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Bestuursmededelingen

In de vorige Chambriere heeft het bestuur van de Ver-
eniging Eindhovense Manege een oproep geplaatst voor 
vrijwilligers voor de  redactie van het verenigingsblad van 
de VEM  “de Chambriere”.
Er hebben zich wel enkele vrijwilligers gemeld voor het 
maken van de lay-out, maar helaas geen vrijwilligers voor 
het schrijven van artikelen en het redactionele werk.
Het bestuur neemt binnenkort een definitief standpunt in 
over de voortgang en zal dit tijdens de Algemene Leden-
vergadering van 25 februari a.s. bekendmaken.

De avondcompetitie welke gehouden is op zaterdag 17 
november is een groot succes geworden, veel enthousiaste 
deelnemers en supporters, wordt zeker vervolgd.

De slipjacht met vertrek vanaf de Eindhovense Manege is 
op zaterdag 12 januari verreden. Met groot succes en veel 
toeschouwers. Foto’s van deze slipjacht kun je vinden op 
de site van de Eindhovense Manege.
Het bestuur wenst alle Vem leden, sponsors, adverteer-
ders, instructeurs, stagiaires en directie van de Eindhoven-
se Manege een heel gezond en gelukkig 2008 toe.
.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM
Secretaris SHEE



Agenda
  

3 februari carnavalswedstrijd
23 februari avondcompetitie
25 februari algemene ledenvergadering  
  20.15
  let op: deze ALV wordt 
  waarschijnlijk gehouden
  op 3 maart
2 maart  uitwisseling Bavel-VEM
9 maart  uitwisseling VEM-Bavel
16 maart  Dressuur A-proeven FNRS
23/24 maart paasritten
6 april  behendigheid

De foto’s in deze Chambrière 
zijn van de slipjacht van 12 ja-
nuari en zijn gemaakt door Ton 
van Moll, Monique van Uden 
en Ben Laauwen





Dille ook was het maar even, ik zal je niet 
vergeten heel mijn leven. Dat staat op de 
msn van Sandra.
Een klein jaar stond Dille bij ons op stal. Bin-
nen een week was hij gewend en had hij zijn 
plaats in de groep veroverd. Hij beschermde 
zijn  box zo fel dat hij de planken van zijn 
box kapot sloeg als een ander paard in de 
buurt kwam. Ook was hij verbaasd dat zijn 
boxdeur alleen tijdens het voeren dicht ging. 
Aan regen had hij een hekel. Bij de eerste 
druppels ging hij vlug naar binnen en bleef 
hij in zijn box staan totdat het over was. De 
eerste weken werden er tijdens het rijden 
speciale oefeningen met hem gedaan om zijn 
rug soepel en sterk te maken. Ook werd hij 
met olie gemasseerd (Bach therapie).
Dille was een ervaren en slimme pony. Het 
duurde dan ook even voordat hij liet zien 
wat hij allemaal kon. Hij kreeg met Gina een 
goede band omdat hij dan veel geknuffeld 
werd en tijdens het rijden alles mocht wat 
hij zelf wilde. Maar zodra Sandra en Geesje 
hem opzadelde vertoonde hij in het begin 
veel verzet omdat hij wist dat hij moest wer-
ken. Maar ook dat was zo over en Sandra 

heeft zich vaak als Anky van Grunsven op 
zijn rug gevoeld. Tijdens de bosritten vergat 
hij dat hij 22 jaar was, altijd vooraan en 
sprong over boomstammen terwijl hij een 
hekel had aan springen.
Na een paar weken kende hij het geluid van 
de auto en begon hij te hinniken als begroe-
ting en stond hij als eerste in zijn box omdat 
hij dan wist dat hij voer en aandacht kreeg.
Eind augustus kreeg Dille een ontsteking 
aan een bovenkies. Hij kon daaraan niet 
geopereerd worden i.v.m. ruis in zijn hart. 
Hij heeft een maand lang pijnstillers en 
antibiotica gehad maar het mocht niet baten. 
Omdat Dille zo vermagerd was was het 
voor  hem niet goed om de winter in te gaan. 
Vandaar de moeilijke beslissing om hem in 
te laten slapen.
Britt bedankt, we hadden van hem zoveel 
willen genieten maar helaas het heeft niet 
mogen zijn.

Maria, Sandra en Gina

Dille,01-06-1985 / 14-11-2007



Maten
Je hebt verschillende maten bij paarden en pony’s.
Door de lengte heb je ook regels waneer je het een paard of pony noemt.
De namen en de lengtes die er bij horen zijn:

1.05 t/m 1.40 = Kleine pony 
1.40 t/m 1.50 = Grote pony
1.40 t/m 1.58 = Klein paard.
1.58 t/m 1.68 = Middelgroot paard.
Boven de 1.68 = Groot paard.

