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Bestuursmededelingen 
Beste leden,

Leonie Neggers is tot het bestuur toegetreden. Zij zal 
zich verderop in deze Chambrière voorstellen. Met 
de komst van Leonie bestaat het bestuur nu uit 7 
leden en is het compleet. 

De zomervakantie breekt bijna aan en we zijn blij 
dat er meer en meer mogelijk is op en rond onze 
manege. Het terras mag weer open, de eerste SHEE 
wedstrijden zijn inmiddels een feit en, als de plan-
ning door kan gaan zoals verwacht, hebben we ook 
de eerste BBQ weer kunnen organiseren. Veel ontwik-
kelingen om dankbaar voor te zijn en we hopen van 
harte dat deze positieve trend zich door mag zetten 
de komende maanden.

Wij wensen iedereen een mooie en vooral gezonde 
zomervakantie toe.

Het bestuur

www.eindhovensemanege.nl



Agenda
      

23 - 27 juli Ponykamp

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
13-04 Jill Boogers
14-04 Marlinde Bataille
03-05 Isa de Kool
04-05 Lisa Holleman
05-05 Kathelijne Bus
06-05 Marlinde Bataille
11-05 Danee v Limpt
13-05 Eline v Leiden
21-05 Meyra Dagli
21-05 Elise Kloppers
22-05 Iris Wijers
24-05 Melissa Joosten
24-05 Mariëlle v Daal 2x
24-05 Femke Melgert
31-05 Kate Maasland
09-06 Liz Schoenmaker
11-06 Isabelle Budziak
15-06 Marcella Lubbers



Nieuw bestuurslid: Leonie
Als nieuw bestuurslid van de VEM wil ik me graag aan jullie voorstellen.

Veel mensen van ‘op en rond’ de manege zie ik met regelmaat in mijn 
schoonheids- en nagelsalon in Aalst en daar breng ik dan ook heel wat 
uurtjes door.

Voordat ik besloot ondernemer te worden in het vak waarmee ik als 17-jarige 
begonnen ben, heb ik 15 jaar bij de Kinderbescherming/Justitie gewerkt 
en daar veel functies bekleed. Ondanks dat ik dit altijd met veel 
plezier heb gedaan wilde ik iets ‘anders’, zowel voor mezelf als voor mijn 
gezin. In 2019 heb ik het roer omgegooid en ben ik gestart na een flinke 
verbouwing. Inmiddels weet ik dat ik geen spijt heb van deze keuze en 
werk ik met heel veel plezier in de salon.

Naast mijn werk ben ik ook veel op de manege te vinden waar we samen met 
onze dochter Noa pony 
Kismo verzorgen en rijden. 
De liefde voor paarden 
heb ik doorgegeven aan 
Noa en samen vinden we 
het heel fijn om op en 
rond de manege aanwezig 
te zijn en te helpen daar 
waar we kunnen. 

Ook heb ik een flinke 
mantelzorgtaak voor mijn 
moeder die helaas sinds 
2019 in een verpleegtehuis 
verblijft. 

Laten we zeggen dat het 
mij niet 
ontbreekt aan uitdagingen 
:)

lees verder>>



We dragen de manege een warm hart toe en de vraag om bestuurslid te 
worden heeft om die reden niet veel overwegingen nodig gehad.

Van mij mogen jullie verwachten dat ik me duidelijk en open opstel en 
focus op win/win situaties met altijd een concreet doel voor ogen! 
Kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden is de les die ik 
nu van mijn moeder leer. Hopelijk gaan we samen nog heel wat doelen 
bereiken en kan ik mijn steentje bijdragen aan het behoud en de 
voortgang van de manege.

Schroom niet om me te bevragen en tot ziens op de manege.

Groetjes, Leonie Neggers

hieronder zien jullie een foto van Noa met pony Kismo



Uit de oude doos
Deze twee foto’s heeft Ad Kuipers onlangs ingestuurd. Hij was in, jawel, 1968 lid 
van ponyclub ‘De Paardenvriendjes’ in Best. Toentertijd was het tenue iets 
formeler dan nu zoals je kunt zien. Wij zijn persoonlijk wel voor een mooi tenue 
voor alle ruiters die bij ons lessen dus wie weet wat de toekomst nog brengt.

