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Bestuursmededelingen 
Beste leden,

Voor je ligt de eerste Chambrière van dit jaar. We 
hopen dat er op het moment van verschijnen, voor 
ons als vereniging, meer mogelijk is dan tijdens het 
schrijven van deze mededelingen het geval is. 
De afgelopen maanden zijn er wederom tal van 
activiteiten die niet of in een andere vorm hebben 
plaatsgevonden.

Op 24 februari is de ALV geweest waarin we als 
bestuur rekenschap hebben afgelegd over het beleid 
van het afgelopen jaar. De notulen zijn voor eenieder 
na te lezen op de website van de vereniging.  

Wij wensen jullie allemaal een bijzonder mooi voor-
jaar toe waarin we hopelijk elkaar weer veelvuldig 
kunnen treffen bij allerlei activiteiten op en rondom 
onze manege. 

Het bestuur

www.eindhovensemanege.nl



10-03 Eero Hakonen
12-03 Ella Niessen
13-03 Sara Tinge
14-03 Danielle Hamelink
21-03 Marlinde Bataille
23-03 Elise Kloppers
24-03 Isa de Kool
01-04 Lola Kay PInxt
28-03 Paula Luitingh
03-04 Flo Schoenmaker
04-04 Finette v Berkel
09-04 Douwe van Spijker

Agenda
      

30 apr - 2 mei Ponykamp 1

7 - 9 mei Ponykamp 2

29 - 30 mei KNHS springen paarden

12 juni  KNHS springen paarden

13 juni  KNHS springen pony’s

18 juni  KNHS Kür op muziek

19 juni  KNHS dressuur paarden/
  pony’s

20 juni  KNHS dressuur paarden/
  pony’s

21 - 22 aug KNHS springen paarden

18 - 19 sept KNHS springen paarden

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

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

Zandhappers
02-01 Saar vd Sanden
02-01 Eero Hakonen
02-01 Doris Vosters
04-01 Melissa Joosten
06-01 Evelien Peters
08-01 Vincent Jansen
11-01 Yfke Wubbolts
09-02 Vladimir Kabzar
10-02 Victoria ten Cate
15-02 Marianne Hurkens
24-02 Kathelijne vd Bus
24-02 Ela Tasar
27-02 Eero Hakonen
27-02 Vera Poelman
01-03 Robine Tenzer
02-03 Esmee Jansen
02-03 Esmee Jansen
02-03 Sara Tinge
02-03 Paula Verschuren
06-03 Liz Schoenmaker



Algemene Ledenvergadering
Op 24 februari hebben we onze eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) 
online verzorgd; bijzonder en ook wel heel erg leuk om te doen. Op de 
website had Ben keurig netjes een link geplaatst zodat iedereen toegang 
had tot de vergadering en we allemaal om 20.00 uur konden inloggen om 
deel te nemen. En het moet gezegd worden, dat ging eigenlijk hartstikke 
goed en we hadden ook nog eens een behoorlijke opkomst, dat was dan 
weer een leuke bijkomstigheid. 

Zonder al teveel technische hick-ups hebben we de vergadering dus 
kunnen verzorgen en het 
was heel leuk om met 
zoveel leden online bij 
elkaar te zijn. Natuurlijk 
misten we wel de 
traditionele borrel na de 
vergadering dus die 
moeten we zeker nog 
een keer live inhalen.

Wellicht doen we volgend 
jaar wel de vergadering 
én Live én Online, wie 
weet……

Bestuurslid gezocht
WIJ ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK NAAR EEN NIEUW BESTUURSLID 

In de vorige Chambrière hebben we een oproep gedaan voor een nieuw 
bestuurslid en ondanks dat Aranka is toegetreden tijdens de ALV zijn we 
nog steeds op zoek naar een nieuw lid. 

Het bestuur van de Vereniging Eindhovense Manege bestaat namelijk uit 7 
personen. Zowel Axel als Ingrid hebben tijdens de ALV het bestuur 
verlaten. Zij gaan uit het bestuur maar Axel blijft wel lid van de 
activiteitencommissie en Ingrid van de FNRS commissie.

