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Bestuursmededelingen 
Beste leden,

Met een geweldig jubileumfeest achter de rug willen we 
iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk dan-
ken. Zonder de inzet van deze vrijwilligers was het ons 
niet gelukt. Bedankt!!!

Jammer dat het weer ons niet goed gezind was maar dat 
mocht de pret niet drukken.

We gaan weer richting de vakantieperiode en het bestuur 
gaat hiervan ook genieten.

We wensen u een fijne vakantie.

Het bestuur van de VEM

In het volgende nummer natuurlijk een uitgebreid verslag 
van het jubileumfeest!
De redactie.



Zandhappers
24-04 Julia Bax
06-05 Bobby Geldens
08-05 Ellen van Moort
20-05 Iris Wijers
22-05 Danian van Beek
22-05 Allyson Stuart
23-05 Lara Betenson
29-05 Julia Bax
01-06 Lisa Rijntjes
03-06 Lynn Culleton
15-06 Felize Verkuilen
15-06 Cheyenne de Water
15-06 Marleen Lauwers

Agenda
      

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

16-19 juli 2017 Ponykamp 1 (vol)

20-23 juli 2017 Ponykamp 2

23-24 aug 2017 Ruiter-2-daagse jeugd

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



Afscheid van Leandros

Leandros was een super braaf en lief paard. Hij deed geen vlieg kwaad. Leo had al een 
hoge leeftijd bereikt. Hij was niet de snelste tijdens het rijden, maar hij vond buitenrijden 
super! Hij hield ervan als je zijn manen doorborstelde, en als je lekker hard zijn nek en 
schoft borstelde met een rosborstel. 

Het fijne aan de buitenstallen was, dat ik hem altijd daar op de poetsplek kon zetten. Hij 
vond het leuker om daar gepoetst te worden, want hij kon daar meer zien. Ook vond Leo 
springen heel leuk. In zijn jongere jaren heeft hij ook M springen en M dressuur gelopen. 

Leandros was tijdens het rijden super braaf, maar soms kon hij nog wel een bokje geven. 
Met dressuurwedstrijden reed ik ook op Leo en toen ben ik met Leo ook een keertje 
eerste geworden! Leo kon ook een trucje; kusje geven! Hij vond het altijd grappig om te 
doen!



Leandros hield heel erg van snoepjes, appeltjes, worteltjes, mandarijnen en nog van veel 
meer.  Maar hij hield vooral van ‘n liksteen. Als ik de liksteen dan op de grond zette, 
pakte hij hem op met zijn mond en gooide hem tegen de muur. Daardoor zag mijn lik-
steen er ook niet meer zo mooi uit ;) Ook hadden we een keerje een liksteen in zijn stal 
opgehangen en waren we even naar de wc gegaan. Toen we terug kwamen had hij heel 
de liksteen opgegeten!! 

Leo en ik hebben ook nog een keertje samen in de Penny gestaan! Leo hield van aan-
dacht. Hij kon wel een beetje chagrijnig zijn tegen andere paarden. Hij vond op de wei 
staan ook super leuk! Daarom wilde hij soms ook niet komen om uit de wei gehaald te 
worden en moesten we hem met brokken overhalen om toch te komen. 

Ik ben blij dat ik Leandros gekend heb en dat ik op hem heb mogen rijden! 
Leandros was een echt toppaard en ik zal hem blijven missen!! 

Bregje Kruijzen





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



Het Hoofdstelletje

Hi! 

Ik ben Nora, 11 jaar jong, waarschijnlijk 12 als je dit leest ;-) 
Ik zit al 4 jaar op paardrijden en vind het nog steeds SUPER 
leuk!

Mijn lievelingspaarden/-pony’s zijn: Flower, Benny en Tiara.
Eerst reed ik op dinsdag van 16:00 tot 17:00 uur, nu op 
donderdag van 16:00 tot 17:00 uur bij Janneke.
Ik ben al best wel vaak van een paard gevallen, een keertje 
buiten. Dat was niet de meest leuke ervaring kan ik je 
vertellen.

Het leukste aan paardrijden vind ik: galopperen en buiten rijden. Na de les blijf ik soms 
nog op de manege om Dempsy te poetsen. Dat doe ik samen met Vera, Milou en Noor. 
Dat is altijd gezellig! Hieronder 
zie je een foto van mij en Conan!

