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Bestuursmededelingen 
De regenperiode is hopelijk achter de rug en nu gaan we 
volop genieten van de zon, buitenritten, dazen, horzels 
en muggen. (Hopelijk hebben we van de laatste drie 
weinig last.)

De vakantieperiodes naderen ook en u gaat misschien 
ook nog een verre reis maken of blijft in Nederland. Als u 
iets mee maakt met uw paard of met een paard van een 
ander, laat ons er dan ook van genieten en schrijf een 
verhaal over uw belevenissen tijdens uw vakantie. Een 
foto mag u natuurlijk altijd bijvoegen en wij zorgen dat 
uw ‘story’ in de Chambrière wordt geplaatst.

We wensen u alvast een fijne vakantie toe.

Het VEM bestuur



Zandhappers
10-05 Kim de Groot
11-05  Sem v.d. Heijden
21-05 Madelon van Lieshout
25-05 Erik-Jan Aelberts
26-05 Annick van Apeldoorn
17-06 Frederique Honings
20-06 Trudy Vosters
21-06 Mathilde Verniers

Agenda
      

20-21 aug 2016 KNHS springen paarden

31 aug - 1 sep Ruiter-2-daagse jeugd

3-4 sep 2016 KNHS springen pony’s

16-18 sep 2016 KNHS springen paarden

25 sep 2016 Behendigheid

30 okt 2016 FNRS Dressuur

5 nov 2016 Helpersfeest
  (alleen op uitnodiging)

27 nov 2016 Sinterklaaswedstrijd

18 dec 2016 FNRS Dressuur

25/26 dec 2016 Kerstrit(ten)

7 jan 2017 Slipjacht

7 jan 2017 Nieuwjaarsborrel

19 feb 2017 Pas-de-deux op muziek

20 feb 2017 Algemene Leden-
  vergadering VEM

12 maart 2017 FNRS Dressuur

16/17 apr 2017 Paasrit(ten)

23 april 2017 FNRS Dressuur

21 mei 2017 Verrassingswedstrijd

25 mei 2017 Ochtendglorenrit

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 redactielid: Antonio

Als jongste lid van de redactie van de Chambrière wil ik me even voorstellen.
Mijn naam is Antonio van Tuijl en ik ben ongeveer 45 jaar lid van de Eindhovense 
Manege. Toen ik ongeveer 13 jaar was ben ik begonnen met paardrijden en ik heb vele 
uren op de rug van een paard gezeten. Toen kon het mij niet gek zat gaan… hoe gekker 
hoe beter.

Er was een paardje op de manege en zijn naam was PasOp. Nou, dat was ook zo. Het 
paard kon alleen door stalpersoneel heel voorzichtig opgezadeld worden en ik werd 
voorzichtig in de stal op het paardje gehesen. Deze begon al een beetje te bokken en te 
dribbelen. Uiteindelijk werden we los gelaten in de bak en kon het rodeo-rijden beginnen.
Na enkele minuten werd het paardje wat rustiger, maar was zeer gevoelig in de mond en 
je benen kon je ook maar beter thuis laten. Al met al wel een leuke ervaring en ik heb 
nog diverse manegepaarden bereden in die tijd.

Er was toen ook een jeugdvereniging genaamd Electra, waarin ik ook een bestuursfunctie 
had. Vele vergaderingen hebben we toen al gehad en toen de Chambrière was opgericht 
moest iemand van het jeugd bestuur ook in de redactie van de Chambrière om daar 
verslag te doen van de jeugd activiteiten. Ik werd toen naar voren geschoven, omdat ik 
toen op de Grafische school zat en er werd dus geacht dat ik wel leuke verhaaltjes kon 
schrijven. 



Op  de Grafische school hadden we ook het vak fotografie en dat vak heeft altijd mijn 
voorkeur gehad, dus uiteindelijk ben ik ook de ‘hof –fotograaf’ geworden van de manege.

Omdat mijn vader destijds voorzitter was van de Vereniging en ook een drukkerij had 
werd de Chambrière bij zijn bedrijf gedrukt ….en dat is tot nu toe nog steeds het geval, 
dus kan ik met trots vertellen dat we eigenlijk altijd bemoeienis en aandacht hadden voor 
dit verenigingsblad.

