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Bestuursmededelingen 
De planning van de binnenactiviteiten voor de komende 
winterperiode staan op  de website van de Eindhovense 
Manege.

Het bestuur nodigt alle leden met partners, vrienden en 
sponsoren van de Vereniging Eindhovense Manege uit 
voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 2 januari 2016.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
24-08 Kyra Wubbolts
31-08 Lea van Heffen
12-09 Kelly Sin
17-09 Gerard Sollie
26-09 Polina Pokrovskaya
30-09 Charlotte Ruijgh
03-10 Sam Romers
23-10 Rob Klunder
24-10 Isis van Mill

Agenda
      
   
8 nov 2015 FNRS Dressuur

29 nov 2015 Sinterklaaswedstrijd

26 (evt. 27) 
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



 Nieuw in de redactie: Jacqueline

Hoi ik ben Jacqueline, de meeste van jullie kennen mij al. Ik werk nu alweer een tijdje op 
stal en zit nu ook bij de redactie van de Chambrière. Ik fotografeer graag en maakte al 
foto’s voor de Chambrière. Natuurlijk vind ik paardrijden leuk, ik heb leuke paarden die ik 
regelmatig mag verzorgen en rijden. 

Ook mag ik mee mennen, dat is toch wel een uitdaging. Laatst zijn we drie dagen naar 
de Veluwe geweest met twee aanspanningen van de manege en heb ik ook mogen 
mennen, echt heerlijk daar. Op 11 oktober hebben we de jaarlijkse mendag gehad hier 
op de manege waaraan ik ook heb meegedaan met Bernival, het was erg leuk en het 
ging nog goed ook. 

Ik help ook regel-
matig mee met de 
buitenwedstrijden en 
met ponykamp, wat 
altijd weer leuk is om 
te doen. 

Dus als je hulp nodig 
hebt bij het 
opzadelen, vragen 
hebt of een leuk 
stukje hebt voor de 
Chambrière, 
spreek me gerust 
aan.





Ster van de stal
Moontje

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

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Jill, en mij is gevraagd iets leuks te 
schrijven over Moontje. 
Sinds Moontje bij ons op de manege staat heb ik bijna 
niet meer op andere paarden gereden, en ik ben heel blij 
dat ik zo vaak op haar mag rijden. 

Ze is echt een super paardje, lekker voorwaarts en zacht in de mond. Een rit met haar 
is nooit saai, ze heeft soms ineens een gek huppeltje of sprongetje waardoor je wak-
ker blijft, maar dat maakt 
haar juist zo leuk. Ook met 
de oriëntatierit deed ze het 
super, ze vond het soms wel 
spannend, maar als je dan 
aanspoorde ging ze toch dap-
per verder. Ik heb nog niet zo 
vaak binnen op haar gereden, 
maar ik denk dat dat net zo 
leuk wordt als de fijne buiten-
ritten met haar. 

Wat we nog wel moeten 
oefenen is balkjes draven, 
Moontje dacht dat dat een 
soort hindernis is waar je in 1 
keer overheen moet, waardoor 
ik bijna zandhapper werd. 

Ik hoop dat ik nog lang van 
Moontje mag genieten en dat 
we samen nog veel avonturen 
beleven! 

Groetjes Jill



Eline, Lara, Finette en Alyssa

Hallo,
Wij zijn Eline, Lara, Finette en Alyssa, wij rijden in de maandagles van 5 tot 6 bij Trudy.

Heey allemaal,
Ik ben Finette van Berkel. Ik kom elke maandag na school samen met Lara naar de 
manege, ik rijd nu ongeveer zo’n 5 jaar en ik houd nog steeds even veel van paarden 
als toen ik er mee begon! Mijn lievelingspaarden zijn: Lady Lu, Aladin en Bandito, maar 
eigenlijk heeft elk paard van de manege wel iets leuks! Speciale ritten (Pinksterrit, Och-
tendglorenrit etc.) vind ik erg leuk, net zoals de behendigheids- en de dressuurwedstrij-
den!
Groet, Finette

Heyy allemaal,
Ik ben Lara Brooijmans. Mijn lievelingspaard is Cissy. Het leukste op de manege vind ik 
dressuurwedstrijden en de lange ritten. Ik rijd al 6 jaar paard.
Groet, Lara

Hi iedereen,
Ik ben Eline van Leiden. Behalve paardrijden doe ik ook aan hockey. Ik heb ook een 
eigen pony: Pina Colada en die staat in de buitenstallen, Pearl is z’n beste vriendin, als 
Pearl in de wei staat gaat Colada zo hard hinniken dat iedereen het hoort.

