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Bestuursmededelingen 

Beste allemaal, 

De wereld is behoorlijk veranderd de afgelopen 
periode. Deze Chambrière was tekstueel grotendeels 
klaar toen het Corona-virus uitbrak dus een aantal 
stukjes zijn inmiddels ingehaald door de tijd en 
wellicht is de situatie weer anders op het moment 
dat de Chambrière op de deurmat valt. 

Voor de manege heef de crisis grote impact en we 
werken hard om ervoor te zorgen dat de paarden de 
verzorging blijven houden die ze verdienen. 

We hopen dat iedereen gezond is en blijft en laten 
we compassie hebben voor elkaar de komende tijd. 

Het Bestuur



15/1 Melissa Joosten
17/1 Doga Kama
19/1 Doris Vosters
21/1 Daantje Wijnen
23/1 Novy Heerings
23/1 Eline v Leiden
23/1 Esther Scheepers
29/1 Merel v Boxtel
30/1 Lieve Seunties
31/1 Jessie Kouwenberg
1/2 Fleur Donkers
5/2 Melissa Joosten 2 x
5/2 Zoe Willems
12/2 Ella Weichert
12/2 Noëlle Jansen
19/2 Malin de Vries
24/2 Robine Tenzer
25/2 Latisha Fitters
25/2 Ingrid Elbersen
26/2 Wim Bor
26/2 Kitty vd Ploeg
28/2 Mischa Tieleman
3/3 Danee v Limpt

Agenda
      
In verband met de ontwikkelingen rond 
het Corona-virus zijn er helaas veel leuke 
dingen geschrapt van de agenda.

Houd de website in de gaten voor de 
actuele agenda.

Inleveren kopij 
volgende 
Chambrière
De kopij kan worden ingeleverd in de rode 
bus in de foyer of per mail naar 
redactie@eindhovensemanege.nl

Zandhappers
30/11 Vera Poelman
02/12 Noortje Gras
04/12 Caro v Oostenbrugge
05/12 Dominique v Dooren
09/12 Elvie Picavet
10/12 Egle Naraškeviciute-Guira
10/12 Marcella Lubbers
11/12 Melissa Joosten
11/12 Melissa Joosten
11/12 Ella Weichert
14/12 Josje Geldens
14/12 Josje Geldens
14/12 Vera Poelman
18/12 Benny Borghaerts
23/12 Caro v Oostenbrugge
26/12 Johan v Vreeswijk
26/12 Femke Melgert
27/12 Jessie Kouwenberg 3 x
30/12 Anne Gras
04/01 Elise Walther
10/01 Isabelle Budziak
11/01 Charlotte Mulder



Van het bestuur
Ondanks alle Corona-beslommeringen zijn er andere zaken waarvan we jullie 
graag op de hoogte brengen. Zo heeft op 20 februari de algemene ledenvergade-
ring plaats gevonden waarin het bestuur de leden verantwoording aflegt over het 
beleid van het afgelopen jaar en haar visie geeft op het komend jaar. De vergade-
ring was redelijk bezocht. 

Voor een drietal bestuursleden was de tweejaarlijkse termijn van zitting voorbij 
en zij dienden, conform de statuten, af te treden. Beiden hebben zich herkiesbaar 
gesteld en zijn tijdens de ALV herkozen voor de komende twee jaar. Daarmee blijft 
het bestuur voor het komend jaar ongewijzigd in haar samenstelling.

Daarnaast zijn zowel Trudy Vosters als Ben Laauwen door het bestuur voorge-
dragen als ere-lid voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. We zijn blij dat 
de aanwezige leden unaniem akkoord zijn gegaan met dit voorstel en feliciteren 
Trudy en Ben met hun ere-lidmaatschap. 

SHEE
Omdat blijkt dat lang niet alle leden op de hoogte zijn van wat de SHEE inhoudt, 
hierbij deze uitleg.
SHEE  betekent stichting horse events Eindhoven en is een onderdeel van de VEM.
Het verschil met andere onderdelen is echter dat de SHEE juridisch wel 
onafhankelijk is.

Wat doet de SHEE; de SHEE organiseert de wedstrijden van de VEM die onder het 
KNHS wedstrijdprogamma vallen. Met andere woorden de wedstrijden springen en 
dressuur waarbij de wedstrijdruiters officieel kunnen starten en punten kunnen 
halen om van BB naar ZZ te kunnen groeien.

