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Bestuursmededelingen 
De laatste  wedstrijd van de activiteitencommissie “SHEE” 
van de VEM is weer afgelopen. De wedstrijden zijn vanuit 
sportief oogpunt gezien weer succesvol verlopen. Vooral 
de inzet van vele vrijwilligers en natuurlijk de sponsoren 
hebben meegeholpen aan het succes van deze 
dressuur-/ springwedstrijden voor paarden en pony’s. 
Vooral de DERBY-wedstrijden zijn altijd mooie en 
spannende springrubrieken. Het geeft als organisatie  een 
goed gevoel als je ziet hoe het publiek betrokken is bij 
deze springrubrieken van de DERBY’S voor paarden en 
pony’s.

Op zaterdagavond 13 november wordt voor alle vrijwilli-
gers het bijna traditionele helpersfeest georganiseerd met 
een verloting van weer vele leuke attenties. Prijs voor 
iedereen! Uitnodigingen hiervoor worden binnenkort naar 
de vrijwilligers gestuurd.

Op maandagavond 7 februari 2011 staat de Algemene 
Ledenvergadering gepland vanaf 20.15 uur in de Foyer 
van Hippo d ‘Or  Eindhovense Manege. Maak als lid van 
de vereniging gebruik van deze avond om geïnformeerd 
te worden over de plannen van de vereniging en je stem 
te laten horen.

Ad Kuipers
voorzitter VEM



Zandhappers
12-08 Boy Peels
23-08 Christa van Doesburg
25-08 Stephan van Gestel
27-08 Marco Silkens
30-08 Julia van het Hoff
30-08 Marieke Muller
30-08 Lisanne de Goede
02-09 Bianca Meijers
08-09 Memphis Fredzess 

Eigen paard in deze periode:
Daniëlle Hamelink
Ad Kuipers
Yvonne Kuipers
Lotte Verbakel
Kamiel Oosterwaal

Agenda
1 nov 2010  Demonstratie 
  Bereden Politie  
 
13 nov 2010  Helpersfeest

21 nov 2010 Volle Maan Rit

28 nov 2010  Sinterklaaswedstrijd  
 
19 dec 2010  Kerstbehendigheid  
 
26 dec 2010  Kerstrit  

9 jan 2011  Nieuwjaarsreceptie  
 
16 jan 2011  Behendigheidswedstrijd

7 feb 2011 Algemene Leden
  Vergadering  
 
13 feb 2011  Pas-de-deux op muziek  
 
19 feb 2011  Slipjacht  
 
27 mrt 2011  FNRS Dressuur  

10 apr 2011  Verrassingswedstrijd  
 
16-17 apr 2011  KNHS Dressuur paarden  
 
25 apr 2011  Paasrit  

30 apr 2011  Oranjerit

6/7/8 mei 2011 KNHS Springen Paarden

22 mei 2011 FNRS Dressuur

2 juni 2011 Ochtendglorenrit

4/5 juni 2011 KNHS Springen Pony’s

alle data zijn onder voorbehoud

Inleveren kopij 
volgende Chambrière
De kopij kan worden ingeleverd in de rode 
bus in de foyer, op cd rom of per mail naar 
redactie@eindhovensemanege.nl
Je ontvangt van ons een 
bevestiging als we je e-mail 
hebben ontvangen.

Startbewijzen
Via VEM is het mogelijk startbewijzen te 
krijgen voor KNHS-wedstrijden. 
Informatie verkrijgbaar via het bestuur.
www.shee.nl



Signalement van het paard
Stel je raakt je paard kwijt en je moet hem beschrijven op het politiebureau, hoe doe je 
dat? Zeg je dan: hij heet Pietje Puk, is erg ondeugend en heeft een mooie staart”, dan 
heb je weinig kans dat de agent met Pietje Puk terugkomt. Je hebt dan geen duidelijke 
kenmerken gegeven. Het signalement geef je aan de hand van de letters GHROKA. 
De letters staan voor: Geslacht, Hoogte, Ras, Ouderdom, Kleur, Aftekening. Hiermee kun 
je Pietje Puk duidelijk beschrijven.