Heeeeeelll veel paardenkusjes 
van mij!!
 
Ik geef het hoofdstelletje door 
aan: Vera Kemkers



Mona - deel 2

Het is al weer een tijdje geleden dat jullie iets gehoord hebben over Mona.
Na het laatste stukje is er heel veel veranderd en is Mona veel vooruit gegaan.
Sinds een jaar is Mona terug op de manege. Waarschijnlijk heeft niet iedereen dit door-
gehad, maar dat komt omdat ze niet in de binnen of buitenstallen staat. Mona staat 
namelijk heerlijk buiten in de frisse lucht in een stal in de Derby wei.

In het begin was Mona heel bang en schichtig. Daar is nu niet veel meer van te zien. 
Mona komt graag bij je knuffelen, maar vooral schooien voor wat lekkers. Aandacht vindt 
ze heerlijk en ze kan zo uren mee op sleeptouw. Overal waar ik ga of sta zal Mona mee 
gaan, zo veel vertrouwen heeft ze in mij gekregen.

Sinds Mona op de manege staat ben ik meer bezig geweest met rijden. Dit was eerst niet 
verantwoord om te doen, maar met veel tijd, liefde en geduld is het ons toch gelukt. We 
zijn begonnen met er op zitten zonder zadel en zonder hoofdstel. Klinkt niet heel verstan-
dig, maar zo was ze lief en ik had nog geen zadel. Uiteindelijk met een geleend zadel er 
op gezeten en langzaam met een halster om gaan draven. Dit deed Mona braaf! Was wel 
wennen, want echt sturen was nog moeilijk en snapte Mona niet helemaal. Uiteindelijk 
heb ik een bitloos hoofdstel kunnen lenen en ben ik zo verder gaan oefenen. Al gauw had 
ik er alle vertrouwen in en ben ik samen met Mazarine op Jade en ik op Mona het grote 
bos in gegaan. Na deze buitenrit kon het niet meer stuk. Mona was heel braaf geweest 
en had geen pas fout gezet. Stap – draf – galop alles hadden we gedaan. Het voelde zo 
vertrouwd dat ik kort daarna alleen met Mona naar buiten ben geweest en ook dit deed 
ze super!!!



Na een aantal keer rijden had ik met mezelf een afspraak gemaakt, een soort doel wat ik 
wilde bereiken. Dit was dat ik de laatste woensdagavond oefenspringen met Mona mee 
zou doen. Ik had een paar keer wat sprongetjes gemaakt en dat vond Mona super leuk. 
Het leek me een leuk vooruitzicht om daar voor te gaan oefenen. Zelf ben ik echt geen 
spring held en heb ik het vertrouwen van het paard nodig, maar ik heb het toch gedaan 
en wat deed Mona haar best! Het was laag 50 cm, maar hoog genoeg voor een eerste 
keer. We hadden een foutloos parcours gereden en daarna ook een foutloze barrage. En 
uiteindelijk een eerste plaats van de 3, haha. 
Super super trots was ik op Mona!!!



Helemaal alleen voor Mona zorgen vraagt wel veel tijd. Het komt wel eens voor dat 
het niet uit komt zoals met vakanties bijvoorbeeld. Zo was ik gaan kijken wie er goed 
overweg kon met Mona en wie ik vertrouwde met haar. Al snel kwam ik op Rozemarijn en 
Ronin. Zij hadden snel een klik met Mona. Dit was heel fijn om te zien. Weer een vooruit-
gang! Lekker de bossen in, mee in de les en ook springen. Rozemarijn is zelfverzekerder 
met springen en krijgt Mona dan ook echt overal overheen. Terwijl ik moeite heb met een 
plank, zo zie je maar weer dat veel aan een ruiter kan liggen. Ik vind het daarom heel 
leuk om Rozemarijn, maar ook Ronin te zien springen met Mona.

Het afgelopen jaar zijn we ook 2 keer op pad geweest met de trailer. Een keer een 
weekend naar Mariana, daar hebben we lekker in de bossen gereden en geoefend met 
springen. Het was als of ze al jaren daar kwam. Niks was eng, weg van de groep geen 
probleem en in het vreemde bos splitsen zonder moeite. Het was een heerlijk relaxed 
weekendje. 