Na een tijdje uit de paardenwereld geweest te zijn is mijn zoon Tom weer gaan paardrij-
den ook op jonge leeftijd en ik vond dat ik  ook maar weer eens moest gaan rijden. Van 
het één kwam het ander en ik zit nu weer in het bestuur en in de redactie.
Ik hoop dit nog enkele jaren met veel plezier te mogen doen.

Groet Antonio van Tuijl

Uitwisselingswedstrijd

Hallo allemaal, 

Ik ben Ronin van den Hoof en ik ben 15 jaar. Ik rijd iedere zaterdag om 12:00 uur in de 
les bij Trudy. Ik rijd al ongeveer 8 jaar op de manege met veel plezier. Met de manege 
hebben we 21 en 28 februari een uitwisseling gehad met manege de roosberg. Ik mocht 
ook mee doen aan de uitwisseling. 

Bij de uitwisseling zijn er dan 3 onderdelen: dressuur, pas-de-deux en springen. Ik deed 
mee aan het onderdeel springen en dat vond ik echt super leuk!! Bij manege de Roos-
berg moest ik op een kleine pony en die pony heet Donder. Donder was super lief helaas 
viel ik er af tijdens het springen omdat ik niet snel genoeg mee de bocht door ging 
samen met Donder. 

Bij ons op de manege mocht ik springen met Cissy. Dat was echt super leuk, want Cissy 
kan heel goed springen en is ook heel braaf met springen. Ik was twee keer foutloos!! Ik 
werd uiteindelijk 9de van de 16. 

Helaas hadden wij niet genoeg punten en had manege de Roosberg gewonnen voor dit 
jaar. Het waren verder 2 superleuke en gezellige dagen!! En ik hoop dat ik voor de 
volgende keer weer word gevraagd!

Groetjes Ronin van den Hoof



Ster van de stal
Udile

De eerste keer dat ik Udile zag, was onder het zadel. 
Karlijn reed op het einde van onze les even op haar. Wat 
een leuk paardje, nieuwsgierig, onverschrokken, mooie 
gangen en een knap koppie. 

Sindsdien rijd ik regelmatig op Udile en wat blijkt? Het is een geweldig paard. Udile is 
eerlijk en wil graag haar best doen. Heerlijk om op te rijden. Echter de onverschrokken-
heid die ik de eerste keer dacht te zien, zit er niet echt in. Udile is gauw afgeleid of 
misschien beter gezegd onder de indruk van kleine dingen.



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

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



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

Dan is het belangrijk om haar het vertrouwen en de zachte leiding te geven die ze nodig 
heeft. Zodat we daarna weer verder kunnen gaan werken aan de ontspanning en aan 
het nageven. Onlangs tijdens een onderlinge wedstrijd een F9 proefje met haar gereden. 
Ondanks dat ze de jury(het hokje) een beetje eng vond, deed ze het super. Dat vond 
de jury ook en we hebben een promotiepunt gehaald. Ik hoop dat ze nog lang op onze 
manege blijft staan en dat ik nog vaak op haar kan rijden. 
Nanda 



Interview met Paul van Herten

Paul is sliptrekker bij slipjachten. Paul alvast bedankt dat je tijd vrij wilde maken voor dit 
interview.

Wil je jezelf even voorstellen?
Mijn naam is Paul van Herten, geboren en getogen in Leende bij manege de 
Molenberg. Ik heb mijn hele leven eigenlijk in de springsport gezeten, zo tot mijn 30ste. 
Eerst op pony’s en daarna paarden. Toen had ik het eigenlijk wel even gezien met de 
paardensport en ben toen gaan werken. 

Ik heb eerst een jaar bij Willen van der Rijt helpen verbouwen en van daaruit ben ik in de 
antieke meubelen terecht gekomen. Mijn vooropleiding heb ik in Maaseijk gedaan; Sint 
Jansberg. Mijn vader zei altijd: “Als je in de paarden wilt, leer dan eerst een vak want als 
het dan niet kan dan heb je tenminste nog een basis om op terug te vallen”.
 
Hoe ben je begonnen met de Jacht en het sliptrekken?
Er stonden al veel jachtruiters op manege de Molenberg en daar ging mijn vader al vroeg 
mee jagen en daaruit ontstonden ook de handel in paarden en het organiseren van 
jachten. Daardoor heb ik het virus ook meegekregen. De eerste twee jaar ging ik samen 
met mijn vader mee die ook de slip trok en toen ik eigenlijk mijn vader ging vertellen hoe 
we konden gaan rijden zei hij dat ik het wel alleen kon en zo is het begonnen.