Voor degenen die Ad niet direct herkennen….Hij is het manneke dat op de 
bovenste rij van de groepsfoto opzij kijkt en op de andere foto is hij de tweede 
van links. Helemaal leuk! Zeker als je bedenkt dat Ad onlangs met pensioen is 
gegaan en nog steeds paard rijdt. 



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



Kledingmarkt
Zaterdag 22 mei is er een 2e-hands kledingmarkt gehouden waarvan de op-
brengsten een steuntje in de rug voor de manege zijn. Bij binnenkomst stonden er 
3 tafels met daarop de gedoneerde paardrijkleding en toebehoren. Daarnaast was 
een rekje neergezet met mooie wedstrijdjasjes, VEM truien en body protectors. Op 
tafel stond een grote schaal met paardensnoepjes voor 1 euro. Ook kon je voor 1 
euro meedoen met een spelletje “raad hoeveel paardenbrokjes er in het potje 
zitten”, met als prijs een grote paardrijtrofee.

Ondanks corona en het slechte weer zijn er toch een aantal kinderen met hun 
moeder speciaal voor de kledingmarkt gekomen om wat leuks uit te zoeken en op 
deze manier de manege te steunen. Daar waren we heel blij mee!
Met het spelletje ”raad hoeveel paardenbrokjes er in het potje zitten” hebben 6 
kinderen en 1 moeder meegedaan. In het potje zaten 88 paardenbrokjes. Susan 
de Rooij deed ook mee en dacht dat er 106 paardenbrokjes in het potje zouden 
zitten. Zij zat van alle deelnemers het dichtste bij het echte aantal. Susan was de 
winnaar die middag en won hiermee een grote beker. Al met al een leuke middag 
die ondanks de beperkte opkomst ruim 135 euro opleverde; een goede opmaat 
naar meer. Vandaar de volgende oproep aan jullie:

OPROEP: gooi goede paardijkleding niet weg; geef deze af op de manege!
Het zou heel erg fijn zijn als we voortaan minstens 1x per jaar zo’n kledingmarkt 
kunnen houden. We hopen dan ook dat jullie kleding en toebehoren blijven geven 
aan de manege, zodat we over een paar maanden misschien dit nog een keer 
kunnen herhalen. De meeste vraag is er naar caps, bodyprotectors, rijbroeken en 
VEMkleding, dus gooi het niet weg, maar geef het af op de manege (als het nog in 
goede staat is uiteraard)!
Alvast super bedankt en hopelijk zien we jullie bij de volgende kledingmarkt
Groetjes Gitta Donkers



Zandhapper van de maand
Eero Hakkonen is dit keer zandhapper van de maand geworden. 
Hij heeft dit met zoveel Zweeds enthousiasme gedaan dat wij vonden dat hij 
hiervoor een beker heeft verdiend.

Gefeliciteerd Eero!!!!



Ponykamp
Valerie
We gingen eerst thuis nog avondeten en we moesten om 6 uur naar vrienden toe 
en dat meisje ging ook op ponykamp. Toen gingen we samen naar ponykamp. 
Daarna moesten we alle spullen in de kantine zetten en deden we een namen 
rondje. Daarna gingen we spelletjes spelen in de bak. Ik viel toen keihard in het 
zand. We hebben ook nog met paarden geknuffeld. In de avond sliep ik ongeveer 
pas om half 1. 

In de ochtend ging Flower keihard tegen de deur aan schoppen. Ik heb pony 
pimpen gedaan samen met Yfke. Wij hadden Ties om te pimpen. Hij was een 
regenboog pony geworden. Die dag hebben we ook nog gereden en na de les een 
klein stukje in het bos. In de avond gingen we weer slapen en toen sliep ik beter. 
De volgende dag hadden we springles. Toen zat ik op Tiara. Daarna hebben we 
nog een tijdje geknuffeld met de paarden en pony’s en daarna gingen we weer 
naar huis.

