
2020 - 3





www.eindhovensemanege.nl

Bestuur VEM
Voorzitter:
Loes Mills

Vice voorzitter:
Ingrid Elbersen

Penningmeester:
Ben Laauwen

Leden:
Trudy Vosters-v.d.Pol
Petra van Weegberg

Axel Lofstrom
Doortje Kloppers

Correspondentie-adres
VEM & Chambrière
Roostenlaan 313

5644 BR Eindhoven
www.eindhovensemanege.nl

Redactie Chambrière
Caroline Hoosemans

Bianca Meijers
Jacqueline Vermeulen

Redactie assistentie:
Monique van Uden

Vormgeving
Caroline Hoosemans
Vormgeving kaft

Jochem Aarts
Drukwerk

Drukkerij van Tuijl

Federatie Rijschool
sinds 1938

Eindhovense Manege
Roostenlaan 309

5644 BR Eindhoven
Tel.: 040-2111237

manege@eindhovense
manege.nl

Vereniging
Eindhovense

Manege

2020 - 3
Oktober

Bestuursmededelingen 

Beste allemaal, 

Kort voor het uitkomen van deze Chambrière zijn 
er wederom verscherpte maatregelen rondom het 
Covid-virus van kracht geworden. Uiteraard heeft dit 
zijn weerslag op de activiteiten die we als 
vereniging kunnen organiseren. Als bestuur bekijken 
we wekelijks welke activiteiten kunnen plaatsvinden 
en op welke wijze we deze vorm kunnen geven. 

Houd de site van de VEM en het mededelingenbord 
in de gang goed in de gaten zodat je up-to-date blijft 
van de laatste ontwikkelingen.

Laten we met elkaar hopen dat we snel weer onze 
wedstrijden en activiteiten op kunnen pakken.

Het bestuur



Agenda
      

17-19 okt Puberkamp

31 oktober Pubquiz (onder 
  voorbehoud)

Houd de website in de gaten voor de 
actuele agenda, mede in verband met de 
ontwikkelingen rond het Corona virus.

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

Zandhappers
02/07 Dominique Leemans
13/07 Annika v.d. Mast
13/07 Annika v.d. Mast
13/07 Elvie Picavet
13/07 Eva Ermers
18/07 Charlotte Mulder
18/07 Kate Maasland
18/07 Kate Maasland
18/08 Ingrid vd Langenberg
23/08 Elvie Picavet
30/08 Loek Talpe
01/09 Nasunka Barrow
04/09 Novy Heerings
10/09 Ceylin Tuijen



Nieuw bestuurslid gezocht
Het bestuur van de Vereniging Eindhovense Manege bestaat uit een zevental 
personen. Dit bestuur heeft een aantal taken waar het samen verantwoordelijk 
voor is en daarnaast heeft ieder lid zijn of haar eigen taak/portefeuille. Axel heeft 
de afgelopen twee jaar deelgenomen aan het bestuur en aangegeven dat hij in 
2021 zijn functie neerlegt. Super jammer want hij was gezellig om erbij te hebben. 
Gelukkig blijft hij nog wel lid van de activiteitencommissie wat hij al meer dan 20 
jaar is. 

Vanaf 2021 zijn wij daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid die naast de 
algemene bestuurstaken ook als afgevaardigde van het bestuur zitting neemt in 
de SHEE. De SHEE (Stichting Horse Events Eindhoven) is een aparte stichting 
binnen de vereniging die de KNHS buitenwedstrijden op ons terrein verzorgt. 
Deze wedstrijden vinden gemiddeld zo’n 6x per jaar plaats. 

We vergaderen maandelijks, organiseren een hoop activiteiten en zijn op zoek 
naar iemand die niet alleen aanpakt in de vorm van ‘handjes’ maar het ook leuk 
vindt om als bestuur samen de lijnen uit te 
zetten voor de toekomst waarbij je af en toe 
een constructieve discussie niet uit de weg 
gaat. 