De meesten van jullie zouden denken: je hebt een eigen pony en toch rijd je op mane-
gepaarden. Ik en Timon rijden allebei op Pina Colada, alleen Timon rijdt bijna elke dag 
op Pina. En ik maar 1 keer in de 3 weken. Pina Colada is namelijk best sterk en gaat er 
daarom ook wel eens van door. Daarom rijdt Timon er dan ook vaker op (ik ben namelijk 
niet zo goed in paarden die er van door gaan). Ik rijd daarom ook nog gewoon op mane-
gepaarden. Gewoon omdat ik het nog heel leuk vind, dat je naar de manege toe gaat en 
dan snel kijkt op wie je mag rijden.

En alle paarden zijn natuurlijk gewoon super om op te rijden, eerst hadden we Sun, maar 
die is nu verkocht en staat in Friesland bij een meisje die er nu dressuur mee rijdt en er 
mee springt. Mijn lievelingspony is Pippi hij staat alleen niet meer op de manege. Hij was 
kreupel en daarom loopt hij niet meer mee in de lessen en staat lekker in de wei. Ik ga 
er bijna elke maand naar toe, hij heeft het daar prima! Als ik er aan kom galoppeert hij 
meteen naar me toe. En hij kijkt dan of ik iets lekkers bij me heb!

Andere pony’s die ik leuk vind zijn: Pina Colada, Bandito, Emily, Tiara en natuurlijk An-
nabel! Ik rijd al 4,5 jaar en ik vind het nog steeds super! Als iemand nog iets wil vragen 
over Pina Colada of hoe het met Pippi gaat, ik ben er bijna elke dag!
Groet, Eline



Hoi allemaal,
Ik ben Alyssa van der Sangen. Wij hebben een leuke en gezellige les. Ik rijd al bijna 8 
jaar paard op deze manege en vind het nog steeds super. Ik rijd ook meestal wedstrijden 
en buitenritten mee. Ook dat is een super ervaring! Mijn lievelingspony is Igor. Het is een 
lieve en grappige pony. Maar de andere paarden zijn natuurlijk ook leuk!
Groet, Alyssa

Wist je dat...???

...Ali van de Pol onlangs 80 jaar is geworden? Ali, van harte gefeliciteerd!!!

...Igor en Viblesse dikke maatjes zijn? Ze staan graag samen op de wei.

...Epona niet meer op de manege staat?

...zij weer terug is gegaan naar Nieuwvliet? Velen zullen haar missen!



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Voor degenen die je niet kennen; kun je jezelf even voorstellen? 
Wie ben je, wat doe je?

Ik ben Leonne en sta sinds een jaar of drie met twee paarden op de manege. Lang 
geleden reed ik ook met mijn toenmalige pony Osceola op de manege. Ik heb toen een 
tijdje in het bestuur van de VEM gezeten en een jaar of 8 de Chambrière mee verzorgd.

Van beroep ben ik logopediste en heb twee vestigingen in Eindhoven. Eentje op de 
Leenderweg en 1 in het gezondheidcentrum Gestel op de Peter van Anrooijlaan.

Daarnaast ben ik actief als instructeur in de paardensport voor zowel onder het zadel als 
het mennen. Ik jureer regelmatig in de mensport en rijd zelf nationaal en internationaal 
enkelspan paard.

Hoe ben je in de paardensport terecht gekomen?

