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Bestuursmededelingen 
Na 13 jaar in het bestuur de functie van voorzitter te 
hebben vervuld, stel ik mij niet meer herkiesbaar voor 
een volgende periode van 2 jaar in het bestuur van de 
Vereniging Eindhovense Manege. 

De veelzijdige functie van voorzitter invullen en alle daar-
bij behorende contacten met mensen die actief zijn in de 
paardensport onderhouden, heb ik altijd met veel plezier 
gedaan.

Kandidaten voor een functie in het bestuur kunnen zich 
aanmelden bij mij door het sturen van een e-mail naar 
ad@eindhovensemanege.nl voor 31 janauri 2016.

Tijdens de ALV van 29 februari zullen door middel van 
een stemming de herkiesbare en/of nieuwe bestuurs-
leden gekozen worden door leden van de VEM.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
26-10 Eline van Leiden
26-10 Babette Scheepers
27-10 Agatha Sevic
29-10 Philliene v.d. Honing
29-10 Shannen v.d. Pragt
30-10 Carlijn Groenendijk
03-11 Lisa Zondag
03-11 Gerard Sollie
05-11 Anna Barnasconi
06-11 Oceane v.d. Bunt
09-11 Robin Hamelink
11-11 Rozemarijn Luchies
23-11 Vera de Goede
23-11 Kelsey Verhoeven
27-11 Nalino Karsmakers
02-12 Marcia Hagendoorn
04-12 Nona Kassenaar
04-12 Nalino Karsmakers

Agenda
      
 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

16-17 apr 2016 KNHS springen paarden

24 april 2016 KNHS dressuur pony’s

29 apr - 1 mei KNHS springen paarden

5 mei 2016 Ochtendglorenrit

15/16 mei 2016 Pinksterrit(ten)

22 mei 2016 Behendigheidswedstrijd

29 mei 2016 KNHS springen pony’s

11-12 juni 2016 KNHS springen paarden

12 juni 2016 FNRS Dressuur

25 juni 2016 Midzomernachtfeest

25-26 juni 2016 KNHS springen paarden

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

namens de redactie
Fijne feestdagen

&
een gelukkig
nieuwjaar!



 Nieuw in de redactie: Daniëlle

Hoi, Ik ben Daniëlle. Ik ben 14 jaar en ik rijd al bijna 10 jaar paard. Toen ik klein was 
had ik 2 jaar een pony, maar toen mijn pony 
ziek werd en helaas dood ging, ben ik hier 
op de manege komen rijden! 

Ik rijd hier al bijna 8 jaar, en ik heb het nog 
steeds naar mijn zin! Ik rijd op zaterdag 
in de 3 uur les, een super gezellige les en 
Trudy geeft ons les. Mijn lievelingen zijn Bo, 
Tiara, Larona, Emily & Lady Lu, maar toch 
vind ik Bo de leukste! 

Eigenlijk zijn alle 
paarden en pony’s die op stal staan super 
lief! Nou, dit was een kort stukje over 
mezelf! Hier zie je ook een foto met mij en 
Bo en ook nog een met Tiara. 

Groetjes Daniëlle!



 Nieuw in de redactie: Fabiënne

Hoi allemaal!
Ik ben Fabiënne. Ik kom samen met Daniëlle en Doris bij de jeugredactie van de 
Chambrière. Ik ben 13 jaar 
en ik rijd al bijna 6 jaar. 

Sinds anderhalf jaar hebben 
wij onze eigen pony Lara! 
Ze is een schimmeltje! Ik 
vind het altijd heel leuk en 
gezellig op de manege, en 
hoop er nog lang te kunnen 
komen!

Ik heb ook veel vriendinnen 
op de manege en daar is het 
altijd super gezellig mee!
Misschien dat ik jullie nog 
eens zie!
Groetjes, Fabiënne 

van links naar rechts:
Fabiënne, Doris en Daniëlle



Ster van de stal
Flower

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

Flower is soms eigenwijs maar het blijft toch een schatje. 
Hij is moeilijk maar voor mij een uitdaging.
Ik moet soms een beetje streng zijn maar als ik een 
beetje streng ben luistert hij wel goed. Dan kan ik 
bijvoorbeeld de teugels wat langer laten. 

Ik rij heel veel proefjes op hem en steeds ga ik door naar de volgende proef. Flower je 
bent een held.
 
