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Bestuursmededelingen 
Het buitenseizoen is weer gestart en de SHEE (Stichting 
Horse Event Eindhoven) heeft de eerste buitenwedstrijd 
georganiseerd in de springwei op zaterdag 8 en 9 april.
Er waren veel deelnemers, de zon scheen, vooral op 
zondag, veel publiek, mooie opgepoetste reclameborden 
en de bak lag er netjes bij met ook veel nieuwe 
hindernissen. Al met al een geslaagd evenement.

Onze dank gaat wederom uit naar de vrijwilligers…die we 
nog steeds zoeken om te assisteren bij deze wedstrijden. 
(Aanmelden kan bij Judith).
De veldploeg was netjes uitgerust met blauwe hesjes, 
zodat ze goed te herkennen waren.

Tevens zoeken we nog redactieleden om plaats te nemen 
in de redactie.

De buitenritten gaan weer komen nu het ‘s avonds later 
donker wordt.

Nu zijn er nog weinig dazen en ongedierte, dus geniet 
van deze mooie momenten.

Het bestuur van de VEM



Zandhappers
20-02 Loek Talpe
22-02 Milou van Kampen
23-02 Anouk v.d. Vijfeijken
23-02 Julie Swinkels
23-02 Julia de Wit
23-02 Lindsey Deckers
27-02 Isabelle Jansen
06-03 Alyssa v.d. Sangen
06-03 Julia Bax
09-03 Nora Brouns
16-03 Lindsey Deckers
18-03 Josje Geldens
18-03 Maud Eerhart
06-04 Lisa Schreurs
14-04 Joyce Witlox

Agenda
      

12-14 mei 2017 KNHS Springen paarden

21 mei 2017 Verrassingswedstrijd

25 mei 2017 Ochtendglorenrit

4-5 juni 2017 Pinksterrit(ten)

10-11 juni 2017 KNHS Springen paarden/
  pony’s

15-18 juni 2017 Polo Waalre

24 juni 2017 Lustrum feest 90 jaar VEM

2 juli 2017 Oriëntatierit

15-16 juli 2017 KNHS dressuur paarden/
  pony’s (Kür op muziek)

16-19 juli 2017 Ponykamp 1

20-23 juli 2017 Ponykamp 2

2-3 sep 2017 KNHS Springen paarden

22-24 sep 2017 KNHS Springen paarden/
  pony’s

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



Zomervakantie en inhalen

Vakantie, het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het al zover. Dus graag even 
goed lezen hoe je de lessen in de vakantie kunt plannen.

Er zijn 6 weken zomervakantie van vrijdag 14 juli t/m zondag 27 augustus.
In die weken gaan de lessen WEL door alleen moet je jezelf aanmelden voor de les.
Meld je je NIET aan dan wordt je 6 weken niet ingedeeld. (Je betaalt gewoon je kwartaal-
kaart)

Er is niet op elke dag een les dus het kan zijn dat je in de vakantie op een andere dag 
rijdt. Dit kan allemaal via de mail worden geregeld. Dat kan nu al. Niet op het laatste 
moment graag. Weet je nu al wanneer je op vakantie gaat of niet gaat, meld je dan vast 
aan zodat je al ingepland wordt. Het is elk jaar een heel gepuzzel dus vandaar deze 
oproep zodat iedereen op tijd kan reageren.

Let wel op, inhalen kan alleen in hetzelfde kwartaal en maar 2 lessen per kwartaal. Dus 
ga je 3 weken op vakantie dan mag je er daar maar 2 van inhalen. Daarom zijn onze 
kwartalen zo dat de helft in juli en de helft in augustus valt.

Mailen kan altijd naar afmelden@eindhovensemanege.nl  Dit mailadres kunnen alle 
instructeurs lezen. Mijn mail lees ik op vakantie niet, dus dan kan je niks plannen. 
Verwijder mijn prive mailadres a.u.b., tijdens vakanties krijg ik nog steeds veel mails.

JE MELDT JE DUS NIET AF, MAAR JE MELDT JE AAN ALS JE WILT KOMEN!!!
(dit geldt voor de jeugdlessen)

(voor de volwassenen: laat ook z.s.m. je vakantieperiode weten als die bekend is)

                                                   Inhalen
Het is nog steeds niet duidelijk voor iedereen wanneer je nu in kunt halen.
Vandaar dit stukje om het nog een keer duidelijk uit te leggen.