Mijn ouders hadden vroeger een bungalow in Renesse. In het natuurgebied daarnaast 
stonden wel 50 shetjes. Ik was daar heel de dag mee aan het friemelen en frotten. Mocht 
eigenlijk niet, maar op een dag zagen mijn ouders mij voorbij komen rijden op zo’n pony. 
Zelf iets aan zijn hoofd geknoopt; dat had ik op tv gezien hoe Winnetoe dat deed. Ik was 
toen zo’n 5-6 jaar. Mijn ouders hebben mij toen maar op paardrijles gestuurd in Best bij 
manege Meulengraaf.  En van het een kwam het ander. Die passie voor paarden is nooit 
meer verdwenen.

Hoe lang kom je al op de Eindhovense Manege?

Rond mijn 17e jaar reed ik eerst op vrijdagavond in de les bij Ali met mijn eigen pony die 
bij de Hut van Mie Pils stond. Na een paar jaar verhuisde ik naar de dinsdagavond waar 
Martin van den Broek les gaf. Hij werd uiteindelijk mijn partner.....

Wanneer ben je begonnen met mennen?

Op de manege bestond de CAP, een club voor menners. Via Martin ben ik daar ook lid van 
geworden. Eerst recreatief, maar al snel ook in wedstrijdjes onderling. 
We betuigden Osceola en gas erop.

Wat vind je leuk aan het mennen?

Het leuke en tegelijk het moeilijke aan mennen is dat je verder weg zit. Je hulpen zijn 
minder direct. Je paard moet dus NOG beter luisteren, anders lig je zo in de sloot, zeker 
met het verkeer van nu.
Ik vind longeren en werken aan de lange lijnen ook heel leuk, alleen nu kun je erbij gaan 
zitten.

Interview met Leonne



Verder is de mensport een teamsport. Je doet het samen met je groom. In mijn geval is 
Cobus Verberne mijn steun en toeverlaat. Hij helpt mij mee met trainen, verzorgen van 
de paarden en op wedstrijden puzzelen we samen hoe we de hindernissen gaan rijden. 
Hij is ‘bakkenist’, zodat de koets niet om kan vallen in de bochten.

Vind je het mennen leuker dan het rijden op een paard?

Ik vind beide disciplines even leuk. Alleen mennen houd je meestal tot op latere leeftijd 
beter vol. Dus ruiters.....leer ook mennen! Recreatief gezien is mennen ook een zeer 
sociale bezigheid. Je kunt eens iemand meenemen en gezellig erop uit gaan, met een 
picknick mandje achterop.

Hoeveel paarden heb je op dit moment?

Ik heb twee paarden; Billy en Flugel.  Billy is 15 jaar oud en heeft in 2010 zelfs een 
wereldkampioenschap gelopen. Flugel is 5 en is dit jaar de kampioen van het KWPN 
talentvolle menpaarden.

Je geeft mencursussen en je geeft ook les, ook wel buiten deze manege?

Ik geef les zowel in het mennen als onder het zadel. Dit kan op de manege, maar ook bij 
de mensen thuis. Ik verzorg ook clinics en cursussen voor groepen.
Op mijn website www.meninstructie.nl vind je informatie.

Kun je wat meer vertellen over het NK?

Dit jaar heb ik met Billy NK gereden in Beesd. Billy was een jaar uit de running geweest 
wegens een blessure. Hij deed het geweldig en we werden uiteindelijk 5e van de 24 deel-
nemers. Dus hij hoort nog steeds tot een van de besten.

Waarom werk je graag met paarden?

Paarden zijn eerlijk en oprecht. Geen ‘dubbele bodem’. Ze hebben een krachtige, trotse 
en toch sensibele, edele uitstraling, zijn goedmoedig van aard en leren snel. Ze spiege-
len mensen hetgeen ik heel interessant vind. Paarden zijn voor mij een levensader. De 
omgang met hen geeft ontspanning en voldoening. Samen lekker genieten van de natuur. 
Prachtig zoals zo’n dier voor je ‘door het vuur gaat’ op een wedstrijd. 

Heb je een tip voor onze lezers?

Verdiep je in de gewoonten en het karakter van een paard. Leer hem ‘uitlezen’ en 
begrijpen. Behandel hem als een paard, niet als een mens.

Dan zal je NOG meer plezier beleven aan deze edele dieren.

Op de komende 3 kleurenpagina’s zie je foto’s van Leonne tijdens het mennen.