Heb je interesse, wil je iemand voordragen of 
wil je meer informatie? 
Neem contact op met één van onderstaande 
bestuursleden.
loes@eindhovensemanege.nl of 
ingrid@eindhovensemanege.nl

GEZOCHT

Bbq en springen
Na de bbq van 4 juli hadden we een vergadering en omdat iedereen zo enthousi-
ast was hebben wij als bestuur gemeend nog een bbq te organiseren om het einde 
van het zomerseizoen in te luiden, op 5 september.

Nu is het zo dat we op dit moment op de manege twee soorten springlessen 
hebben. De eerste groep is de groep op de vrijdagavond. Johan geeft hen al een 
jaartje springles en dit zijn manegeruiters. Het zijn allemaal meiden vanaf 14 jaar 
tot begin twintig. De groep is inmiddels een hecht clubje geworden en het afge-
lopen jaar hebben zowel zijzelf maar ook de paarden een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt.



Steevast zijn de dames na de les aan de bar te vinden in een grote cirkel met in 
het midden Johan als een aap op zijn rots. De andere les wordt op de maandag-
avond gegeven door Henk en deze les is bestemd voor de ruiters met een eigen 
paard en ruiters die verder gevorderd zijn met springen. 

We hebben al vaker onderling gesproken over dat het leuk zou zijn om met beide 
groepen iets te organiseren en laat de bbq daar nu de uitgelezen gelegenheid 
voor zijn. De dames, 10 in totaal, gaan in wedstrijd verband springen in de grote 
springbak tijdens de bbq. En dit niet alleen, nee, ze gaan samen met een 
professionele ruiter een team vormen. Beide ruiters rijden hetzelfde parcours 
achter elkaar waarbij de amateur als eerste rijdt en een lager parcours aflegt en 
de profs exact hetzelfde parcours rijden maar dan de hogere hindernis die ernaast 
staat.

Wij zijn als vereniging ongelooflijk trots dat wij dit soort wedstrijden kunnen 
organiseren. Hoe gaaf is het dat we professionele ruiters bereid vinden om samen 
met onze amateurs een wedstrijd te komen rijden. Op welke manege in Nederland 
krijg je dat voor elkaar! Dat is dan ook direct de kracht van Henk. Hij weet zijn 
collega profs telkens weer enthousiast te maken voor onze manege en ze komen 
dan graag met onze ruiters rijden. 

Maar wat waren de meiden zenuwachtig die dag. Om 15.00 uur waren ze al op de 
manege. Paard poetsen, voetjes schoonmaken, manen vlechten. Alles moest in 
gereedheid gebracht worden voor de wedstrijd die avond. En toen Jalaine kwam 
vertellen met welke profs ze gingen rijden waren de meiden behoorlijk onder de 
indruk en dit droeg niet bij aan het in bedwang houden van de zenuwen. 

Maar Johan bleef uiteraard de rust zelve en heeft de meiden weergaloos bijgestaan 
tijdens de wedstrijd. En het was spannend. Drie combinaties wisten de barrage 
te halen waarin de hindernissen voor de profs nog even verhoogd werden om het 
voor hen nog een stukje lastiger te maken en er werd gereden op tijd. 

En als je dan denkt dat de profs wat rustiger rijden dan normaal dan heb je het 
mis. Uiteindelijk zijn het profs en die willen winnen dus de vaart werd er flink in 
gezet. De verdiende winnaars van de avond zijn Janneke Blom en Leopold van 
Asten geworden. Heel knap maar aan alle meiden: jullie hebben het echt super 
gedaan, we zijn ongelooflijk trots op jullie. Want je moet het maar even doen, voor 
150 man publiek met een hoop geluiden en dan ook nog samen met een 
professionele ruiter, echt heeeeeeel erg gaaf!!! 