Geslacht
De meeste manegepaarden zijn merries en ruinen, zij zijn over het algemeen rustiger 
in de omgang. Een ruin is een hengst die gecastereerd is en geen hengstgedrag meer 
vertoont. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel omdat er ook lieve, rustige 
hengsten zijn.

Hoogte
De hoogte van een paard wordt gemeten op de schoft. De schoft zit onderaan de hals 
en is het begin van de rug. De stokmaat van een paard is de hoogte gemeten vanaf de 
grond tot aan het hoogste punt van de schoft. Dit bepaalt onder andere of het een paard 
of een pony is. Een paard begint bij een stokmaat van 1.57 m en alles wat daaronder zit 
is een pony.

Ras of type
Er zijn verschillende rassen paarden en pony’s. Elk ras heeft zijn eigen uiterlijke en inner-
lijke kenmerken. Zoals een Haflinger, met zijn gouden vacht en witte manen en staart. Of 
een New Forest pony, die erom bekend staat vriendelijk en werkwillig te zijn.

Ouderdom
De leeftijd van een paard is af te lezen aan zijn tanden. Je moet hem in de mond kijken 
om te zien hoe oud hij is en dat is nog een hele kunst. Doe dat dus nooit zomaar uit 
jezelf bij een paard. Een paard heeft net als wij eerst een melkgebit en wisselt tot aan 
zijn vijfde jaar, daarna heeft hij al zijn blijvende tanden en kiezen. Ieder paard heeft een 
paspoort waarin zijn gegevens staan, dus ook zijn leeftijd.

Kleur
De kleur van het paard wordt mede bepaald door de kleur van de manen en de staart. 
Een bruin paard noemen we pas bruin, wanneer zijn manen en staart zwart zijn. Heeft 
een bruin paard dezelfde of lichtere kleur manen en staart dan zijn vacht dan noemen 
we het een vos. Een zwart paard noemen we pas zwart van kleur, wanneer ook echt alles 
zwart is behalve de aftekeningen. Heeft hij bruine haren in de liezen, dan noemen we 
hem nog donkerbruin. Dan hebben we ook nog de schimmel, die meestal zwart of bruin 
geboren wordt. Bonte paarden heb je in allerlei kleuren.

Aftekeningen
Een paard kan over zijn hele lichaam aftekeningen hebben. Deze witte delen van het 
paard komen meestal voor op de benen en het hoofd. Zo heb je bijvoorbeeld een bles op 
het hoofd en vier witte voeten. Sommige paarden hebben een witte vlek onder de buik, 
ook dit is een aftekening.



Communiceren met paarden
Paarden die wij kennen, zijn niet veel anders dan paarden in het wild. Ze gebruiken de-
zelfde taal en laten hetzelfde rangordegedrag zien. Om beter met een paard om te kun-
nen gaan, is het belangrijk om te weten wat een paard bedoelt en hoe je daar het beste 
op kunt reageren. Hier een aantal weetjes op een rij:

Dominant
Een paard maakt zich groot. Dit zie je vooral bij mannetjes. De hengsten zijn namelijk 
vaker de leider van een groep. Merries kunnen natuurlijk ook behoorlijk dominant gedrag 
laten zien.

Onderdanig
Een paard maakt zich kleiner door zijn hoofd te laten zakken.

Dreigen
Een paard legt zijn oren in de nek. Dit doen ze in het wild, naar elkaar toe, maar dus ook 
naar ons mensen toe.

Straffen
Paarden bijten elkaar als dreigen niet voldoende blijkt te zijn. Schoppen zie je eerder in 
echte gevechten, als bijvoorbeeld een vreemd paard de kudde binnendringt. Natuurlijk 
kan een paard dit ook altijd bij een mens doen. Let dus goed op als een paard zijn oren 
in zijn nek legt.

Belonen
Paarden die het goed met elkaar kunnen vinden, kriebelen elkaar op fijne plekjes. Dit is 
meer vanuit vriendschap dan dat ze elkaar belonen voor goed gedrag. Vriendschap 
hebben ze nodig om te leren vertrouwen. Je ziet deze paarden samen spelen en grazen. 
Ze zijn graag samen.