Shire
Dit paard is het grootste  ras van de paarden en pony’s.
Dit grote paard heeft een schofthoogte tussen 1.68-1.83m.
Dit paard zie je meestal in donkeren kleuren bijv. Donkerbruin / zwart.
Het is dan ook een uitzondering als hij wit is.
De kenmerken van dit paard zijn: hij heeft altijd witte onderbenen en er zit altijd wel wat 
wit op zijn hoofd.



Voordat 17 november j.l. aanbrak, werd 
er veel gespeculeerd. Wat zal er gedaan 
moeten worden? Tafelvoetbal, touwtrek-
ken, balspel, iets met snelheid van A naar 
B brengen? Er werd bijna bij iedereen 
geïnformeerd, die het weten kon, maar die 
lieten niets los. Alleen Bert zei, dat wij iets 
oranje moesten dragen, maar die bood-
schap bereikte niet iedereen. Gelukkig had 
Yvonne Kuipers een zak vol met oranje 
T-shirts, hoedjes en een oranje schort, die 
Judith meteen inpikte en daarmee werd zij 
eerste bij de behendigheidskuur.
 
Toen de avond daar was, stonden wij naar 
een vol-opgebouwde manegebak te kijken. 
Een verdeling van 3-groepen kwam tot 
stand in kleuren, onbestendig, groen en 
oranje. De oranje-groep van donderdag-
avond kon gelukkig als laatste beginnen, 
konden wij ons optrekken aan de betere 
groepen. Voor de gevorderden kwamen 
moeilijker opdrachten, die natuurlijk met 
enthousiasme werd gevolgd en met ap-
plaus beloond. Commentaar van achter het 
glas was natuurlijk niet van de lucht. De 
sfeer was rumoerig gezellig en dat bleef 
tot het einde zo. Onbestemde kleur werd 
eerste, groen tweede en oranje derde.
 
Er werd rondgevraagd om een stukje te 
schrijven. Hopelijk zijn er genoeg enthou-
siaste mensen om hun indrukken op pa-
pier te zetten en naar Ben, onze penning-
meester te E-mailen. In ieder geval zou dat 
zeer op prijs worden gesteld.
 
Het zou heel jammer zijn, wanneer het 
mooie en informatieve clubblad zou ver-
dwijnen! Ik vind het blad een heel mooie 
cover hebben. Een vereniging die 80 jaar 
bestaat moet zo’n blad toch kunnen behou-

den met zo veel paarden liefhebbers?
Als ik een hartenwens mag uitspreken, 
dan is dit het wel.
 
Yvonne Aarts-Bresser.
 

Impressie



Handelsonderneming Ingrid van Berlo

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

Alles voor Paard & pony

Laan ten Boomen 4
5715 AB Lierop
Tel. 0492-335353

Ook rijlaarzen, ruiterjassen, caps, etc. en kado-artikelen



Hoefsmederij
Van Hout

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

HOEFSMEDERIJ

Richard Wijnen

Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



De stap is een langzame gang.
Er zijn op elk moment 2 hoeven aan de grond.
Er is wel verschil tussen de pony’s en paarden, hoe ze stappen.
De ene stapt heel snel, dus moet je hem de hele tijd tegen houden.
En anderen stappen weer heel langzaam, daarom moet je de hele tijd moeite doen om hem 
vooruit te krijgen. Maar er zijn gelukkig ook paarden en pony’s die wat makkelijker zijn dus 
die gewoon normaal lopen. Dan heb je dus geluk want dan hoef je niet zo veel te doen.

Het draven lijkt een beetje op mensen die snel willen zijn.
Die dus moeten haasten. Het draven is niet het snelste wat een paard kan.
Dit is ongeveer de middelste gang. Als je met de draf iets harder rijdt, dan zit dat ook wat pret-
tiger. En het is ook fijner voor de pony of het paard.

Galop is de snelste gang die een paard en pony kunnen.
Als ze in de wei staan dan kunnen ze natuurlijk veel harder, maar als er iemand op zit is galop 
de snelste gang.
Ook bij deze gang is het fijner als je wat harder kan rijden.
Als je voor de eerste keer gaat paardrijden dan leer je eerst stap.
Ook in die zelfde les leer je draven. Pas als je die twee gangen goed kan,
dan kan je pas de galop leren. En dat komt omdat je goed je evenwicht moet kunnen bewaren.

stap draf galop







Phoebe

Hallo iedereen,

Ik ben Britt Timmermans en mijn pony heet Phoebe. Je spreekt het uit als Fiebi maar het is 
een Engelse naam dus daarom.
Ik heb Phoebe gekocht omdat ik graag wilde springen, dat ging met Dille niet dus heb ik 
die weggedaan. Dit jaar (2007) mag ik naar de Brabantse Kampioenschappen. Daar heb 
ik heel veel zin in. Nu spring ik in de D-B en dat is wel leuk. Ook heb ik iedere vrijdag 
springles van Bert van de Pol, dat gaat echt heel goed. Natuurlijk vind ik het daar altijd 
wel gezellig in die les samen met Danielle, Frank en Sandra. Soms springen we best wel 
hoog en dan krijg ik buikpijn. Hahahaaa maar Phoebe vindt dat alleen maar leuk.
Ze is echt een SUPERLIEVEPONY en ook in de bossen en in de omgang is ze een schatje. 
Ze is nu 8 jaar en ik heb haar in oktober een jaartje.
Ze staat in de binnenstal in de achterste box. Dus loop maar een keertje langs als je wilt!!