Dat waren dus ook al slipjachten?
Ja inderdaad dat waren gewone slipjachten. We begonnen met slipjachten vanuit Leende 
naar de Achelse Kluis en terug. Dat was toch wel één van de mooiere jachten van 
vroeger, helemaal door het Leenderbos over de hei. Toen waren er nog niet veel regels. 
Helaas is het Leenderbos niet meer van de gemeente maar van Staatsbosbeheer en 
mogen we daar geen slipjachten meer organiseren.

Je bent dus meteen als sliptrekker begonnen en hebt niet eerst de jacht zelf 
gereden?
Ja, ik ben wel opgevoed met het idee dat de jacht wel een elite spelletje was en dat je 
daar een paard en wat centjes voor moest hebben en ik vond het wel spannend om 
alleen het parcours uit te zetten. 

Wat is nu precies een slip?
Een slip bestaat uit een jute zak doordrenkt met vossenurine. In de zak zit stro dat recht 
uit het nest van de vos afkomstig is.

Dus de jachthonden volgen eigenlijk dat urinespoor, hebben jullie daar ook een 
naam voor?
De honden worden al honderden jaren getraind op het volgen van het spoor van 
vossenurine. Als de honden een huilend geluid maken hebben ze het spoor in de gaten. 
We noemen de geur/het spoor de ‘scent’.



Zijn er ook regels aan verbonden voor jou als sliptrekker?
Ja, je moet je echt heel goed inlezen in het terrein. Waar mogen we wel en niet komen. 
Je maakt natuurlijk afspraken met boeren en grondeigenaren van het gebied waar je 
de jacht wilt houden. Wanneer een boer zijn grond net ingezaaid heeft of mooie jonge 
schaapjes heeft dan is het niet zo netjes wanneer de jacht en de meute daar doorheen 
komen gelopen. We moeten de landeigenaren natuurlijk te vriend houden.

Dit zijn wettelijke en sociale regels maar zijn er nog andere regels waar jij 
rekening mee moet houden?
Niet meteen, het gaat erom een mooi spoor weg te leggen. Dat wil zeggen dat de ruiters 
alles in draf moet kunnen volgen of een handgalopje. Het moet geen racepartij worden 
en daar moet de sliptrekker voor zorgen. Wanneer ik alleen in een rechte lijn zou gaan 
en die honden gaan veel sneller dan de paarden dan houdt geen paard het bij, door dus 
met lussen te trekken, los je dit op. Dan moeten de honden ook echt zoeken, zijn ze het 
spoor ook wel eens kwijt en dat maakt het leuk. 

Je houdt natuurlijk ook rekening met ruiters die voor de eerste keer de jacht meerijden. 
Wanneer ik dan een snel spoor trek en we gaan lekker voluit dan is het voor hun ook niet 
zo leuk, ze krijgen dan ook niks mee van de honden en daar draait de slipjacht toch om.

Houd jij de slip altijd op de grond?
Wanneer ik door het terrein niet anders kan of omdat ik voel dat de jacht te snel gaat 
dan haal ik de slip omhoog. Dan doe ik dat zo’n 100 a 200 meter en hou ik het echt goed 
in de gaten van welk punt ik dat gedaan heb en zie dan ook dat de honden stoppen om-
dat ze het spoor niet meer kunnen vinden. 

Ze zijn dan ook heel stil en gaan dan met de neuzen omlaag zoeken en op den duur rui-
ken ze het zweet van het paard en gaan ze daarop voort totdat ze het spoor van de urine 
weer gevonden hebben. Dit remt de jacht af maar maakt de jacht ook zo leuk.

Zijn er ook veiligheidsredenen waardoor  je de slip omhoog houdt?
Je hebt vantevoren het terrein goed bekeken en als ik het idee heb van hier kan het 
weleens gevaarlijk gaan worden, bijvoorbeeld midden in het bos aan een drukke weg dan 
moet je echt ruimschoots vantevoren de slip omhoog nemen. Hierdoor kan de Huntsman 
de doorgeschoten honden op tijd terug roepen.