Dit vergt natuurlijk veel werk en daarvoor heeft de SHEE een apart bestuur. Dit 
bestuur behoort uit 7 mensen te bestaan en is apart ingeschreven bij de KvK. 
Daarnaast hebben we voor elke wedstrijd veel vrijwilligers nodig zoals bij elke 
andere sportwedstrijd in Nederland.

Deze vrijwilligers hebben we nodig zowel vóór als tijdens de wedstrijden.
Vóór de wedstrijden zijn die nodig voor het organiseren, het opbouwen, het ter-
rein gereed maken, enz. Tijdens de wedstrijden zijn die nodig voor in het par-
cours, ringmeesters, secretariaat, algemene wedstrijdzaken, ondersteuning jury, 
ondersteuning parcoursbouwer, verkeersregeling, parkeren, enz.



De pen

Daarom doen we ook dit jaar weer vanuit de VEM/SHEE een beroep op de leden  
om samen ook in 2020 weer deze officiële KNHS-wedstrijden binnen onze 
vereniging mogelijk te maken.

Als je je wilt opgeven kan dat bij Jalaine Kloppers, Frits Melgert of bij de 
instructeurs van de lessen. De data van deze wedstrijden vind je in de Chambrière 
en op de website van de vereniging onder het kopje SHEE- wedstrijden. Als je 
denkt wat houdt het allemaal in kom dan praten met bovengenoemde personen of 
bestuursleden voor nadere uitleg. De meeste leden die helpen ervaren het als een 
leuke ervaring, dus aarzel niet en geef je op.

Tot slot zoeken we een lid die in zijn/haar werk met commerciële zaken te maken 
heeft om ons te helpen voldoende sponsoren bij elkaar te krijgen, die persoon 
hoeft het zeker niet alleen te doen, maar krijgt voldoende begeleiding indien 
nodig.

We hebben een nieuwe rubriek in de Chambrière ‘DE PEN’. 
De Pen is voor onze senioren en het eerste verhaal is 
opgetekend door Ali van de Pol en Yvonne Kuipers.

Tijdens de algemene leden vergadering heb ik (Yvonne Kui-
pers) voorgesteld om van de rubriek DE PEN, die ooit voor 
de jeugd in het leven is geroepen (nu het Hoofdstelletje, 
red.), ook voor de volwassenen in te gaan voeren. Voor de-
genen die niet weten wie ik ben; we (mijn man Ad en ik) staan al jaren op stal bij 
de Eindhovense Manege en momenteel heeft Ad Icaro op stal staan en ik Amigo.
Meteen werd geopperd dat ik dan maar de aftrap moest gaan doen en het eerste 
stukje kon gaan schrijven.

Daarop riep Ali (Ali was vroeger de eigenaresse van de Eindhovense Manege) ”dat 
doen we samen wel” dus hieronder ons verhaal:

Ad Kuipers is een fervent jachtruiter en lid bij de jachtvereniging van de Veluwe 
Hunt, daarbij zijn wij, Ali en ik, trouwe volgers en grooms. 

Ad zorgt voor zijn paardrijspullen en ik en Ali voor de rest. Voornamelijk zorgen 
wij voor de inwendige mens. Dat houdt in drank (met alcohol) snoeptrommel met 
drop en dergelijke, doos met Twix, Mars, Bounty enz., eierkoeken en belegde 
broodjes met kaas, salades, jam en hagelslag.

Een grote doos met verschillende soorten worst, kaasblokjes en voor de 
liefhebbers chilisaus en mosterd om te kunnen soppen. 



Ondertussen kennen vele volgers onze rol en zodra onze auto stil staat, dan gaat 
de achterklep bijna automatisch open: de overige volgers staan dan vol verwach-
ting te kijken wat er nu weer voor lekkers uit komt vallen. 

Het jachtseizoen begint altijd met een traditionele heilige mis op de eerste zater-
dag van november. Deze werd eerst gevierd in Someren, tegenwoordig wordt deze 
gehouden in het kasteel in Heeze.

De mis wordt dan opgedragen aan de heilige Hubertus, de beschermheilige voor 
de jagers voor een veilig, succesvol en goed jachtseizoen. De paarden en honden 
worden ingewijd na afloop van de mis en dan gaat het beginnen.

