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Bestuursmededelingen 
Beste allemaal, 

Het jaar 2020 gaat de boeken in als een jaar dat veel 
van de flexibiliteit van eenieder heeft geëist. We zijn 
het eerste kwartaal vliegend van start gegaan maar 
al gauw zijn we ingehaald door de werkelijkheid van 
Covid-19. 

Met het nodige kunst- en vliegwerk leveren we als 
Vereniging onze bijdrage om de manege te onder-
steunen in deze uitdagende periode. Daar waar 
mogelijk laten we onze activiteiten plaatsvinden of 
we hebben extra activiteiten ingepland op momenten 
dat dit kon. En uit de vele en enthousiaste aanmel-
dingen hebben we kunnen concluderen dat dit meer 
dan gewaardeerd werd en wordt door jullie als leden. 

Het is natuurlijk jammer dat we een aantal tradities 
zoals bijvoorbeeld de befaamde Sinterklaaswedstrijd 
niet in zijn originele vorm konden laten doorgaan. 
Maar we zijn blij dat we onze jeugd, ook al is het 
zonder publiek, toch een mooie behendigheids-
wedstrijd in de kerstvakantie kunnen aanbieden en 
hopelijk kan de Kerstrit wel gereden worden.
En wat in het vat zit verzuurt niet dus zodra er ver-
soepelingen komen zullen we direct de activiteiten 
weer oppakken die de afgelopen periode zijn blij-
ven liggen. Ondertussen blijven we genieten van de 
dingen die wel kunnen; lekker buiten rijden met de 
paarden en onze lessen volgen. Alles uiteraard met 
de nodige voorzorgsmaatregelen maar altijd met een 
glimlach.

Wij wensen jullie allen een bijzonder goed en vooral 
gezond 2021 toe en spreken de wens uit dat we 
elkaar in 2021 weer gezellig op het paard, in de stal 
of in de bar maar in ieder geval onder betere 
omstandigheden, mogen ontmoeten.

Het bestuur



Namens
de redactie 

gezellige
feestdagen

en

een gezond 2021 
gewenst!

Agenda
      

20 dec 2020 Behendigheid jeugd

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
18-09 Bo v Eeden
19-09 Bobby Geldens
07-10 Lisa Holleman
13-10 Ergin Ozgun
15-10 Lisanne v Trigt
24-10 Doris Vosters
27-10 Ingrid vd Langenberg
31-10 Lisa Zondag
09-11 Kate Maasland
22-11 Fieke Verhiel



Nieuwe coronamaatregelen

Ruim 35 jaar Chambrière

Door de nieuwe maatregelen die vanaf dinsdag 1 december gelden, is 
het verplicht om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes, vanaf de 
leeftijd van 13 jaar.
Dit geldt dus helaas ook op de manege. Dit betekent dat je zodra je bin-
nen komt een mondkapje moet dragen. Dat mag alleen af als je op je 
paard zit.

De instructeur hoeft tijdens de les geen mondkapje op, maar in de stal 
wel.
De bakdeur moet tijdens de les dicht en er mogen geen bezoekers mee of 
aan de bakrand staan kijken.

Het is allemaal niet erg leuk maar helaas moeten wij ook ons aan de re-
gels houden.Handhaving rijdt elke dag langs dus a.u.b. opletten allemaal.

In 2019 bestond de Chambrière al weer 35 jaar!

Het allereerste nummer kwam uit in maart 1974. We willen jullie graag 
even mee terug nemen naar die tijd met een paar stukjes uit de eerste 
uitgaven.

Zo zie je bijvoorbeeld ook hoe het blad aan zijn naam kwam.

In een interview met Cees en Ali lees je dat zij zelfs in hun vakantie naar 
een manege gingen.

Ook heeft Ali nog een goede tip om niet zo in het zadel te hotsen, die nog 
steeds heel actueel is: ontspannen!