Hoe communiceer jij (als mens) goed met een paard?

Het is belangrijk dat je een paard straft voor dezelfde dingen en beloont voor dezelfde 
dingen. Zo ben je duidelijk en kan er geen miscommunicatie ontstaan. Communicatie 
tussen mens en paard is ook van belang voor de rij-/men- en longeerkwaliteiten. Het is 
erg belangrijk voor een goede samenwerking.

Het is belangrijk om te weten dat je na drie meter afstand tussen mens en paard het 
contact verliest. Als een paard zich onderdanig opstelt dan stel je jezelf dominant op, 
behalve als je een heel angstig paard hebt en zijn of haar vertrouwen wil winnen. Een 
paard dat zich dominant opstelt, moet ook dominant benaderd worden, om te zorgen dat 
een paard je niet ondersteboven loopt.

Dominant opstellen
Maak jezelf groot door je schouders rechtop te houden en je borstbeen naar voren te 
duwen. Bij grote paarden kun je je handen op je hoofd leggen.



Zorg wel dat je jezelf zeker voelt van je zaak en dit ook uitstraalt. Kijk je paard goed aan.

Onderdanig opstellen
Als een paard onzeker of bang is kun je het vertrouwen winnen door je onderdanig op 
te stellen. Dan maak je je juist klein door bijvoorbeeld op te hurken op de grond te gaan 
zitten en het paard niet aan te kijken. Doe dit niet zomaar. Een angstig paard kan uit 
angst zichzelf willen verdedigen.

Voor meer informatie kijk op: http://dier-en-natuur.infonu.nl/dieren/6237-communicatie-
met-het-paard.html

Leuke activiteiten aan het eind van 
het jaar
Volle Maan rit (met soep van Ali!)
Op 21 november staat de Volle Maan rit gepland, een leuk avontuur in het donker, geef je 
op bij Eefje of Trudy. Ali zorgt voor heerlijke soep!

Sinterklaas
Op 28 november is er weer de jaarlijkse Sinterklaaswedstrijd. Deze keer wordt er 
aandacht geschonken aan een goed doel. Voor een klein bedrag kun je op de foto met 
Sinterklaas en de opbrengst gaat naar een goed doel!

Kerst
Op 19 december is er een behendigheidswedstrijd die speciaal in het teken van de kerst 
zal staan.

Dus geef je snel op en doe gezellig mee!

Even bijtanken...



Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



Schimmel bij paarden
De laatste weken van de zomer dit jaar werden er een aantal paarden en pony’s op stal 
geplaagd door schimmel. Iets dat natuurlijk niet prettig is voor een paard en het is ook 
nog eens zeer besmettelijk. 

Schimmels kunnen over gebracht worden door mensen, als je bijvoorbeeld eerst een 
paard aait dat schimmel heeft en daarna een ander paard. Dit kun je voorkomen door 
tussendoor je handen te wassen. Wij als mensen kunnen deze schimmel niet krijgen. 
Maar het kan ook overgebracht worden door borstels, dekens of tuig. Het is in een stal 
waar schimmel heerst dus vaak niet te voorkomen dat er meerdere paarden besmet 
worden.

Schimmel herken je doordat er eerst haren overeind gaan staan. Later vormen zich 
kleine pukkeltjes, die zorgen voor afscheiding in de vacht. De korstige afscheiding en de 
vorming van schilfertjes zijn de eerste echt opvallende symptomen.

De haren kunnen hierna uit gaan vallen. Als de ziekte zich verder vordert, kun je hele 
bossen haar van je paard afhalen. Hieronder bevinden zich bloederige plekken. Het 
aftrekken van de huid is voor het paard volkomen pijnloos, omdat de huid uit zichzelf is 
los gegaan.