Aan het einde van de jacht is er een samenzijn in de plaatselijke horecagelegen-
heid waar de jacht geëvalueerd wordt en men gebruik kan maken van een jacht-
maal.

Deze was dus in Someren, er was een lopend buffet: men gaat dan met een bord 
langs allerlei schalen en schept verschillende soorten stamppotten op. Deze kan 
men vervolgens aanvullen met verse worst, uitgebakken spek, hachee en de 
traditionele gehaktballen. Dit alles met smeuïge jus overgoten.



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



Ali startte voor mij in de rij om alles op te gaan scheppen, ik stond zo’n 10 
personen erachter. De rij stagneerde en voor mij stond een deftige dame compleet 
in jachtstijl gekleed met het hele assortiment juwelen om haar vingers en aan de 
armen. Het rinkelde en glom van alle kanten.

Ze vond dat het te lang duurde en waarom de rij niet doorging, ze stapte uit de rij 
en keek wat de oorzaak hiervan was. Stond Ali daar en de oorzaak van de stagna-
tie was dat er een bak leeg was waar zuurkool in had gezeten. Ali met de armen in 
haar zij stond te wachten totdat deze weer vanuit de keuken aangevuld werd.

De dame zei: “Nou zeg er staat daar een hele grote dame die alles tegen houdt!“
Ikke: ” Dat zal wel zijn omdat er wat leeg is en bijgevuld moet worden.”
Maar de dame voor mij bleef er maar over aan de gang en ik had wel door dat het 
om Ali ging die voorop stond en de boel tegenhield.

Uiteindelijk kwam de rij weer in beweging en Ali kwam met haar volle bord 
compleet met de zuurkool richting de dame in kwestie en mij gelopen.
Waarop ik zeg: “Hallo mam, was jij het die de boel tegenhield?” Ali: “Jazeker de 
zuurkool was op en die lust ik graag en dan ook met twee grote gehaktballen 
erbij!!” Nou de dame in kwestie wist niet meer waar ze kijken moest!! Kleurde tot 
in haar nek vuurrood.

Toen zij aankwam bij een lege schaal waarin eigenlijk de rode kool hoorde te 
zitten, zei ze: “Ik wacht hier nu ook op net zoals je moeder heeft gedaan”
Ikke:” U heeft groot gelijk!”

Aan tafel gekomen hebben we vreselijk moeten lachen en nog steeds hebben we 
er lol om. Want sinds dit voorval denken vele leden van de Veluwe Hunt de jagers, 
jagerinnekes en hun gevolg dat Ali mijn moeder is.

Bij deze geven wij DE PEN door aan Daniëlle van Diesen om het volgende stukje 
te schrijven voor de eerst volgende Chambrière. 

Wij wensen bij deze haar veel succes, allen veel paardrijdplezier toe en de groetjes 
van Ali van de Pol en Yvonne Kuipers.

Even voorstellen: Ellen
Mijn passie voor Paarden!

Mijn naam is Ellen Roes-van der Pas, ik woon in Waalre en ik verzorg een aantal 
van de kinderlessen op de Eindhovense Manege. Ik ben geboren in Eindhoven waar 
mijn vader zijn winkel had, Radio van der Pas genaamd. 



Mijn ouders hadden niets met het buitenleven. Ik was eigenlijk van kleuter af aan 
altijd met beestjes bezig. Heerlijk vond ik het dan ook als we in ons zondagse 
kleertjes op visite gingen bij mijn oom in Nuenen. Hij woonde in een vrijstaand 
huis naast een oud boertje. Vele uurtjes heb ik daar heerlijk gespeeld.

Op een dag zaten we weer bij mijn oom aan de keukentafel en zag ik door het 
raam de weide van de buren. Er liep een groot Belgisch paard in de wei. Hij heette 
Hannemoed. Dat werd mijn eerste ervaring met paarden. Ik was net 5 jaar oud. Ik 
liep naar buiten en zocht een manier om boven op Hannemoed te komen. Er lag 
een ladder op het erf en zo ben ik er opgeklommen. Net toen ik op Hannemoed 
zat liep Hannemoed rustig aan en de ladder viel op de grond.
En daar zat ik…. Prinsheerlijk en torenhoog op een mega paard zonder zadel of 
hoofdstel.

