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Bestuursmededelingen

5 maart algemene ledenvergadering VEM aanvang 20.00 
uur Foyer Eindhovense Manege. Er hebben zich  3 nieuwe 
kandidaten voor het bestuur aangemeld.

Ad Kuipers
voorzitter

ADV M. HEEZEN B.V.



Pas-de-Deux op muziek 14-01-07

Jeugd

1 Solange v Griensven Jade 190,5 pnt
Nick vd Mortel Joy

2 Anika Winkel Pim 184,0 pnt
Eliette v Griensven Jade

3 Malin de Vries Windekind 170,0 pnt
Nikki vd Pol Roosje

4 Gabriella Soto Alfred 167,0 pnt
Lotte v Wees Blesje

5 Simone Hoejenbosch Moeson 166,0 pnt
Peggy Bor Freek 

6 Sharina v Gessel Moeson 165,5 pnt
 Ella v Leeuwen Pim

7 Victoria ten cate Kaatje 157,5 pnt
Simone Henselmans Duck

Senioren

1 Ad Kuipers Lady Lu 194,5 pnt  
Dian Kuipers Kylian

2 Monique vd Sande Penotti 189,5 pnt
 Wilma de Laat Duck

3 Caroline Hoosemans Freek 189,0 pnt 
Marjolein Klijs Moeson

4 Karin Keij Beethoven 159,0 pnt
Jessica Jaspers Ling

5 Femke Melgert Palenque 158,0 pnt
 Eefje Melgert Jolly

6 Rik vd Sande Ruby 150,0 pnt 
Brigitte Dijstelbloem Beethoven

Uitslagen wedstrijden en rittenMededeling
Geen mededelingen deze keer!

Agenda
18 feb 07 Carnavalswedstrijd   

26 feb 07 Sponsoravond SHEE   

05 mrt 07 Alg. ledenvergadering  

18 mrt 07 FNRS Dressuurwedstrijd  

13 jan 07 Pas de Deux op muziek    

24 mrt 07 VEM 80 jaar 

Inleveren kopij volgende 
Chambrière vóór 30 maart.
De kopij kan worden ingeleverd in 
de rode bus in de foyer, op cd rom
of per mail naar
redactie@eindhovensemanege.nl



Contributie 2007 en automatische incasso
Het nieuwe contributiejaar is weer begonnen en daar hoort natuurlijk een contributiebeta-
ling bij. Om (acceptgiro)kosten te besparen en om de contributiebetalingen eenvoudiger 
te maken, bieden we vanaf dit jaar automatische incasso aan. Dat betekent dat je ons kunt 
machtigen om één keer per jaar jouw contributie te innen. 

Op jouw verzoek kan deze machtiging op elk moment gestopt worden. Bij beëindiging van 
het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch door ons gestopt. Ook heb je altijd 30 
dagen om het bedrag op je rekening terug te laten storten als je het niet met de afschrijving 
eens bent.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2006 is besloten om de tarieven voor 2007 iets te 
verhogen. Om nu iedereen aan te moedigen om van automatische incasso gebruik te gaan 
maken, hebben we als bestuur besloten dat degenen die ons een machtiging geven, géén 
contributie¬verhoging hoeven te betalen.

Voor jeugd- en seniorleden is nog een basisafdracht aan de KNHS verschuldigd. Deze af-
dracht hoeft niet betaald te worden door leden die in het bezit zijn van een geldig ruiterpas-
poort, ruiterbewijs of koetsiersbewijs. In dat geval dien je wél het nummer daarvan aan de 
ledenadministratie door te geven. Wedstrijdruiters met een startkaart zijn altijd de basisaf-
dracht aan de KNHS verschuldigd.
Een overzicht van de nieuwe tarieven:

Tarieven 2007 Zelf overboeken Automatische incasso 
Jeugdleden (geboren vanaf 1989) € 12,50 € 11,00
Seniorleden (geboren t/m 1988) € 30,00 € 28,00
Eenmalige KNHS registratiekosten € 3,00
Basisafdracht aan de KNHS € 13,50
Donateurs € 25,00 (of meer)

Binnenkort ontvang je per post meer infor-
matie over de contributiebetaling. Hier zit 
dan ook een machtigingsformulier bij.

