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Bestuursmededelingen 
Beste paardenvrienden,

De zomer is nu definitief voorbij, maar wat was die mooi.
De hele zomer buitenritten en een prachtig buitenseizoen 
met de spring- en dressuurwedstrijden.

Nu zijn we klaar voor de herfst met de FNRS dressuur-
wedstrijden en de Sinterklaaswedstrijd.
Spannende tijden.

Over spannende tijden gesproken, we hadden gehoopt 
om jullie na de zomer wat meer duidelijkheid te kunnen 
geven omtrent het voortbestaan van ‘onze’ manege. 

Helaas kunnen we nog geen nieuws melden. We moeten 
nog even geduldig afwachten.

Ondertussen blijven we aan onze rijkunsten werken en 
rijden we de sterren van de hemel. 

Het Bestuur



Agenda
      

10 nov 2018 Helpersfeest (alleen op
  uitnodiging)

25 nov 2018 Sinterklaaswedstrijd

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

Zandhappers
31-08 Claudia Rambow
04-09 Danielle Hamelink
08-09 Iris Wijers
11-09 Silke Dornik
19-09 Mila Kuipers
26-09 Mika van Och
12-10 Bobby Geldens
20-10 Nina van Esdonk
20-10 Veronique van Dijk



Silke’s meisjesdroom

....een meisjes droom najagen....
Hallo ik ben Silke, een nog vrij nieuw lid van deze manege.
4 maanden geleden heb ik na ruim 25jaar mijn meisjesdroom weer opgepakt en wat 
ben ik er toch blij mee! Het voelt trouwens alsof ik al langer op deze manage rond loop. 
Iedereen is zo behulpzaam, open en vriendelijk en dat voelt heel erg fijn. 

Ik rijd elke dinsdagavond onder de leiding van superjuffie Janneke. 
Ik ben altijd heel blij als ik op mijn vriendinnetje Sanneke mag rijden maar inmiddels ben 
ik ook al andere paarden gewend - ik durf zelfs al een beetje in de galop. 

Mijn jongste dochter Julia is 5 en is begonnen met mini-les. Haar favoriet is Flower “lijkt 
een beetje op het paard van de Sint, mam!” zei ze toen zij er de eerste keer op mocht 
rijden. Ook Julia komt graag naar de manege om de paardjes wortels te geven of om een 
praatje te houden met Monique aan de bar.

Ik hoop dat we nog lang mogen genieten van de paarden en deze leuke manege!

Iedereen veel rijplezier en groetjes,
Silke



De Stormruiter

Zaterdag 15 september 
Vandaag eindelijk naar “De Stormruiter”. In januari kreeg ik via de Rabobank de 
mogelijkheid om een voorstelling te gaan zien met 10% korting.  Mmmm een show met 
paarden, meteen leuk, oh euh in Leeuwarden dat wordt al wel lastiger. Even navragen 
bij Caroline, mede redactielid van de Chambrière of zij misschien ook wel wil gaan.  Met 
alle informatie van de show op zak naar de manege om haar te vragen of ze mee wil, 
tot mijn grote verbazing had zij ook al van de show gehoord en wilde eventueel ook wel 
gaan. Gezellig!

Even kijken wanneer we kunnen en wanneer de shows zijn. Met heel veel geluk toch nog 
twee kaartjes kunnen bemachtigen gelukkig, want alle shows waren binnen ongeveer 
twee weken al uitverkocht. Nu alleen nog heel lang wachten.

Het is een hele rit naar Leeuwaarden dus blijven we slapen in het WTC hotel.  
Aangekomen in het hotel  snel omkleden en beneden in de hal gezellig nog wat drinken 
voordat we met het golfkarretje naar de showhal gebracht worden.  De foyer en het res-
taurant zijn helemaal in de sfeer van de Waddenzee en het Bildt gebracht echt gaaf. We 
hadden ook een drie gangen diner  gereserveerd wel zo handig.  
Bij binnenkomst kregen we al een heerlijk soepje in een fries koffiekopje en daarna nog 
meer heerlijk eten en drinken. Allemaal in de sfeer van een strandhut.



En dan mogen we naar de show, we hebben een hele mooie plek en kunnen alles goed 
zien. 

Vanaf een tribune in de vorm van een dijk, kunnen elke voorstelling 5.000 bezoekers het 
theaterspektakel met Ellen ten Damme, Jelle de Jong, Annemaaike Bakker en andere 
topacteurs aanschouwen. Er is een dorp, een enorme dijk, en daarachter: een prachtig 
waddenlandschap.

Drie uur lang zijn we onder  de indruk van prachtige paarden, mooi verhaal en geweldige 
acteurs die helemaal één zijn met hun Friese paarden. Die samen met paarden dansen 
zonder dat het lijkt dat ze überhaupt aanwijzingen geven. Théâtre du Centaure , echt  
echt prachtig.