Ik vond het geweldig. Wat een vrijheid, wat een machtig gevoel.
Mijn moeder dacht daar anders over toen ze mij voor het keukenraam op 
Hannemoed zag rijden.…..ik als ukkepuk op zo’n mega groot beest.

Ze is gillend naar buiten gerend.
Al snel werd besloten dat ik maar op ponyles moest bij Jan Dijstelbloem bij 
Cahama in Nuenen. Zo geschiedde…..

Na enkele jaren kreeg ik een eigen pony. Een pittig welsh a-tje, ze heette Sonja. 
In mijn pony-tijd was het vooral nog lol met je knol, racen door het bos, soms een 
dressuurproefje en ik heb vele parcoursjes gesprongen.



Dat springen ging er dan meestal ook om hoe sneller hoe beter; plat door de 
bochten gingen we soms. Tijdens de Brabantse kampioenschappen waar ik met 
mijn pony moest springen zijn we over de kop midden in een hindernis beland. 
Met de ziekenwagen werd ik naar het ziekenhuis gebracht waar mijn heiligbeen 
gebroken bleek te zijn…au !!! Mijn spring carrière werd aan de wilgen gehangen 
op doktersadvies. Ik ben me toen meer gaan focussen op de dressuur. Bij de paar-
den ben ik pas wat serieuzer gaan rijden.

Mijn vader en ik gingen op zoek naar een nieuw paard voor me.
Zo kwamen we bij een 3-jarige vos ruin terecht genaamd “Brecht“.
Het was een mix tussen een Gelderse en een anglo arabier, die mix was goed te 
zien…..voor was hij een echte Gelderse (een breed en stoer front) en van achter 
een anglo arabier (een mager iel opgetrokken achterhand). Maar wat kon dat 
beestje lopen. Hij was amper 1,62 groot.

De eerste jaren heeft hij me alle hoeken van de rijbak laten zien en in de bossen 
trok hij er vaak alleen op uit omdat ik weer ergens in een sloot beland was.
Menig paardenmens heeft me toen gevraagd of ik die lelijke 
vervelende knol niet beter kon verko-
pen. Na een jaar of 2 ging het steeds 
beter. Brecht was inmiddels uitge-
groeid tot een krachtpatser van 1,73 
groot.
En op 6 jarige leeftijd werd ik met 
Brecht Nederlands kampioen bij de 
NBVR. Yes, we did it!!!

Na verdere trainingen bij Jo en Bert 
Rutten, Jo Willems, Tineke Bartels en 
Jan Peeters zijn we steeds wat hoger 
op geklommen. De klasse 
Intermediair 1 werd bereikt en ging 
nog zeer goed. Echter in de Interme-
diair 2 werden de passage en piaff 
gevraagd en dat knopje had onze 
“Brecht”er niet op zitten.

Ik ben me toen meer gaan focussen 
om jonge dieren van mezelf en van 
andere mensen naar het Z2 te rijden.



Kadootjes van Loek
Loek maakte voor Trudy een mooi kado. En nu we even niet kunnen rijden op de 
manege bracht hij voor de paarden ook een kado. De foto’s zie je hiernaast.

Erg lief Loek, bedankt!!!

Vervolgens ben ik op 18 jarige leeftijd de instructeursopleiding gaan doen in Er-
melo bij de ORUN. Alle 4 de jaren heb ik all-round afgerond.

Ik ben dus niveau 4 instructrice op zowel dressuur als springvlak. Echter heb ik 
me meer op dressuurvlak gespecialiseerd maar om een basisles springen te geven 
is ook wel eens leuk. Dit doe ik in mijn privélessen wel eens met mijn dressuur-
ruiters.

Nadien ben ik zelf de instructeurscursussen van de Orun gaan geven in Diessen. 
Dit heb ik ongeveer een jaar of 20 gedaan. Super hoe de cursisten als onervaren 
en onzekere personen de eerste keer in de rijbak les stonden te geven om ze 
vervolgens na een lesjaar met een diploma op zak de wereld in te sturen om met 
hun opgedane kennis bij verenigingen 
en maneges les te geven.