Alvast bedankt voor jullie medewerking,
Ben Laauwen (penningmeester)

Een van de meest verraderlijke metgezellen 
in mijn leven is toch wel mijn geheugen. 
Ik graaf al maanden in mijn herinneringen 
naar de naam van mijn lievelingspaardje 
van jaren geleden toen ik begon te rijden 
bij de manege van Cees van der Pol aan 
de ............., de plaats waar nu de waterbol-
len staan. Maar mijn geheugen geeft geen 
krimp. Een klein donker paardje, wat de 
neiging had er tussen uit te breken zodra hij 
zijn kans schoon zag. De deur blijft pot-
dicht, hoezeer ik er steeds op blijf kloppen 
met de welwillende hulp van Josien. Iedere 
week heeft zij Ali geraadpleegd, en komt 
weer met een nieuwe naam: Ferro? Hmm. 
Rex? Hmm. 
Ik herinner me wel als de dag van gisteren 
dat ik op mijn kinderfietsje met dikke ban-
den over de kinderkopjes voortzwoegde 
om op zaterdagmiddag op de manege te 
kunnen paardrijden, wat me makkelijker 
afging dan fietsen.  Ik weet ook nog hoe 
wij altijd door de achterdeur naar binnen 
kwamen. Aan de linkerkant hing het “wie-
op-wie” bord. Rechts liep je met je paard 
de bak in en keek je uit op de(voor mijn 
gevoel)  heel hooggelegen foyer. Hoe oud 
was ik eigenlijk? Naar mijn idee 8 of 9, dat 
moet in 1966 geweest zijn. Ik zal gereden 

hebben tot ongeveer 1972.
Daarna heb ik eigenlijk nog maar zelden 
op een paard gezeten. Na school heb ik een 
aantal jaren op een kibbutz gewoond in 
Israel. Een kibbutz is een leefgemeenschap 
waar de leden  werken naar vermogen, 
verdiensten afstaan ten gunste van de 
gemeenschap en (in theorie) geen privébe-
zit hebben. Op deze kibbutz woonde ene 
Jozef. Een oude, norse man afkomstig uit 
Oost-Europa. Deze man hield niet zo van 
mensen (en waarschijnlijk had hij daar 
goede redenen voor), maar des te meer van 
paarden. Hij had drie Arabische schimmels. 
En aangezien er geen privébezit is, waren 
die dus (in theorie) van ons allemaal! Er 
zijn zeldzame zaterdagochtenden geweest 
waarop ik zijn slechte humeur trotseerde en 
mee uit rijden ging: door de vallei en in de 
bergen..... Wat een ervaring.
En nu, na dertig jaar bijna “droog” te heb-
ben gestaan, ben ik weer begonnen! Samen 
met twee collega’s Wilma en Monique rijd 
ik op Vrijdagavond van 7 tot 8 in de les van 
Job. Af en toe lijkt het wel een rodeo, nu en 
dan gieren de zenuwen door onze keel en 
soms lopen we keurig in de pas. En net als 
vroeger is het weer het hoogtepunt van de 
week!

Corine van Elferen vertelt.......



ADV KANTOOR VAN DEN BOOMEN

ADV INGRID VAN BERLO

ADV FOURAGEHANDEL VERHOEVEN B.V.

Als paardenliefhebber valt het je op dat er veel bedrijven zijn die de afbeelding van een 
paard in hun logo voeren. Vaak zijn dat bedrijven die niet eens rechtstreeks iets met paar-
den te maken hebben.

Wie weet welk bedrijf of produkt bij dit paardenlogo hoort?

Oplossing in de volgende Chambriere.