Waar gaat de show over:

De voorstelling is gebaseerd op de Duitse novelle Der Schimmelreiter (1888, Theodor 
Storm).  Der Schimmelreiter, een novelle uit 1888, is een liefdesverhaal over dorpsjongen 
Hauke Haien en Elke, de dochter van de dijkgraaf. Het boek gaat echter ook over kustbe-
woners en hun eeuwige strijd tegen het water. En het gaat over een witte schimmel, een 
mysterieus paard dat na de dood van Hauke Haien met slecht weer samen met Hauke op 
zijn rug nog vaak langs de kust wordt gespot. 

Dit negentiende-eeuwse verhaal van schrijver Theodor Storm speelt zich af in Nord-Ost 
Friesland aan de Duitse waddenkust. 



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

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



Centraal in het verhaal staat Hauke Haien, een intelligent baasje dat niet weg te slaan is 
bij het wad. Hij volgt het weer en de waterloop nauwkeurig en ziet dat de kwaliteit van 
de oude dijken te wensen over laat. Zijn kennis wordt opgemerkt. Dat de dochter van de 
dijkgraaf een oogje op Hauke heeft, helpt.

Uiteindelijk wordt Hauke dijkgraaf, inmiddels in bezit van een schimmel die hem cadeau 
is gedaan door een mysterieuze vrouw. Deze vrouw verteld hem dat deze schimmel 
parelzwarte nakomelingen zal krijgen. Eenmaal dijkgraaf besluit Hauke een nieuwe koers 
te varen. 

Hij laat zijn nieuwste inzichten los op het bouwen van een nieuwe dijk. Maar krijgt hij de 
plaatselijke bevolking mee? Zijn vrouw fokt verder met hun eerste zwarte veulen, waar 
hun dochter graag op rijdt, hieruit komt dus het ras het Friese paard.

Met 117 paarden in de hoofdrol is het een van de grootste locatievoorstellingen van 
Leeuwarden. 

In de reportage Zwarte Parels wordt onder andere hoofdrolspeler Jelle de Jong gevolgd. 
Hij is een jaar lang in training om vertrouwen op te bouwen met de Friese paarden waar 
hij op rijdt in de voorstelling. Lukt het hem om bij de première samen met zijn paard de 
show te stelen?

Je kan deze reportage terug kijken op het internet, echt een aanrader!



Het was een super mooie voorstelling, waarin het Friese paard in alle facetten langs 
kwam, we zagen een prachtige dressuur-carrousel, arresledes, koetsen, acrobatiek, 
Friese veulens vrij in de piste, prachtig dansende paarden, echt een hele belevenis!

Bianca en Caroline





Nieuw redactiehulpje

We hebben sinds kort een nieuw redactiehulpje: Sammie! Tijdens vergaderingen is ze er 
altijd bij en helpt ons mee!

Foto’s kleurenpagina’s:

Een mooie kleurplaat van Amy.
Kunst op de berg, in het Oostenrijkse Fiss stond deze zomer op ruim 2.000 meter hoogte 
een prachtig kunstwerk, een paard uit hout gesneden.
Ook bij de Stormruiter stond een mooie houten Fries.
Een foto van een trotse Ali met Henk en Bert tijdens het CSI Eindhoven in mei dit jaar, 
foto gemaakt door Wendy Scholten.











Hoofdstelletje

Hoi ik ben Isis van Mil en dit is mijn stukje voor het hoofdstelletje.
Ik ben 12 jaar oud en rijd nu al bijna 6 jaar paard, en ben begonnen met rijden op deze 
manege. Mijn lievelingspony is Fabio waar ik helaas te groot voor ben, maar ik vind ei-
genlijk alle paarden prima om op te rijden en te verzorgen. 

Ik rijd nu op vrijdag in de 6 uur les, daar heb ik altijd heel veel lol met: Sem, Mischa, 
Océane, Amy, Nalino, Teddy, Cathrine en de andere kinderen (zijn er te veel om op te 
noemen). 

Ook ben ik met Mischa, Sem, Teddy, Océane en Cathrine naar horse event geweest het 
was super gezellig en er waren veel leuke dingen te zien ik wil er volgend jaar zeker weer 
naar toe en ik zou het zeker aanraden 

Dit was mijn stukje in het hoofdstelletje en ik geef het hoofdstelletje door aan Sem 
Kraker.



Mijn vriendje Harry

Het is al weer ruim een jaar geleden dat we afscheid moesten nemen van Harry, maar ik 
mis hem nog steeds als ik de stallen binnen kom lopen.