Novy en Eline over deze springwedstrijd:
Hoi! 
Afgelopen zaterdag 5 september was een erg leuke dag. Er stond namelijk een 
bbq en relais springwedstrijd op de planning!
We waren al vroeg, rond de middag, op de manege om de paarden in te vlechten 
en nog even te oefenen, we zouden namelijk met een paar mensen uit de spring-
lessen de relais wedstrijd springen! Dat houdt in dat er teams werden gemaakt die 
bestonden uit iemand uit de springles + een professionele springruiter.



Eerst moest de ruiter uit de springles 7 hindernissen springen en daarna ‘het 
stokje’ doorgeven aan de professionele springruiter. Die sprong dan ook 7 
hindernissen (wel ietsjes hoger) en ook op tijd. De snelste 3 teams mochten nog 
een barrage rijden en het team dat dan het snelste was werd 1e!

Toen we klaar waren met alle voorbereidingen gingen we eerst met z’n allen gezel-
lig bbq-en en daarna was het tijd om te gaan losrijden. Bij iedereen ging het super 
goed en we waren allemaal tevreden (inclusief onze meesterlijke trainer, Johan) 
Janneke Blom en Leopold van Asten hadden uiteindelijk gewonnen! Na afloop heb-
ben we er nog een gezellige avond van gemaakt! 

Groetjes Novy en Eline



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





Make a wish

Weer op de manege
Eindelijk na maanden mocht / kon ik weer eens naar de 
manege toe. Wat was het vervelend dat door zo’n COVID-
19-pandemie ik niet naar de manege kon gaan. 
Bijna elke week ging ik wel naar de manege om naar mijn 
oude cluppie te kijken en gezellig bij te kletsen aan de bar.
Maar helaas lukte dat door corona niet. 
Op 16 juli kon het weer en zat ik weer vertrouwd met mijn 
wijntje aan de bar gezellig te kijken naar de dinsdagavond 
les.
Nu kan ik gelukkig weer naar de lessen komen kijken of dat 
nu buiten in de tent is of aan de bar de gezelligheid komt 
langzaam weer terug gelukkig (helaas is het nu weer even 
anders..).
groet, Bianca



Ook dit jaar was er natuurlijk weer een ponykamp, een aantal kinderen heeft hier 
een stukje over geschreven.
Op de kleurenpagina’s zie je een aantal foto’s.

Kate: Ponykamp was heel erg leuk, wij deden heel veel leuke dingen. Toen ik 
kwam had ik geen vriendinnen maar toen ponykamp klaar was had ik een aantal 
vriendinnen. Bijna elke ochtend deden wij een buiten rit, en toen wij klaar waren 
met de buiten rit gingen wij in de binnen bak om in galop te gaan. Dan zouden wij 
wachten tot de tweede groep klaar was zo wij gingen naar de bak om paardje te 
spelen, dat was altijd leuk. Toen lunch kwam aten wij heerlijk eten. Daarna zouden 
wij meest al en activiteit doen met de paarden net zoals galop zonder handen of 
zelfs voor het eerste keer springen!!! Het was zo leuk om te springen en om het 
parkour te leren. Het was zo leuk omdat wanneer wij niks had te doen mochten wij 
bijna altijd naar de stallen toe gaan. Wat ook leuk was is sommige nachten zouden 
wij marshmallows roasten en sommige nachten zouden wij en liedje maken en uit-
eindelijk werd de lied iets van vijf minuten lang. Het was altijd zo leuk en het was 
heel erg spannend te zien wie je rijdt. Het was ook mijn allereerste ponykamp.

Zoë Linders: ik rijd sinds 2 jaar niet meer hier op de manege, maar ben dit jaar 
toch weer op Ponykamp mogen komen samen met vriendinnen en hebben weer 
echt zo’n gaaf kamp gehad met zo’n leuke groep, we hebben heerlijk buiten gere-
den, gesprongen, voltige, leuke spellen en nog zoveel meer, is echt voor iedereen 
aan te raden en hoop dat ik er volgend jaar weer bij ben groetjes!