Huidschimmels ontstaan voornamelijk door vochtigheid en warmte. Ook als de weer-
stand van een paard minder wordt, heeft het een hogere kans op schimmel. Te veel 
verzorging doet paarden niet goed. Als ze te veel gewassen worden met shampoo 
verdwijnt de beschermlaag op de huid. Zo kunnen de schimmels gemakkelijker 
toeslaan.

Met schimmel kun je gewoon rijden, als de schimmel tenminste niet zit op plekken waar 
het zadel hoort te liggen of waar het hoofdstel tegenaan schuurt. 

De behandeling

• Maak de plek van te voren goed schoon. Met een tondeuse maak je de omringende 
haren korter of met een schone, droge handdoek haal je de losse haren rondom de plek 
weg.

• Dan smeer je het antischimmelmiddel erop, dat verkrijgbaar is bij de dierenarts.

• In plaats van antischimmelmiddel kun je ook een oud huismiddeltje op de aangetaste 
plekken smeren. Dit maak je door citroensap, geperste knofl ooktenen en vruchtenazijn 
te mengen. Dit smeer je twee tot drie keer per dag dik in op de aangetaste plekken.

Als er schimmel in een stal heerst, kun je ook je paard laten inenten. Hier zit echter wel 
prijskaartje aanvast.



Interview met Boy Peels
Bianca interviewde Boy.

Hallo Boy, we hebben nu al geruime tijd les van je, zien je regelmatig bij spring-
wedstrijden, spreken je op onze manege en we denken daardoor je al aardig 
te kennen. Maar......, wil je ons wat meer over jezelf vertellen, hoe je op onze 
manege terecht gekomen bent en hoe het komt dat je op zo’n jonge leeftijd al 
lesgeeft?
Ik ben op de manege terecht gekomen door mijn ouders, want die hadden goede vrien-
den die op de manege reden. En die hebben mijn ouders toen overgehaald om ook eens 
een kijkje te komen nemen. Ik was toen nog geen jaar oud en ging natuurlijk mee. Als 
piepklein ventje (ik had nog een luier aan) zat ik al bij Trudy voor op het zadel en was 
toen al verkocht, want als ik eenmaal op het zadel zat, kreeg je me er niet af zonder dat 
ik in huilen uitbarstte (dat is nog zo).

Waarom ik op zo’n jonge leeftijd lesgeef? Nou, ik begon aan een nieuwe opleiding op 
NHB Deurne, onderdeel Masterclass. Wat daar het vereiste was, was dat je les moest 
geven. Zo ben ik bij Judith gekomen met de vraag of ik geen manegelessen kon gaan 
geven. Het is ook wel iets wat ik sowieso heel leuk vind om te doen en ik ga daar ook 
graag mee verder. Ik geef ook al les op het bedrijf van mijn baas aan particulieren. Het is 
toch wel de bedoeling om daar in uit te breiden.

Waarom paardrijden en vooral waarom springen?
Ze noemen het een virus en ik ben ermee besmet. Daar ligt mijn passie en mijn doel. 
Wat betreft het springen, het boeide mij het meest en er werd toen natuurlijk veel 
gesprongen door Bert en Henk v.d. Pol. Daar kon ik wel uren naar kijken.

Wie heeft je leren rijden/springen?
Ik ben bij Trudy begonnen in de manegelessen en heb bij Trudy ook mijn eerste 
sprongetjes gemaakt. Zowel in de manegelessen als later in de springles. Daarna ben ik 
gaan lessen met mijn eigen pony’s en paarden bij Bert en Henk. Ik kreeg toen ook 
dressuurles van Ali v.d. Pol.

Ben je ooit bang geweest?
Niet dat ik me kan herinneren, maar die tijden zullen er vast geweest zijn.

Rijd jij ook dressuur?
Thuis, maar niet op concours.

In welke klasse spring je?
Van klasse L met jonge paarden tot internationaal niveau.

Heb je zelf paarden of rijd je paarden van anderen?
Ik rijd voornamelijk paarden van anderen en heb één paard van mezelf. Hij heet 
Upstream en is 9 jaar oud.