Je moet natuurlijk ook rekening houden met het feit dat de lucht van de urine 
weg kan waaien?
Je moet goed op de wind letten, slootkanten daar blijft de geur mooi liggen, vochtigheid 
en temperatuur zijn heel belangrijk. Wanneer het te warm is dan verdampt de scent. Het 
ergste voor de scent is warmte en wind. Als de temperatuur boven de 13 graden komt en 
er staat nog veel wind dan verwaait het spoor.

Krijg jij mee of de honden je spoor goed kunnen volgen?
Ik hoor precies aan het geluid van de honden of ze op het spoor zitten. Maar ook of ze op 
mijn spoor zitten of op een ander spoor. De toon van aanslaan gaat bijvoorbeeld bij een 
ree omhoog en sneller en bij een zwijn dan gaat de toon omlaag. Hoe kleiner het dier 
hoe lager het blaf-geluid.



Hoe lang voordat de jachtruiters vertrekken vertrek jij met de slip?
Zo ongeveer 20 á 30 minuten.

Is het wel eens voorgekomen dat je moest stoppen met het sliptrekken?
Het is wel eens voorgekomen dat ik op een gegeven ogenblik iets in het terrein zie of ik 
vind de situatie te gevaarlijk, dat ik heb moeten afhaken of dat ze me ingehaald hebben. 
Maar dat is niet vaak. Meestal lukt het me toch om de situatie goed op te lossen voordat  
dat ze me inhalen.

Zijn er nog dieren waar jij in het bos rekening mee moet houden? Bijvoorbeeld 
vossen?
Vantevoren moet ik me ook goed inlezen op het gebied. Van vossen hebben we eigenlijk 
niet veel last gehad maar wel  reeën en hazen, die springen namelijk voor de honden  
uit. De honden zien die dan  toch als loslopend wild en vinden dat toch wel interessant ze 
weten dat ik ze voor de gek hou dus is het aan de Huntsman om de honden dan goed in 
de gaten te houden en ze terug te roepen. Wanneer ik zelf tegen een ree aanrij dan moet 
ik er haaks op wegrijden en als het terrein dat niet toelaat dan moeten we gewoon netjes  
stoppen.

Hoe lang duurt zo’n run?
De lengte van de jacht is zo n 30 tot 35 kilometer soms zelf 40 kilometer. Iedere run 
is dan zo’n 5 a 10 kilometer, dat verschilt wel eens. Het is ook net de vraag waar kun 
je lekker doorgaan en wat voor mooie terreinen heb je en waar kun je stoppen voor de 
wandelaars/volgers. Wanneer er geen enkele volger/wandelaar kan kijken dan is dat ook 
niet zo leuk.

Heeft iedere sliptrekker zo zijn eigen ‘handtekening’?
Jazeker. De ruiters die vaker de jacht meerijden weten vaak al snel wie de slip getrokken 
heeft. De honden trouwens ook.

Zijn er veel sliptrekkers in de regio?
Niet zo veel. Er zijn 4 jachtverenigingen en die hebben wel een eigen sliptrekker.

Dus jullie wisselen elkaar ook wel af?
Ja hoor. Zelf ben ik lid van De Veluwe Hunt maar trek de slip ook wel in België en Tsjechië 
en voor andere verenigingen die in nood zitten. Maar als sliptrekker sta je in principe los 
van een jachtverening. Je wordt doordat ze je kennen gevraagd of je de slip wilt trekken 
je staat nergens echt vermeld.  Maar mijn vereniging is wel De Veluwe Hunt.

Gaat iedere slipjacht te paard?
Nee, er zijn ook verenigingen die gaan te voet. Iedere jacht komen dan dezelfde lopers 
en die zijn dan al vertrokken wanneer wij thuis de paarden aan het laden zijn of aan het 
opzadelen zijn. De honden kunnen dan nog zelfs het spoor volgen, soms zelf beter want 
dan is al de overtollige geur weg en gaan ze echt met de neus op de grond zoeken. De 
neus van een hond is zeker wel 40 x beter dan die van de mens.

op de kleurenpagina’s foto’s van Paul in aktie, lees daarna het laatste gedeelte van het 
interview (foto’s van Antonio en Jacqueline)











Kiinderfeestje op de manege

vervolg interview Paul van Herten

Wissel je het sliptrekken en het jacht rijden zelf ook af?
Ja dat gebeurt nu ook wel vaker.