In totaal mag je 2 lessen inhalen per kwartaal, in hetzelfde kwartaal.
Dit geldt ook voor Pinksteren, Hemelvaart en Koningsdag dus.

De kwartalen lopen van          1 februari t/m 30 april (kwartaal 1)
                                       1 mei t/m 31 juli (kwartaal 2)
                                       1 augustus t/m 31 oktober (kwartaal 3)
                                       1 november t/m 31 januari (kwartaal 4)

De les moet dan wel 24 uur vantevoren zijn afgemeld, ook bij ziekte geldt deze regel.
Als er dus in de laatste week van je kwartaal een vakantie is dan moet je deze les 
vantevoren inhalen.

Alvast bedankt allemaal. Groetjes, Trudy



! Beenbescherming af doen !

Het is ongelofelijk hoe vaak we ’s ochtends op stal komen en dat er een paard zijn been-
beschermers nog om heeft (pijpkousen, strijklappen, bandages etc.). Hoe is het mogelijk 
als je zelf je paard opzadelt, en dus de beenbeschermers omdoet, dat als je hem 
afzadelt dat vergeet? Echt waar mensen, waar zijn jullie met je hoofd???? Het is ook 
zeker de taak van ons om als laatste te controleren of alles in orde is, maar ik vind het 
echt schandalig dat de ruiter dat zelf niet kan doen. Meestal zijn het ook nog ruiters die 
vaker op dat paard rijden en die dus goed weten dat hij iets om zijn benen draagt.

Dat paard heeft die dag waarschijnlijk al 2 uur gelopen en de nodige belasting gehad. Hij 
is blij als hij om 22.00 uur kan gaan eten en rusten, maar helaas zijn benen worden een 
beetje afgebonden en zwellen steeds meer op. Het klittenband van de beenbeschermers 
zit namelijk best strak. Als wij ze in de ochtend eraf halen zwellen deze benen dus 
gigantisch op. Met het gevolg dat het paard de hele dag, en misschien wel dagen, pijn 
heeft. Zo ga je niet met paarden om. Ik weet dat het niet expres wordt vergeten, maar 
het is echt aan jullie om iets zuiniger met onze paarden om te gaan.

Het ergste is nog als wij zeggen “vergeet de beschermers niet”, dat we dan een snauw 
krijgen van “ja dat weet ik onderhand wel” en dat we ze vervolgens de volgende dag eraf 
kunnen halen. Ja helaas gebeurt dit ook. Er hangen zelfs A4-tjes op de staldeuren zodat 
je het niet vergeet!!! We hebben zoveel pech de laatste tijd en hier kunnen wij dus echt 
HEEL boos om worden.

Opzadelen
Bij het opzadelen is het ook belangrijk dat je eerst kijkt of je paard schoon is, zand op 
zijn rug is niet lekker als er daarna een zadel op wordt gelegd. Zorg dat het kussen ook 
schoon is aan de onderkant, even een borstel erover, leg het goed naar voren zodat het 
kussen niet achter de chabrak(dekje) uitsteekt. Trek het bij de schoft goed omhoog zodat 
de schoft vrij is. Dan heeft hij het minste druk op de schoft door het gewicht van de 
ruiter, (wat natuurlijk bij iedereen nog onder de 90 kilo is)!!! BLIJF DAAR OOK OP 
LETTEN.

Ook het naverzorgen hoort erbij, afsponzen of droogwrijven met stro vinden ze fijn. 
Zeker nu het weer warmer wordt moet je ze goed afsponzen zodat die ruggen niet vol 
opgedroogd zweet zitten de volgende dag. Zelf ga je ook douchen, hoop ik, na het rijden.
Hoeven schoonmaken, kijk of er een steen of dennenappel in zit.

Jullie willen allemaal fijn rijden en vinden het vast niet leuk als er elke keer paarden 
kreupel zijn.

Kinderen uit mijn les mogen “voor straf” niet op hun lievelingspaard de week erna. Dit 
werkt best wel goed. Dat moeten we in de avondlessen ook maar eens gaan doen, want 
die zijn het ergste met vergeten. 



Bij deze dus de oproep:
KIJK EVEN NAAR BENEDEN OF JE PAARD IETS OM ZIJN BENEN HEEFT, ZO JA 
HAAL HET ERAF!!!!

Ik hoop dat jullie weer even wakker gemaakt zijn en dat het niet meer voorkomt dat een 
paard onnodig pijn lijdt de hele nacht.