Hoe ziet een “gewone” dag er voor jou uit?
Ik begin ongeveer om 8 uur met het trainen van mijn concourspaarden, zodat het 
prestatievermogen verhoogd wordt om zo dus de prestaties op concours verbeteren. Ik 
train zo’n 8 à 10 paarden per dag en dat kost een aantal uurtjes. Meestal ben ik wel rond 
18.00 uur klaar. Ik train (werk) bij Stoeterij de Laarseheide in Zundert en daar staat mijn 
paard ook.

Hoe vaak train je per week?
5 dagen thuis + 1 dag concours + 1 dag rust (kan verschillen mits meerdaags concours).

Wat is je grootste wens op het gebied van paardensport?
Natuurlijk het hoogste niveau behalen.

Wanneer je genoeg geld zou hebben, wat zou je dan het liefst willen 
aanschaffen/hebben?
Een mooi bedrijf voor mezelf en partner en een stal voor goede paarden.

Wie is je voorbeeld/favoriete springruiter(ster)?
Dat is Henk v.d. Pol.

Welke wedstrijd die je gereden hebt, is je het meest bijgebleven?
Het NK junioren 2009, toen won ik zilver. Op het CHIO Rotterdam werd ik uitgeroepen tot 
beste Junior van Nederland.



Wat vind je nog steeds moeilijk of lastig?
Ik wil nogal snel te veel vragen van een jong paard en dat kan ooit tegen werken.

Heb je zelf wel eens iets gebroken door een val van het paard?
Nee dat nooit, maar wel vaak iets gekneusd.

Op welk manegepaard rijd je het liefst?
Penotti, want die heeft me op een luxe wijze naar mijn gala van school gebracht.

Heb je nog andere hobby’s?
Ik heb altijd nog fanatiek gevoetbald naast het paardrijden, maar daar moest ik door de 
drukte met mijn paarden helaas mee stoppen.  

Als we 10 jaar verder zijn, waar staat Boy dan in zijn leven?
Hopelijk een eigen stal en in de sport meedraaien op hoog niveau.

Wil je zelf nog wat kwijt aan onze leden?
Vergeet vooral de lol niet in het paardrijden, want dat houd ik er zelf ook nog steeds in.

Bedankt voor jullie interview!

Groeten, Boy Peels

voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Vakantieverhaal
Hoi, ik ben Palomida. Ik ben een echte bergklimmer uit Costa Rica. Ik ben kleiner dan 
de meeste paarden die je in Nederland tegenkomt. Ik heb smalle hoeven. Ik vind het 
leuk om snel te lopen en te draven. In galop ben ik eigenwijs en best wel koppig voor de 
ruiter of amazone. Maar ik ben wel zachtaardig. Samen met Ramon heb ik een hele leuke 
tocht door de bergen gemaakt met veel steile hellingen.

Wist je dat...?
...er op 1 november een demonstratie op de manege is van de Bereden Politie?
...dit erg leuk is om een keer te zien en je dus zeker moet gaan kijken?

...er op vrijdag voortaan Happy Hour is van 19.00 tot 21.00 uur?



Nieuwvliet 2010
Van Ben ontvingen we deze mooie foto’s van Nieuwvliet, alle fotografen bedankt!



Nieuwvliet 2010
Van Ben ontvingen we deze mooie foto’s van Nieuwvliet, alle fotografen bedankt!



Spaanse avond
Op 23 juli werd er een Spaanse avond georganiseerd op de manege, het was heel 
gezellig, die moeten we erin houden!



Aragorn in de finale 
van de VION-cup

Aragorn is het hengstveulen van Jolly, een paard wat van mei 1998 tot oktober 2003 op 
de manege heeft gestaan. Jolly is nu 19 en staat in Ommeren, vlakbij Eefje. Aragorn is 
nu 5 en wordt uitgebracht door Gaby Maarsse op springconcoursen.

De VION-cup is voor het springen wat de PAVO-cup is voor dressuur, de belangrijk-
ste wedstrijd van het jaar voor jonge paarden. Door het jaar heen kunnen de paarden 
punten verzamelen in bepaalde kwalificatiewedstrijden om uit eindelijk in Ermelo bij de 
paardendagen te mogen starten. Vorig jaar had Aragorn als 4-jarige net te weinig punten 
om daar aan de start te mogen komen. 