Daarna zijn we weg geweest naar een cross terrein. Hier ging Rozemarijn met Vision 
oefenen en Ronin met Mona. Altijd spannend of ze het wel braaf doen. Het ging uiteinde-
lijk allemaal goed en de paarden vonden het leuk. Het water was alleen niet hun favoriet. 
De hindernissen waarvan wij dachten die doen ze niet, want die zijn eng. Die deden ze 
zonder moeite! Super gave foto’s zijn er gemaakt en beide paarden waren fijn op het 
vreemde terrein. 

Voor mij is Mona een top pony en dat is 
haar officiële naam: Top Mona 
Ze zal altijd bij me blijven. We gaan nog 
veel bereiken en meemaken. Daar kijk 
ik naar uit!Mona heeft veel vrienden 
gemaakt op stal. Ze kan met de meeste 
paarden buiten in de wei en als ze richting 
stal komt klinkt er altijd gehinnik.

Nieuwsgierig geworden naar Mona? Ga 
gerust eens bij haar kijken. En als je haar 
roept zal ze naar de staldeur komen. 

Groetjes, Eliette van Griensven 

Op de kleurenpagina hiernaast zie je nog 
2 foto’s van Mona en Jade samen.

Op de volgende kleurenpagina’s zie je 
foto’s van de Derby, gemaakt door 
Antonio van Tuijl.











Dian in Tanzania

Hoi paardenvrienden,
De meeste kennen ons denk ik, persoonlijk of dan wel via Ad & Yvonne Kuipers, Icaro & 
in mindere mate Amigo of verhalen die de ronde gaan in de manege. Ik zal een ‘korte’ 
samenvatting geven en onszelf voorstellen, wellicht leuk om het geheugen van sommigen 
(inclusief mijzelf) weer op te frissen!

Mijn naam is Dian en ik woon samen met mijn man Thomas en onze 2 dochters, Zoe & 
Marley, in Morogoro, Tanzania. Mijn man is half-Nederlands/half-Tanzaniaans, hij heeft 
ongeveer 12 jaar in Nederland gewoond en wij hebben elkaar leren kennen in de Vooruit-
gang. Hij was daar barman en ik kwam daar geregeld alcoholische versnaperingen nutti-
gen. Hij wilde altijd graag terug naar Tanzania om een eigen zaak te starten en was bezig 
zijn exit te plannen. Het leek mij niet zo verstandig om verliefd te worden, maar ja.. dat 
heb je niet altijd volledig in de hand ;-) 

Hij vertrok in september 2007 en nadat we een tijdje geLAT hadden, vond ik het 
welletjes en dacht: “ik ben nog jong, ik vind Thomas erg leuk, dus misschien moet ik ook 
maar naar Tanzania toe en kijken of we samen gelukkig kunnen worden/zijn/blijven”. En 
sinds eind 2008 val ik dus in de categorie: “grenzeloos verliefd”. Ik zegde mijn baan en 
appartement in Maastricht op en vertrok met 2 koffers enkele reis het avontuur 
tegemoet.

Enfin, fast forward, wij zijn in de tussentijd 2 keer teruggekomen naar Nederland. In 
2013 om te trouwen en onze eerste dochter Zoe te verwelkomen en de meest recente, 
tijdelijke huisvesting was in 2016 om onze tweede dochter Marley ter wereld te zetten.
Sinds juni 2016 zijn wij weer allemaal samen in Morogoro, Tanzania en het avontuur 
duurt voort!

Wat doen we dan zoal hier? Hoe ziet het leven eruit in een Afrikaans land?
Nou, wij wonen ‘gewoon’ in een huis, gemaakt van muren en met een dak boven ons 
hoofd, er zijn 2 badkamers en 3 slaapamers, met een keuken, groot woon/leef-gedeelte 
en een aparte speelkamer. We hebben electriciteit en om-de-dag stromend water, 
alhoewel beiden niet altijd gegarandeerd zijn. De tuin rondom het huis is ongeveer 4 
keer de oppervlakte van het huis, waar onze dochters en herdershond Diesel zich prima 
vermaken. Ow, en wij hebben ook wifi en digitale tv.  Eigenlijk is ons thuis van bijna alle 
gemakken voorzien. 

