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Bestuursmededelingen 
Beste leden,

De eerste nachtvorst en de sneeuwbuien zijn ons al 
weer gepasseerd. Het ‘binnen-seizoen’ is in volle gang. 
De zwarte Pieten staan weer op het dek en de Kerstman 
staat te popelen om er een gezellige tijd van te maken.

Het nieuwe jaar begint natuurlijk met een Nieuwjaars-
receptie op 5 januari in de foyer van 19.00 tot 21.00 uur
De dag erop wordt de 10e  jacht Waalre gehouden, zie 
hiervoor de website of de poster in de foyer.
Je kunt dan de jacht volgen op de fiets of met de auto. 
De start en de kill zijn beide op de manege.

Op maandag 26 februari is er weer een Algemene 
ledenvergadering en die begint om 20.15 uur in de foyer 
van de Eindhovense manege. We hopen op een grotere 
opkomst dan vorig jaar, dus zet alvast in je agenda.

Verder wensen wij iedereen het allerbeste voor 2018 en 
we hopen je spoedig weer te zien.

Namens het voltallige VEM bestuur.



Agenda
      

5 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie

6 januari 2018 Slipjacht Waalre

21 januari 2018 Uitwisselingswedstrijd
  (Eindhovense Manege)

3 februari 2018 Uitwisselingswedstrijd
  (EEPM van Dongen)

25 feb 2018 FNRS dressuur

26 feb 2018 Algemene Leden-
  vergadering

25 maart 2018 Uitwisselingswedstrijd
  (Molenberg)

1/2 april 2018 Paasrit(ten)

8 april 2018 FNRS Dressuur

10 mei 2018 Hemelvaartrit (?)

20/21 mei 2018 Pinksterrit(ten)

3 juni 2018 FNRS dressuur

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



Bobby & Josje’s Ruiter 2-daagse

Interview Ruiter 2-daagse Bobby en Josje Geldens.

Na een rusteloze en korte nacht gingen Bobby en Josje vol verwachting naar de ruiter 
2-daagse met overnachting bij de paarden.

Vragen:
Wat mochten jullie de eerste dag allemaal doen?
Bobby: Paardrijden, paard verzorgen, met water spelen, speurtocht.
Josje: Paardrijden, met water spuiten, paard poetsen en speurtocht.

Wat was het allerleukste van de eerste dag?
Bobby: Alles!
Josje: Paardrijden.

Waarom was dat het allerleukste?
Bobby: Ik vond alles leuk.
Josje: Omdat ik buiten langs Amy mocht rijden.

Wie is je favoriete paard/pony en waarom vind je die het liefst?
Bobby: Fabio omdat hij heel lief is.
Josje: Flower want die is niet stout in zijn stal.



Mocht je op je favoriete paard/pony rijden de eerste dag?
Bobby: Jaaaaa!
Josje: Nee ik mocht op Fabio.

Wat mochten jullie de tweede dag allemaal doen?
Bobby: Paardrijden, zadel poetsen, Fabio naar de wei brengen.
Josje: Paardrijden, poetsen en met paard wandelen.

Wat was het allerleukste van de tweede dag?
Bobby: Alles.
Josje: Weet niet.

Heb je lekker geslapen in het stro?
Bobby: Ja.
Josje: Nee het stro prikte allemaal.

Ze vonden het superleuk en volgend jaar zijn ze er weer bij!

Bobby en Josje maakten ook nog 2 leuke tekeningen voor Trudy, die zie je verderop in 
dit nummer!



Het Hoofdstelletje

Hoi, 

Ik ben Milou van Kampen en ik rijd al ruim 5 jaar paard. Mijn 
lievelingspony’s zijn: Kyra, Flower, Emily & Jip. Ik rijd op 
vrijdag om 18:00 in de les van Daphne. 

Na het rijden is het altijd heel gezellig met Rob, Amy & 
Sjoerd. Het leukste aan paardrijden vind ik springen, 
buitenrijden en galopperen. Deze zomer ben ik voor de 2e 
keer op ponykamp geweest. Dat was echt super!

Ik doe zo vaak mogelijk mee aan de wedstrijden op de 
manege. Mijn eerste wedstrijd was op Kareltje, toen zijn we 1e geworden. Daarna heb ik 
een aantal keer op Flower gereden en de laatste keer was op Kyra. 

