, vaak gaan rollen in het zand om droog te worden?
...Een paard niet vaker dan 1 of 2 keer per maand met shampoo gewassen mag worden?
...Paarden gek zijn op appels en wortels? Ik (Doris) ook, hahaha.
...Paarden ongeveer 2 tot 4 uur per dag slapen?
...Als je een hoefijzer ophangt met de uiteinden naar boven, dat dat geluk brengt?
...Een paard, na de struisvogel, de grootste ogen heeft van alle landdieren?
...Een paard ook staand kan slapen?
...Een paardenhart gemiddeld 3 tot 5 kilo weegt?
...Een paard gemiddeld 25 tot 30 jaar leeft?
...Paarden een uitstekend geheugen hebben, beter dan een olifant?  Daarom denkt 
Bandito telkens dat ik een snoepje bij me heb.
...Een paard van nature van de grond eet? 
...Een paard gemiddeld 27 meter darm heeft? Dat is nog langer dan de breedte van onze 
bak.
...Een paard een hartslag heeft van 40 tot 50 slagen per minuut?
...De basiskleuren van een paard zwart en bruin zijn?
...Als je met meer paarden in de bak rijdt, je elkaar altijd links moet passeren!! 
...Een volwassen paard ongeveer 7 keer zijn eigen gewicht eet per jaar?
...Er een ezelsbruggetje is om de letters in de bak te onthouden? (Alle Flinke Boeren Met 
Centen Hebben Een Koe.)

Wist je dat...?



Ster van de stal
Igor

Hoi ik ben Alyssa van der Sangen
ik rijd bijna iedere week op igor.
ik rijd ook alle wedstrijden op igor.
hij rijd super fijn en is super lief ook heb ik op hem 
gereden met de paasrit en de pinksterrit ook daar deed 
hij het super goed en was hij heel lief ik heb al een aantal 
keer met hem gesprongen en dan doet hij het super hij is gewoon de liefste pony die er 
bestaat hij is mijn lieveling. 

als ik naar de manege ga is hij de genen die als eerste als al mijn aandacht krijgt het is 
een super pony.
als ik zijn stal binnen loop dan voel ik me weer helemaal thuis 
dat is opzij best grappig de vorige toen lief trudy langs en liep hij  meteen zij  stal uit.

gr Alyssa van der Sangen

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

Aan de slag:
Stap 1- Verwarm de oven voor op 175 graden.
Stap 2- Doe de bloem, muesli of haver en de suiker bij elkaar in een grote kom en schep 
dit door elkaar. 
Stap 3- Strooi daar boven op de geraspte appels en/of wortels en schep het weer door 
elkaar.
Stap 4- Doe de olie en stroop erbij en kneed alles lekker met je handen tot een vaste 
(plakkerige) brei. 
Stap 5- Verdeel de brei in 3 gelijke delen en maak er drie smallere rollen van. Strooi 
voordat je begint met rollen een beetje bloem over de delen zodat het niet zo blijft 
plakken.
Stap 6- Snijd van de rollen plakjes van ongeveer 1,5 centimeter en maak er balletjes 
van. Leg de balletjes op een bakplaat met bakpapier. Als je geen bakpapier hebt, kun je 
het ook doen om een met boter ingevette bakplaat.
Stap 7- Schuif de bakplaat in het midden van de oven en bak de koekjes in 15 minuten 
gaar. 

Geef je (lievelings) paard/pony niet te veel paardenkoekjes. Dat is ongezond en daar 
worden ze dik van.
Zijn je paardenkoekjes goed gelukt?  Laat het ons zien en stuur het naar  
redactie@eindhovensemanege.nl 
De leukste foto komt in de eerst volgende chambrière te staan.



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



Interview met Dirk Spoorenberg
Interview met dierenarts Dirk Spoorenberg van 
Dierenkliniek Boschhoven.

Wilde je altijd al dierenarts worden? 
Nee, ik vind heel veel richtingen met betrekking tot levende 
dieren en planten mooi, dus ik had heel veel keuze En 
waarom? Dieren zijn altijd eerlijk. Ze zullen geen toneel 
spelen of liegen.
Hoe lang ben je inmiddels al dierenarts? 12 jaar

Heb je een bepaalde specialisatie? Op onze praktijk kun 
je voor de hele paarden-geneeskunde terecht. Ik doe veel 
eerstelijns paardengeneeskunde, zoals vaccinaties, gebitten, huidklachten, hoesten etc. 
Ik ben meer de ‘huisarts’ voor paarden.

Hoe lang ben je al verbonden aan  de Eindhovense manege? 12 jaar
Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? Vroeger kwam Gert-jan Molenkamp 
altijd op de manege. Toen hij met pensioen is gegaan, heeft onze praktijk het 
overgenomen.

Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit? Ik begin vaak met het spreekuur voor 
gezelschapsdieren en eventueel operaties. Daarna ga ik paardenvisites rijden en 
telefonisch overleggen met de klanten die gebeld hebben. Daarnaast moeten we tijd 
vrijmaken voor het maken van de patientenkaarten, bekijken en doorbellen van 
laboratoriumuitslagen en het klaarzetten van medicijnen.

Werk je met een assistente of ga je alleen op pad? We hebben assistentes op de 
praktijk. Zij gaan alleen mee als we hengsten castreren of rontgenfoto’s maken.

Wat zijn de meest voorkomende ingrepen? Voor mij zijn dat vaccinaties, gebits-
behandelingen, huidklachten, koliek en verwondingen.

Wat zijn de leuke kanten van dit beroep? Veel variatie en heel diverse klanten.
En de minder leuke kanten? Bij ons vak valt bijna niks te plannen. Een paard is nu ziek, 
dus we moeten zo snel mogelijk komen. Dus hebben we rustige dagen en hele drukke 
dagen en dat weet je nooit van tevoren.

Wat vind je zo leuk aan paarden? Het zijn mooie elegante dieren.
Rij je zelf ook paard? Dat heb ik in mijn jonge jaren gedaan, bij de pony’s.
Een dierenarts werkt veel uren, heb je buiten je werk nog hobby’s? Niet echt, ik ben een 
gezelligheidsmens, dus ga ik graag bij vrienden en bekenden op bezoek. Daarnaast ben 
ik natuurlijk ook veel thuis bij mijn vrouw en dochtertjes

Dirk, bedankt voor het interview.



Nalino Karsmakers
Hallo,
Ik ben Nalino Karsmakers
Ik was 7 en ik vond paarden super leuk, toen wou ik onder deze sport. Ik begon op Loes 
en er volgde nog veel meer paarden. Nu ben ik 12 jaar, en rij ik net 4 jaar. Voornamelijk 
rij ik nu op Emily zij is een heel lief paard, en ze is ook mijn lievelings paard. 

Nu rij ik in de les van 4 uur tot 5 uur op vrijdag, en krijg ik les van Janneke. Ik zou nog 
een ding willen leren en dat is springen. Naast paardrijden heb ik ook nog een andere 
sport en dat is synchroonschaatsen bij Kids on Ice op de ijsbaan in Eindhoven.



Paardenpuzzel

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2015
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 2015
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) 3,80 *
KNHS basisafdracht 8,00 *
KNHS contributie 10,00 *
KNHS abonnement Paard & Sport   32,75  (half jaar 17,25)*
*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