Vanaf april dit jaar wordt Aragorn uitgebracht in de M (toen mochten de 5-jarigen over). 
Vanaf die tijd heeft hij geen fout in het basisparcours meer gemaakt en in de barrage of 
2e manche had hij 0 of 4 fout. Daardoor had hij dus met gemak genoeg punten om in de 
halve finale van de VION-cup te mogen starten in Ermelo. 

Maandag 16 augustus was de 1e helft van de halve finale. Hierin kwamen 150 
paarden aan de start. De beste 100 zouden doorgaan naar de 2e halve finale op woens-
dag. Aragorn kwam foutloos rond binnen de tijd. Hij verdiende hiermee 1 punt (over 
meerdere dagen moest je zo min mogelijk punten behalen). Woensdag was het 2 
manches. Aragorn had dubbel 0. Voor het dagklassement was hij 11e. Over 2 dagen zelfs 
6e. Hiervoor mocht hij zelfs bij de prijsuitreiking komen. 

Donderdag was de finale (waarin de beste 40 paarden aan de start kwamen, hier hoorde 
hij dus bij). Die dag stond het echt superzwaar, erg hoog en breed. Misschien heeft dat 
meegespeeld, misschien omdat het dag 3 was, maar helaas was hij in de ring opeens 
erg onzeker. Na 4 hindernissen al 2 balken en toen heeft Gaby besloten op te geven. Erg 
jammer, want op het inspringterrein voelde hij het beste aan van alle dagen. 

Maar uiteindelijk (zelfs na opgave) is ie toch 25ste geworden in het eindklassement. We 
zijn dus echt supertrots dat Aragorn zover is gekomen! 

Groetjes,
familie Melgert

links op de foto zie je Aragorn in de ring



Ruitersport
Carin Kees
Willaertplein 10
5654 LN EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 19.00 uur
Di t/m do 12.00 - 19.00 uur
Vrijdag 12.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Handelsonderneming Ingrid van Berlo
Alles voor Paard & pony

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

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

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



Woordzoeker
Zoek de volgende woorden:

oxer
barrage
hindernis
ruiter
parcours
cap
pony 

zweep
zadel
trailer
bit
ruin
strodorp

 M S T R O D O R P

 E P R U I T E R T

 H B A R R A G E O

 E P I R F S L A G

 R E L T C A P N A

 E E E Y N O P A N

 X W R R J I U I M

 O Z A D E L U R E

 H I N D E R N I S 

Ander kleurtje?
In het stukje over signalement las je dat 
de kleur van je paard een onderdeel is van 
het signalement. Mocht die kleur je nou 
niet bevallen, kun je altijd dit nog 
proberen...



Ster van de stal: Lady Lu

Gelukkig, ster van de stal. Ik zit er al maanden op te 
wachten. Het is toch te gek. Ik zie allerlei paarden voorbij 
komen terwijl ik toch echt volgens mij iedere maand ster van 
de stal zou behoren te zijn. Zeg nou zelf, ik ben superlief op 
stal, oortjes keurig  naar voren, niet trappen, niet bijten. Ja 
heel af en toe een klein hapje geven in iemands bil hoort er 
bij en valt zeker niet in de categorie bijten, eerder lief aanhalen zou ikzelf zeggen.

Maar goed, ik ben eindelijk eindelijk ster van stal dus voor degenen die weinig over mij 
weten zal ik even wat zaken toelichten.
- ik houd erg van knuffelen
- een worteltje op zijn tijd vind ik helemaal ok
- brood mag ook, maar niet teveel want dan krijg ik buikpijn
- massages vind ik heerlijk, pas wel op voor mijn wond op mijn bil want dat kan gevoelig 
zijn
- dazen en muggen zijn niet echt mijn ding, alhoewel de dazen en muggen daar duidelijk 
anders over denken
- plassen, boomstronken, mij maakt het allemaal niets uit, ik loop lekker door onder het 
mom; jullie niet aan de kant dan ik er dwars door- of overheen. Geen probleem voor mij.