Yfke
Thuis gingen we eerst nog even avondeten en om 19.00 gingen we naar de mane-
ge. Toen we daar aan kwamen moesten we de spullen in de kantine zetten. Daarna 
gingen we spelletjes spelen in de bak. We gingen toen de luchtbedden oppompen 
en een plekje zoeken in de stal. En toen gingen we heel laat slapen en werd ik 
midden in de nacht wakker omdat Flower tegen de box aan schopte. We werden 
vroeg wakker en gingen ontbijten. Daarna gingen we rijden. In de avond hadden 
we eerst friet gegeten en daarna een speurtocht. Daarna gingen we weer slapen. 
De volgende ochtend gingen we ontbijten. Daarna gingen we springen en ik moest 
op Ties en later die dag werden we opgehaald.



Kate
Toen wij aan kwamen moesten wij elkaar allemaal een beetje leren kennen. Wij 
speelden een beetje in de bak. Daarna deden wij estafette zonder zadel met paard. 
De volgende ochtend deden wij heel leuk pimp je pony. Daarna gingen wij oprui-
men en rijden. Na het rijden gingen wij en beetje in de bak spelen en kletsen. De 
volgende dag gingen wij alles inpakken en een springles doen. Alles was heel erg 
gezellig.  

Robine
Toen we binnen kwamen  moesten we alle spullen in de kantine neer leggen en 
toen gingen we de luchtbedden opblazen en daarna gingen we naar een spring les 
kijken en daarna naar bed. En toen ik ongeveer een uur lag viel ik in slaap. Alleen 
toen schopte Amigo tegen de deur aan. 

Ik sliep ook dichtbij Flower. Flower schuurde met zijn neus tegen zijn voerbak 
aan en dat maakte de hele tijd geluid. Het pony pimpen was heel leuk want ik had 
Flower en ik mocht met Ella en toen het pony pimpen af was gingen we op bosrit 
en in het bos waren kinderen van de scouting. Die kinderen zeiden allemaal dat 
Flower hele mooie manen had. We hebben ook gesprongen en ik zat op Flower. 

Ella
Toen ik klaar was met eten was ik heel zenuwachtig en toen we bij de manege 
waren trok ik de deur open en rende ik naar de kantine. Mijn vader knuffelde mij 
de hele tijd omdat hij mij ging missen. Ik heb heel het ponykamp gereden op Ties. 
Ook heb ik met Ties gesprongen. Het springen vond ik ook het allerleukste. Het 
pony pimpen vond ik ook heel leuk want ik had Flower met Robine en het leek net 
een unicorn. Het slapen ging niet zo goed want iedereen ging de hele tijd kletsen. 
Ik mocht Ties ook voeren. 

Maxime
Eerst ging ik naar tennis maar daar moest ik snel weg want ik had ponykamp. 
Toen ik aankwam was het een grote boel met alle koffers en tassen in de kantine. 
Daarna gingen we eventjes de spullen klaar zetten en de luchtbedden. Toen gin-
gen we naar een springles kijken en daarna gingen we slapen. 

In de ochtend gingen we pony’s pimpen en in de bak spelen. Daarna gingen we 
even chillen en toen gingen we in een normale les rijden. Na de les gingen we 
weer spelen en daarna werd het avond en gingen we heel laat slapen. De volgende 
ochtend gingen we ontbijten en we gingen weer spelen in de bak. Daarna kregen 
we in drie verschillende groepen springles. Ik was als laatste op Stella en het was 
heel leuk! Daarna gingen we nog estafette doen en daarna gingen we afscheid 
nemen en gingen we naar huis. 

op de volgende 3 pagina’s zien jullie foto’s van het ponykamp









Mijn tijd met
Aladin was één
groot feest!

Chillen met Aladin en mijn
vriendinnen.



Oceane over Aladin
Mijn beste vriend Aladin in Horse Heaven…

Waarschijnlijk heb je het al gehoord, mijn lieve beste vriend Aladin is naar de 
paardenhemel gegaan. Aladin had natuurlijk meerdere beste vrienden maar ik 
weet zeker dat ik er één van was. Voor mij was Aladin mijn maatje, een enorm 
lieve vriend die ik kon vertrouwen en waar ik enorm veel leuke avonturen mee heb 
mogen beleven. 