Vervolgens hebben we een nieuwe verdeling gemaakt van de taken binnen 
het bestuur. Voor jullie informatie:



1. Loes onderhoudt als voorzitter de contacten met de BEM, SEM en de 
manege. Daarnaast zit ze in de commissie van de SHEE.
2. Ben is vice-voorzitter en ondersteunt Loes. Hij is tevens onze penning-
meester, hij verzorgt de IT en houdt de ledenadministratie bij.
3. Petra is secretaris en verzorgt de FNRS wedstrijden.
4. Trudy is algemeen en ONMISBAAR lid en zij is de linking pin tussen 
het bestuur en de manege.
5. Doortje is algemeen lid en verzorgt de communicatie en zit in de com-
missie Chambrière.
6. Aranka is algemeen lid en houdt zich bezig met fondsenwerving & 
sponsoring. Daarnaast gaat ze zich bezig houden met scholing. 
7. VACATURE: bestuurslid met portefeuille evenementen
Denk hierbij aan de outdoor activiteiten, de bbq’s, orientatierit, entertain-
ment etc. 

We vergaderen geregeld, 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 een van onderstaande bestuursleden: 
loes@eindhovensemanege.nl of ben@eindhovensemanege.nl

Commissies

NIE MOAUWE, HANDE UIT DE MOUWUH

Lijkt het jou leuk om af en toe mee te helpen op de manege maar wil je 
niet in het bestuur?

Wij hebben de perfecte oplossing voor jou. Het bestuur maakt de jaarka-
lender met daarin opgenomen allerlei activiteiten. Deze worden 
uitgevoerd met behulp van de vrijwilligers die in de diverse commissies 
actief zijn. Sommige leden zijn er altijd bij, anderen komen af en toe en 
sommigen een paar uurtjes op een dag! Dus wil jij je inzetten voor de 
vereniging, help dan mee in één van de commissies.

Meld je aan voor één van volgende commissies door een email te sturen 
aan: trudy@eindhovensemanege of doortje@eindhovensemanege.nl



CHAMBRIÈRE
Het verenigingsblad komt 4x per jaar uit. Schrijf mee over het wel en wee 
op de manege!

ENTERTAINMENT
Dit is een nieuwe werkgroep. We willen namelijk VEEEEEEEEEL meer gaan 
organiseren als het dadelijk weer kan met Corona. Denk daarbij aan een 
pubquiz, karaoke avond, orientatierit, wandelingen, opzadelcursus, 
longeercursus, etc. etc. etc. 

SHEE
Deze grote groep van vrijwilligers ondersteunt bij de KNHS buitenwed-
strijden. Je kunt ze vinden achter de bar, op het terras, in de springwei, 
het secretariaat, de jury, de parkeerwacht, de friettent, op stal etc. etc. Op 
deze dagen is er altijd genoeg te doen.

FNRS
Ondersteuning bij de FNRS binnenwedstrijden. Deze commissie is vol.

ACTIVITEITENCOMMISSIE 
Ondersteuning bij de binnenwedstrijden. Deze commissie is vol.
 

KLUSSERS
2x per jaar organiseren we een ochtend/middag klussen op de manege. 
Met een man of 25-30 pakken we dan een aantal kleine of grote klussen 
op die simpelweg gedaan moeten worden. Dit onder het mom ‘vele han-
den en iets met licht werk’. Ouders, kinderen, opa’s, oma’s; voel jij je fit 
en ben je niet bang om vies te worden! Doe gezellig mee.

Hallo jeugd!!!
We missen jullie!!!

We missen jullie tekeningen en verhaaltjes!

Dus pak je kleurpotloden of je etui en maak een mooie tekening.
Of maak een leuke foto en schrijf een leuk verhaal of gedicht
over jouw favoriete paard of pony.
Of misschien wel over Trudy.
Of over iemand anders op stal.

Doe jouw stukje in de RODE brievenbus van de Chambrière 
(deze hangt tegenwoordig in de hal als je binnenkomt)
En wie weet sta jij de volgende keer in ons blad! 

Groetjes van de redactie. 



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



Trudy 35 jaar in dienst
Wist je dat...?

...Trudy afgelopen december 35 jaar in dienst was bij de manege?

...ze pas 15 was toen ze begon met lesgeven?

...ze heel veel heeft meegemaakt in die 35 jaar hier?