Lis: Ook al rijd ik niet op de manege vond ik het super leuk.
In het begin vind ik het heel spannend omdat ik bijna niemand ken en die andere 
meisjes kennen elkaar al natuurlijk wel. Maar het was zo leuk, iedereen was erg 
lief en gezellig. Het slapen ging goed dat was ook een avontuur op zich in de 
grote tent en met de overstroming, hihi, en ik vond het fijn dat je met  z’n alle bij 
elkaar sliep. Het springen is voor mij het allerleukste geweest dat vond ik zooo 
gaaf! Dat wil ik graag nog een keer doen net zoals het kamp, dus hopelijk tot 
volgend jaar!!

Tara: We gingen ook springen tijdens ponykamp, dat was echt super leuk, ook 
omdat ik erg van springen houd. Er waren een paar verschillende groepen van 
minder gevorderd naar gevorderd. Ik zat volgens mij als ik het me goed herin-
ner in groep 2. We gingen eerst alle hindernissen langs en daarna gingen we ze 
allemaal achter elkaar doen. Ik vond het allemaal achter elkaar leuker, maar ja het 
andere was ook heel leuk. Ik heb ook naar de andere kinderen gekeken en  dat 
was ook heel leuk. Want dan kon je zien hoe goed ze het deden en het zag er heel 
erg leuk uit. Ik weet niet meer zeker op wie ik zat maar volgens mij was het op 
Rosie. En er waren ook nog 6 á 7 andere kinderen in mijn groep.

Ponykamp



Yfke: Vrijdagavond word je er heen gebracht. Die dag ga je niet zo veel doen. 
Zaterdag wel, dan ga je op buitenrit en ga je estafette doen. Zondag ga je gewoon 
rijden en in de middag ga je kijken wie het snelst kan rennen van de kinderen en 
ook nog een speurtocht doen door het bos! Maandag ga je springen met de paar-
den. Dinsdag doe je voltige, dat vond ik heel leuk. Dat ga je allemaal doen, mis-
schien soms in een andere volgorde. En je gaat in een tent slapen, een hele grote. 
Dan word je opgehaald door je ouders, en dan is ponykamp helaas weer voorbij.
 
Caroline Stoop: Toen we aankwamen in de wei stond er een grote circustent waar-
in we konden slapen.  Binnen hing de feestverlichting op: let’s partyyy!! Het was 
maar goed dat de tent zo groot was, want iedereen liep te sjouwen met luchtbed-
den, kussens, slaapzakken, caps, rijlaarzen, weekendtassen en niet te vergeten... 
snoep. We gingen lekker laat naar bed. De eerste nacht was het behoorlijk koud en 
… nat! Na een fikse regenbui stond de tent blank. Volgend jaar neem ik ook mijn 
waterschoenen mee. Gelukkig waren er nog extra luchtbedden en paardendekens. 
Ziezo, dat was ook weer opgelost. 
Zaterdag gingen we in de binnenbak rijden en maakten we een buitenrit door het 
bos. Dat deden we in groepjes. Het zonnetje scheen. Daarna kreeg iedereen een 
eigen verzorgpony toegewezen.  Ik heb de hele middag met Sanneke getroeteld en 
haar eens een lekkere poetsbeurt gegeven.   
Zondag stond er een uitdaging op de planning: we leerden voltigeren, oftewel 
trucjes doen, op speciaal hiervoor getrainde paarden. We moesten bijvoorbeeld 
onze benen van de ene kant van het paard naar de andere kant zwaaien en met 
losse handen galopperen. Ik had daarna behoorlijke spierpijn, maar dat kon de 
pret niet drukken! 
Na een beker tomatensoep met een lekker broodje volgde ‘s avonds een speur-
tocht door het bos. Het leek wel Hans & Grietjes, waarbij de broodkruimels ver-
ruild waren door “glow in the dark- armbandjes”. Heel gezellig en spannend. 
Maandagochtend mocht ik met Zaza een behendigheidsparcours rijden en leren 
springen. Precies zoals ik het zeg: “IK mocht het leren”, want Zaza dacht: “Pfff, die 
hindernissen zijn een beetje laag voor mij, als groot paard dus spring ik niet, maar 
draaf ik er gewoon overheen.” Dat was erg grappig.  
Bij het kampvuur werd heel wat af gelachen en gezongen. De geroosterde marsh-
mallows smaakten heerlijk. O ja, als ontbijt kregen we elke dag een ruime keuze 
uit brood, hagelslag, pindakaas en nog veel meer.  
Helaas werden we dinsdag alweer opgehaald door onze ouders, het weekend was 
voorbij gevlogen. Moe, vuil maar voldaan ging ik naar huis! Ik heb ervan genoten. 