Wij vinden het altijd leuk om terug te blikken, dus heb jij nog leuke 
verhalen en/of foto’s ‘uit de oude doos”? Stuur ze naar ons!

redactie@eindhovensemanege.nl







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









Jeugdkamp
In de herfstvakantie heeft Trudy, uiteraard weer met de hulp van Vera, 
Doris en Ronin, een super geslaagd Ponykamp georganiseerd voor de 
oudere jeugd. Er waren maar liefst 30 ruiters in de leeftijd van 12 tm 18 
jaar die hier de stal en het buitenterrein onveilig hebben gemaakt.

Het rooster van de drie dagen zat propvol zoals je hieronder kunt zien:

Activiteiten:
1. Crazy88
2. 10 tellen in de Rimboe
3. Paardenestafette
4. Pepernoten bakken
5. Bonte avond
6. Bomspel 
7. Woordenspel 
8. Dropping
9. ChuppyBunny

Uiteraard ook hier weer de nodige aanpassingen door Corona maar wat is 
er gelachen door deze groep. Ook de leiding heeft vreselijk veel lol gehad.

Ben jij nou benieuwd wat deze activiteiten allemaal inhouden? Zorg dan 
dat je er volgend jaar bij bent!!!!

Hallo allemaal, 

Dit Puberkamp was dit jaar echt super.

We hebben veel leuke dingen gedaan, zoals springen en een buitenrit 
gemaakt.

De begeleiding zorgde er voor dat dit puberkamp nog leuker werd. Zo 
kwamen ze de laatste avond met glowsticks op hun lichaam, de kabouter 
dans dansen. Ook hebben we de crazy 88 door Doris gemaakte opdrach-
ten, over de 3 dagen met veel lol gedaan. Helaas is het nu alweer voorbij, 
volgend jaar gaan we zeker allemaal weer!!!!

Noortje Gras



crazy88 opdracht: maak een foto 
waarbij de grond niet geraakt wordt

crazy88 opdracht: iets met bomen
en liefde

zonder onze TOPPERS geen jeugd-
kamp, bedankt lieve Trudy, Doris, 
Ronin en Vera!







corona-proof buitenrijden!



Algemene ledenvergadering
Algemene Leden Vergadering 2021

Ieder jaar wordt u door het bestuur in december op de hoogte gebracht 
van de datum van de ALV-vergadering. Deze wordt altijd gehouden in de 
maand februari.

Op het moment dat deze Chambrière ter perse ging was nog niet bekend 
welke vorm we komend jaar onze ALV moeten geven; kunnen we elkaar 
live spreken en zo ja hoeveel mensen zijn er dan welkom? Of moeten we 
een on-line ALV organiseren?
Zodra wij als bestuur duidelijkheid hebben over de vorm en de datum van 
de ALV ontvangt u hierover bericht.

Het bestuur



De hulppaarden van Sint
Het paard van Sinterklaas moet natuurlijk ook af en toe even uitrusten en 
dan schakelt Sint een hulppaard in. Ook bij ons op de manege hebben al 
veel paarden de eer gehad om met Sinterklaas te mogen werken.
Zoals bijvoorbeeld Witje, Penotti en Aladin.



Wist je dat...?

...We vanaf 1 december allemaal verplicht een mondkapje moeten 
dragen op de manege?
...Dat niet hoeft als je jonger bent dan 13?
...Wij van iedereen de geboortedatum hebben?
...Sjoemelen dus geen zin heeft?

...Noortje Gras 17 spekjes in haar mond kan doen? 

...Ze dan nog ChummyBummy of zoiets kan zeggen?

...Wij dit een bijzondere prestatie vinden?

...Dit jaar het eerste jaar is dat we geen Sinterklaaswedstrijd 
hebben gehouden?
...We dit erg jammer vinden?
...Sinterklaas ook bijzonder teleurgesteld is?
...Wij dit natuurlijk heel goed snappen?
...We hopen dat Sinterklaas volgend jaar wel weer van de partij is?
...We de Schnapps alvast voor hem apart hebben gehouden?

...Er dit jaar een Sinterklaashuis was in Eindhoven?