...er veel dochters rijden van moeders die vroeger zelf bij Trudy gelest 
hebben? 
...Trudy nog steeds super betrokken en enthousiast is?
...wij daar enorm veel respect en waardering voor hebben?
...we heel graag een groot feest voor haar hadden gegeven?
...dat nu niet kon door die stomme Corona?
...we het toch niet ongemerkt voorbij hebben laten gaan?
...Trudy daarom door het bestuur verrast is met een mooie grote taart? 
...en een flinke fles champagne? (Trudy heeft zowaar een glas op!)
...en door Henk en Jalaine met een giga-bos bloemen?
...Jalaine daarnaast een mooi boek voor haar had gemaakt?
...het boek vol stond met anekdotes over Trudy?
...heel veel mensen hier hun bijdrage aan hebben geleverd?
...Trudy dit erg leuk vond?
...we hopen dat Trudy nog heel heel heel lang bij de manege blijft?
 



Fabienne - Sunshine Tour
Hallo allemaal! 
Mijn naam is Fabienne van de Burgt. Jullie zullen mij allemaal vast wel 
kennen van de manege en het stage lopen bij Henk en Jalaine op stal. 
Ik wil graag mijn ervaring met jullie delen van wat ik heb mogen meema-
ken op de Sunshine Tour in Spanje! Het was voor mij natuurlijk super gaaf 
dat ik mee mocht naar de Sunshine Tour. 

Eigenlijk een droom die uitkwam!  We hebben echt een hele mooie reis 
gehad! Voor mij was het eigenlijk allemaal nieuw, ik had dit nog nooit 
meegemaakt! Dus het was ook 
wel een beetje spannend 
allemaal! 

Maar ik heb het echt super 
naar mijn zin gehad! En ik heb 
echt super veel geleerd van 
iedereen en alles wat er 
gebeurde. 

Ik heb mijn ogen uitgekeken 
hoe professioneel het daar 
allemaal is. En hoe mooi en 
GROOT! We hadden 10 
paarden bij ons maar we waren 
met best wat mensen op stal 
dus dat ging best goed! We 
hadden ook een nieuw gedeel-
te dus het was nog groter dan 
dat het al was. 

Maar kortom heb ik de 
ervaring van mijn leven gehad 
natuurlijk! 
En daar ben ik Henk en Jalaine 
natuurlijk ook eeuwig 
dankbaar voor!

Groetjes Fabienne



Elke Bakker
Hoi, mijn naam is Elke Bakker. Ik ben 28 en samen met mijn man en 2 
kids woon ik in Vessem. Ik ben dierenartsassistente in Reusel waar ik 
inmiddels al 4,5 jaar met veel plezier werk.

Ik was 8 toen ik echt mocht gaan paardrijden. Een grote droom die ik al 
lang daarvoor had. Mijn ouders waren geen echte voorstanders van het 
paardrijden maar gelukkig had ik een lieve oom die dit mij gunde en 
cadeau wilde doen en na goed overleg mocht ik dan toch gaan paardrij-
den. 

Inmiddels rijd ik dus al 20 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Culemborg en 
ben daar ook in de buurt begonnen met paardrijden. Toen ik verhuisde 
naar Brabant 6 jaar geleden ben ik begonnen op de manege in Eersel. 
Maar toen ik na mijn eerste zwangerschap weer wilde starten en hoorde 
dat Johan op de Eindhovense manege was begonnen was voor mij de 
keuze makkelijk gemaakt om ook mee over te stappen. En ik rij inmiddels 
dus al 2 jaar met veel plezier in Eindhoven.

Vorig jaar werd ik gevraagd om bij de SHEE te komen. Een leuke uitda-
ging! Ik vind het organiseren van evenementen erg leuk en dit leek me 
daarom ook een hele leuke uitdaging. Een uitdaging is het gebleken. Mijn 
eerste wedstrijdseizoen begon gelijk goed toen we helaas door corona 
de eerste wedstrijden moesten afzeggen. Erg jammer natuurlijk voor de 
ruiters maar ook een goede 
oefening voor mij. 
Het is gelukkig allemaal gelukt 
en we zijn het jaar weer door. 
Hopelijk volgend jaar een beter 
seizoen.

We kunnen natuurlijk altijd 
hulp gebruiken bij de SHEE. Dit 
kan zijn in op het secretariaat 
tijdens de wedstrijd maar ook 
zeker in het bestuur waarbij je 
helpt met de organisatie ook 
vóór de wedstrijddagen. Dus 
mocht je interesse hebben geef 
het aan!