Bedankt, Trudy

Het Hoofdstelletje
Hoi,

Ik ben Sem en ik ben 10 jaar. Ik rij ongeveer 2 jaar op de 
manege. Mijn lievelingspaarden zijn: Bandito en Cissy. 
Op Cissy heb ik niet zo vaak gereden maar op Bandito wel. 

De poesjes zijn ook heel lief, we hebben ook een speeltje 
voor ze gekocht. Vroeger kreeg ik les van Trudy, tegen-
woordig van Janneke. We hebben een keer zonder handen 
gereden, dat was heel leuk. Het nieuwe paard Klaas is ook 
heel leuk. 



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



Ik ga soms ook mee met mijn moeder die ook op de manege rijdt. Monique de barvrouw 
is heeeeeel lief. Ik ben ook een keer van Emily gevallen 
omdat ik tijdens galop de beugels verloor. Ik vind Emily wel leuk. Toen er nieuw zand in 
de bak lag, waren wij de eersten die moesten rijden in het nieuwe zand. Sommige 
paarden vonden dit heel spannend. Emily trok zich er niet zo veel van aan. 

Ik geef het hoofdstelletje door aan Nora.

Groetjes Sem.      



Afscheid van Lady Lu

Lady Lu was een heel leuk en vooral lief paard, maar zij had al een aardige leeftijd 
bereikt. Lady Lu hield heel veel van aandacht en vond het dus ook fijn om ‘gepoetst’ te 
worden. Als je haar dan aan het poetsen was, stond ze altijd te genieten met haar hoofd-
je buiten de staldeur. Het rijden op Lady was ook altijd een pleziertje; voor mij, maar ook 
voor haar en ze had er altijd zin in! Soms nog een beetje ongeduldig begon ze dan te 
‘huppelen’, zoals ik het dan noemde, maar als ze weer eenmaal wat harder mocht gaan, 
was ze echt super fijn om op te rijden! Ik heb dan ook wel een hele hoop uurtjes op haar 
rug meegemaakt en zowel binnen als buiten reden we vaak samen. Een sprongetje in 
de bossen, behendigheidswedstrijden, dressuurwedstrijden of gewoon een ‘normale’ les: 
niets was teveel gevraagd voor haar! 



Ik merkte wel dat ze steeds wat ouder werd, maar de laatste tijd ging het wel ineens 
heel snel… Op maandag 13 februari werd mij dan ook verteld dat ze haar de volgende 
dag zouden laten inslapen. Die maandagavond mocht ik nog even een rondje met haar 
lopen over het terrein, waar ze alsnog, en zoals altijd, veel zin in had! Toen ik haar 
weer terug in de stal zette, wist ik dat het tijd was om afscheid te nemen… Eerst even 
een koekje voor haar, dan een knuffel en dan de staldeur dicht. Tenminste dat was de 
bedoeling, totdat een vriendin van mij op het idee kwam om een stukje van haar staart 
af te knippen zodat ik altijd nog iets had van haar. Eerst even vragen, en toen een stukje 
afknippen. Maar toen werd het toch echt tijd voor de allerlaatste knuffel… Hierna de 
staldeur dicht en nog voor de laatste keer een koekje geven. Lady is de volgende dag, op 
Valentijnsdag, ingeslapen en vanaf nu zal Valentijnsdag toch wel van een heel emotionele 
betekenis zijn voor mij. Maar het allerbelangrijkste is voor mij toch wel die vele mooie 
herinneringen die ik heb, dankzij haar. Dag, Lady Lu…

Finette van Berkel 



Pas de deux op muziek

Roodkapje

Bobby (Geldens) rijdt ruim een half jaar elke 2 weken bij Trudy in de kinderles en had 
gehoord dat er een wedstrijd aan zat te komen om samen te rijden met iemand anders. 
Dat klonk natuurlijk super leuk en tante Petra was de uitverkorene (oftewel de pineut). 
Dat Roodkapje het onderwerp werd, was snel duidelijk want alle tegenstellingen tussen 
Grootmoeder en Roodkapje waren al aanwezig. De Roodkapje-jurk lag al in de verkleed-
kist en de rest was snel geleend, gemaakt of gekregen.