Groetjes Dominique Prinsen

Interview met Kobus Verberne
Kun je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Kobus Verberne, leeftijd 62 jaar. Ik ben getrouwd met Annelies en heb 2 
dochters en 2 kleinkinderen. Mijn beroep is zelfstandig timmerman.

Hoe ben je op de manege terrecht gekomen?
Ik ben op de manege terecht gekomen via mijn paardenhobby, alwaar ik van kennissen 
hoorde dat er een menvereniging bestond op de manege.

Wanneer ben je in aanraking gekomen met paarden?
Als kind kwam ik in aanraking met paarden op de boerderij van mijn opa en bij mijn va-
der thuis en ik ben besmet geraakt met het paardenvirus door het rijden op twee 
fjorden: Lieske en Corry.

Waardoor ben je geïnteresserd geraakt in het mennen?
Omdat dit een heel leuke tak van paardensport is en dat het met meerdere mensen te 
beleven is.

Hoe ben je terecht gekomen bij Leonne van Gestel?
Ik ben in contact gekomen met Leonne van Gestel via de CAP: Club Aangespannen 
Paarden, waarbij ik altijd met veel plezier wedstrijdjes heb gereden.



Kun je iets vertellen over het groomen op de menwedstrijden?
Het groomen op de menwedstrijden vind ik zo leuk omdat het enorm veelzijdig is: je 
bent met paarden bezig, het is een teamsport in alle aspecten: vanaf verzorging van het 
paard, samen het parcours verkennen en uiteindelijk gezamenlijk tot een goed resultaat 
te komen.

Heb je zelf paarden gehad?
Ik heb zelf paarden en ponys gehad, welke ik bereed en of mee aangespannen reed.

Men je zelf nog vaak?
Zo nu en dan men ik zelf met de paarden van Leonne. Billy en Flugel.



Ruiterpaspoort verplicht

Beste manegeruiters,

Alle ruiters van de Eindhovense manege zijn lid van de Vereniging Eindhovense Manege 
(VEM). De manege is een FNRS manege en deze heeft als eis dat iedereen ook een FNRS 
ruiterpaspoort heeft. Als ruiters dus geen FNRS ruiterpaspoort hebben dan kost dat de 
manege haar sterren.

Iedereen krijgt bij de eerste les een paar inschrijfformulieren.
Er is er 1 voor de manege zelf, 1 voor de vereniging en 1 voor het FNRS ruiterpaspoort.
Die laatste moet je zelf opsturen en dan krijg je binnen 2 weken het ruiterpaspoort 
binnen. Helaas wordt dit niet door iedereen gedaan en zijn er een aantal mensen die dus 
geen FNRS ruiterpaspoort hebben. De FNRS stuurt ons een lijst met ruiterpaspoorthou-
ders en dat moet dan overeenkomen met onze leden.

Heb je een ruiterpaspoort dan moet je ook de rekening betalen die je elk jaar krijgt, op 
deze rekening zit in de linker bovenhoek een jaarzegel. Deze moet je in je paspoort 
plakken, dat is het bewijs dat je betaald hebt. Je mag geen FNRS dressuur wedstrijden 
rijden als je geen geldig paspoort kunt laten zien. Het voordeel van je paspoort is dat je 
op alle andere FNRS maneges kunt laten zien wat je niveau is.

Verzekering bij ongevallen met een manegepaard. 
Natuurlijk hoop je dat je nooit iets overkomt tijdens een les, proef, rit of wedstrijd. Maar 
mocht dat tóch gebeuren, dan zijn de ruiters via het Ruiterpaspoort aanvullend verzekerd 
via de collectieve ongevalsverzekering van de KNHS. Dat betekent dat je een uitkering 
krijgt bovenop een eventuele uitkering vanuit de aansprakelijkheidsverzekering. Kijk op 
de site voor de voorwaarden van de verzekering.

Heb je nog geen paspoort vraag dan even op de manege een inschrijfformulier.
Ook klanten die nooit aan een wedstrijd meedoen zijn dit dus verplicht.
Ga je stoppen op onze manege dan moet je dus ook zelf bij de FNRS (info@fnrs.nl) 
aangeven dat je of naar een andere manege gaat of dat je helemaal stopt.



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Opstappen met een krukje

Hoe kun je goed opstappen op je paard?