Ik weet niet alles van de geschiedenis van Aladin maar wat ik wel weet is dat 
Aladin een geweldig springpaard was en heeft meegedaan aan de Olympische 
zomerspelen in Peking (China) in 2008. Mijn eerste ontmoeting met Aladin was 
niet helemaal top, zeg maar. Een jaar eerder had Leandros mij tijdens een les door 
de lucht laten vliegen waardoor ik hard ben gevallen. Janneke heeft mij weer het 
vertrouwen leren opbouwen door mij op Bandito te laten rijden. 

Toen ik mij had ingeschreven voor een rijwedstrijd heeft Trudy mij aan Aladin 
gekoppeld. Na de eerste les op Aladin heb ik wel een potje gejankt, ik was behoor-
lijk bang. Gelukkig heeft Trudy volgehouden. Kort daarna moest ik een les inhalen 
en heeft zij mij opnieuw op Aladin laten rijden en mij erg fijn geholpen. Het was 
een groot succes, zeg maar liefde op het tweede gezicht! 

De rijwedstrijd ging hartstikke goed en mijn band met Aladin werd met iedere les 
sterker. We werden onafscheidelijk. Samen hebben we de mooiste buitenritten 
gemaakt. Aladin kwam dan helemaal tot leven. Je voelde dat hij zich dan groot 
maakte en opgewekt en met veel energie door het bos reed. Het was echt genieten 
met mijn vriend Aladin. 

Aladin was ook enorm stabiel. Toen er tijdens een buitenrit vuurwerk onder het 
viaduct in de buurt van de manage werd afgestoken bleef hij als enige enorm cool. 
Ik kon op hem bouwen en hij deed geen vlieg kwaad. Samen met Aladin kon ik 
mijn grenzen verleggen. Ik heb beter leren springen en me op allerlei punten goed 
kunnen ontwikkelen. 

De behendigheidswedstrijden gingen op een gegeven moment als vanzelf. Vergis 
je niet, het was hard werken. Maar hard werken met je beste vriend, waar je ook 
nog een enorme vertrouwensband mee hebt, maakt het leven een stuk aange-
namer. Het was een genot om op Aladin te rijden en ik kon me goed en heerlijk 
ontspannen. Ik voelde ook aan Aladin dat hij het hartstikke leuk vond om samen 
te rijden. 



Opknappen springweide

Aladin was ook het eerste paard waar ik zonder zadel op heb gereden. Het leek 
dan alsof ik helemaal met hem in vrijheid leefde. We hadden een super goed 
contact met elkaar en ik kon met hem alle kanten op. Ik heb hem dan ook erg 
proberen te verwennen door gezonde maar ook lekkere dingen voor hem te 
kopen. Ook heb ik mooie dekjes gekocht zodat hij er nog knapper uit zag dan 
dat hij als was. De stal van Aladin werd al snel de hangplek van mijn vriendinnen-
groep. We zaten dan lekker bij hem in de buurt te chillen en maakten grappige 
foto’s met hem. 

Ik mis mijn beste vriend Aladin enorm. Aladin, ik wil even in je oor fluisteren dat ik 
je mis en enorm dankbaar ben voor de geweldige tijd samen. Ik zal je nooit 
vergeten en altijd van je blijven houden. 
Dikke kus en rust zacht in Horse Heaven. 

Liefs,

Océane van de Bunt

Het nut van een goede bodem.

Sinds de overname van de manege door Henk is er veel werk verzet op en om 
het manegeterrein. Hierdoor begint de manege er steeds netter uit te zien en 
inmiddels krijgen we veel complimenten van de springruiters die geregeld in de 
springpiste op het achterterrein komen trainen. De oefenmiddagen springen op de 
zondagen worden druk bezocht en ook hier krijgen we te horen dat de accommo-
datie van de manege ruimschoots aan de verwachtingen voldoet. Naast een mooie 
aankleding is zeker ook de kwaliteit van de bodems op onze manege belangrijk. 
Want geloof het of niet ook een oefen- en springpiste zijn onderhevig aan slijtage 
en moeten goed onderhouden worden. 