Paardenlogo’s



ADV HANS VAN DE MOLENGRAFT

ADV CAFE DE BOERDERIJ

Omdat we niet teveel zand uit de binnenbak naar 
buiten willen lopen moeten we de hoeven van onze 
paarden iedere keer na de les uitkrabben. Goed om 

te oefenen, want als we straks naar buiten gaan met 
de paarden moeten we ook niet vergeten iedere 

keer hun hoeven uit te krabben.
Als we met de paarden in de binnenbak staan let 

dan goed op het volgende:
Houdt voldoende afstand tussen de paarden en 

andere ruiters en laat de paarden niet neuzen.
Als je paard niet rustig blijft staan vraag of 

iemand hem even vasthoud, help elkaar.  Laat 
je hand van bovenaf langs het been naar bene-

den glijden en zeg daarbij duidelijk “voetje”. 
Soms wil het ook helpen als je een beetje tegen 
je paard leunt.  Ga naast je paard staan en nooit 
erachter! Als je het been van je paard pakt boven 

het kogelgewricht  til het dan iets naar boven en 
trek het wat naar achteren. Til het niet te hoog 

op,  Laat de hoef vervolgens met de voor-
kant op je hand rusten of op je knie.

Aan de hoevenkrabber zit een ijzeren 
haakje wat ook heel handig is om steen-
tjes, dennenappels ed. uit de hoeven te 
wippen. Dat haakje is niet bedoeld om 

ermee heftig in de straalgroeven te krab-
ben. Krab altijd voorzichtig van de straal 
af, naar achter dus en niet naar je toe. De 

borstel gebruik je voor de voetzool. En, 
neem er de tijd voor!

Vraag het aan Alfred



Hallo allemaal,

Zoals beloofd staan hieronder de juiste ant-
woorden van de prijsvraag van de vorige 
Chambriere. Er was niemand met nul fou-
ten, maar degene met de minste fouten was 
Evi van Steenis. Zij is dus ook de winnares 
van de  prijsvraag!! Gefeliciteerd! Jouw prijs 
komt je spoedig tegemoet.

Antwoorden:

1.  1969 aan de roostenlaan. Sinds 01-10-
1927 bestaat de vereniging

2.  Trudy Vosters van de Pol, Bert van de 
Pol, Job Opstelten, Erin Aarts Colley, 
Wim Bor, Martien van den Broek, Ali 
van de Pol van den broek

3. Maandag 
4. Oktober 1927
5. Club Aangespannen Paarden
6. Vision
7. Wim Bor
8. Mercury
9. 40x65 meter
10. 1971
11. 53
12. Waltz
13.  Dressuur, behendigheid, pas de deux 

op muziek, sinterklaas, verrassingswed-
strijd, oriëntatierit, uitwisselingswed-
strijden.

14. Kerkuil
15.  Manegepaard 31,- 

Eigen paard  27,- 
Gezamenlijk 55,-

16. 17 maart 2007

deButsmutsjes
Verjaardagen
Januari 

Coco Teheux 1-1-1988

Kelly Bos 1-1-1994

Isabelle Budziak 3-1-1991

Jamie Kames 9-1-1994

Marly van Tilburg 17-1-1993

Peggy Bor 25-1-1995

Februari 

Evi van Meijl 3-2-1995

Roosmarijn van Mens 4-2-1998

Beau van Gestel 4-2-1999

Kim Thierig 5-2-1990

Roos Boekema 6-2-1996

Iris Cornelis 9-2-1993

Luce Donkersgoed 11-2-1993

Lauren van Berkel 12-2-1993

Bram van Avezaath 13-2-1998

Naomi Jans 14-2-1989

Esther Weller 15-2-1996

Kim Hanssens 17-2-1991

Petrit Lushtaku 21-2-1996

Maud van den Elzen 23-2-1992

Maloe Luiten 23-2-1996

Pascalle Kruijer 29-2-1992

Hoi allemaal,

Vanaf zaterdag 22 januari is Patricia met 
pensioen.Ze is al heel oud: ongeveer 32 
jaar!!
Sinds een paar maanden is ze kreupel,en 
kan ze niet meer genezen. Daarom mag 
ze nu van haar welverdiende pensioen 
genieten!! Iedere dag zal ze een paar uur in 
de wei mogen.Ook word er voor gezorgd 
dat er elke dag een stukje met haar word 
gewandeld.
 