Groetjes, Elke



Behendigheid
In december hebben we geen Sinterklaaswedstrijd kunnen organiseren. 
Maar de activiteitencommissie heeft zichzelf overtroffen dit keer. Zij wil-
den toch echt iets organiseren voor de jeugd omdat ze al zoveel wedstrij-
den en leuke dingen moeten missen. Maar ja, we hadden natuurlijk wel te 
maken met de Corona-maatregelen dus er mocht geen publiek bij zijn, er 
mocht geen prijsuitreiking zijn en Trudy moest een hele indeling maken 
met tijdslots om zo min mogelijk contacten tussen de mensen te hebben. 

Maar ja, dan kunnen ouders en opa’s en oma’s nog steeds niet de 
wedstrijd zien. Hoe moest dit nu opgelost worden? Nou de activiteiten-
commissie heeft toen bedacht, weet je wat we doen. We gaan ieder proef-
je van ieder kind filmen en dat sturen we dan door naar de papa’s en de 
mama’s. Dat is toch helemaal briljant. Het was een behoorlijke uitdaging 
om dit voor elkaar te krijgen EN ondertussen de kinderen te helpen tijdens 
de proef EN ook nog te jureren maar ze zijn er super in geslaagd. 

Er was geen gezamenlijke prijsuitreiking want dit mocht natuurlijk niet 
maar ieder kind heeft iets lekkers gekregen en een VEM-presentje en zo 
hebben toch heel veel kinderen de behendigheid kunnen doen en hebben 
alle ouders hun kind, weliswaar, op afstand, zien rijden!

Hieronder wat reacties van de ouders en natuurlijk de foto’s!











Buitenstallen opgeknapt
Veel van jullie zullen het al gezien hebben, want het valt zeker op! De 
buitenstallen hebben een make-over 
gehad! 

Een tijdje geleden werd de zadelkamer 
opgeknapt. De ruimte kreeg een nieuwe 
indeling en is nu een stuk mooier en 
praktischer! 

De afgelopen tijd is er weer hard 
geklust en daar zijn wij, maar vooral 
ook de pony’s en paarden heel erg blij 
mee! Want de buitenstallen zijn inmid-
dels voorzien van mooie ramen! Zo 
hebben de paarden extra frisse lucht, 
meer licht en hebben zij ook nog eens 
van alles te zien! 

Lumivast en GRINTA Real Estate hebben 
dit voor ons gedaan! Graag willen wij en 
zeker de paarden Lumivast en GRINTA 
Real Estate hier enorm voor bedanken!

Steun de manege
De steun aan de manege blijft voorlopig helaas nog echt nodig.

Wil jij onze manege ook ondersteunen, ga dan naar:

www.doneer-eindhovensemanege.nl

Alle hulp is welkom. 



Dank voor jullie steun!
SPONSOREN EN DONATEURS DANK JULLIE WEL!!!!!!

Ook in de tweede Coronagolf heeft de manege mogen rekenen op steun 
in de vorm van donaties, sponsoring, ‘handjes op en om het terrein’, 
huurvermindering enz. 

Vanaf december is er weer een prachtig mooi bedrag van in totaal 
€ 4.500,- aan de manege geschonken door de leden en anderen die de 
manege een warm hart toedragen. Een bedrag dat erg nodig is zeker nu 
de horeca al zo lang gesloten is. 

Ik wil jullie allemaal heel heel hartelijk danken, ook namens Jalaine en 
Trudy en alle andere medewekers van de Eindhovense Manege, voor jullie 
betrokkenheid. Het runnen van de manege ten tijde van Corona is een 
behoorlijke uitdaging en de ontvangen steun is meer dan welkom en 
wordt enorm gewaardeerd.

Iedereen, bedankt! 

Henk

Interview met Jordy
Hoi Jordy,
Fijn dat je even de tijd hebt genomen om wat vragen van ons te 
beantwoorden.
Sommigen hebben je al rond zien lopen op de manege maar velen 
kennen je niet of weten niet wat je eigenlijk op de manege doet.

Dus zou je jezelf even voor kunnen stellen?
ik ben Jordy Jansen, 22 jaar en ik woon in Eindhoven 

Wat doe je op de manege?
Ik werk voor Henk en wat ik doe op de manege, tja, je kan beter vragen 
wat ik niet doe... 