Grappige fact, ten tijde van de Ebola uitbraak in West-Afrika werd weleens gevraagd: 
“Zijn jullie niet bang om Ebola te krijgen?”. Nou, nee, hemelsbreed lag het epidemisch 
gebied namelijk dichterbij Nederland (ongeveer 7000 km) dan bij Tanzania (ongeveer 
8000 km). Afrika is het een na grootste continent op aarde.

Zoe gaat sinds januari 2017 naar de internationale school, de peuterschool. Daar leert ze 
spelenderwijs de dagen van de week, tellen en vooral veel nieuwe Engelse woorden.



Maar vooral veel knutselen, spelen, schilderen, kleuren, zwemmen, sporten en veel bui-
ten spelen. Ik wil ook wel terug naar school!

Ik hou mij doordeweeks bezig op de afdeling Tuberculose van APOPO. Hier worden sniffer 
detective ratten getraind om de bacterie verantwoordelijk voor tuberculose te detecteren 
in humane samples. Daar ben ik verantwoordelijk voor de standaardisering van het werk-
proces en het assisteren van diverse research projecten. Leuk en gevarieerd werk, mocht 
je meer willen weten over APOPO, check de website: www.apopo.org. 

En we hebben dus een eigen zaak, genaamd MoTown Club. Dit is een kroeg, café, 
discotheek gedeeltelijk buiten en binnen en bestaat inmiddels ruim 3 jaar. Daarvoor 
hadden we een andere bar, maar die is helaas bij afwezigheid ivm tijdelijk verblijf in 
Nederland door onze partner te gronde gericht. MoTown Club doet het steeds beter en 
beter, dat is natuurlijk erg fijn! Warm weer maakt natuurlijk erg dorstig ;-) 

Kwaheri, later! Familie van de Laak



Even voorstellen: Finn (Finito)

Meet Finito (AKA Finn) 
Vorig jaar moest ik afscheid nemen van mijn lieve vriendin, Zara M. Het was niet 
makkelijk, maar uiteindelijk toch het beste voor haar.
Na een paar maanden begon ik rond te kijken naar een nieuw paard, maar zonder 
succes. Met elk paard dat ik leuk vond, was iets mis. 

Op een dag zat ik aan de bar te denken dat ik nooit een nieuw paard zou vinden, toen 
Janneke mij vertelde dat ze een leuk en goed paard te koop wist. Hij was wel groter dan 
ik in gedachten had, maar zodra ik hem uitgeprobeerd had, wist ik het zeker. Gelukkig 
had Jalaine hetzelfde gevoel.

Finn is geweldig om te rijden. Hij houdt van bosritten met zijn nieuwe vriend Maserati. 
Hij houdt van springen met Jalaine. En op hun wei spelen Finn en Maserati ook leuk sa-
men. Hij is heel lief en houdt veel van aandacht en snoepjes.
Hij is jong, gezond en fit, dus Jalaine en ik hopen nog vele jaren plezier met hem te 
hebben.

Loes





Tess op Curacao
Bonbini Curacao!

Inmiddels meer dan een half jaar geleden, 25 augustus, zat ik in het vliegtuig op weg 
naar het mooiste avontuur van mijn leven; Curaçao. Voor een half jaar zou ik hier de 
minor Internationaal Management en Ondernemen gaan volgen. Zoals de meesten 
inmiddels weten studeer ik fysiotherapie, daarom zal je nu vast denken: heuh?!

In het tweede jaar was ik er al van verzekerd dat ik deze periode in het buitenland wilde 
gaan doorbrengen. Ik was zelfs al vrij serieus bezig met het plannen voor een half jaar 
naar Finland. Nu verliep dit allemaal niet zo soepel en het aanbod aan minors sprak me 
niet aan. Zodoende kwam ik tijdens een project op maandag in gesprek met Roos, welke 
de minor op Curaçao aan het overwegen was. Ik stuurde een bericht naar Simone die ook 
wel geïnteresseerd was en Roos praatte Femke om. Zodoende zaten we diezelfde vrijdag 
nog in de auto naar Enschede, waar er een informatiemiddag was over de minor. Na deze 
bijeenkomst waren we allemaal om (inmiddels waren we met 9 fysiotherapiestudenten) 
en besloten we ons definitief in te schrijven. 
Nu krijg ik vanaf het moment dat ik terug ben gekomen de vraag van vele mensen: maar 
wat heb je daar nu eigenlijk gedaan? Of: Hoe is het daar geweest? In plaats van mijn 
inmiddels standaardantwoord: ja geweldig, zon, zee, strand, een leuke werkplek en leuke 
mensen, zal ik eens even uitleggen wat ik daar precies gedaan heb. 