Groetjes van Claudia



Hoefsmederij
Van Hout

Dommelseweg 144
5554 NV Valkenswaard
Tel. 040-204 45 13

HOEFSMEDERIJ

Richard Wijnen

ADV DE HUT VAN MIE PILS

ADV GARAGEGRASSERE

ADV VOSTERS ELECTRA

ADV RUYTERS

Haam en Haambelletjes

In de eerste eeuwen van de jaartelling 
konden paarden slechts een last van 200 a 
300 kilogram trekken. De burries werden 
met een riem over de schoft van het paard 
gehangen. Een andere riem werd over de 
borst aangetrokken, waardoor de luchtpijp 
van het dier werd afgesnoerd. Vanaf de 
achtste eeuw konden paarden dankzij een 
aangepaste inspanning, het borstgareel, 
worden gebruikt voor het trekken van 
zwaardere karren. Het haam werd in Frank-
rijk voor het eerst in de tiende en in Enge-
land in de twaalfde eeuw gebruikt. Deze 
uitvinding verhoogde de trekkracht tot 
1.500 kilogram! Het vroegste haam bestond 
uit een soort leren kussen dat om de hals 
van het paard werd geschoven, waaraan 
de burries van de kar werden geknoopt. In 
de zestiende eeuw leken de hamen al veel 
op die uit de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Met het haam werd de 

trekkracht verdeeld over borst en schouder 
in plaats van alleen over de borst. Vanaf die 
tijd konden paarden ook worden ingezet 
voor het trekken van de ploeg. 

Het haam bestond uit twee houten spanen, 
die men zaagde uit stam en wortel samen 
van een boom, meestal een es, en was 
overspannen met leer. Daartussen werd een 
vulling van stro en varkens of paardenha-
ren aangebracht. Het geheel werd versierd 
met sierspijkers en smeedijzeren beslag van 
scharnier en slot. Diverse ringen en lussen 
zorgden voor de bevestiging van teugels, 
draagriemen en dergelijke. Het haam was 
meestal aangemeten en werd met het paard 
mee verkocht. Dikwijls werden fleurige 
flossen en bellen of rammelaars aan het 
haam gehangen, waarmee op kilometers 
afstand de komst werd aangekondigd.

Paarden in de prehistorie



ADV TIMCO

ADV CVS RUITERSPORT

Lady Lu
Lady Lu is het andere nieuwe juweeltje. Zij 
is een 12 jarige merrie met een verleden als 
sportspringpaard. Van Lady Lu is dan ook 
iets meer te vertellen. Zij komt eigenlijk uit 
Portugal, ze heeft daar gewerkt als spring-
paard. Ze is naar Nederland gekomen omdat 
haar toenmalige eigenaar toe was aan een 
nieuw paard. Zij werd ingeruild op een 
nieuw paard.En zodoende heeft Bert haar 
voor een aardig prijsje kunnen kopen. Dit 
soort kwaliteit paarden zie je niet vaak in die 
prijsklassen. Ook Lady Lu is op stal en in 
de les voorbeeldig.Zij valt bij de mensen die 
haar tot nu toe hebben gereden in de smaak. 
Het is een fijn paard dat makkelijk aan de 
teugel loopt. Lady Lu heeft dikke achterbenen 
daarom draagt zij ook strijklappen, anders 
loopt zij haar benen kapot. 