Hoe ben je op de manege terecht gekomen?
Ik ben hier terecht gekomen omdat Henk en Jalaine al een tijdje vroegen 
of ik hier wou komen werken want ze zagen het wel zitten dat ik hier 
kwam werken. 

Rijd je zelf paard?
Ik rij zelf al vanaf mijn vierde maar een lange tijd gestopt geweest omdat 
ik er geen zin meer in had maar toch altijd met de paarden bezig geweest. 
Het zit er in of niet, ik ben er mee opgegroeid en zal altijd terug blijven 
komen ben ik bang voor. 

Hoe is het nu in de corona tijd om op de manege te werken?
We proberen er voor te zorgen dat de manege er spik en span bij komt te 
liggen, stapje voor stapje gaat het de goede kant op als er geen tegensla-
gen zijn. 
Ik zorg er voor dat van het voorjaar het oefenspring terrein er weer super 
bij komt te liggen en dat we als het meezit met z’n allen snel kunnen gaan 
genieten van onze sport onder het genot van een biertje/wijntje, som-
migen ook van een colaatje natuurlijk, op het terras bij onze springpiste. 
We zullen elkaar vast en zeker een keer tegen komen als alles het weer 
toelaat.

Groetjes, Jordy Jansen



Nieuw bestuurslid: Aranka
Hallo,
Ik heb mezelf kandidaat gesteld voor het bestuur van de VEM en voor 
degenen die mij nog niet kennen, stel ik mezelf even voor. Ik ben Aranka 
Zondag, 45 jaar en ik woon samen met mijn man Hans en onze dochters 
Vivian en Lisa in Waalre. 

Ik rijd al paard sinds mijn zesde en Lisa is ook begonnen als klein meisje. 
Het was natuurlijk onze grote droom om zelf een paard te hebben en we 
zijn dan ook heel blij dat we Duque hebben kunnen kopen in 2018. 

Lisa en ik rijden beiden op Duque en we genieten enorm van de 
mogelijkheden die we hier op de manege hebben. Daarom wil ik ook 
graag een bijdrage leveren door lid van het bestuur van de VEM te 
worden. In het bestuur wil ik me vooral gaan bezig houden met de 
sponsoring om er samen met Henk en Jalaine en de rest van het bestuur 
voor te zorgen dat wij ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen van de 
paardensport in Eindhoven kunnen laten genieten. 

We zien elkaar vast snel op de manege en hopelijk snel weer bij allemaal 
leuke activiteiten! Tot ziens!



In memoriam: Gerard
Gerard  Neijnens was jarenlang VEM-lid en voor de vereniging stond hij 
altijd paraat als jurylid bij de spring wedstrijden. Hij deed dit al vele jaren 
zo ongeveer vanaf het jaar dat wij de springwedstrijden verplaatst hebben 
van de wei tegenover de ingang naar het terrein van de paters naar de hui-
dige locatie achter de manege. Hij heeft dat altijd met veel plezier gedaan.
In de eerste jaren samen met zijn vrouw Ria, zij schreef bij de jury . Dit 
was voor het computertijdperk en toen dat ook bij de paardensport door-
drong verviel de oude stijl schrijfster bij de jury en zo het werk van Ria. 

Vanaf die tijd kwam Gerard alleen, want in het jury team kon hij nog prima 
mee en werd ook erg gewaardeerd door zijn medejuryleden. De verande-
ringen op computergebied gingen hem prima af, vooral omdat hij zo bij 
zijn grote hobby, paarden, betrokken kon blijven.

Thuis had hij zelf nog twee paarden die hij elke dag verzorgde, dit tot 
op de laatste dag. Hij is op 25 maart overleden, hij was ‘s middags zoals 
gewoonlijk naar zijn paarden om die te verzorgen.Hij kwam echter niet 
thuis. Er is toen gekeken bij de paarden en daar was hij in elkaar gezakt. 
Hij is nog met de ambulance naar het MMC gebracht waar hij die avond 
overleden is.
Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verlies.

Frits Melgert

Yfke’s les
De manegeles 

Je komt eerst aan met de auto of met de fiets. Daarna ga je kijken op wie 
je mag. Dan mag je de pony waar je op moet opzadelen (als je te laat 
bent is dat voor je gedaan). En dan ga je in de les. Eerst ga je even stap-
pen, daarna ga je even draven, dan weer stappen en dan meestal in galop. 
Uitstappen is altijd leuk, dan mag je naast elkaar rijden of je mag zonder 
beugels. En dan is de les voorbij. Je pony afzadelen en even knuffelen en 
dan mag je weer naar huis.