Iedereen nog heel veel plezier op de manege!
Ik geef het hoofdstelletje door aan: Rob Klunder

Paardengroetjes, Milou!

Vrijdagavondles

Regelmatig geven wij in de Chambrière het woord aan de leerlingen van de Eindhovense 
Manege. In deze editie gaat de eer naar de ruiters van de beginnersles op vrijdagavond. 
We hebben ze gevraagd om wat te vertellen over waarom ze zijn begonnen met paardrij-
den en over hun ervaringen op de Eindhovense Manege. Lees en geniet, hierbij het woord 
aan Claudia, Jennifer, Jelke, Chantal, Marzia, Vincent, en Samina!

Claudia
Hoe is je interesse ontstaan voor paardrijden?
Ik heb paarden altijd al fascinerende dieren gevonden. Een tante van mij had vroeger 
een paard en als klein meisje was ik nergens liever dan daar in de stal en natuurlijk met 
vriendinnen die paarden hadden ging ik graag mee. Op de kinderboerderij was ik elke 
vrije minuut te vinden om daar de 2 shetlanders  te verzorgen.

Hoe ben je bij de Eindhovens manege terecht gekomen?
Ik ben via mijn ouders bij de Eindhovense  manege terecht gekomen jaren geleden toen 
ik 19/20 jaar was (inmiddels 31 jaar).



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



Hoe vind je het bij de Eindhovense manege?
Ik rijd al jaren met veel plezier bij deze manege. De paarden worden goed verzorgd en 
de lessen zijn vaak afwisselend zodat je steeds weer opnieuw getriggerd wordt en nieuwe 
dingen leert. En in de zomer mag je lekker mee de bossen in! 

Jenifer
Zoekende naar een leuke en ontspannende activiteit kwam ik terecht bij de Eindhovense 
manege, de keuze was snel gemaakt. Mijn broertje rijdt er en wat is nou leuker dan 
samen rijden!?  Zelfs mijn zus was snel overgehaald om ook weer wekelijks mee te 
rijden. Paardrijden leuk! Doen we wel even! Not! “Tenen niet naar buiten steken”, aan-
voelen wanneer je even in moet houden of juist voorwaarts moet gaan...zijn allemaal 
dingetjes waar je toch even een bepaalde feeling voor moet krijgen. Er komt toch wat 
meer bij kijken dan gedacht. Elke week is het weer een uitdaging om jezelf net wat meer 
te pushen en te finetunen. Maar ook een moment om even bij te komen van de werk-
week, te ontspannen en even te genieten!  Kortom fun, Friends, Family & Horses!
Groetjes Jenifer

Jelke
Paarden waren altijd al mijn favoriete dieren. Ik wilde daarom van kleins af aan al paard-
rijden, ook nu heb ik er nog steeds veel plezier aan ook al heb ik een lange tijd geen 
paard meer gereden. Paardrijden wordt door sommige mensen beschouwd als hobby, 
sommige beschouwen het zelfs als werk. Ik zie het als een soort van vrijheid, niet zoals 
op een brommer of motor. Het is een vrijheid die je eigenlijk met ‘iemand’ deelt. Ik ben 
ook zeer blij dat ik het genot van paardrijden met mijn twee zussen kan beleven en we 
zijn door steeds meer contact met onze mederuiters een echt team geworden. ik hoop 
dat wij samen ook als een team zullen presteren!
Kortom, paardrijden was een van de beste keuzes uit mijn hele leven!

Chantal
Hoe is je interesse voor paardrijden ontstaan?
Mijn interesse voor paardrijden is al vroeg begonnen door mijn opa, want die had vroeger 
2 paarden. Ik vond het altijd hartstikke leuk om met de paarden rond te lopen samen 
met mijn opa en vader. Mijn liefde voor paarden is toen begonnen!

Hoe ben je bij de Eindhovense Manege terecht gekomen?
Eigenlijk ben ik ben bij de Eindhovense Manege terecht gekomen omdat ik ben gaan 
samen wonen met mijn vriend, die in Eindhoven woont. Ik wou toch wel heel graag elke 
dag samen zijn met hem en genieten van ons leven samen, daarom heb ik alles in Oss 
achter gelaten ben ik verhuisd. Ik miste het paardrijden en het warme gevoel dat ik krijg 
als ik paarden zie enorm en dacht: “ik ga het gewoon weer proberen”! Iedere keer doe ik 
het nog steeds met heel veel plezier!