Uit een onderzoek gepubliceerd in 2008 in The Veterinary Journal is duidelijk gebleken 
dat de piekbelasting het hoogste is op het moment dat de ruiter met het volle gewicht in 
de linker beugel staat om het rechterbeen over het paard te brengen. 

Bij opstijgen vanaf de grond is deze piekbelasting veel hoger dan bij opstijgen vanaf een 
opstapkrukje of opstaphulp. Ook wanneer de ruiter ‘een voetje’ krijgt en als het ware op 
het paard gelift wordt is er direct sprake van minder piekbelasting.

Waar vindt deze piekbelasting plaats? Doordat het gewicht van de ruiter korte tijd aan 
het zadel en de schoft van het paard ‘hangt’ schuift het zadel iets naar links en drukt aan 
de rechterkant tegen de schouderpartij en tegen de zijkant van de schoft. De 
onderzoekers gaan zelfs zover dat zij niet uitsluiten dat een deel van de, bij alle paarden 
aanwezige, ongelijke bespiering in de schouders een gevolg is van het eenzijdig links 
opstappen.

Uit eerder onderzoek (J.C. Harman 1999) is al gebleken dat de krachten die vrij 
komen bij het opstappen kunnen leiden tot het uitrekken van beugelriemen en het scheef 
trekken van de boom van het zadel (twist). Een scheve boom drukt niet alleen tijdens 
het opstappen tegen de wervels maar ook gedurende de gehele periode dat het paard 
gereden wordt met het betreffende zadel. De ruiter geeft onbewust een gewichtshulp 
wat leidt tot een scheef paard. En uiteraard worden de rugspieren van het paard ongelijk 
belast door de ongelijke druk van het zadel.

Bij het opstijgen met behulp van een opstapkrukje is er nog steeds sprake van een 
belasting maar deze is veel minder dan bij het opstijgen van de grond. Uit metingen 
kwam ook duidelijk naar voren dat het langzaam en voorzichtig gaan zitten in het zadel 
nauwelijks tot extra druk leidt. Wel leidt het ‘recht trekken’ van het zadel door 
afwisselend gewicht op de linker en rechter stijgbeugel te brengen tot grote druk op de 
spieren, niet doen dus!

Een opstapkrukje is dus zo gek nog niet en eerlijk gezegd ook best gemakkelijk…Zorg 
wel voor een veilig krukje en geen gammel keukentrapje. Een goedkope oplossing is het 
beroemde IKEA krukje, een betere oplossing is een echt opstapblok.

Op Youtube kun je een kort filmpje zien, daar zie je wat er gebeurt als je vanaf de grond 
opstapt. Ga naar youtube en zoek naar ‘mounting from the ground, centaur biomecha-
nics’.



Hallo allemaal,
 
Ik ben Lynn, ik ben 9 jaar en rijd op zaterdag om 14.00 uur bij 
Trudy in de les.

Ik rijd al 5 jaar op de manege, ik begon in de miniles en sinds 
ik 8 ben rijd ik in de gewone les.

Mijn lievelingspaarden zijn Bandito, Moeson en Kareltje.
Penotti vind ik echt het liefste paard. Ik kom al heel mijn leven 
op de manege en ik wilde altijd naar Penotti om te aaien en 
iets lekkers te geven. 

In de minilessen mocht ik soms op 
Penotti rijden. Op de foto zie je me 
met Kareltje.

Ik geef het hoofdstelletje door aan 
Jady.
 
groetjes, Lynn 

Het Hoofdstelletje



Sinterklaas op de manege.
Foto’s gemaakt door 
Jacqueline Vermeulen.









Paardenpiet met pensioen

Sinterklaas heeft natuurlijk heel veel pieten. Maar een wel heel bijzondere piet is de 
paardenpiet. En wat nog bijzonderder is: de paardenpiet gaat met pensioen! Ze kreeg 
van burgemeester Rob van Gijzel, die er was om Sinterklaas welkom te heten in 
Eindhoven, een oorkonde. 

Paardenpiet Ali is al 80 jaar! Ze was 40 jaar actief als steun en toeverlaat voor 
Sinterklaas in Eindhoven op zijn tocht naar de binnenstad. Nu al voor het 15e jaar met 
dezelfde Amerigo. Ze vertelt dat een goede paardenpiet behalve over een kindvriendelijk 
hart ook over een bijzonder mak paard moet beschikken. En een beetje natuurlijk 
overwicht kan ook geen kwaad. “Want Sinterklaas vertrouwde altijd op mij”, zegt ze.