Groetjes Yfke



Oeps, foutje...
In de vorige Chambrière lieten we 
jullie stukjes zien uit het allereerste 
nummer. En we schreven daarbij 
dat de Chambrière al ruim 35 jaar 
bestaat. 

Maar... gerekend vanaf 1974 is dat 
natuurlijk al ruim 45 jaar!!!

Gelukkig hadden we oplettende 
lezer Henriëtte Kuiper die ons daar 
op wees! 

Dankjewel Henriëtte.

De redactie.

Isabelle en Monosabio
Hi allemaal! Mijn naam is Isabelle en ik ben sinds kort een pensionklant bij 
ons op de manege met mijn 3-jarige, Monosabio. Zelf rijd ik al meer dan 
11 jaar in de manegelessen! 

In 2016 begon ik met het verzorgen van paarden op de kleinschalige 
fokkerij van Theo Tops. Naast het verzorgen van de merries en hengsten 
maakten we de veulens halstermak en leerden ze met mensen omgaan. 
Daar werd ik dan ook helemaal verliefd op hengsten. 

Ik vroeg mijn ouders al zo lang ik mij kan herinneren om een pony, mijn 
ouders hebben echter helemaal niks met paarden. In april, voordat ik een 
baan kreeg, begon ik met helpen op de manege. Ik was er bijna elke dag. 
Toen zagen mijn ouders dat ik echt veel over heb voor paarden. 
In augustus kwam ik aanzetten met een uitgewerkt plan voor een eigen 
paard en ze zeiden ja! 

Mijn originele plan was om een stoere spaanse hengst te kopen. Ik had er 
zelfs al eentje uitgezocht waar we naar zouden kijken, maar toen kwam 
mijn moeder op het idee om bij een PRE stal hier in Nederland te kijken.

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur



Op de site stond de gave hengst Monosabio, een echte spaanse macho, hij 
was alleen aan de jonge kant. Een paard inrijden is voor mij geen 
probleem maar een hengst op onze stallen is al heel wat. We waren uitein-
delijk op een aantal net wat oudere paarden uitgekomen om te bekijken 
maar toen we eenmaal in de ruinen stallen aankwamen stond Mono in de 
eerste stal en ik werd op slag verliefd. Toen ze hem uiteindelijk naar bui-
ten brachten en gingen longeren besefte ik wat een droompaard dit was 
voor mij. De handelaar vertelde mij dat hij net een week was gecastreerd. 
Dan maar geen hengst dacht ik. 

En nu zijn we hier, Mono staat alweer bijna 4 maanden bij ons op stal en 
is nu iets meer dan twee maanden onder het zadel (en hevig aan het pu-
beren). Ik rijd nu ongeveer 1 à 2 keer per week om hem op te leiden maar 
doe vooral veel longeren en aan de lange lijnen werken. Uitstappen doen 
we vaak gezellig in het bos. Ook vinden we het heel leuk om vroeg in de 
ochtend los in de bak te werken. Hij volgt het beste als hij helemaal geen 
tuig aan heeft.
Ik ben trots op hoe ver we al zijn gekomen en we zijn nog lang niet klaar.

Groetjes Isabelle en Monosabio





Kerstrit
De kerstrit kon gelukkig dit jaar wel doorgaan! We hadden echt fantas-
tisch weer, het was wel echt koud maar de zon scheen dus we hadden 
niks te klagen.

We hebben heerlijk buiten gereden en toen we terugkwamen stond er 
wat lekkers klaar om te eten. Doortje had helaas de warme chocomel een 
beetje laten aanbranden dus die hebben we maar niet opgedronken. Bleh-
hh, die was echt niet te hakkuh, echt vies. Dus kregen we koude frisdrank 
wat wel goed uitkwam want we hadden het nog niet koud genoeg hahaha. 
Maar we konden lekker buiten in het zonnetje staan dus dat was helemaal 
prima. En zoals jullie zien, we stonden keurig uit elkaar
Op naar de volgende rit!!!!



TARIEVEN EN CONTRIBUTIE

Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2021
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 NL07 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 2021
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