Maar toen het rijden. Trudy deed er alles aan om Bobby in de les uit te leggen hoe ze de 
figuren moest rijden en hoe ze de kleine Fabio op het juiste tempo moest krijgen en 
houden. Thuis werden de figuren in de tuin droog geoefend onder het jurerend oog van 
haar zusje Josje en uiteindelijk mochten we ook nog een keer samen de proef rijden 
onder begeleiding van Trudy. Dat ging zo slecht nog niet dus dat gaf de burger moed.

Maar toen de wedstrijd. Het werd even 
racen tegen de klok omdat er weinig tijd 
was om Fabio van de beloofde strikjes te 
voorzien, maar we waren precies op tijd 
klaar voor ons Sprookje. We vonden het 
allebei hartstikke leuk en omdat er geen 
zenuwen waren liep het ook heel lekker. 
Sanneke en Fabio vonden het ook allemaal 
prima. We waren dik tevreden.

Maar toen de uitslag. Even wat kriebels in 
de buik omdat het lang duurde voor we 
geroepen werden maar dat we 3e waren, 
dat hadden we niet verwacht.  We waren 
meer dan dik tevreden.

Het was voor ons net een sprookje.
groetjes van Bobby en Petra
hoefjes van Fabio en Sanneke

Op de kleurenpagina’s zie je de foto’s
van de deelnemers aan de Pas de deux
op muziek
foto’s Jacqueline Vermeulen











Nieuw bestuurslid: Henriette

Hallo allemaal,

Ik zal me even voorstellen, ditmaal als jongste bestuurslid van de VEM.
Ik ben Henriette Kuiper, ik kan niet meer zeggen dat de meeste mensen mij kennen, 
maar heel veel van jullie kennen mij wel. Wanneer ik niet op de manege ben werk ik 
als verpleegkundige bij Severinus in Veldhoven, dit is een instelling voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Thuis heb ik het ook druk met Maikel, mijn vriend, onze 3 
kinderen en onze hond. Onze jongste dochter Lynn rijd ook in de lessen, onze jongens 
vinden alles wat met paarden te maken heeft laten we zeggen…; niet interessant :-)
Ik loop al bijna 30 jaar rond op de manege en heb jaren lang op zaterdag bij Trudy in de 
les gereden. 

Toen Ad Kuipers mij 2 jaar geleden vroeg of ik misschien zijn paard mee wilde gaan 
rijden was ik meteen verkocht. Icaro en ik kunnen het prima vinden samen en maken 
elke donderdag een heerlijke bosrit en af en toe pikken we een manegeles mee. Altijd fijn 
om de puntjes op de i te zetten.

Op woensdagmiddag ben ik tijdens de les van Lynn steevast met een gezellige club 
moeders aan de bar te vinden.
De sfeer is altijd fijn geweest op de manege en over een plek in het bestuur is het vaker 
gegaan de laatste jaren. Zeker vanaf het moment dat Trudy plaatsnam in het bestuur 
ben ik er wel steeds meer over na gaan denken. Niet dat ik het heel erg bij mij vond 
passen, maar omdat ik als tiener ook heel lang in de activiteitencommissie heb gezeten 
en al zo lang op stal rondloop, heb ik 
natuurlijk wel een bepaalde kijk op 
zaken. En weet ik denk ik wel goed 
wat de algemene vraag is van een 
manegeruiter; namelijk rijden op een 
manege die goed is voor zowel paard 
als ruiter en waar de sfeer prettig is.

Ik kan hier nu vanuit mijn bestuurs-
functie een actieve rol in gaan 
spelen en dat is een fijn idee. Op dit 
moment zijn we druk bezig met de 
voorbereidingen voor het 90 jarig 
jubileum op zaterdag 24 juni a.s. Het 
wordt een geweldig feest! Ik hoop 
veel van jullie daar te zien, zodat we 
samen een super avond kunnen heb-
ben op ‘onze’ manege, tot dan!

Henriette



Hallo allemaal ik ben Emilie Verstraete
Ik heb een stukje geschreven over Victory.                                                                                      
Victory is een heel mooi groot zwart paard. Ik rijd heel 
erg vaak op hem en dat is ook heel erg leuk. In de stal is 
hij super lief en hij houd er erg van als je hem boterham-
men en snoepjes geeft. 