Hoe bevalt het paardrijden bij de Eindhovense Manege?
Het paardrijden bij de Eindhovense Manege vind ik zo leuk omdat ik veel nieuwe dingen 
leer, ook door de goede uitleg en aandacht die we krijgen van Job! Het is er erg gezellig 
en als je binnenkomt in de kantine krijg ik altijd hetzelfde warme en fijne gevoel alsof ik 
ergens in een Duits kroegje zit met lekker warme chocomel en leuke lieve mensen om je 
heen!



Marzia (in het Engels)
Well actually my interest for horses it is probably something innate like for all the other 
animals: since I was a child I always loved them and the nature. I immediately felt a 
strong attraction and deep curiosity in the human-animal relationship.

First time I approached a manage I was around 15 years old when I asked to my parents 
to join a course. That time I was still leaving in Rome where is not so easy to find nice 
and green places where to ride into the nature. Beside that to drive many km far from 
the city was not an option so my parents couldn’t accomplish my request. Once I relo-
cated to the NL then this idea popped again in my mind so after a small research made 
with the help of my boyfriend we came to visit Eindhovense Manage and once I could en-
ter in the stables I thought: that is the right one! ;-) And my first impression was right: 
here I could find the possibility to learn together with the possibility to have room enough 
to be in contact with the horses.
Grt. Marzia

Vincent
Hoe is je interesse voor paardrijden ontstaan?
Van je kinderen kun je wat leren! Een paar jaar geleden begon mijn oudste dochter met 
paardrijden en mocht ik dus leren zadelen en aan de bakrand hangend naar de les kijken 
en luisteren. ‘Grote Volte bij A’, ‘teugels op maat nemen’  etc.etc.  En dan is dat gekeu-
tel met zo’n pony eigenlijk wel leuk, en wordt je nieuwsgierig hoe dat nu is om op zo’n 
groot dier te zitten. Toen heb ik samen met een andere vader die ook aan die bak stond 
te kijken eens een proef lesje gedaan, en voor je het weet rijd je iedere week! Met mijn 
jongste dochter erbij is iedereen nu besmet met het paarden-virus en kunnen we met 
zijn drieen bijvoorbeeld een buitenrit maken. Dat zijn intussen al hele mooie vakantie 
herinneringen geworden!

V.l.n.r.: Vincent, Jelke, Job, Jenifer, Claudia, Marzia, en Samina (Chantal was helaas 
ziek)



Hoe bevalt het rijden bij de manege?
Ik ben nog een beginner dus iedere ervaring telt en is het heel erg leuk om iedere week 
weer te zien welk paard dat je hebt. Het maakt mij heel erg duidelijk hoe verschillend 
paarden qua karakter, gedrag en beweging en zo. Dan blijkt de ene week soms helemaal 
geweldig te gaan en de week erop (op hetzelfde paard) iets om snel te vergeten. Maar 
wel heel leerzaam om te merken wat je allemaal kunt (of moet) doen om je paard ‘aan 
te sturen’. Er is nog meeeer dan genoeg om te leren en ik vind het nog steeds leuk om te 
doen, dus houd nog wel even les…  

Samina
Hoe is je interesse voor paardrijden ontstaan?
Toen ik 7 jaar oud was en in Spijkenisse woonde, was mijn beste vriendin Desy. Zij was 
gek op paarden en auto’s (dat is zijn nu nog steeds, trouwens! Zij heeft nu haar eigen 
autorijschool!). Desy had een kleine manege in ons stadje ontdekt, en ging paardrijden, 
en natuurlijk ging ik met mijn beste vriendin mee! Ik weet nog dat ik voor mijn allereer-
ste les door de manegehouder werd opgetild en op Snoopy werd neergezet, een witte 
pony met oranje/bruine vlekjes.