Doortje geeft mij geregeld massages en dan krijg ik ook Reiki. Dat vind ik helemaal 
super. Na een paar minuten word ik dan heerlijk relaxed, laat mijn hals heerlijk hangen 
en gooi mijn tong naar buiten. Oogjes toe en lekker genieten. Al zeg ik het zelf, zo’n ster-
behandeling is helemaal mijn ding en mijn rug.... Die vindt het zalig, zak ik anders een 
beetje door mijn rug met borstelen, na Reiki heb ik totaal geen last, heerlijk, echt een 
must voor ieder paard dat zichzelf een beetje serieus neemt.

Buiten ben ik ook geweldig. Terwijl al die andere paarden lopen te sjokken, dribbel ik 
keurig met kleine drafpasjes tussen de groep. Zodra ik een galoppeerpad in de gaten 
krijg waarschuw ik Doortje en de anderen keurig door alvast in galop te springen. Zo doe 
je dat, tijdig aan de rest laten weten wat er gaat gebeuren en over het algemeen volgt 
de rest dan keurig. Soms niet, maar details blijf je natuurlijk houden, daar doe ik dan ook 
weer niet moeilijk over.

Ik ben ook gek op spelletjes in mijn stal. Doortje gaat vaak midden in mijn stal staan, 
persoonlijk vind ik dat een behoorlijke inbreuk op mijn privacy en tamelijk arrogant, 
maar ik denk maar zo, ik gun dat vrouwtje ook een lolletje. Dus daar staat ze dan, 
midden in mijn stal met een wortel achter haar rug. 

Nou dan roept ze ‘zoek, Lady Lu’. Eerst kijk ik haar dan minachtend aan, zo van: Jaaa en 
nu.... Maar ik weet heel goed wat ze bedoelt hoor dus ik speel dan aardig mee. Ik loop 
dan om  haar heen, (zonder haar omver te stoten, ik heet tenslotte niet Alfred) en pak 
dan allerliefst de wortel uit haar handen. Even tussen ons, ik vind dat erg leuk, maar niet 
verder vertellen natuurlijk. Ik heb uiteindelijk een reputatie hoog te houden. 



De Ster van de stal van volgende keer is: Ruby. Dus als je iets leuks, grappigs, liefs etc. 
over Ruby weet, mail het naar: redactie@eindhovensemanege.nl

Nee, zonder te willen opscheppen, ik ben eigenlijk wel heel erg gaaf. Als je lief bent voor 
mij, ben ik lief voor jou. Dus kom maar op met die knuffels, massages en wortels. Ik ben 
er helemaal klaar voor.

Lady Lu



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

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 
Elektrotechnisch Installateur
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Het Capje
Heey allemaal ik ben Julia van Bree. Ik rijd ongeveer 3,5 
jaar. Ik vind het echt  super leuk. Ik rijd op woensdag in 
de half 2 les. Het is echt een super leuke les. We krijgen 
les van Trudy. 

Mijn lievelingspaarden zijn Jip, Lady Lu, Rowan, Herby, Harry en de rest 
natuurlijk ook, maar dat vind ik gewoon echt schatjes om op te rijden. Als 
we klaar zijn met rijden, gaan we onze paarden afzadelen en daarna naar 
de bar om wat te drinken. Daarna ga ik nog altijd leuk met m’n vriendin-
nen spelen. Dat is echt leuk. Ik blijf meestal tot 6  uur. Ik geef het Capje 
door aan: Lotte Van Avezaath.