Ook als we gaan rijden is hij super lief alleen in galop kan hij nog wel eens een bokje 
laten zien. Buiten is hij ook super.
Hij is een van mijn lievelingspaarden, dus ik hoop dat ik nog vaak op hem mag rijden.
En dat hij nog altijd zo lief blijft.
Groetjes Emilie

Ster van de stal
Victory



Hallo allemaal.
Op een gegeven moment kom je op zo’n punt in je leven dat dingen veranderen. Van het 
actieve, drukke onbezorgde studentenleven naar een hardwerkend burgerbestaan vol 
met zorgen. Van klimmen, kanoën en kitesurfen naar de iets meer praktische bezigheden 
zoals mountainbiken en nu dus ook paardrijden. Maar waarom paardrijden? 
Enigszins is dit wel te herleiden naar de sporten die mijn voorkeur hebben: het zijn stuk 
voor stuk buitensporten. Ik ben een outdoor persoon en begeef mij graag in de natuur. 
Helaas heb ik vooral de laatste jaren nogal last van lichamelijke kwaaltjes aan knieën en 
rug (haha Thijs wordt oud!) waardoor lange wandelingen jammer genoeg al een 
uitdaging kunnen zijn. Dus wat doen we dan? Juist, we gaan te paard! Zodoende kwam ik 
terecht bij de Eindhovense Manege.

Mijn enige ervaring tot nu toe heb ik opgedaan tijdens mijn studententijd. In een half 
jaar heb ik veel geleerd, maar door de samenstelling van de groep was het vaak zo’n 
chaos dat ik er vrij snel mee klaar was. Nu met frisse moed weer verder, want hoewel ik 
dagelijks met weigerende voertuigen in aanraking kom (ik werk op de afdeling voertuig-
beproeving van DAF Trucks) zijn weigerende voertuigen altijd nog makkelijker te 
hanteren dan een ‘voertuig’ met een eigen mening.
Maar juist dit laatste is natuurlijk ook de charme van het paardrijden. Want laten we 
eerlijk zijn, met een quad door het bos raggen kan iedereen. En in een tijd waar een 
groot deel van de jeugd denkt dat melk uit de fabriek komt is het des te leuker weer 
eens back to basic te gaan. De eerste stappen zijn gezet, en zoals het nu gaat zullen er 
nog vele volgen.

Gegroet, Thijs

Nieuw lid: Thijs



Historisch overzicht manege
In het kader van het 90-jarig jubileum, hierbij een klein historisch overzicht:

1927 Op 1 oktober wordt de Eindhovense manege opgericht. De manege is gevestigd  
 aan de Insulindelaan bij het slachthuis in Tongelre. De Directeur is Karel Hensen.
1938 Diens opvolger Dhr. Moonen vraagt Jaap van de Pol om pikeur te worden. Jaap   
 van de Pol verhuist met vrouw en zeven kinderen van Berlicum naar Eindhoven.
1940 De oorlog breekt uit en de manege (inclusief de paarden) wordt door de 
 Duitsers gevorderd. De manege biedt in oorlogstijd onderdak aan soldaten, 
 materieel en munitie.
1945 Met Jaap van de Pol als directeur komt het manegebedrijf weer op gang.
1950 Opening nieuwe manege achter de oude watermolen aan de Herman Gorterlaan.  
 Er is nu plaats voor twintig paarden waaronder acht manegepaarden.
1951 In dit jaar wordt de jeugdvereniging Electra opgericht.
1958 Jaap van de Pol overlijdt op 57-jarige leeftijd. Cees van de Pol, één van de   
 twaalf kinderen neemt het bedrijf over.
1963 Cees van de Pol en Ali van den Broek verloven zich. Een jaar later trouwen ze.   
 Riek van den Broek is zoals in alle voorgaande jaren de trouwe hulp, steun en   
 toeverlaat in het bedrijf.
1969 De SEM wordt opgericht (Stichting Eindhovense Manege). De manege moet   
 plaats maken voor de waterbollen en wordt afgebroken.
1971 Opening van de nieuwe manege aan de Roostenlaan. De politiepaarden krijgen   
 een eigen stal.
1974 Eerste nummer van de Chambrière verschijnt.
1978 Het 50-jarig bestaan van de VEM wordt gevierd. Ook wordt in dit jaar de CAP   
 (Club Aangespannen Paarden) opgericht.
1985 Cees van de Pol overlijdt op 55-jarige leeftijd. Met behulp van de kinderen, met  
 name van Trudy, neemt Ali het roer over.
1999 Bert-Jan van de Pol trouwt met Judith Couwenberg. Zij nemen de manege over   
            en zijn nu de eigenaren van het bedrijf. In het verleden was de stichting eigenaar  
 van de manege.
2001 Nikki van de Pol onthult na een ingrijpende verbouwing en modernisering van de  
 manege een gedenksteen.
2001 Bert-Jan van de Pol wint de Coupe d’Eric Wouters in Monaco op Lord Adelheid.
2002 Realisatie van springwei van 40 bij 65 meter.
 Groot jubileumfeest ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging  
 Eindhovense Manege.
2009 Het beheer van de manege wordt overgenomen door Hippo d’Or.
2011 Hippo d’Or trekt zich terug en Judith Couwenberg neemt het beheer van de 
 manege weer over.
2016 Bereden politie verhuist naar Boxtel.