Want wist je dat een goed onderhouden bak:
- De kans op blessures aanzienlijk vermindert.
- Zorgt voor minimale belasting van de benen van het paard.
- Zorgt voor weinig stof.
- In elk seizoen stabiel is.
- De grip voor het paard verhoogt.

Allemaal zaken die belangrijk zijn voor ons als ruiters maar nog belangrijker zijn 
voor het behoud van onze paarden en voor de paarden die bij ons op de manege 
komen trainen of deelnemen aan een wedstrijd. Want hoe beter de pistes hoe 
minder kans op blessures.



Op onze manege hebben we twee soorten pistes:
De binnenpiste beschikt over een zogeheten eb-en-vloed bodem. Dit is een 
bodem gebaseerd op een watersysteem in de onderlaag dat zorgt voor een vast 
waterpeil in de bak (eb en vloed).  Op deze onderlaag ligt een toplaag die bestaat 
uit zand. Zo’n goede toplaag zorgt voor de stabiliteit, grip en veerkracht en 
fungeert ook als buffer voor de onderlaag. 

In de buitenpistes bestaat de bodem uit een combinatie van zand en tapijtvezels.
Zeker in een springweide waar veelvuldig gesprongen en gestopt wordt is een 
goede bodem van groot belang; het zorgt ervoor dat de schokken goed geabsor-
beerd worden voor ruiter en paard. Dit is goed voor het behoud van de bodem en 
voor het gestel van het paard.

Alle pistes, binnen en buiten behoeven dagelijks onderhoud. Ze worden dagelijks 
gesleept met een speciale sleep die achter de tractor gaat. En je zal ook geregeld 
zien dat er gesproeid wordt in de springweides. Dit is allemaal voor het behoud 
van de piste. 

Ondanks dat de pistes goed worden onderhouden is slijtage niet te voorkomen.
Wijlaars Grondwerken heeft alle weides en de binnenbak destijds voor onze 
manege gemaakt en Frans en Martijn Wijlaars hebben onlangs de oefenpiste voor 
ons opgeknapt. Medio mei is de oefenpiste eerst opnieuw uitgevlakt en vervolgens 
voorzien van maar liefst drie vrachtwagens nieuw zand. Zand dat we in de loop der 
jaren kennelijk ‘verloren’ zijn.

Hartstikke fijn dat Frans en Martijn dit voor ons gedaan hebben en de piste ziet er 
weer keurig uit. Dank jullie wel mannen! 



Onderstaand nog een mooi stukje uit Bit magazine over het belang van een goede 
ondergrond. 

Heb jij weleens kritisch naar de bodem van een bak gekeken? Als je er zelf door-
heen moet ploegen, moet je paard dat ook. En dan is het beter om je zadel in de 
kast te laten. Zo verklein je namelijk de kans op peesblessures.
“Een te zware bodem heeft wel degelijk invloed op de belasting van de pezen”, 
vertelt Bram van der Meij van paardenkliniek De Raaphorst. “Ik kan zo snel geen 
antwoord geven of het echt blessures veroorzaakt, maar het risico is wel groter in 
een te zware bak.”
Peesblessures zijn een veelvoorkomend leed en komen meestal voor aan de buig-
pezen van de voorbenen van het paard. In het been zitten vier pezen: de opper-
vlakkige- en diepe buigpees, de strekpees en de tussenpees.



Pezen zitten tussen de spieren en het bot en vangen de trekkracht op die de 
spieren uitoefenen op het bot. Pezen zijn opgebouwd uit microvezels. Als maar 
één vezeltje kapot is, kan er al een probleem ontstaan. Als de bodem niet egaal is 
loopt je paard niet lekker en heb je kans dat hij zich verstapt of aantikt. “Een pees-
blessure is vaak een combinatie van verschillende factoren”, aldus Van der Meij. 
“Mensen denken vaak dat het komt door eenmalige overbelasting, maar wij zien 
vaak dat het een gevolg is van microtrauma. Het paard heeft dan een kleine be-
schadiging in de pees, die nog niet problematisch is en hij loopt nog niet kreupel.”