Noa: Dit jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan ponykamp. Ponykamp was 5 
dagen en 4 nachten en dat vond ik best spannend.
We hebben heel veel leuke dingen gedaan zoals; voltige, kampvuur, een groeps-
lied bedacht en gezongen, buitenritten, springles en nog veel meer. Ook hebben 
we heel veel lol bij het kampvuur savonds gehad! Doris heeft gitaar gespeeld bij 
het kampvuur en dat was echt leuk!
Ondanks dat we even weg waren van huis en geen telefoon mee namen heb ik dit 
ook echt niet gemist. Het eten was lekker en we hebben zelfs goed geslapen!
Hopelijk is er volgend jaar weer een ponykamp!











In memoriam Tom Liebregts
Tom is een van de ere-leden van de Eindhovense Manege. Hij is ruim 45 jaar lid 
geweest van onze manege, jarenlang penningmeester van de vereniging en hij was 
een graag geziene gast aan de bar, in de stal en zeker op zijn paard. Tom heeft 
jarenlang de buitenritten begeleid en velen van ons, die al wat langer op de 
manege rondlopen, zijn met hem naar buiten geweest. 

Hij was altijd relaxed; in voor een praatje, weinig last van de klok, als het regende 
trok je een dikke jas aan en een shagje rollen en roken was de normaalste zaak 
van de wereld. Niemand die er ook maar aan dacht om daar iets van te zeggen. En 
daar begon de les ook meestal mee; Tom met zijn grote jas, die rustig naar buiten 
liep door stal, vast zijn shagje rolde voor onderweg en met Coco die rustig los 
achter hem aan liep. 
Als je met Tom op pad ging dan wist je nooit van te voren welke route er 
genomen ging worden, Tom wist alle, maar dan ook echt ALLE, paden en paadjes 
in de weide omtrek van de manege. Verdwalen gebeurde niet als je met hem naar 
buiten ging.

Naast het paardrijden heeft Tom genoten van de legendarische kaartavondjes met 
Marja, Hans en Ali op de manege. Steevast was hij iedere week aan hun stamtafel 
te vinden om een potje te kaarten en daar zijn veel mooie herinneringen gemaakt. 
Toen hij niet meer met zijn snorfiets kon komen, werd hij vaak gehaald en 
gebracht. En ook toen hij niet meer kon paardrijden en moeite had gekregen met 
praten bleef Tom wekelijks komen.

De afgelopen jaren ging het steeds slechter met Tom, hij kon niet meer naar de 
manege en uiteindelijk is hij noodgedwongen opgenomen in een verzorgings-
tehuis waar hij op 26 juli op 74-jarige leeftijd is overleden.

Beste Tom, namens alle leden en vrienden op de Eindhovense manege, bedankt 
voor alle mooie herinneringen die je aan zovelen hier op de manege hebt 
gegeven. Je was een bijzonder mens, een dierenliefhebber van formaat en je zal 
lang in onze gedachten blijven.

Ruiterweekend
Sara (8): Op 22 augustus was het zo ver. Toen mochten we bij de paarden op stal 
slapen. Ik had er zo veel zin in! (maar vond het ook een beetje spannend).
Op zaterdag om 11 uur werden we afgezet. Na het uitpakken van onze tassen 
gingen we rijden. Hierna was er tijd om te spelen en om te zwemmen.
Na het avond eten was er een speurtocht in het donker. Die was lekker lang en 
super leuk. 