Nounou.. Doeidoei  Groetjes Britt en Hoefjes van Phoebe!!!

Ps Het is een echte merrie en kan ooit chagrijnig doen, maar verder doet ze niks!! XX



Bedrijfs-, personen- en
paardenwagens:

* In- en verkoop
* Reparatie

* Onderhoud
* APK I en II keuringen

* Automatische transmissie

Quinten Mathijslaan 65d
5642 JK Eindhoven

Telefoon 040-2982898
Fax 040-2982935

e-mail: e.grassere1@chello.nl

Al 100 jaar een traditie voor
jong en oud en natuurlijk voor ruiters.

Ook voor feesten en partijen.

Leenderweg 1 - Aalst
Telefoon: 040 - 2212892

hut-pils@hetnet.nl

Groetjes, het Hut-team

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend Elektronisch Installateur



Ruitersport
Carin Kees
Brücknerplein 1
5653 ER EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Ma t/m do 13.30 - 19.00 uur
Vrijdag 13.30 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur



Avondcompetitie
Hallo,

Een competitie avond tussen de avondgroepen van de manege, geweldig idee. Ik had 
me dus al snel opgegeven. Iedere  avondgroep moest 3 onderdelen  met zijn allen doen. 
Behendigheid , pas de deux en behendigheid met springen.
Ik mocht behendigheid gaan doen, Eitje toch?? Mijn zoontje Rick heeft het al een paar keer 
gedaan en zei dat ik dat ook wel kon. Nu ja! was toch wel spannend zo’n eerste keer. Maar 
alles ging gelukkig goed en zelfs de pietjes zaten in de mand. Nu weet ik hoe Rick zich 
steeds voelt want zo voelde ik me minstens ook, echt  Kikken.
We zijn met onze oranjegroep helaas laatste geworden ondanks dat de meiden van de pas 
de deux het geweldig gedaan hadden. Maar toch voelde het als winnen die avond. 
Bedankt voor weer een fantastische avond!

Gr Bianca





Rassen
 

Shetlanders
Door fokkers worden kleine Shetlanders gefokt.
Als de schofthoogte onder de 86cm ligt dan wordt het een mini-
Shetlander genoemd.

Dartmoor
Dit ponyras is afkomstig uit Dartmoor, een streek in Zuid-Engeland, niet ver hier vandaan. 
Daar leeft hij in het wild op de heide.
Het is een lief en rustig dier dat als rij en springpony gebruikt kan worden.
Schofthoogte: 1.20 – 1.25 m 

Exmoor
Deze pony leeft op de heide van Exmoor in Engeland.
Het is een van de oudste ponyrassen.
Hij is geschikt voor springen maar ook voor dressuur.
Maar buiten dat kan je er ook lange tochten mee maken.
Schofthoogte:1.22-1.25m

Fjord
Deze pony is afkomstig uit de bergen van Noorwegen.
Vroeger werd hij door boeren als trekpaard gebruikt.
Zijn vacht is blondkleurig en hij heeft rechtopstaande manen.
Hij kan goed worden bereden door oudere kinderen.
Maar ook door volwassenen.
Schofthoogte:1.40m

De fjord is een sterke en gespierde pony, die niet snel moe wordt of iets mankeert. 
De fjord heeft een paar kenmerken.
De manen van een fjord staan bijvoorbeeld rechtop.
En over die opstaande manen loopt in het midden een zwarte streep.

Deze pony is niet veel veranderd sinds de tijd dat hij bestaat.
Hij werd namelijk gebruikt door de Vikingen.
Deze pony werd ook veel gebruikt vroeger voor de landbouw.
Voor op grovere terreinen, deze pony was namelijk nog sterker dan de tractoren van die 
tijd.



Wat is het kleinste ponyras??
De falabella, die is 76 cm hoog, dus dat is ongeveer net iets groter dan 
een hond.
De falabella is een leuk huisdier, maar hij kan nog geen kind dragen.



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



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 2008
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) 3,10 
KNHS basisafdracht 14,00 *
Donateurs 25,00 (of meer)

*KNHS afdracht alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

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



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