Paardenpiet Ali, geniet van je pensioen!



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



Paarden van drijfhout
Heather  Jansch is een kunstenares die beelden van paarden maakt van drijfhout:

“Ik heb altijd  twee passies gehad: tekenen en paarden, mijn held was Leonardo da Vinci 
en mijn grootste/wildste droom was om een  kunstenaar te worden die in een beboste 
vallei woonde met helder stromend water langs  mijn deur en paarden grazend en 
rennend rondom.

Toen ik naar  Devon verhuisde ging ik regelmatig naar de Newton Abbot en Devon & 
Exeter renbanen, waar ik de paarden schetste en later schilderde. Ik begon paarden te 
beeldhouwen, eerst als experiment met klei en met gips en later met koperdraad. Het 
resultaat deed me denken aan da Vinci’s paardenschetsen, maar ze misten de kracht en 
wezenlijke aard van het paard dat ik zocht .Toen uit het niets kwam het antwoord voor 
mij uit het getij; drijfhout! Ik had nog nooit zo’n mooie sculptuur gezien, het leek een 
tekening van hout. Ik had ook nog nooit een beeldhouwkunstwerk gezien van hout. Het 
had een soort van kracht en authenticiteit wat het juist zo bijzonder maakte, en het was 
van mij alleen.

Ik wist dat ik eindelijk klaar was om mijn werk aan de wereld te tonen. Als kind had  ik 
nooit kunnen dromen dat juist paarden mij bekend zouden maken. Courcoux en Cour-
coux, een galerie gespecialiseerd in de hedendaagse beeldende kunst had me aangeno-
men als één van hun  huiskunstenaars. Op dat  moment was ik de enige Britse kunste-
naar die werkte met drijfhout maar al snel   moest ik naar een grotere studio met meer 
vloeroppervlakte.

Zo kwam ik uit  bij  Ugbrooke House, het heeft een traditionele stal met een groot land-
goed en Lord Clifford bood mij aan om het samen met de twee huisjes op het landgoed 
te huren. Het was de hemel op aarde om een dergelijke ideale werkruimte te hebben en 
ik maakte veel sculpturen.

Later kocht ik mijn huidige woning, hoog op de hellingen van een steile beboste vallei, 
slechts twee mijl van Ugbrooke en ik begon te werken in het landschap. Ik wilde een 
beeldentuin maken. Het was een ruig landschap, het creëren van een eigen beeldentuin 
werd al snel een kunstwerk op zich. Ik kan buiten mijn werk laten zien en verkopen en 
mijn 2 paarden kunnen heerlijk rondrennen, zo is mijn grootste droom uitgekomen.”

Voor meer informatie zie 
www.heatherjansch.com

op de volgende pagina zie je enkele foto’s 
van het werk van Heather Jansch





Apassionata

Al in de zomer hadden we kaartjes gereserveerd voor de paardenshow Apassionata in 
Ahoy Rotterdam. Op zondag 22 november vertrokken we op tijd richting Rotterdam, 
dachten wij, maar een hardnekkige file vlak bij Ahoy zorgde toch voor lichtelijke paniek 
in de auto… Uiteindelijk ploften we gelukkig nog net een paar minuten voor het begin op 
onze stoelen. Om 14.00 uur begon de show, we zaten op de eerste rij met een prachtig 
zicht op de piste, doordat je zo dichtbij zit beleef je het echt volop mee, je voelt de paar-
denvoeten dreunen als ze voorbij galopperen en je kunt ook echt de uitdrukkingen van 
de ruiters en amazones zien, dat was erg leuk. Een prima plek dus.

Het motto van Apassionata is ‘Een magische ontmoeting tussen mens en paard’, ze 
willen de verschillende paardenrassen en verschillende disciplines van de paardensport 
laten zien op een mooie manier. Daarbij maken ze gebruik van muziek, licht en andere 
effecten. Elke show heeft een thema, het wordt in een verhaalvorm gegoten, wat verteld 
wordt door een voice-over. Het verhaal neemt je mee naar verschillende scenes die vloei-
end in elkaar overlopen. Er is ook een dansgroep bij aanwezig en ook acrobatiek is in de 
show verwerkt, steeds weer in combinatie met de paarden.

foto Anja Mulder



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



We hebben veel verschillende rassen voorbij zien komen, van de minipaardjes tot aan 
1 van de grootste paardenrassen, de Shire, een imposante verschijning. Als die voorbij 
komt galopperen dan voel je dat wel. Vooral de vrijheidsdressuur vonden wij prachtig 
om te zien. Ook de voltige was spectaculair, mooi om te zien hoe ruiter en paard samen 
werken om in balans te blijven.