Een uit de hand gelopen hobby

Hoe het precies ontstaan is weet ik niet meer……… Ik weet dat mijn werk ging 
veranderen, ik dan niet meer met kinderen zou werken, de manege een te kort had aan 
instructeurs voor de kinderlessen,  ik Yvonne een keer mocht helpen bij het vervangen 
van een kinderles en ik elke vrijdag erg genoot van de jonge ruitertjes. Oh ja en dat ik 
zelf natuurlijk dol ben op paarden!

Ik rij zelf vanaf mijn 9e jaar, met 10 jaar kreeg ik een eigen pony. Na een hele tijd niet 
gereden te hebben kwam ik bijna 15 jaar geleden bij de Eindhovense Manege terecht. En 
nu rijdt mijn zoontje inmiddels ook alweer zo’n 3 jaar.

Hoe dan ook, ik ben op zoek gegaan naar een passende opleiding. Wilde eigenlijk iets 
om de kinderlessen te kunnen geven maar dat bleek niet zo makkelijk. Zeker omdat de 
FNRS bezig was zijn opleidingen te veranderen, dus heel veel onduidelijkheid en heel veel 
verschillende informatie en heel veel geduld. 

Uiteindelijk leek het erop dat dit niet haalbaar is voor een amateur ruiter zoals ik. Tot er 
weer opnieuw een bericht kwam van de FNRS. Er waren wel wat voorwaarden aan 
verbonden (zoals de F12 proef 3 keer halen) maar dan mocht ik toch eindelijk starten in 
december met de beginnende instructeursopleiding niveau II. Een opleiding van ruim een 
jaar, waarna je drie jaar les mag geven maar in die drie jaar wel niveau III moet gaan 
halen.

Een hele weg te gaan en met knikkende knieën ging ik naar de eerste opleidingsdag. 
Gelukkig bleken dat meer mensen te hebben! Inmiddels hebben we veel lol met elkaar, 
helpen elkaar verder en hebben we  al  twee examens gehaald. Nog drie te gaan.

We rijden zelf, we geven les, leren longeren, omgang en nog veel meer.  De eerste keer 
springen, op een vreemd paard was voor de meeste erg spannend. Voor mij ook, wat 
een aantal cursisten heel vreemd vond “Jij komt toch van van de Pol”??? Als of we dan 
allemaal kunnen springen...!

Inmiddels geef ik privéles bij een pensionstal en wie weet in de toekomst op de leukste 
manege van Brabant (haha). Ik heb ook ideeën om mijn werk en het lesgeven te 
combineren in de vorm van paardrijden voor mensen met een beperking bijvoorbeeld. 
We zullen zien. Voor nu heb ik hier een hele uitdaging in gevonden, iets om aan te 
werken en een enorme uitbreiding van mijn hobby. 

Groetjes Daphne Fuglistahler (beter bekend als Klunder)

Op de foto’s hiernaast zie je mij op Pearl en mij met Palenque, de eigenaren van deze 
twee prachtpaardjes maken het voor mij mogelijk om verder te komen in de sport.



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



Mijn naam is Marianne Gijsberts,
Ik rijd al paard vanaf mijn 6e jaar. Kitty (zie foto) was mijn eerste eigen pony. Ik was lid 
van pony club Prins Willem Alexander in Nuenen. Mijn pony stond op stal bij een boer en 
in ruil voor de stalling van mijn pony deed mijn vader klusjes op de boerderij.  Mijn jeugd 
bestond voor een groot deel uit paardrijden. 

Kitty werd ingeruild voor Penny en Penny weer voor Roza en Roza weer voor Mona en 
Mona voor Nicky. Dit had allemaal te maken met de maat pony. Ze werden i.v.m. mijn 
groei iedere keer een stukje groter. Ik reed 5 tot 6 keer per week en daarvan had ik 2 
keer per week les bij de ponyclub waar ik destijds te voet naar toe ging met clubgenoten. 