Ik ben vele jaren dressuur jurylid 
geweest tot en met ZZ niveau. Ik ben 
hiermee gestopt omdat mijn man 6 
volle dagen in de week werkt en als ik 
dan bijna iedere zondag op soms de 
raarste tijdstippen moet jureren bleef 
er van ons gezinsleven weinig over. 

Zoals je kunt lezen, ik ben een bezige 
bij en nu dus ook op de Eindhovense 
Manege.

Groetjes, Ellen Roes











De paarden in de wei

Vogelhuisjes

De paarden hebben hun beweging in deze tijd natuurlijk hard nodig. Gelukkig was 
het de afgelopen weken mooi weer en konden ze lekker naar buiten. Op de mid-
delste kleurenpagina’s zie je een paar van de paarden en pony’s buiten genieten.

WIST JE DAT ……….       VOGELHUISJES EN RUPSEN 

Afgelopen zomer hebben veel paarden en mensen op onze manege last gehad van 
de processierups. De rups zit in een bepaald soort eik en laten we die nu net een 
behoorlijk aantal hebben op en rondom de manege. Dat en de hoeveelheid licht 
die er vanaf de snelweg komt zorgen voor een ideale omgeving voor het gevrees-
de beestje met alle bijbehorende jeuk van dien.

Trudy heeft zich verdiept in het wel en wee van de rups en is erachter gekomen 
dat de vogeltjes de larven graag eten. Dus wat heeft ze gedaan. 25 vogelhuisjes 
gekocht en opgehangen in de bomen op en om onze manege. Dus als je op de 
manege buiten rondloopt kijk dan eens omhoog en je zal op verschillende plekken 
huisjes zien hangen. 

Nu maar hopen dat ze bewoond gaan worden door gezellige vogelfamilies en dat 
de vogeltjes de larven op gaan eten en wij en onze paarden jeukvrij blijven.

Op de pagina hiernaast zie je wat foto’s van de huisjes. Als je vogeltjes in de 
huisjes ziet, laat het ons weten!



De successen van Henk
Henk runt nu ongeveer een jaar de manege. Daarnaast is hij nog steeds zeer actief 
als springruiter en behaalde hij vele successen afgelopen jaren. Hierbij een klein 
overzicht, mogen we best trots op zijn toch?





Pubquiz
Op zaterdagavond 15 februari hebben we de eerste 
Pub Quiz georganiseerd in de bar van de manege. 
Het was gezellig druk met 14 teams vol enthousiaste 
kandidaten en de bar was dan ook helemaal vol. 
Er werden verschillende rondes gespeeld met 
onderwerpen als het menselijk lichaam, muziek en 
bijbehorende artiesten, paarden, raadsels en feitjes. 
Voorbeelden van de vragen waren: 

- Het is wit en het ruikt lekker?
- Wat is de naam van de bovenste nekwervel van de mens?

Voor de antwoorden, kijk onderaan deze pagina ;-)

Na elke ronde moest de groepsleider van elk team de antwoorden zo snel 
mogelijk naar de jury brengen (we hadden maar 30 seconden hiervoor!!!) zodat zij 
de punten konden optellen. Tussen de rondes door werd iedereen voorzien van 
lekkere hapjes en drankjes en keken we met z’n allen naar Henk van de Pol die 
met Looyman Z moest springen in Noorwegen. 

De avond werd super aan elkaar gepraat door de quizmaster Doris Vosters. The 
winning team (Ben, Loes, Dani, Audrey, Ronin en Vera) had de keuze tussen een 
cadeaubon van MyJewellery of een leuk samengesteld cadeaupakket van Vorspaget 
Home. Wat ons betreft een zeer geslaagde avond waar er zeker meer van mogen 
volgen in de toekomst!

Groetjes Ronin en Vera

Antwoorden op de vragen: - Flower - Atlas 



Woordzoeker



Laura

Oproepje
Hoi, wil jij ook net als Laura iets leuks 
vertellen over jouw lievelingspony of 
-paard?

Stuur het dan, liefst met een foto, naar: 
redactie@eindhovensemanege.nl

Wij zouden het heel leuk vinden veel 
stukjes van jullie te ontvangen!

Alvast bedankt!

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur



Nashville

Wie kent dit paard?
Voor diegenen die al wat langer op 
onze manege rondlopen: kennen jullie 
dit paard nog?

Als je het weet, dan horen we het 
graag!