Wat ons vooral opviel is de rustige manier waarop er met de paarden werd omgegaan, 
als een paard even niet helemaal in het gareel liep was dat geen probleem en er was 
altijd tijd voor een beloning voor het paard. 

We hebben genoten van een verrassende 
middag met op het eind nog een ‘meet and 
greet’ met de paarden.

Mocht je meer informatie willen, kijk dan op 
www.apassionata.com

Groetjes,
Bianca en Caroline

foto’s Celine Mulder



Inhalen

Hallo allemaal,

Even een uitleg over het inhalen. De meesten weten het wel maar toch.
Het is de bedoeling dat je elke week in je eigen les rijdt.
Soms zijn er feestdagen of is het vakantie op die dag, dan kun je de les inhalen maar wel 
in dat kwartaal.

Valt de les dus in de laatste week van je kwartaal dan haal je de les vantevoren in.
Je mag er maar 2 inhalen per kwartaal, dus ook de feestdagen horen bij die 2.
Soms moet je dus kiezen of je liever naar een feestje gaat of je les gewoon rijdt.
Let dus goed op hoe de kwartalen lopen, je kan me mailen als je een les wilt afspreken.

Weet je dat je met kerst er niet bent regel dan nu al een inhaalles. Het is niet fijn als de 
lessen heel vol zijn met inhalers dus probeer zo min mogelijk te ruilen met je les.
Zelf wil je ook optimaal les.

Mochten er langdurige blessures zijn of iets dergelijks dan kan dat altijd in overleg gere-
geld worden natuurlijk.

De kwartalen lopen als volgt.      
Kwartaal 1 is van 1 februari t/m  30 april
Kwartaal 2 is van 1 mei t/m  31 juli
Kwartaal 3 is van 1 augustus t/m 31 oktober
Kwartaal 4 is van 1 november t/m 31 januari

Er wordt nu goed bijgehouden hoe vaak je inhaalt en dat moeten we ook aanhouden nu.
Lessen die te laat afgemeld zijn worden gewoon afgeschreven, dus ook bij ziektes.
Dit is soms lastig omdat je niet weet wanneer je ziek wordt, maar de regel is gewoon 24 
uur vantevoren afmelden.

Afmelden of inhaalles plannen altijd via afmelden@eindhovensemanege.nl
Dit is het mailadres wat ook de andere instructeurs kunnen lezen en niet alleen ik.
Als je namelijk naar mij mailt en ik ben er niet dan kan ik je dus ook niet afmelden die 
dag.

Ik hoop dat het nu weer duidelijk is voor iedereen want het gaat nogal eens verkeerd en 
met de feestdagen in het vooruitzicht dacht ik,  ik zal even het geheugen opfrissen van 
iedereen.

Groetjes en veel rijplezier de komende tijd.

Trudy



Pink Ribbon Ride

Bijna 500 ruiters en menners namen in oktober deel aan de ‘Pink Ribbon Ride’ 
sponsorritten, die deel uitmaakten van Enjoy the Ride en op zes locaties in het land 
gehouden werden. Een cheque ter waarde van € 37.216,- werd overhandigd aan 
Carolina Pruis, directeur van Stichting Pink Ribbon, die het geld gaat besteden aan 
onderzoek tegen borstkanker.

Enjoy the Ride voor Pink Ribbon werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. In 2016 
worden in het eerste weekend van oktober weer op diverse locaties Pink Rides gehouden. 
Vorig jaar namen 250 ruiters en menners deel aan de buitenritten, dit jaar het dubbele.

Ook vanuit onze manege waren er deelnemers aan dit mooie initiatief!

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2016
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.

VEM jaarcontributie 2016
Jeugd (tot 18 jaar) 16,50 (€ 14,50 bij automatische incasso)
Senioren (vanaf 18 jaar) 34,50 (€ 32,50 bij automatische incasso)

KNHS (alleen wedstrijdruiters)
KNHS jaarcontributie 20,00

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