In de loop van de jaren heb ik hier en daar een paar lessen gereden, maar nooit heel 
lang of consequent. Nu, bijna 30 (!) jaar later, was ik op zoek was naar een structurele 
hobby ter ontspanning, en toen kwam het paardrijden weer in het vizier. Toevalligerwijs, 
zijn heel veel van mijn familieleden (in Rotterdam, Den Haag, Engeland!) allemaal rond 
dezelfde tijd begonnen met paardrijden; zussen, zwagers, kleine neefjes, oudere nicht-
jes….! Superleuk om samen met je familie een hobby te delen; dus de keus was snel 
gemaakt om weer te beginnen met paardrijden!

Hoe ben je bij de Eindhovense Manege terecht gekomen?
Ik ben ruim 10 jaar geleden naar Eindhoven verhuisd voor mijn studie. Inmiddels werk 
ik ook in Eindhoven, en het lijkt erop dat dit stadje (de Gèkstuhhh) mijn nieuwe thuis is 
geworden. Dus ook de keus voor de Eindhovense Manege was snel gemaakt. Ik rijd er nu 
alweer bijna een half jaar!

Hoe bevalt het paardrijden bij de Eindhovense Manege?
Eerlijk, ik vind het echt heel erg leuk! Je leert écht paardrijden: (1) omdat we goed les 
krijgen, maar (2) vooral ook omdat er heel veel paarden op de manege zijn die je echt 
moet ‘berijden’, paarden die niet zomaar achter de rest aan sjokken. Verder, we hebben 
een hartstikke leuke groep mensen in de les. Af en toe lach ik me helemaal rot om het 
slap geouwehoer in onze Whatsapp-conversaties. 

Wat ik zelf ook mooi vind is dat we 3 familieleden (2 zussen + 1 broer = Claudia, Jenifer, 
en Jelke) in ons les hebben, echt heel leuk dat zij dit wekelijks samen kunnen delen. Mijn 
zussen rijden nu dus ook paard, alleen de één in Spijkenisse, de andere in Rotterdam, en 
ik dus in Eindhoven; toevallig wel allemaal op vrijdagavond!

Bedankt voor jullie leuke verhalen! Wil jij ook met je hele les in de Chambrière? 
Stuur jullie verhaal naar: redactie@eindhovensemanege.nl!



Zoals het vroeger was

Op 1 december vond er een heel bijzonder evenement plaats op de manege. Frans 
Wijlaars, Henk van de Pol en Leopold van Asten organiseerden een springwedstrijd in de 
binnenbak van de manege. Het was een klassiek parcours, 1.30 met barrage, “zoals het 
vroeger was”. 

De deelnemers waren verschillende grote namen uit de Brabantse springsport van vroe-
ger en nu, te weten: Ad van Beek, Stijn van der Velden, Geert van Asten, Mark Martens, 
Wil Schellekens, Piet Raymakers jr., Bert van de Pol, Erwin Bos, Albert Voorn, Bianca 
Schoenmakers, Twan Bardoel, Hein van Driel, Gabriel Coumans, Ralph Slaats, Frans 
Wijlaars, Tom Martens, Rob Heijligers, Piet Raymakers, Boy Peels, Henk van de Pol, Nol 
Boerekamps, Rob Ehrens en Eric van der Vleuten.

Om 18.00 uur begon de wedstrijd, er waren 23 combinaties. Het was super leuk om te 
zien hoe behendig de ruiters hun paarden over het kleine parcours konden leiden. Bijzon-
der dat deze gerenommeerde springruiters op een vrijdagavond zomaar in ‘onze’ bin-
nenbak rondreden. De bak was zelfs nog kleiner omdat er aansluitend aan de foyer nog 
ruimte was voor publiek om binnen te staan.

Er was een barrage met 7 ruiters en Henk van de Pol maakte het erg spannend door 
met zijn paard zeer korte bochten te draaien om te proberen zo snel mogelijk te rijden. 
Helaas ging er 1 balk af, het publiek leefde heel erg mee. Uiteindelijk won Stijn van der 
Velden en was er nog een ereronde met de barrageruiters. Daarna was er een ouderwets 
stamppot-buffet.

Het was een zeer geslaagde avond waar veel publiek op af was gekomen. Na de wedstrijd 
ging het feestje nog tot in de kleine uurtjes door.
Wie weet voor herhaling vatbaar?

Hiernaast zie je een aantal foto’s van de avond.











Interview Henk van de Pol

Hoi Henk,
Welkom terug op de Eindhovense Manege.