Heb jij een eigen ‘Jachtpaard’?
Nee, ik mag altijd wel van iemand een paard lenen maar meestal  zorgt mijn vader voor 
een paard en dat worden dan uiteindelijk jachtpaarden. We hebben door de jaren heen 
ook wel in de gaten dat wanneer we nieuwe paarden krijgen en ik neem deze eerst mee 
als slippaard dat ze sneller het spelletje door hebben en dan vervolgens betere jacht-
paarden worden.  

Jachten jullie het hele jaar door?
Nee, we jachten eigenlijk altijd in de herfst en winter. De bosjachten proberen we toch 
zo midden in het seizoen te plannen dat is zo rond de Kerst. Dat zijn de natte maanden. 
En in het najaar zijn er de maisvelden waar we rekening mee moeten houden. De beste 
tijd voor een jacht is wel wanneer de temperatuur zo tussen de 0 en 2 graden is. Kijk een 
beetje regen of sneeuw maakt niet zo veel uit.

Wat zou je zelf nog heel leuk vinden?
Dat we weer een jacht kunnen houden in het Leenderbos zoals dat vroeger was.
Maar! Ik vind het leuk dat ik een jacht neer kan zetten en dat iedereen achteraf zegt we 
hadden veel plezier gehad en een mooie dag en iedereen is veilig thuis gekomen. 
Uiteindelijk gaat het toch om het spelletje en ‘s avonds die pot bier met de sterke 
verhalen.

Paul namens de Chambrière hartelijk bedankt voor dit interview.

Toen ik 7 werd, mocht ik een kinderfeestje van papa en mama.
Ik wilde weer naar de manege. Een paardrijdfeestje.
Eerst hebben we allemaal een cap geleend. En daarna cake versierd en opgegeten. En ik 
kreeg cadeautjes :-)

Daarna mochten we naar de stallen. Ik ging zelf met het eerste groepje mee. Ik wilde 
het allerallerliefste op Emily. En dat mocht! Al noemde juf Trudy haar een draak die vuur 
spuugde. Maar ze is heel lief! Ook Bandito, Conan en Flower mochten meedoen. Die ken 
ik allemaal al lang.

lees verder op de volgende pagina, hiernaast op de kleurenpagina zien jullie al wat foto’s 
van het feestje van Elke



In de les hebben we eerst gestapt. Daarna gingen we om de beurt draven. En toen 
gingen we om pionnetjes heen. Wie zelf kon sturen, mocht dat laten zien. Daarna gingen 
we nog een keer draven. Zelfs een stukje zonder de teugel vast te houden. Dat was gaaf! 
Aan het einde deden we nog paardengymnastiek. Dan moet je je handen omhoog doen 
en dan weer op je rug. Of de oren van je paard aanraken.

Na de les hebben we hoefijzers versierd. Echte, die onder een paard gezeten hebben. 
De mijne heb ik geel geverfd en mooie strikjes op geplakt. Het andere groepje mocht nu 
rijden. Die hadden al hoefijzers versierd.

En helemaal aan het einde gingen we lekker frietjes eten. En kreeg ik nog een cadeautje 
van juf Trudy. Een doosje voor sieraden met paarden erop :-) Oh ja, en een boek. Over 
zitten op een paard. Maar die moest ik van juf Trudy aan mama laten lezen.

Groetjes, Elke



Ilse en Viblesse

Lieve Viblesse ,
Sinds ik op de manege rijd wilde ik al op je rijden. Toen ik eindelijk op je mocht sprong ik 
een gat in de lucht van blijdschap, mijn dag kon niet meer stuk. Zo’n klein meisje op zo’n 
groot paard is wat ik het eerste half jaar hoorde, maar daarna was niemand meer anders 
gewend.
 
Je rijdt geweldig, je kunt aan de teugel lopen en luistert geweldig als ik iets van je vraag. 
Soms ben je wel een beetje sloom, maar dat maakt 
niet uit, want als het weer zomer is en we naar 
buiten gaan dan loop je super goed door.

Springen kun je ook ondanks dat je niet altijd zin 
hebt, maar meestal wel en als je springt doe je het 
super. 

Het Hoofdstelletje

Bedankt voor het hoofdstelletje wat ik gekregen heb van Floor,
ik ga wat vertellen over paardrijden. Mijn lievelingspaard is 
Limit, want ze kroelt altijd met iedereen, eerst was Herby mijn 
lievelingspaard, maar die is er jammer genoeg niet meer. 