Toen ik lang geleden een poos niet had kunnen rijden vanwege een gebroken stuitje, 
begon ik weer rustig aan met rijden in een beginnersles. Harry was toen net op de 
manege en ik heb toen heel veel op hem gereden. Voorop, veel beginners namen we op 
sleeptouw als ze leerden galopperen. Harry had energie genoeg om iedereen 1 voor 1 te 
begeleiden.

Hij was toen nog echt ‘haastige Harry’, ook in de binnenbak had hij altijd flink het tempo 
er in. Ik herinner me nog een les van Janneke, we gingen een estafette spelletje doen 
met de paarden, een half rondje stappen, een half rondje draven en een rondje galoppe-
ren. Janneke zei al: “hij kent het spelletje hè Caroline”, toen wist ik al genoeg. Het stap-
pen en draven ging rustig, maar zodra het galoprondje kwam raceten we door de bak.

Ook een dressuurwedstrijdje rijden was met Harry altijd een feest, als er een prijs voor 
snelste tijd was geweest had ik die meerdere keren gewonnen. Ik kreeg altijd leuke com-
mentaren van de jury, zoals bijvoorbeeld “goed geprobeerd”, haha! Maar soms ging het 
ook echt goed en dan liep hij super en haalden we ons promotiepuntje, dan was ik echt 
trots op hem.



Hele zomers heb ik elke les voorop gereden met hem, daar liep hij het rustigst. Soms 
zigzaggend en stuiterend over het pad, maar ik vond het altijd geweldig.
Ik vond het echt een uitdaging om hem zo rustig mogelijk te rijden, die rust en ontspan-
ning te zoeken. En als dat dan lukte vond ik dat zo fijn voor hem. Ik heb ook heel veel 
van hem geleerd, zelf altijd zo rustig mogelijk blijven en loslaten, tegenhouden had geen 
zin, dan ging hij alleen maar sneller, je moest juist een beetje loslaten, hoewel dat tegen-
strijdig voelt, maar dat werkte het beste. Dus steeds op zoek naar die balans tussen iets 
inhouden en weer loslaten.



Hij kon voor mij niet gek genoeg doen, hij had mijn hart gestolen en bleef altijd mijn 
vriendje. De laaste jaren was hij binnen veel rustiger, buiten kon hij soms nog steeds de 
oude Harry zijn. Helaas ging het op een gegeven moment niet zo goed met hem en liep 
hij niet meer mee in de lessen. Ik ging altijd na mijn les even met hem knuffelen en dat 
mis ik nu nog steeds.

Gekke Harry, je hebt voor altijd een plekje in mijn hart.

Caroline 



Horse boarding
Er is een nieuwe extreme tak van paardensport in opkomst: horseboarden. Je door een 
paard vooruit laten trekken terwijl je op een board staat. “Waarom het extreem is? 
Omdat je met zo’n 60 kilometer per uur aan een dier van 600 kilo vastzit.”
Zoals vele sporten is horse boarding overgewaaid uit Engeland. Tim Hoetmer zag een 
filmpje op internet en was gelijk enthousiast. Als instructeur bij outdoorcentrum Polder 
Sport in De Kwakel is hij wel gewend om een uitdagend parcours met obstakels af te 
leggen.  

Tim heeft het horseboarden eigenhandig naar Nederland gehaald. “Afgelopen maart zag 
ik een filmpje van een Engels meisje op een horseboard voorbij komen op Facebook”, 
vertelt hij. “Ik heb ze een berichtje gestuurd om er wat informatie over te krijgen. Kort 
daarna heb ik alle benodigde spullen aangeschaft en ben ik gaan oefenen.”
Tim had al de nodige ervaring. “Ik deed allerlei boardsporten, dat gaf me wel een voor-
sprong. Anders had ik het ook niet zo snel onder de knie gehad” vertelt hij.

Hij vormt nu samen met zijn vriendin Marjolijn Bode en paard Camiel een team. Tim en 
de Noordwijkse ruiter Marjolijn Bode en paard Camiel namen in Hoogland deel aan het EK 
in deze jongste tak van de paardensport. Ze presenteerde zich als Fast & Furious, want 
voor deze snelheids- en behendigheidssport zijn volgens Bode twee zaken van belang: 
,,Je moet geen angst hebben en een hoop zelfspot.’’. 

Toch schatte hij de kans op een podiumplaats klein in. “Er deden 9 teams mee aan het 
EK, waaronder 4 Engelse teams. In Engeland bestaat deze sport al 20 jaar, hier in Neder-
land net vier maanden. De Engelsen hadden de snelste tijd van 1 minuut en 28 seconden 
staan. Wij zijn heel tevreden als we binnen een kwartier binnen zijn zegt Marjolijn met  
zelfspot.  Ik denk dus dat de kans dat wij winnen nihil is, maar we gaan het zeker probe-
ren!” Toch vertrouwt Tim volledig op zijn vriendin Marjolijn en hun paard Camiel.