Ruby
Ruby is een van de nieuwe aanwinsten van 
de manege.Hij is een 12 jarige bruine ruin 
met een droopy uitstraling.Van Ruby zijn 
verleden is er weinig bekend.
Bert heeft hem op internet gevonden. Ruby 
huppelde vrolijk met wat schapen in een wei.
Hij is bij ons gekomen en heeft een metamor-
fose ondergaan.Wat een scheerbeurt wel niet 
met een paard kan doen. Onder die pak win-
terharen zat dit leuke en lieve paard. Ruby is 
in de les en op stal echt een scheetje. Hij doet 
in de les netjes zijn best en heeft in de korte 
tijd dat hij bij ons is al veel fans.



Nader bekeken

Deel 1

Eeuwen lang reden vrouwen als mannen in 
opgesplitste rokken, de voorganger van onze 
rijbroeken. De eerste gevonden tekeningen 
van een dameszadel, een dwarszadel op het 
paard met een houten plankje als voeten-
rust, stamt uit de 15de eeuw. Het betrof hier 
nonnen.Margaret van Holland, dochter van 
keizer Maximiliaan liet alleen hofdames toe 
als zijzelf te paard konden stijgen men denkt 
dat dit ook verband hield met de gigantische 
lagen stof van hun kleding. Op franse wand-
tapijten uit de tijd van Henri II (16de eeuw) 
komen beiden zadels voor, een dameszadel 

voor de koningin en een herenzadel voor 
de hofdames. Door de eeuwen heen zijn er 
dames geweest die reden zoals een man en 
van hun hofdames hetzelfde eisten, zoals 
Catharina II van Rusland. Ook Marie 

Antoinette van Frankrijk reed als prinses in 
herenzadel maar na haar huwelijk met de 
franse koning in 1774 ging ook zij te paard in 
dameszadel. In deze tijd reden er ook dames 
op een soort buddyzit, de pillion, een manier 
om ergens naar toe gebracht te worden, zeker 
als men zelf niet zo’n goede amazone was. 
Het gebruik van het paard was toen ook de 
enige manieren van reizen.

Het eerste zadel geschikt om dames te paard 
te vervoeren werd geintroduceerd door Anne 
van Bohemen de vrouw van Richard II in de 
14de eeuw. Hier spreken we van een plan-
chette. Het was eigenlijk niet meer dan een 
pakzadel met zijstukken en een plankje voor 
de voeten van de dames. Hun paarden wer-
den aan de hand meegevoerd door een page. 
In 1382 gingen de dames in navolging van 
Anna van Bohemen ook te paard in zijzit, de 
schouders van de dames liepen parallel met 
de ruggengraat van het paard. Deze manier 
van rijden is de basis van ons huidige dames-
zadel. Het zadel werd zo op het paard gelegd 
dat de dame haar rechterhand kon gebruiken 
om de manen of eventueel de teugels te pak-
ken. Het plankje hing dus aan de linkerkant 
van het paard. Ook nu zitten de dames met 
beide benen aan de linkerkant van het paard.

De rechterdameszadels die op tekeningen en 
houtsnede te zien zijn komen weinig voor. 
Bij dit zadel werd een kruk geplaatst, een 
belangrijk detail, eerst voorop in het midden. 
Ook de ridders hadden een soort van schot. 
Op Arabische zadels, kozakkenzadels en 
westernzadel is deze kruk nog te herkennen. 
Toen werd er een soort van leuning geplaatst 
en werd het plankje iets lager gehangen en 
werd afneembaar. Een stijgbeugel kon dan 

op die plaats gehangen worden. In de vroege 
16de eeuw zien we het zadel wat elegantere 
vormen krijgen. Er is een klein zweetblad on-
der de benen die de bevestiging van de stijg-
beugel overlapt en het verschuiven van het 
zadel naar beneden te voorkomen. De zadels 
werden altijd met een borsttuig vastgezet. 
Maar meer dan stappen was nog steeds niet 
mogelijk, het was een onmogelijke zit voor 
andere gangen. In de renaissance werden de 
dameszadels uitgedost met geborduurde zit-
tingen , fluwelen banden, brede singels met 
goudgalon. Ook het hele harnassement werd 
hiermee bekleed de teugels, bakstukken en 
de paarden kregen kleden die tot over hun 
staarten hingen en aan beiden zijde tot op de 
grond reikten. Margareta, vrouw van Philipe 
IIV en Isabella van Bourbon vrouw van 
Philipe IV, zijn te zien zijn in het Prado te Ma-
drid van de schilder Velasques. De tweede 
kruk deed zijn intrede in de 16de eeuw en 
wel door Catherine de Medici, een amazone 
die heel veel te paard zat en niet door een 