Ik ben nog nooit van een paard af gevallen en ik rij al een jaar, 
eerst op zaterdag bij Trudy in de les, maar nu op woensdag om 
2 uur ook bij Trudy in de les. Ik rij met Cheyenne, Zoe, Fieke 
en nog heel veel andere meiden. Het is altijd heel gezellig in de 
les.
Ik geef het hoofdstelletje aan Cheyenne Wouters.

Paris Beerens



Bregje en Leandros

Door  jou let ik wel veel meer op dan eerst, want jij bent niet zo dol op andere paarden 
dus ik moet altijd kijken komt daar een paard/kan ik er langs af/kan ik zo door lopen, 
maar dat vind ik niet erg ik ben daar nu wel aan gewend.

Als me een keer iets niet lukt vraag ik het wel aan Jacqueline, want als er iemand pas 
een Viblesse expert is dan is zij het wel. 
Dus lieve Viblesse ik hoop dat ik nog vaak op je kan rijden en anders wel verzorgen.
Ik wil Janneke en Trudy bedanken voor alle lessen die ik tot nu toe van hen heb gekregen 
en ga krijgen en ik wil Jacqueline bedanken voor het helpen met Viblesse.
Xxx-jes, Ilse Peter  

Heeij, ik ben Bregje en het is mij gevraagd om een stukje over Leandros te schrijven, 
wat ik natuurlijk kei leuk vind. Ik rij zelf in de les op maandag van 6 tot 7 uur, ook ben 
ik vaak op vrijdag op de manege te vinden. Leandros is 23 jaar jong, toen hij nog jonger 
was liep hij M springen en M dressuur. 

Hij houdt erg van eten, vooral van de liksteen!! Vanaf het begin dat ik op Leandros reed 
vond ik hem al leuk en ik mocht ook steeds vaker op hem gaan rijden.  Ik vind hem heel 
fijn rijden, maar hij kan ook wel sloom zijn. 



Ook met ponykamp had ik met hem gesprongen. Ik rij (heel soms niet ) elke les op hem 
en buiten rijden met hem vind ik ook heel fijn. Als we buiten zijn pakt hij altijd de takjes 
en blaadjes om op te kunnen eten.  Ook met de dressuurwedstrijdjes rij ik op Leandros.  
Leandros is het liefste paard die ik ken, maar meestal niet de schoonste. Daarom geef 
ik hem altijd een hele grote poetsbeurt. Ik hou echt heel veel van hem en ik hoop dat ik 
nog heel lang van hem kan genieten!
Bregje Kruijzen



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



Lex

Hallo allemaal ik ben Lex.
Ik ben een New Forest qua ras, 14 jaar, en ik meet 151 cm. Ik ben dol op snoepjes, maar 
die mag je mij helaas niet geven van mijn baasje, anders wordt ik te dik. Ook ben ik op 
stal erg chagrijnig en kan ik wel eens bijten. Buiten de stal ben ik wel heel lief. Ik ben 
in de winter donkerbruin en in de zomer zwart. Ook heb ik een hele mooie lange bos 
manen. Tijdens het rijden ben ik braaf, ik rijd rustig mijn rondje met mijn baasje en haar 
dochters. Buitenrijden vind ik geweldig, dan word ik heel blij en ga ik crossen. Ik kan er 
dan ook weleens een bokje uitgooien. Maar ehhhh... Ik ga weer eten.
Hoefje van Lex



Jette Reitsma

Hallo allemaal,
Ik ben Jette Reitsma, 30 jaar en ben geboren in Nieuwegein (vlakbij Utrecht). Ik woon nu 
sinds bijna 7 jaar in Eindhoven, samen met mijn vriend Flip en onze hond Versa. 

Vanaf dat ik klein was ben ik al gek op paarden en toen ik 8 was mocht ik eindelijk met 
lessen beginnen bij manege De Volte in IJsselstein, vlakbij Nieuwegein. Wat was ik blij! 
De Volte was toen nog een kleine manege met één buitenbak waar we door weer en wind 
reden (behalve als de bak bevroren was). Na een paar jaar is er een tweede buitenbak 
bijgekomen en is de eerste buitenbak een binnenbak geworden waardoor we altijd 
konden rijden.