Nu hebben hij en zijn vriendin dan ook een gezamenlijke hobby. Want tot voor kort had 
Tim niet zo veel op met paarden, terwijl Marjolijn als rijinstructrice bij Stal de Ripse 
Ruiters en zadelmaker bij Ruitershop Pas de Deux al tijden professioneel actief is in de 
wereld van de viervoeters.

Met hulp van Camiel kon het duo tijdens het EK in Hoogland tonen wat zij de afgelopen 
maanden hebben geleerd. Op een uitdagend parcours moet over hindernissen worden 
gesprongen, of moet Tim er juist onderdoor sturen. Wordt al slalommend een poortje 
geraakt dan volgen strafpunten. Bij een gelijke straf geeft de tijd de doorslag. 

Camiel lijkt helemaal gewend dat hij 89 kilo schoon aan de haak onder het zadel heeft 
hangen. Met speciale banden is het zitje veilig op zijn rug bevestigd en in geval van nood 
kan Marjolijn met een handeling haar vriend loskoppelen van de 11-jarige ruin. Marjolijn 
heeft verder geen hulpmiddelen nodig om het dier aan te sturen. Hij luistert goed naar 
haar stem en laat zich graag paaien met snoepjes.



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



Toch had zij in het begin wel haar twijfels ,,Camiel is een supervriendelijk paard, maar 
wil ook nog wel eens zijn eigen wil doordrammen. Maar het lijkt wel dat hij meteen in 
de werkstand komt als we de lijn aan het zadel klikken. Dan heb ik mijn stuur, rem- en 
gaspedaal weer terug.’’

Tim staat op een soort mountainboard  - een snowboard met wielen -, met grote wielen 
zodat hij wel vooruit komt op het zand. “Ik moet er voor zorgen dat ik evenwicht houd, 
Marjolijn berijdt het paard en is dus verantwoordelijk voor het stuurwerk. En het paard... 
dat moet maar net z’n dag hebben”, vertelt Tim.

Tim pakt zich voor een van de laatste trainingssessies op een Katwijks weiland stevig in. 
Knie-, elleboog- en hoofdbeschermers zijn sowieso geen overbodige luxe, maar sinds een 
harde val zit ook het bovenlichaam in een stevig keurslijf. En voor de harde snoepjes van 
het paard is geen plek meer, sinds die enige tijd als afdruk in het bovenbeen stonden. 
Want hoe behendig Tim ook is op de flexibele plank met vier wieltjes, even remmen zit er 
bij een snelheid van goed dertig kilometer per uur niet in..
Tim en Marjolijn zijn met horseboarding.nl bezig een bond op te zetten. Ze hopen zo 
anderen te interesseren voor de prille sport.
Horseboarden kan zowel op het land als in het water gedaan worden.





Bijzondere opgraving

In het Britse Yorkshire is een strijdwagen compleet met twee paarden gevonden op een 
bouwplaats. De vondst stamt uit de ijzertijd. Het is de tweede keer in korte tijd dat een 
dergelijke opgraving is gedaan. De werkzaamheden op de bouwplaats in het plaatsje 
Pocklington in Yorkshire zijn gestopt om verdere opgravingen te kunnen verrichten. Naast 
de paarden en het rijtuig zijn ook de menselijke resten van de koetsier gevonden, meldt 
Disclose.tv.

Archeologen zullen de vondst nu verder onderzoeken. Volgens experts was het in de 
ijzertijd gebruikelijk om rijtuigen te begraven. Het is ongebruikelijk dat ook de paarden 
en de koetsier bij de ontdekking horen.

De strijdwagen zou dateren van 500 jaar voor Christus. Het is de tweede keer in 200 jaar 
dat een dergelijke ontdekking is gedaan. Er werden in totaal 26 strijdwagens opgegraven 
in het Verenigd Koninkrijk.

Het begraven rijtuig bevindt zich in een van de laatste delen van de bouwgrond die nog 
moest worden afgegraven, aan de rand van een begraafplaats. Strijdwagens waren in de 
ijzertijd een statussymbool.

Naast het rijtuig werden potten, schilden, zwaarden, speren en broches gevonden. In 
2016 werden ongeveer 150 skeletten opgegraven in de regio. De vondsten zijn belangrijk 
omdat ze inzicht geven in de manier waarop mensen in die tijd leefden.
Kijk voor de opmerkelijke foto’s op Disclose.tv
Bron: www.dehoefslag.nl



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2018
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 2018
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 21,75

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