Ik reed achttal, sprong en reed dressuur. Wij zijn zelfs Brabants kampioen geweest met 
het achttal. Dit was echt een hele leuke tijd. Bijna iedere zondag hadden wij 
wedstrijden waar we dan gezamenlijk met een grote tractor met aanhangwagen naar 
toe gingen want niemand van de ponyclub had bijna een eigen trailer in die tijd. Dat 
betekende vroeg in de ochtend (circa 7.00 uur) vertrekken en laat weer naar huis (circa 
18.00 uur) en heel de dag veel lol. 

 Marianne Gijsberts



Toen ik achttien werd moest ik helaas afscheid nemen van mij paard omdat mijn ouders 
gingen scheiden en het financieel voor mijn moeder niet meer haalbaar was. Toen ik ging 
samenwonen en ik zelf geld verdiende heb ik samen met mijn vriend (inmiddels al 26 
jaar mijn man) een paard gekocht. Een mooie bruinschimmel ruin met een stokmaat van 
1.73 Farenko genaamd waar ik uiteindelijk Z2 dressuur mee heb gereden. 

Ons rijtjeshuis werd verkocht en daarvoor in de plaats kochten wij een boerderijtje waar 
ik mijn paard thuis kon stallen. In die tijd heb ik ook mijn instructeursdiploma gehaald 
en mijn jury opleidingen gevolgd. Ik mag tot de klasse Z dressuur jureren. Helaas heb 
ik met het inrijden van een jong paard een ongeluk gehad waardoor ik mijn hand heb 
verbrijzeld en spierdystrofie heb gekregen. Ik ben op doktersadvies gestopt met 
paardrijden. 

Op dat moment bestond mijn leven bijna alleen uit paardrijden, jureren en lesgeven. 
Het was dan ook een hele klap dat ik niet meer mocht paardrijden. Het paard waar ik het 
ongeluk mee heb gehad werd verkocht en mijn dressuurpaard ging met vervroegd 
pensioen. Vanaf dat moment heb ik al mijn energie in mijn baan en in het jureren gestopt 
en heb ik veel diploma’s behaald om binnen de bank waar ik op dat moment werkzaam 
was carrière te maken. Via een collega, Lydian, ben ik bij de manege terecht gekomen. 
Ik had toen al zeker 7 jaar niet meer paardgereden. Lydian bleef maar aandringen dat ik 
mee moest gaan en uiteindelijk ben ik overstag gegaan. Ik vond het meteen een 
ontzettend gezellige manege.



De paarden worden goed verzorgd en ik voelde me meteen thuis. Inmiddels rijd ik al 
weer 8 jaar bij de manege. Pearl rijd ik samen met Yvonne en Daphne en ik rijd ook 
regelmatig op manegepaarden in de les. Esprit & Pearl zijn toch wel mijn favoriete 
paarden. Daarnaast jureer ik ook nog steeds met veel plezier. Om te mogen blijven jure-
ren volg ik jaarlijks een bijscholingscursus en is het belangrijk dat je steeds op de hoogte 
blijft van de actuele regels en betrokken blijft bij de paardensport. Ik jureer gemiddeld 1 
á 2 keer per maand. 

Wat ik vooral belangrijk vind is de ontspanning en de samenwerking tussen ruiter en 
paard. Het moet er uitzien alsof het geen moeite kost. Ik vind het wel een compliment 
dat ik ieder jaar weer gevraagd wordt om de Brabantse kampioenschappen te jureren. 
Je moet dan met twee juryleden de combinaties beoordelen. Dit zijn de beste 
combinaties van Noord-Brabant. Het gemiddelde van beide juryleden telt dan. De beste 
5 combinaties mogen door naar de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo. Je wilt 
natuurlijk zo veel mogelijk op1 lijn zitten met de andere jury, dat is natuurlijk voor de 
combinaties die je in je ring hebt het prettigste. Het samen nabespreken van de 
combinaties is dan ook belangrijk. 

Je kijkt dan waarom je bij bepaalde onderdelen afwijkt met je punten. Dit is iedere keer 
weer ontzettend spannend. Het is wel een uitdaging om met mijn drukke baan alles te 
combineren maar ik vind het allemaal ontzettend leuk om te doen. Ik jureer en rijd met 
veel plezier al ben ik niet meer zo’n held als vroeger voor mijn ongeluk. Als het werk het 
toelaat rijd ik mee in de woensdagavond les en anders rijd ik in het weekend op Pearl. 
Ik ben zeker van plan dit nog een hele tijd te blijven doen. En voor diegenen die wed-
strijden rijden mijn tips: rijd met positieve energie, heb plezier, ben geduldig en geef het 
paard niet de schuld als het niet lukt. Je moet goed opletten in de lessen dan kan je heel 
veel bereiken. Veel rijplezier allemaal….