Maar als één van de honderd vezels in de pees uitvalt, moeten die andere 99 meer 
gaan dragen. “En als de pees dan geen rust krijgt om te herstellen, is de kans 
groter dat andere vezels uitvallen. Dan ga je van kleine naar steeds grotere schade 
en heb je een pees waar ineens een scheur in komt of een pees die niet meer 
functioneert.” En dan heb je dus een kreupel paard. “Ik denk dat het risico daarop 
wel groter is wanneer je op een zwaardere bodem rijdt dan op een lichtverende.” 
Asfalt is dan weer het andere uiterste. “Op asfalt heb je minder demping, waar-
door je zult merken dat paarden met bijvoorbeeld hoefkatrolproblemen daar met 
meer moeite op lopen. Op een zachtere bodem kunnen ze beter afrollen.”

Drs. Emile Welling is bondsveterinair van de KNHS en teamveterinair eventing. 
“Zo’n 55 procent van de blessures die ik zie, is een peesblessure”, vertelt hij. “Dat 
komt niet direct door de bodem, maar ik kan wel zeggen dat een te zware bodem 
meer risico’s heeft.” Buigpezen moeten dieper doortreden dan ze eigenlijk kun-
nen en daardoor ontstaat klein trauma. “Daarnaast zie je dat de sesamschede over 
vult raakt.” Welling ziet het liefst een bodem waar een paard niet in weg zakt. “Dan 
wordt de voet het minst overbelast.” In de eventingsport heeft hij ook niet graag 
een te harde bodem. “Daar hebben de paarden erg veel last van, want ze krijgen er 
gevoelige voeten van.” De ideale bodem? “Niet te hard en niet te zacht.”
Samengevat
• In de ideale bodem zakt je paard niet dieper dan een paar centimeter weg.
• Kom je op concours, check dan eerst de bodem. Zakt hij tot aan zijn kogels 
weg? Laat je paard dan staan.
• De ideale bodem is gelijk, bevat geen kuilen en is overal even zwaar. Hij bevat 
een stevige onderlaag met een losse bovenlaag.

Springen manegeruiters
We hebben twee springlessen op de manege. Op maandag rijden veelal de ruiters 
die een eigen paard hebben in de les van Henk en op vrijdag verzorgt Johan de les 
met de meiden die op een manegepaard rijden. Twee groepen die al een behoorlij-
ke tijd in deze samenstelling springlessen volgen. Eén van de dingen die natuurlijk 
bij het verder opleiden van de ruiters hoort is het meedoen aan springwedstrijden. 
Medio mei stond er op de zondag een oefenwedstrijd op het programma en Henk 
en Johan hadden bedacht dat dit een mooi moment is voor onze ruiters om acte 
de presence te geven.



En zo geschiedde het dat de gehele vrijdagavondles en een deel van de maandag-
les zich in tenue op de zondagochtend vol spanning meldde bij de manege.

En deze wedstrijd mag de boeken in: het was een wedstrijd waarbij wij als toe-
schouwers op het puntje van onze stoel zaten. Niet alle paarden vonden het even 
leuk om alleen in de grote bak te rijden zonder hun paardenvrienden. Dit in com-
binatie met de positieve spanning van de ruiters resulteerde het erin dat (gelukkig 
maar) een beperkt aantal ruiters helaas een behoorlijke smakkerd heeft gemaakt. 
Toevalligerwijs waren het de eerste drie ruiters die hun paard uiteindelijk alleen 
door de bak lieten galopperen en je kunt je voorstellen dat hierdoor de spanning 
bij de overige ruiters, en enkele moeders, behoorlijk toenam. Maar iedereen deed 
het bijzonder goed en de opluchting was van de gezichten af te lezen als ze 
ongedeerd en mega trots de springbak weer verlieten.

En om het geheel in stijl af te ronden reden de foutloze combinaties ook nog 
de barrage waarbij Evi dacht dat ze haar vliegbrevet wel kon halen door zo hard 
mogelijk door de bak te galopperen. Gelukkig hebben alle ruiters de barrage veilig 
weten te volbrengen.

Uiteindelijk is het een hartstikke leuke wedstrijd geworden waarbij de sfeer en de 
gezelligheid zoals vanouds de boventoon voerden. 

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur







Paardenpuzzels



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