page geleid wilde worden. Zij reed jachten 
en kwam verschillende keren ongelukkig 
ten val kwam en heeft naar veiligheid in het 
zadel gezocht en gevonden. Ook hier kwam 
de vrouwelijke ijdelheid om de hoek het 
mogelijke tonen van een mooie enkel tijdens 
de rit schijnt ook mee geteld te hebben zo 
luid het verhaal.
Koningin Elisabeth I reed ook zo maar zij 
deed dit uit veiligheidsoverweging, dunne 
enkeltjes waren haar deel. Haar kleding 
bedekte haar been en was overal even lang 
als ze te paard zat. Deze koningin was een 
uitstekende amazone die bijna tot haar 70ste 
jachten reed. De jachten van die tijd waren 
niet te vergelijken met onze tijd.

Deel 2 in de volgende Chambriere

De geschiedenis van dames te paard



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

spring- en handelsstal
HENK van de POL

informatie:

www.henkvandepol.nl

?!?!?!?!?! ?!?!?!?!?!
Wist je dat...
... Er geluid van een mobiele telefoon uit de stal van Quint kwam.

... dit geluid gewoon van buiten kwam.

... Jolanda dacht dat Quint zijn mobiel afging.

... en hij dus ook opnam.

... er een bende van drie op stal staat.

... dat dit Pistolen Quint, Ranzige Riva en Louche Noir is.

... die met z’n drieen de bak onveilig maken.



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen  per 1 januari 2007
De kwartaalkaart is 13 weken geldig. Indien u een week niet kunt rijden, kunt u deze les 
binnen het kwartaal inhalen.
Indien u kiest voor contante betaling of betaling via de bank, gaarne betalen voor de 2e les.
Betaling via de bank overboeken naar Rabobanknr. 10.11.82.287  (uitsluitend voor lesgel-
den en pensiongeld)

Verenigingstarieven 2007
Jeugdleden (t/m 18 jaar) 12,50 (€ 11,00 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 30,00 (€ 28,00 bij automatische incasso)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,00 *
KNHS basisafdracht 13,50 *
Donateurs 25,00 (of meer)

*KNHS afdracht niet verschuldigd indien in bezit van geldig ruiterpaspoort, ruiterbewijs
of koetsiersbewijs
Betaling contributies: Postbank 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Junioren
kwartaalkaart bank/contant 147,00
kwartaalkaart aut. incasso 142,50
Losse les  13,50
kw.krt eigen pony bank/contant 117,00
kw.krt eigen pony aut. incasso 112,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 184,00
kwartaalkaart aut. incasso 179,50
Losse les  16,50
kw.krt eigen paard bank/contant 134,00
kw.krt eigen paard aut. incasso 130,00 

Privélessen
Privéles manege paard 31,00
Privéles eigen paard 27,00
Privéles gezamelijk (2 pers.) 55,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 25,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand box 283,00
Paard per maand - boxje  258,00
Pony per maand - boxje 237,00
Stalling per dag per paard 15,00
Stalling per dag per pony 13,00

Zandhappers (alleen januari)
06/01 Brit Smits, Lizan Oomens
06/01 Lotte Verbakel, Iris Wijers
16/01 Janneke van Hooff
17/01 Sara Cooymans
18/01 Zina Duif, Beau van Gestel
18/01 Nikki Koopman
22/01 Katrien v Rangelrooy
22/01 Annemijn v Wees
23/01 Froukje de Boer