Hiernaast nog wat oude foto’s van de manege (met dank aan Annemirl Slaats voor de 
foto linksonder)





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



Hallo allemaal,
Ik ben Emma en dit stukje gaat over Hurricane. Hurricane is mijn lievelingspaard.
Hurricane is heel erg lief in de stal maar ook in de les. In de les snapt hij nog niet alles 
helemaal goed en hij is soms wel een beetje sterk, maar hij probeert niks om je pijn te 
doen. Hurricane heeft altijd zin om te lopen. Hij is ook wat sneller dan de rest van de 
paarden maar hij gaat nu steeds een beetje langzamer. Ik heb al best wel vaak op 
Hurricane gereden en ik vind het altijd ontzettend leuk om op hem te mogen rijden!
Ik rij op de donderdagavond om 19.00 uur in de les van Daphne, het is een hele gezellige 
les er valt altijd we iets te lachen, er zit ook uitdaging in de les en dat vind ik heel erg 
leuk.

Emma en Hurricane



Oproep 
Jubileum

Dit jaar bestaat de manege 90 jaar! We 
gaan daar in de Chambrière natuurlijk ook 
aandacht aan besteden. 

We willen daarbij graag jullie hulp 
inroepen. Wil je een stukje schrijven over 
de manege of hebben jullie nog foto’s van 
vroeger, stuur het aan ons door!

redactie@
eindhovensemanege.

nl



De Paasrit door Sabine

De Paasrit was super!
De weersvoorspellingen waren in eerste instantie niet zo goed, dus warm gekleed, 
regenjas aan en hupsakee…

Ik mocht op Amigo, zalig! Daar ben ik dol op, dit wordt een toprit!
Amigo gepoetst en opgezadeld, in de bak allemaal verzamelen op de goede volgorde en 
There we go!! Hihaaa…ik reed langs Michelle en zij mocht op Ties, super gezellig!
Toen we even onderweg waren, kwam ik er al snel achter dat mijn kleding te warm was, 
puf puf.Heel fijn gereden door bossen en langs weilanden kwamen we “droog” op de 
picknickplaats aan. De regenjas nog niet nodig gehad, of toch…

Daar stonden lekkere broodjes en paaseitjes op ons te wachten. Na de heerlijke lunch 
was iedereen, ook de paarden, weer uitgerust en klaar voor vertrek.
Oef… opstappen zonder krukje is toch wel een hele klim, voor de ene wat hoger als voor 
de andere, hihi. Allemaal weer in het zadel, begint het toch redelijk te regenen/hagelen.
Ohooo, de regenjas dan toch niet voor niets bij….. Maar na 2 minuutjes was het alweer 
droog. Als dat alles is…. En dat was het ook, hihi gelukkig.

Onderweg naar de manege zijn we op de heide een wild zwijn tegen gekomen, dat zie je 
niet vaak, voor mij zelfs de eerste keer. Toch wel spannend en dat was het ook voor de 
paarden, maar gelukkig ging het zwijn er als een (paas)haas vandoor.
Om nog wat langer in spanning te blijven mochten we ook nog over een platliggende 
boomstam springen, hihaaaa kei gaaf!! En iedereen deed dat super.
Daarna lekker rustig op het gemakje -nog altijd- zonder regen terug naar de manege.

Zoals jullie kunnen lezen, is de rit fantastisch verlopen.
Op naar de Hemelvaartrit!!!

Paasgroetjes, Sabine.

Evenementen

Bij Tops in Valkenswaard worden weer verschillende wedstrijden georganiseerd tijdens de 
volgende periodes:

8-10 mei
15-17 mei
17-19 juli

Voor meer info kijk op: www.topsinternationalarena.com/nl



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2017
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 2017
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 20,60

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 2 uur
Losse rit 30,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 335,00
Pony per maand - boxje 287,00