Na een paar jaar dressuurmatig 
rijden kwam er een pony vrij (Bartje) bij de Rijvereniging waardoor ik bij de KNHS wed-
strijden kon rijden. Eén keer per week reed ik dan op Bartje en één keer per week in de 
gewone les op verschillende paarden en pony’s. Een paar keer per jaar gingen we met 
alle wedstrijdruiters en de manegepaarden naar de wedstrijd. Het was altijd een hele on-
derneming maar ontzettend leuk en spannend. Ook werden er wedstrijden georganiseerd 
op onze manege.

Hier zie je een foto uit 1997 van mij met Bartje. 
Ik was toen 12 jaar oud. Bartje was een New 
Forest ruin van ongeveer 1,40 meter en ontzet-
tend lief. Hij reed erg fijn maar had ook weleens 
streken. Vooral toen hij jong was had hij er een 
handje van om eerst heel hard te gaan rennen en 
dan in één keer te stoppen met zijn neus naar de 
grond toe. Ik heb toen vaak het zand van dichtbij 
mogen bekijken! Op de wedstrijd deed hij geluk-
kig altijd zijn best.

Toen ik op een gegeven moment te groot werd 
voor Bartje ben ik overgestapt naar een ander 
paard van de manege, genaamd Korinthe, zie de 
2e foto. Ze was een merrie van 1,67 hoog en is 
geboren op de manege. Haar vader was Cabo-
chon, een bekende KWPN-hengst die Grand Prix 
dressuur heeft gereden. Korinthe was net als 
Bartje erg lief.

In de zomer was zij rustig maar in de winter altijd 
erg fris en kon ze weleens bokken. Met haar heb 
ik veel B en L dressuurwedstrijden gereden en ze 
deed tijdens de wedstrijd altijd enorm haar best.



In die tijd was ik 4 of 5 dagen per week op de manege te vinden. Op zaterdag hielp ik 
met de stallen uitmesten en gaf ik een uurtje les aan kinderen (toen was een diploma 
nog niet verplicht geloof ik). Daar kreeg ik weer een les voor terug dus al met al was ik 
erg druk en kwam er van school niet veel terecht. Toen ik 18 of 19 was moest ik daarom 
helaas stoppen met paardrijden en heb ik 
tot anderhalf jaar geleden niet meer gere-
den. 

Maar zoals jullie allemaal wel weten laat het 
paardenvirus je nooit los, en ook ik heb in 
de jaren dat ik niet reed de paarden enorm 
gemist. Daarom ben ik weer begonnen met 
rijden. Eerst heb ik wat rondgekeken in de 
omgeving van Eindhoven en vond uiteinde-
lijk de Eindhovense Manege de leukste en 
beste manege. Na een proefrit op Lady Lu 
was ik verkocht en ben ik lid geworden! 
Nu rij ik hier dus al weer een tijdje en ik ben 
heel erg blij dat ik het weer heb opgepakt. 
Ik ben begonnen op de woensdagavond 
om 21.00 uur bij Karlijn Scheepens. Na 
een paar maanden ging die groep weer 
naar buiten en omdat ik graag meer dressuurmatig wil rijden ben ik overgestapt naar 
de dinsdagavond om 21.00 uur, een erg gezellige les met heel enthousiaste en fanatieke 
amazones. Deze les rijdt altijd binnen en alleen als het in de zomer te warm is rijden we 
in de buitenbak. 

Inmiddels heb ik veel op de superlieve Esprit gereden. Esprit wil altijd hard voor je 
werken en heeft een hartje van goud. Maar ook Tiara en Lady Lu vind ik erg fijn om te 
rijden. Laatst mocht ik op het nieuwe paard Udile en daar ben ik nu ook fan van! 

Af en toe ga ik ook mee met de lange buitenritten. De 3e foto is van mij op Aladin tijdens 
de Pinksterrit van vorig jaar.

Sinds dit jaar help ik ook mee als 
vrijwilliger tijdens de wedstrijden op 
de manege, iets wat ik erg leuk vind 
om te doen. Heel misschien wil ik in de 
toekomst mee gaan doen met de FNRS-
dressuurwedstrijden maar voor nu ben 
ik al heel gelukkig om weer te 
kunnen rijden en met de paarden bezig 
te zijn. 

Hopelijk tot ziens! Jette Reitsma



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