...Ze ‘vergeten’ waren een stal voor OzoSnel, het paard van 
Sinterklaas te maken?
...Dit natuurlijk wel een beetje raar is?
...OzoSnel daarom bij ons op de manege heeft overnacht?
...We zo toch een beetje Sinterklaas op de manege hadden?

...Er is ingebroken in de buitenstal?

...Er gelukkig ‘slechts’ 1 zadel gestolen is?

...Het dus heeeeeeel belangrijk is dat de zadelkamers op slot gaan?

...Dat ook moet als je maar ‘even’ naar de wei loopt?

...We een nieuw cijferslot hebben op de buitenpoort?

...Dit slot alleen gebruikt wordt door pensionklanten?

...Dit slot ook alleen bestemd is voor pensionklanten?

...Verder NIEMAND de code van dit slot mag hebben?

...Je deze code dus ook niet aan anderen geeft zonder toestemming 
van Trudy of Jalaine?



Paardensnoepjes maken
Benodigdheden: weegschaal, grote kom, lepel, mes (extra kommetje voor 
de appelstukjes)

INGREDIËNTEN:
• 1 appel
• 150 gram bloem
• 150 gram havermout
• 225  gram appelstroop (in totaal)
• een klein beetje water

BEREIDEN:
1 Snij of rasp de appel in kleine stukjes. 
2 Doe 150 gram bloem in de kom. 
3 Voeg dan de 150 gram havermout erbij.
4 Vervolgens mogen de stukjes appel erbij.
5 Meng alles tot het helemaal door elkaar zit.
6 Doe er 110 gram appelstroop bij.
7 Meng dit door elkaar.
8 Doe er dan nog 115 à 116 gram appelstroop bij en meng het daarna 
nog eens goed.
9 Doe er een klein beetje water bij (om het nog wat plakkeriger te maken).
10 Pak de bakplaat uit de oven en doe er bakpapier op.
11 Rol een bolletje van het deeg.
12 Leg het op de bakplaat en druk het bolletje plat.
13 Dat doe je met al het deeg.
14 Zet de oven op 180 graden voor 10 minuten.
15 Wacht 10 minuutjes tot ze goudbruin zien.
16 Als de koekjes afgekoeld zijn, kun je ze in een bakje doen en meene-
men naar de stal!
17 En smullen maar!



In het wapen van Volendam staan een paard en een vis. De volgende 
mythe vertelt hoe dit zo gekomen is:

Een stuk of wat meisjes waren op een mooie dag in de zomer druk aan het 
hooien. Niet ver van het dorp dat tegenwoordig Volendam heet, in buiten-
dijks land. Het liep al tegen de avond en ze moesten voortmaken, want er 
was onweer op komst. De wolken stapelden zich op en zagen er dreigend 
uit, met leigrijze koppen.

Ze stonden net op het punt naar huis terug te keren, toen zich een zon-
derling verschijnsel voordeed. Vlakbij de oever van de zee, die ondertus-
sen zeer woelig was geworden, zagen ze plotseling tot hun verbazing een 
wit veulen zwemmen! Het waadde naar land en kwam huppelend en wel 
naderbij, slierten zeewier in de wapperende manen.

De meisjes vluchtten gillend naar de dijk. Maar bij Lijsje van boer Krelis 
won de nieuwsgierigheid het van de vrees. Weldra holde zij het veulen on-
bekommerd tegemoet, zij wilde er het hare van weten. Zij was altijd, van 
de wieg af, een droomster geweest met wijd-open ogen, die meer zagen 
dan gewoon.

Toen Lijsje en het veulen tegenover elkaar stonden was er van onwen-
nigheid al gauw geen sprake meer: het leek wel of ze elkaar reeds lang 
kenden, zo vertrouwelijk waren ze. Het onstuimige veulen, dadelijk mak 
geworden, vlijde zich aan haar voeten; zij knielde bij hem heer, streelde 
hem door de manen en klopte hem op de rug. Als blijk van waardering 
legde hij haar een grote mooie goudglanzende ijbot in de schoot, die hij 
in zijn linker voorpoot speciaal voor haar had meegebracht - het lekkerste 
van wat de Zuiderzee te bieden had. Om iets terug te doen stond zij op en 
zocht voor hem de fijnste witte klaver. Die ging zij liefdevol toesteken aan 
het veulen, dat steeds in haar buurt bleef en met trillende oren luisterde 
naar wat Lijsje zei.