Daarna gingen we de luchtbedden opblazen. Arme Julie; haar luchtbed was lek .. 
Na veel gestoei en geloei gingen we eindelijk slapen.

De volgende ochtend na het ontbijt, stond er een buitenrit op het programma. 
Daar had ik al heel lang naar uit gekeken en het was dan ook erg leuk om te doen.
Hierna was er weer wat tijd om te spelen en ravotten en.. om te zwemmen!
Om 17.00 uur werden we opgehaald. Ik wilde helemaal nog niet naar huis, want 
het was zo ontzettend leuk geweest, maar voordat we thuis waren, was ik al in 
slaap gevallen.
Wat een leuk weekend was het geweest. Bedankt en hopelijk tot volgend jaar!

Zoë Willems: Ik ben dit jaar voor het eerst op ruiterweekend geweest.
De nacht ervoor kon ik niet slapen zoveel zin had ik erin.
We hebben natuurlijk veel paardgereden. Ook een keer zonder zadel, dit vond ik 
zo leuk. We hebben lekker gegeten, zoals een broodje frikandel of kroket.
Ook hebben we een speurtocht gedaan met glow in the dark sticks. ‘SAvonds laat 
hebben we nog in de bak gespeeld en gedaan alsof we paardjes waren.
Daarna moesten we gaan slapen. Het was best even wennen zo slapen bij de paar-
den.
De volgende dag hebben we weer paard gereden en daarna ben ik mijn spulletjes 
weer gaan inpakken.
Tussendoor hebben we lekker gezwommen.
Ik heb het super naar mijn zin gehad en er echt van genoten.







Team op- en afbouw
We zijn als vereniging op zoek naar meer vrijwilligers die ons op de dag van en 
de dag na een evenement komen helpen met op- en afbouwen. We gaan een 
appgroep aanmaken zodat we je makkelijk kunnen benaderen mocht het nodig 
zijn. Kun je komen, fijn! Kun je die keer niet, ook goed. Maar het zou superfijn 
zijn als zich wat mensen hiervoor opgeven zodat niet altijd dezelfde mensen het 
werk verzetten. En lees jij wel de Chambrière maar je ouders niet, dan moet je dit 
even tegen je vader of moeder zeggen, die willen vast een keer een uurtje komen 
helpen.
Opgeven kan via trudy@eindhovensemanege.nl of doortje@eindhovensemanege.nl

Valentine
Op 25 augustus om 16 uur had ik mijn eerste paardrijles bij Ellen.
Ik mocht op Fabio rijden. Ik vind het leuk om op Fabio te rijden, want Fabio is erg 
lief.
Ik krijg les van Ellen en Linda, Linda is ook nieuw.

We rijden met een groepje van 6 meiden, ik kijk erg uit naar het ponykamp. 
Groetjes Valentine Scheepers (8 jaar)



Janneke
bedankt!

Helaas gaat onze Janneke na vele jaren 
stoppen met lesgeven op de manege. 
Gelukkig blijven we haar nog wel zien 
bij activiteiten en wedstrijden.

Janneke, heel erg bedankt voor alles!

Hieronder wat foto’s van haar laatste 
les op de dinsdagavond. En ook nog 
wat stukjes van de ruiters van de 
dinsdaggroepen.

In de 16 jaar die ik al bij de manege rijd heb ik al heel wat instructeurs voorbij 
zien komen. Maar Janneke die kan er wat van. Niet alleen lesgeven maar ook 
verstand van de paarden als ze iets mankeren.  Bij Janneke staat het belang van de 
paarden voorop, en zo hoort dat!
En dan die leuke buitenritten, geweldig! Buiten de grote galoppeerpaden kon je 
onze groep ook vinden op de smalle paden en “toeristische routes”. Je wist nooit 
wat je tegen zou komen, van natte takken in je nek tot vloekende mountainbikers. 
Wij hadden altijd lol buiten. Wat zullen we je humor missen.
Veel succes met je eigen paarden.
Mieke Vriens

Dit stukje schrijf ik namens de ruiters van de dinsdagavond.
De nieuwelingen die om 19.00 uur bij Janneke in de les zitten.
De gevorderden om 20.00 uur die graag met haar buiten gaan rijden.
De gevorderden van 21.00 uur die graag dressuurmatig aan het werk gaan.
Janneke is een heel toegewijde instructrice en weet iedereen te motiveren.