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



Voor onze minor moesten we een CV en een motivatiebrief inleveren waarna er een 
werk-leerplek gezocht zou worden waar je vier dagen in de week aan het werk was. Een 
dag in de week, de vrijdag gingen we dan naar school waar we les kregen in Papiaments, 
Marketing en Intercultureel Management. Ongeveer drie maanden voordat ik ging kreeg 
ik de werk-leerplek bij Stichting Gehandicapten en Revalidatiezorg toegewezen. Hier zou 
ik met meervoudig beperkte kinderen en volwassenen werken, waarbij ik paarden-
therapie, sport en spel, aquatherapie en fysiotherapie in het algemeen zou geven. Dit 
sloot dus perfect aan op mijn interesses: fysiotherapie, sport en paarden. Op de maan-
dag gaf ik paardentherapie aan kinderen met autisme en op dinsdag aan meervoudig 
beperkte kinderen. Hier werkten we aan zowel cognitieve als lichamelijke functies. De 
woensdag zat ik op Emmastad met Sander, die later mijn begeleider werd maar die ik 
ook als een goede vriend ging beschouwen. Hier liep ik mee met de aquatherapie, sport 
en spel en hielpen we cliënten waar nodig. Buiten hard werken had ik er ook ontzettend 
veel lol met Sander en de cliënten, de dagen vlogen om. Wat ik over mijn tijd bij SGR-
groep kan zeggen is dat ik er ontzettend van genoten heb; wat een ontzettend leuke en 
vriendelijke mensen! 

Waarschijnlijk begrijpt iedereen wel dat ik niet alleen maar gewerkt heb en naar school 
ben gegaan daar. Dat was natuurlijk niet mogelijk in Villa Ananas (of Krotje Ananas zoals 
mijn schoonbroer ook wel zei) met 14 medestudenten. Je kunt namelijk elke dag van de 
week, behalve maandag op stap in Curaçao en dit gebeurde uiteraard ook met regel-
maat. 

Dit bracht natuurlijk een hoop gekkigheid en destructief gedrag met zich mee, waar onze 
huisbaas niet altijd om kon lachen. Deze gekkie was er namelijk elke ochtend om ruzie 
te maken, afwas en andere persoonlijke bezittingen weg te gooien en voornamelijk te 
schreeuwen. Iedereen wist dan ook vrij snel hun kamer te vinden na het horen van zijn 
auto op de oprit.  Buiten drinken, eten en op het strand liggen ondernamen we uiteraard 
ook nog andere activiteiten zoals duiken, wakeboarden, hockeyen en gingen we af en toe 
naar de sportschool om onze bierbuik in vorm te houden. 

Zo’n huis met 14 medestudenten en praktisch gezien een heel eiland met studenten 
brengt natuurlijk een hoop prachtige verhalen en mooie herinneringen met zich mee. 
Over deze avonturen zou ik nog 100 bladzijdes vol kunnen typen maar dan vrees ik dat 
de helft van de lezers afhaakt en ik een beetje last van heimwee krijg. Ik kan alleen maar 
zeggen dat ik terug kijk op mijn tijd in Curaçao als de mooiste van mijn leven.

Toen ik terugkwam in Nederland moest ik, ondanks dat ik mijn familie, vrienden en mijn 
topper Amone natuurlijk ontzettend gemist heb, heel erg wennen. Zoals iemand mij wel 
eens zei: in Nederland hebben ze de klok en op Curacao de tijd en dit klopte ook wel.  
Inmiddels ben ik weer een heel stuk gewend, loop ik stage bij TotalFysio en rijd ik weer 
wedstrijden met Amone, welke een half jaar geweldig gereden en verzorgd is door Timon 
en Vera. Welke ik overigens zo weer toe zou vertrouwen aan deze twee toppers!

Hopelijk is het na dit lange verhaal iets duidelijker wat ik nu precies gedaan heb op 
Curaçao. Zo niet ben ik natuurlijk altijd in voor een praatje om wat verder uit te breiden 
over mijn avonturen! :)
Ayooo, Tess 





Marleen Lauwers ‘toen en nu’



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