Intussen waren ook de andere meisjes enigszins van de eerste schrik 
bekomen. Ze verlieten één voor één de dijk en groepten samen om het 
wonder met eigen ogen van nabij te aanschouwen: Lijsje, altijd al een bij-
zonder kind, die zich onderhoudt met een veulen dat niet wijkt van haar 
zijde. Ook zij wilden het lieve dier dolgraag wel eens even aanhalen. Maar 
daar wilde het niets van weten; alleen Lijsje mocht hem aanraken.

De wolken hadden zich intussen meer en meer samengepakt. Een felle 
bliksem slingerde door de ruimte, en het veulen spitste nerveus de oren 
en luid briesend verdween het even plotseling als het was gekomen. 

Het Zeepaard van Volendam



Zijn laatste blik gold Lijsje, die zo lief voor hem was geweest.

Die nacht kon Lijsje nauwelijks in slaap komen. Toen zij eindelijk inslui-
merde, zag zij in haar dromen telkens weer het witte veulen, dat haar 
op allerlei manieren vriendschap bewees. Zij zag het zelfs bovenop de 
zolder, waar zij haar afgeschermd kamertje had, in een wonderlijk licht 
dat nergens vandaan kwam. En zij kon maar niet begrijpen hoe hij bij 
haar op zolder had kunnen komen, helemaal in het donker en langs het 
wankele laddertje dat zij elke avond opmoest. Hij beduidde haar zelfs dat 
zij hem moest volgen, hetgeen zij onwillekeurig deed. Aan de oever van 
de zee gekomen - zij liep naast hem en kon hem makkelijk bijhouden, 
want hij regelde zijn eigen stappen naar die van haar - ontwaarde zij een 
hele schare andere veulens, bruin en gevlekt en appelgrauw, briesend 
en steigerend, maar niet één zo fier en zo smetteloos wit als het veulen 
van haar. De veulens snelden haar tegemoet, dartelden om haar heen, en 
drongen haar zoetjesaan de zee in. Zij schreeuwde van ontzetting: dit zou 
zij nooit overleven! Maar het witte veulen, steeds aan haar zijde gebleven, 
keek haar bemoedigend aan - zij moest vertrouwen hebben, scheen hij te 
zeggen. 
Toen, opeens, veranderde het toneel. Een heleboel schuiten zag zij, met 
rappe varensgasten bemand, allemaal ijverig doende om met grote netten 
bot en andere vis uit zee te slepen. De netten scheurden haast van zwaar-
te, zoveel vis als er werd gevangen!

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur



Toen schrok zij wakker. Vlug schoot zij haar jak aan. Het was al klaarlichte 
dag en de hoogste tijd om de koeien te melken. Die loeiden al in de melk-
bocht; de melkster, anders altijd zo getrouw, was ver over tijd vandaag.

Enige dagen later, toen zij zich weer met de andere meisjes op het ‘bui-
tenland’ bevond, is het veulen haar opnieuw verschenen. En weer wijdde 
hij alleen aan haar zijn gunsten. Ditmaal bracht hij voor haar een mooie 
schelvis mee. Sindsdien verscheen het veulen nog een enkele keer aan 
haar, op ongeregelde tijden en met steeds langere tussenpozen. En tel-
kens bracht hij een andere vissoort voor haar mee - spiering, schar, schol, 
haring en kabeljauw. Hierdoor ging men begrijpen welke ongehoorde rijk-
dommen de zee herbergde; de een na de ander ging er dan ook toe over 
het boerenbedrijf te verwisselen voor de visserij.