Hoe ze dat doet?  Ja, dat moet je meemaken dat enthousiasme. De beginnelingen 
geeft ze mee dat ze het allemaal heel erg goed doen. De gevorderden dat het 
allemaal wel goed komt en er vooruitgang is. En de gevorderden van 21.00 uur 
die sommige dingetjes toch wel spannend vinden, het vertrouwen te geven dat ze 
meer kunnen dan ze denken. En als iets niet lukt?  “Geeft niks hoor, dat vindt hij 
moeilijk….”

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur



Je begon op dinsdagavond met kriebels in je buik, moet ik die volwassenen les 
gaan geven? Gaan ze wel naar mij luisteren? Ben ik daar niet te jong voor?
Dat dan samen met humor, luide schaterlach,  vrolijkheid en enthousiasme en de 
liefde voor de paarden. Gesteund door Milo die je zijde niet verlaat en trouw op 
zijn baasje wacht na een buitenrit.

Dank je wel voor alle lessen die je ons gegeven hebt en het geduld dat je hebt 
gehad met ons allemaal. We gaan zeer zeker weer met je lachen, gieren en brullen 
tijdens de activiteiten en bbq’s, feestjes.
Je blijft in ons hart.

Namens ons allemaal,
Ingrid

Als aanvulling op wat Ingrid heeft geschreven; Janneke, naast dat je super fijn en 
enthousiast les gaf, kon je je ook altijd goed inleven in ieders situatie en was je 
betrokken en geïnteresseerd, ook als er in ons privé-leven iets gebeurde. Ik denk 
dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we dat zeer waardeerden! Heel erg 
bedankt voor alles en veel succes voor de toekomst! We zullen je missen.
Caroline





Wist je dat...?
...We ondanks Corona toch een gigadruk zomerseizoen gehad hebben?
...We diverse springwedstrijden, een ponykamp en een ruiterweekend hebben 
georganiseerd?
...Dit altijd ontzettend leuk is om te doen?

...We enorm blij waren met de prachtige circustent waarin de kids mochten slapen 
tijdens kamp?
...Die tent HEEEEEL GROOT was maar 1 klein nadeel had……?
...Waardoor we er aan herinnerd werden dat bij regen luchtbedden inderdaad 
kunnen drijven als het water maar snel genoeg naar binnen stroomt?
...Trudy erg druk is geweest om al het natte spul weer droog te krijgen?
...Dit de pret niet mocht drukken bij de kinderen?

...Onze eigen ruiters en manegeruiters samen met professionele springruiters 
hebben mogen springen?
...Wij hier als vereniging HEEEEEEL erg trots op zijn?

...De diverse BBQ’s die we hebben gehad druk bezocht zijn?

...Het dan altijd doorgaat tot in de late uurtjes?

...De paarden hier geen rekening mee houden en toch gewoon op tijd eten 
willen hebben?

...Het nog steeds NIET is toegestaan om je auto op het terrein te parkeren?

...Een aantal mensen dit toch geregeld doet?

...Wij hen vriendelijk vragen hun auto buiten het terrein te houden?

...Er veel nieuwe mensen, jong en oud, begonnen zijn met rijden?

...Wij hen van harte welkom heten op onze manege en bij onze vereniging?

...Wij hopen dat we ze snel zien bij een van de activiteiten die we organiseren?

...Ad en Yvon Kuipers een eigen ruiterpad in 
hun tuin hebben?
...dit zelfs inclusief paardenpoep is?



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