Hoe lang is het nu geleden dat je hier hebt gewoond en kun je in het kort vertel-
len wat er in die jaren allemaal gebeurd is?
Dat is nu ongeveer 20 jaar geleden en ik ben vanaf de manege naar Asten-Heusden ge-
gaan waar ik stallen ben gaan huren. Ik kon daar iets professioneler aan de slag.  Dit was 
in de tijd dat Bert en Judith de manege overnamen en door mijn vertrek kwam er plaats 
voor 20 pensionpaarden. In de tussentijd heb ik stallen gehad in Poppel, Waalre, Knegsel 
en Middelbeers.

En nu dus weer terug op de manege, hoe is dat zo gekomen?
Ik wilde graag weer terug naar de manege, ik ben hier opgegroeid en heb hier altijd veel 
plezier gehad. Toen de bereden politie naar Boxtel vertrok met hun paarden kwam de 
ruimte vrij en was er de mogelijkheid om terug te komen.
Ik vind het fijn om weer hier te zijn, ook voor mijn kinderen, ze hebben veel vrijheid en 
er is altijd familie in de buurt, dat vind ik belangrijk.

Hoeveel paarden heb je staan en zijn deze allemaal van jou? En had je vroeger 
meer paarden staan dan nu?
Ik heb nu 10 paarden, een aantal van mezelf en een aantal van andere eigenaren. Acht 
paarden rijd ik zelf en train ik voor de verkoop. Vroeger had ik veel meer paarden, dat 
neemt uiteraard meer tijd in beslag, nu heb ik meer tijd voor andere dingen. En ik kan de 
paarden kwalitatief meer aandacht geven, dat voelt goed.

Geef je ook les/trainingen?
Ja, ik geef ook les en op verzoek ook trainingen, maar niet op vaste dagen/tijden. Laatst 
heb ik een workshop gegeven voor kinderen met hun pony’s die geselecteerd waren voor 
de Brabantse kampioenschappen. Die heb ik springles gegeven, dat was erg leuk om te 
doen.
Ook geef ik wel eens clinics in het buitenland zoals in Noorwegen en Japan. Er is best 
veel vraag naar. Maar ik vind het zelf rijden nog steeds het leukst.

Hoe ziet een gewone dag in jouw leven er uit?
Als de kinderen hier zijn breng ik ze naar school, daarvoor heb ik de paarden dan al 
gevoerd. Om 9 uur ben ik terug en begin ik met het schoonmaken van de stallen. Daarna 
rijd ik de paarden tot ongeveer 17.00 uur. En soms komen er tussendoor natuurlijk klan-
ten die naar een paard komen kijken of een paard willen proberen.

Rijd je ook wedstrijden met de paarden?
De meeste paarden die ik heb lopen wedstrijden, als ik daarmee een goed resultaat be-
haal is dat goed voor de verkoop. Zo’n paard bouwt dan een goede naam op. En vervol-
gens kan ik er een geschikte klant bij zoeken.



Zo’n klant ziet vaak vantevoren een video van het paard en bij interesse komen ze 
kijken.

Wat zijn voor jou de allergrootste veranderingen nu je weer terug op de ma-
nege bent?
Ik reed op een gegeven moment in de top 30 van de wereld. Als je topsport rijdt en 
belangrijke concoursen, dan moet je ook zelf in dat wedstrijdritme blijven. Dat is nu heel 
anders.

Wat vind je belangrijk in de paardensport?
Het welzijn van het paard vind ik wel heel belangrijk. En zelf moet je dan ook goed in je 
vel zitten, ik zeg altijd “Voel je je niet goed, ga dan niet op een paard zitten”. Want dat 
zie je altijd terug in een paard.

Kun je een leuke anekdote vertellen over je carriere als springruiter?
Ik was een keer samen met Leon Thijssen op concours in Liechtenstein. We hadden ieder 
4 paarden bij ons. Toen we weggingen ging ik afrekenen en Leon zou voeren zodat we 
op tijd konden vertrekken. Leon kon mijn voer niet vinden en vroeg of ik zijn voer wilde 
gebruiken, en ik zei “dat doe ik al 4 dagen”. Ik had geen hooi en geen brok bij me en hij 
had er niets van gemerkt.