Laat het ons weten op:

redactie@eindhovensemanege.nl

Nashville was jarig en dat moest gevierd worden!





Slipjacht Waalre op de fiets
Op 4 januari 2020 werd  voor de twaalfde keer op zaterdag in Waalre de ‘Nieuw-
jaarshunt’ verreden en het Stationskoffiehuis was ditmaal het vertrekpunt, 
eindpunt: Eindhovense Manege, Roostenlaan 

De slipjacht Waalre heeft zich ontwikkeld tot een mooie, sportieve en vooral 
gezellige happening met inmiddels vele supporters. De slipjacht wordt 
georganiseerd door de activiteitencommissie van de VEM, genaamd “stichting 
Slipjacht Waalre”.

Het unieke van deze “Nieuwjaars slipjacht” is dat de slipjacht Waalre uitstekend 
met de fiets te volgen is. En gelukkig werd dat dit jaar ook massaal gedaan. 
Evenals bij voorgaande edities werd er een speciale fietsroute uitgezet voor deze 
steeds groter wordende groep volgers en supporters. De volgers van de slipjacht 
konden het hele schouwspel van “sliptrekker”, de meute en de ruiters te paard op 
diverse uitzichtpunten goed zien.

Antoon Obbing begeleidt het ongeveer 25 kilometer lange traject op de fiets en 
neemt een kleine 50 fans in zijn kielzog mee. “Ik vind het leuk om de volgers uit 
te leggen wat ze tijdens de slipjacht allemaal zien gebeuren en vertel ook het één 
en ander over de geldende etiquette van de sport. Zo leren de mensen de beteke-
nis van het klassieke ruitertenue kennen en duid ik de verschillende melodieën die 
de sonneurs uit hun hoorn blazen.” 

De afgelopen twaalf jaren heeft hij heel wat ludieke momenten meegemaakt: van 
mensen die in de sloot vielen tot het kwijtraken van de hele meute. Maar Obbing 
let ook constant op de veiligheid van de deelnemers. “We komen in Waalre toch 
geregeld een weg tegen die moet worden overgestoken. Het zou mooi wezen 
wanneer we, om het terrein te vergroten, een keer de Ecobrug over de A2 kunnen 
passeren. Ja, dan hebben we wel met andere gemeentes te maken. En met vergun-
ningen. Maar wat zou dat prachtig zijn”.



TARIEVEN EN CONTRIBUTIE

Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2020
De kwartaalkaart bevat 13 lessen en is geldig in het betreffende kwartaal. Een 
gemiste les kan niet ingehaald worden.
Indien je kiest voor contante betaling of betaling via de bank, graag betalen voor 
de 2e les van het nieuwe kwartaal. Betaling via bank overboeken naar rekening:  
IBAN NL0 ABNA0843377798 t.n.v.: H. van de Pol Eindhovense Manege B.V.

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om 
lid te worden van de Vereniging Eindhovense Manege.
________________________________________________________________________________

Lessen     Privélessen (per uur)
Groepslessen tot 18 jaar:  Privéles manegepaard:  € 50,00
Per les: € 16,00 (kwartaal € 208,00) Privéles eigen paard / pony: € 40,00
Losse les: € 20,00   Privéles gezamenlijk (2 pers.) € 60,00

Groepslessen 18 jaar en ouder:  Speciale groepslessen
Per les: € 17,50 (kwartaal € 227,50) Miniles (half uur) 4 t/m 6 jaar   € 10,00
Losse les: € 23,00   Springles manegeruiters  € 25,00

Email:  informatie lessen:   lessen@eindhovensemanege.nl
 afmelden lessen:   afmelden@eindhovensemanege.nl
________________________________________________________________________________

Pensionstalling
Voor de tarieven zie de website

Email:     manege@eindhovensemanege.nl
________________________________________________________________________________

VEM jaarcontributie 2020
Jeugd (tot 18 jaar)   € 21,50 (€ 19,50 bij automatische 
     incasso)
Senioren (vanaf 18 jaar)   € 39,50 (€ 37,50 bij automatische 
     incasso)
________________________________________________________________________________

KNHS (alleen wedstrijdruiters)
KNHS jaarcontributie   € 25,75

Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGNL2A) 
t.n.v. Eindhovense Manege

Email:    ledenadministratie@eindhovensemanege.nl