Slipjacht 2 januari 2016

Tijdens een congres werd deze 
karikatuur van onze voorzitter 
Ad Kuipers gemaakt. Zoals jullie 
zullen weten rijdt hij regelmatig 
slipjachten.

Ook bij de Eindhovense Manege 
zal in januari weer de slipjacht 
plaatsvinden en wel op 2 januari.

Hou de website goed in de gaten 
voor de exacte datum, mocht er 
iets veranderen in verband met 
de weersomstandigheden.



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



Het Hoofdstelletje
Hoi allemaal,
Ik ben Kris Cornelis. Ik ben 11 jaar. Op mijn 8ste verjaardag 
kreeg ik van Trudy een proefles cadeau. Ik vond het zo leuk 
dat ik van mama op paardrijden mocht. Nu rijd ik inmiddels al 
3 jaar en heb ik al aan verschillende wedstrijden meegedaan 
zoals bijv. dressuur, de sinterklaaswedstrijd en pas de deux. 
Met de pas de deux heb ik met mama meegedaan als 

struisvogel en met allemaal 
kinderen van mijn les als 
sneeuwwitje en de zeven 
dwergen. 

Mijn lievelingspaard is Moeson, 
altijd als ik hem een koekje 
geef doet hij met zijn voet naar 
voren (niet gemeen bedoeld 
hoor). Dit jaar heb ik ook voor 
de 2de keer meegedaan aan 
ruiterweekend. Mijn verzorg-
paard was Palenque en mijn 
rijpaard ook. Ik ben nu al aan 
het sparen voor volgend jaar, 
want dan wil ik graag mee op 
ponykamp. Ik krijg les van 
Trudy op woensdagmiddag van 
14.30 tot 15.30. we hebben 
al een keer gesprongen toen 
zat ik op Limit, ik mocht zijn 
manen vasthouden als we 
over de hindernis gingen. Ook 
hebben we een keer geoefend 
met wijken dat was heel leuk. 
Ik geef het hoofdstelletje door 
aan Lynn de Proost.            
 
Groetjes van Kris.



Bo van Eeden

Hoi allemaal,
Mijn naam is Bo van Eeden en ik ben 17 jaar oud. 
Ik rijd sinds juni dit jaar bij jullie op de manege en ik heb het erg naar mijn zin hier.
Alle manege- en pensionpaarden staan er hier super bij en dat was wat me vooral aan-
sprak toen ik voor het eerst een kijkje kwam nemen. Dat is inmiddels alweer een jaar of 
8 geleden want toen reed mijn vader hier al. 

Zelf rijd ik nu ongeveer 9 jaar en doe dat met plezier. Ik vind het heerlijk om te gaan 
rijden als ik het erg druk heb met school, gewoon het even aan niks te hoeven denken is 
super fijn. Ik houd ook wel van een uitdaging en die hebben ze gelukkig genoeg hier op 
de manege. 

Ik vind het leuk om op 
verschillende paarden te rijden 
en daarom past deze manege 
beter bij mij. Ik denk zelf dat 
je daar super veel van leert. 

In november ga ik na een 
lange tijd weer een keer mee 
doen met een wedstrijd, daar 
heb ik echt super veel zin in. 

Nu hebben jullie mij een beetje 
leren kennen en wie weet 
zien jullie mij een keer bij een 
wedstrijd of gewoon op de 
manege.

Groetjes, Bo 



Rob op ruiterweekend

Hoi, ik ben Rob, ik ben 9 jaar en vond het 
ruiterweekend weer erg leuk, voor de derde 
keer!

Ik en Sjoerd waren de enigste jongens (op 
de foto zie je ons samen met Trudy)

Mijn verzorgpony was Bandito.

Groetjes Rob

  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