Met een verslaggever van een bekend paardenblad maakten we ook iets leuks mee. Bij 
een concours won ik en Leon werd 2e. Die verslaggever belde en vroeg waarom ik sneller 
was dan Leon, ik zei dat Leon last had van overgewicht en dat hij daardoor langzamer 
was. Dit kwam ook in het blad te staan. Een paar weken later won Leon en werd ik 2e, 
de verslaggever belde naar Leon en die zei dat ik langzamer was omdat ik overgewicht 
had… Die verslaggever heeft nooit meer gebeld…

De onderlinge sfeer tijdens de concoursen is altijd goed.

Hoe zie je de toekomst over 10 jaar?
Als mijn dochter zo door gaat dan doet zij misschien tegen die tijd mee op hoog niveau, 
dat zou me wel voldoening geven, ze heeft talent.

Ook zou ik de buitenpiste hier meer willen gaan gebruiken. Ik wil graag jonge talenten 
(zowel ruiters als paarden) vooruit helpen. 

1 december organiseerden we hier binnen een concours, misschien kunnen we dat ook 
een keer in de zomer buiten gaan doen en ook voor de amateurs.

Ik ben het liefst zelf bezig met de paarden, gewoon lekker rijden met een paar goede 
paarden.
Ik ben lang weg geweest en vind het fijn om weer terug te zijn.

Op de kleurenpagina’s hiervoor zie je wat foto’s van Henk met de schimmel Enrique of 
the Lowlands en met Spartacus.



nieuwjaarsreceptie en slipjacht

Namens de redactie wensen we jullie 
fijne feestdagen 

en veel geluk 
voor het nieuwe jaar!

Op 5 januari vindt van 19.00 - 21.00 de nieuwjaars-
receptie plaats op de manege om het nieuwe jaar 
gezellig samen te beginnen!

En kom op 6 januari naar de Slipjacht! Dit jaar is 
de start vanaf de manege en uiteraard is ook de 
‘kill’ op de manege.



Boogschieten te paard
Een opkomende nieuwe hobby in Nederland!
Boogschieten te paard werd in het verleden ingezet in de jacht en was een krijgskunst 
waarmee razendsnel grote gebieden zijn veroverd. Tegenwoordig is het een uitdagende 
behendigheidssport.

De sport zoals die ook door Paard en Boog en de Horsebackarchers of Holland wordt 
beoefend is in de jaren tachtig ontwikkeld door de Hongaar Lajos Kassai. Hij ontwikkelde 
een techniek waarbij de pijlen in dezelfde hand als de boog worden gehouden om zo snel 
mogelijk te kunnen schieten.

De Koreaanse stijl wordt in Nederland  beoefend. Deze stijl toont veel overeenkomsten 
met de Hongaarse stijl maar er zijn een paar belangrijke verschillen.
Zo mogen de pijlen niet in de booghand worden gehouden, maar worden ze getrokken 
uit een pijlenkoker, een riem of een rijlaars. Hierbij wordt vooral zijwaarts geschoten en 
per doel mag maar één pijl worden geschoten. Bij de eerste run staat één doel langs de 
baan, op een afstand van 7 meter. Bij de tweede run wordt een keer voorwaarts en een 
keer achterwaarts geschoten. Daarna volgt een run met drie zijwaartse doelen en, als er 
ruimte voor is, een run op een baan van 150 meter met vijf zijwaartse doelen. Als meer-
dere doelen achter elkaar worden geraakt, worden bonuspunten uitgekeerd. Ook hierbij 
telt de tijd mee in de score.

Wil jij eens wat spannenders doen te paard? Ben je niet bang de teugels los te laten? 
Dan is boogschieten te paard misschien wat voor jou! 

Plekken  waar je het kunt leren in Nederland is:
Schijf: Ongeveer 1 keer per maand is er een workshop 
boogschieten te paard in Schijf (Noord-Brabant, tegen 
de Belgische grens). 
Kaatsheuvel: Hier kun je privelessen volgen. Deze 
kosten 32,50 euro per uur. Een eerste les duurt zo’n 
twee uur en bestaat uit zo’n anderhalf uur training te 
voet om de techniek die nodig is voor het boogschie-
ten te paard aan te leren. Vervolgens een half uur te 
paard in stap, waarbij de trainer meeloopt zodat de 
ruiter zich op het schieten kan concentreren.