Zo werd het visioen van Lijsje bewaarheid. Boeren werden vissers en 
deden rijke vangsten - want de zee was in die dagen nog niet overbevist. 
Lijsje was de koningin van het dorp! Maar hoe vriendelijk zij ook wezen 
mocht, ze hield zich toch min of meer afzijdig en geen visser die erin 
slaagde haar liefde te winnen.

Op een winderige najaarsdag, toen een vreemde onrust haar overmeester-
de als nimmer tevoren, begaf zij zich naar de vloedlijn van de zee - geheel 
alleen. Hoe verlangde zij naar het witte veulen, dat zij al in geen jaren 
meer had gezien! En zie, opeens stond hij vóór haar, sterker dan voorheen 
- bijna een volwassen paard, hinnikend van verlangen en stralend wit! 
Nam het veulen Lijsje op de rug of heeft zij het zelf bestegen? Wie zal het 
zeggen. Zij zat nog maar even of daar ging het, in wilde galop.

Het paard droeg haar door hoge golven naar een onbekend land, waarvan 
nog nooit iemand is teruggekeerd.

De Volendammer mannen wilden hun Lijs terug en maakten netten waar-
mee ze de hele zee afzochten. Dat deden ze elke dag, jaar in, jaar uit. Het 
meisje is tot op heden niet gevonden, maar de mannen keerden telkens 
met netten vol vette vis terug.
En zo kwam het dat Volendam van een arm boerendorp een rijk vissers-
dorp werd. 





Paardenfilms en -series
De koude dagen komen er weer aan en wat is er dan fijner dan met een warme 
chocomel en een dekentje op de bank te kruipen en films of een serie te kijken. 
Over paarden natuurlijk!

Hieronder een paar leuke films die je kunt kopen of huren:

The Derby Stallion: (2005)
De 15-jarige Patrick McCardle (Zac Efron) moet van zijn vader topsporter worden. 
Zelf heeft hij andere interesses, hij brengt liever zijn tijd door met Houston Jones, 
een zwarte muzikant die vroeger jockey en paardentrainer was. Door hem raakt 
Patrick geïnteresseerd in de paardensport.

50 TO 1 (2014)
Een groep buitenbeentjes uit Nieuw-Mexico beleeft een enorm avontuur als hun 
renpaard in aanmerking komt voor de ‘Kentucky Derby’. Het paard heeft echter 
kromme benen en maakt dus weinig kans. Tijdens de reis naar het toernooi 
komen ze allerlei obstakels tegen, maar ze laten zich niet tegenhouden. 
Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Moondance Alexander (2007)
Moondance Alexander is een inspiratievolle tiener die woont bij haar excentrieke 
moeder. Ze denkt opnieuw een saaie zomer mee te maken, totdat een paard, dat 
reageert op de naam Checkers, haar leven binnenstapt.

Deze films/series kun je zien op Netflix of Disney:

Horse Sense (Disney Plus)
De 20-jarige Michael is een verwende jongen uit de grote stad. Als hij het te bont 
maakt, besluiten zijn ouders hem een maand naar de boerderij van zijn tante Jules 
te sturen. Aanvankelijk heeft Michael nergens zin in, maar dan ontdekt hij dat zijn 
tante bijna failliet is en de boerderij kan verliezen. Hij besluit in actie te komen.

De ponysitters club (serie Netflix)
De Ponysitters Club is een Canadese televisieserie voor kinderen die in 2018 op 
Netflix verscheen. Het drama volgt een groep kinderen die paarden en pony’s 
willen beschermen en opvoeden op een ranch die gewijd is aan het redden van 
misbruikte dieren.

Vrije teugels (serie Netflix)
Op een eiland voor de kust van Engeland brengt een 15-jarige uit LA de zomer 
door in het huis waar haar moeder opgroeide. Ze krijgt een band met een myste-
rieus paard. Free Rein is een Britse dramaserie gemaakt en geschreven door Vicki 
Lutas en Anna McCleery. 



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.) € 80,00

Groepslessen 18 jaar en ouder:  Speciale groepslessen
Per les: € 17,50 (kwartaal € 227,50) 
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