Het weiland wordt nog opgeknapt om het geschikt te 
maken als trainingslocatie voor groepslessen. 

Voor meer informatie zie: www.paardenboog.nl



Kan een paard goed zien?
Paarden zien goed genoeg om gevaar te kunnen vermijden maar echt goed zien doen ze 
dat niet. 
Bij de mens staan de ogen vooraan in het hoofd wat er voor zorgt dat we een driedi-
mensioneel zicht hebben. Mensen hebben een zeer goed dieptezicht, ook andere levende 
wezens hebben dat, jagers zoals katten, honden, valken, uilen, ... Bij paarden staan de 
ogen aan de zijkant van het hoofd waardoor ze een lateraal zicht hebben. Dat is een 
kenmerk dat ze gemeen hebben met andere prooidieren zoals schapen, herten, konijnen, 
eenden, duiven, ... 

Mensen hebben een elastische lens waardoor wij kunnen overschakelen van dichtbij naar 
ver zien zonder ons hoofd te bewegen. Een paard heeft een minder elastische lens en 
moet de positie van zijn hoofd aanpassen om scherp te zien.
Paarden kunnen niet goed recht voor of vlak achter hun zien, het is dan ook altijd goed 
om een paard pas aan te spreken wanneer je niet achter hem staat, hij zou kunnen 
schrikken. 

Paarden zien van dichtbij en op middelmatige afstand niet zo scherp in vergelijking met 
mensen. Maar toch zien paarden beter dan bijvoorbeeld honden of katten, vooral 
wanneer ze met hun hoofd naar beneden aan het grazen zijn, waardoor de horizon op het 
scherpste deel van hun netvlies staat.

Paarden zien ‘s nachts wel beter dan mensen. Het duurt ongeveer 15 minuten voordat de 
ogen van een paard zich aanpassen aan het donker, en dan kunnen ze prima zien onder 
de sterren. Paarden hebben meer staafjes in hun ogen dan mensen, deze staafjes zijn 
nodig voor een beter nachtzicht.

Paarden kunnen dan wel beter in het donker zien dan mensen, maar hun wereld is niet 
zo kleurrijk als de onze. Ze kunnen de meeste kleuren zien zoals wij maar bij rood en 
groen zien ze slechts grijstinten. Ze hebben hetzelfde kleurenpalet als mensen die rood-
groen kleurenblind zijn.



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 Trudy van Josje, Bobby en 
Olivia





koninklijke familie te paard (2)

Ook Koningin Wilhelmina was een paardenliefhebber ze was een echte amazone. De inte-
resse werd haar met de paplepel ingegoten door haar moeder, die een heleboel 
verschillende soorten paarden ter beschikking had voor haar rijtoeren. Koningin 
Wilhelmina hield meer van paarden dan van auto’s. Zij heeft er altijd op toegezien dat 
paarden en rijtuigen, ondanks de komst van de auto, een rol zouden blijven spelen. 

Dankzij het behoud van het mobiele erfgoed heeft de monarchie tot op heden een goed 
functionerend staldepartement, dat kleur en allure geeft aan bijzondere gebeurtenissen 
als Prinsjesdag / Koninklijke bruiloften en zelfs bij begrafenissen. 
Want ook Prins Hendrik, deelde de liefhebberij van zijn vrouw. Op zijn initiatief werden 
er bij Het Loo Koninklijke stallen gebouwd waar 64 rijpaarden en 88 tuigpaarden werden 
ondergebracht. Op het dierenkerkhof in het park van Het Loo hebben de paarden van 
Wilhelmina en Prins Hendrik hun laatste rustplaats gevonden. Op de grafstenen staan de 
bijzonderheden over hun levens vermeld. 

Op het paleis het Loo staat een bijzonder rijtuig, de witte lijkwagen, die dienst heeft 
gedaan bij de begrafenis van Koningin Emma(1934) , Prins Hendrik (1934) en Konin-
gin Wilhelmina (1962). In de Koninklijke stallen in Den haag staat de paarse lijkwagen 
waarin prins Claus in 2002 en prinses Juliana in 2004 vervoerd werden.
Volgende keer deel 3.



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