Ruiterkamp
Afgelopen zomer was er voor het eerst een echt ruiterkamp op de 
manege. Van 1 t/m 5 augustus hebben de kinderen die dit jaar meededen 
allerlei leuke dingen gedaan. Naast paardrijden waren er diverse leuke 
activiteiten. Het kamp werd zelfs afgesloten met een show voor ouders, 
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, etc. Eén van de kinderen die meege-
daan heeft, was Matthia Berkens. Hij vond het kamp heel erg leuk, vooral 
de buitenritten op Coolio. Ook de nachtwandeling was heel leuk, ‘maar we 
zijn wel een paar keer aan het schrikken gemaakt door Jolein’, (één van de 
leidsters, red.). ‘Ze stond dan bijvoorbeeld achter een boom. Verder heb-
ben we in het clubhuis van de scouting in een hele grote zaal geslapen en 
we hebben daar ook gegeten. Ik heb het goed naar m’n zin gehad.’
Een geslaagd kamp dus, zo te horen. Wie weet is er volgend jaar weer een 
kamp.



Lotte en Lica
Hoi, ik ben Lotte. Ik ben 14 jaar oud en 
zit op de Weredi in Valkenswaard. Ik rij 
nu ongeveer 10 jaar op maneges. Mijn 
paard is Lica. 

Ze is bruin met zwarte manen. Het is 
een merrie en haar ras is een KWPN. Ze 
is ongeveer 1.65 hoog. Ze is een echt 
knuffelpaardje en met rijden is ze ook 
lief. 

We hebben haar gekocht van Eefje. Lica 
is mijn eerste eigen paardje. Ik ben 
bijna elke dag op de manege, dus jullie 
zullen mij daar nog heel vaak zien. Ik 
hoop dat ik nog heel veel plezier van 
haar mag hebben!! 

Groetjes Lotte en een hoefje van Lica.

Ruiterweekend
Haai allemaal, 
Op 4 en 5 september was ruiterweekend op de manege. Het was natuurlijk super cool! 
Je sliep in de stallen op het stro. Zina reed op Nevada, super leuk natuurlijk. Britt op 
Sanneke, ook super. En Luka op Uniek, ook al zo leuk. Er stond een groot springkussen 
in de bak, dat was ook een toppunt van het weekend. Ook was er lekker eten waar we 
allemaal van genoten. Rond half 9 ‘s avonds was er een speurtocht door het bos (het was 
toen al heel donker). De groep was in 5 kleine groepjes verdeeld. Britt, Zina en Luka, wij 
dus, zaten bij Solange en we waren de één na laatste groep die vertrok. Het was erg leuk 
bij Solange, maar ook heel eng, want we vertelden elkaar allemaal hele enge verhalen, 
waardoor we super bang werden. 

Uiteindelijk kwam de groep bij elkaar bij de hut van Mie Pils. Daar kreeg iedereen een 
ijsje. En daarna liepen we met de hele groep weer terug naar de manege. En je wilt niet 
weten wat we toen in een auto zagen...  Wij raden je zeker aan om volgend jaar ook mee 
te doen, want wij doen zeker weten weer mee!!! Want het is en blijft super. We willen, 
Trudy, Eefje en Janneke ook heel erg bedanken en de anderen natuurlijk ook, voor het 
super leuke weekend. 

Groetjes Britt, Zina en Luka.
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www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Tip
De allermooiste pluche speelpaarden met de prachtige manen van echt haar en staart 
met vlecht om uren mee te spelen, te tutten, kammen, etc. 

Weer eens wat anders dan de My Little Pony serie. Nu bij Le Petit Tom ® SPEELGOED 
PAARDEN VOOR MEIDEN

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 januari 2010
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het 
betreffende kwartaal. Een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, mag binnen het 
lopende kwartaal worden ingehaald. De planning laat het helaas niet toe om buiten het 
lopende kwartaal een les in te halen. Zorg er dus voor dat je tijdig je les inhaalt (bij voor-
keur in dezelfde week!) 

Indien u kiest voor contante betaling of betaling via de bank, graag betalen voor de 2e 
les van het nieuwe kwartaal. Betaling via de bank overboeken naar Rabobanknr. 
14.37.71.264 t.n.v. Hippo d’Or Eindhovense Manege. 

Verenigingstarieven 2010
Jeugdleden (t/m 18 jaar) 14,50 (€ 12,50 bij automatische incasso)
Seniorleden (vanaf 19 jaar) 32,50 (€ 30,00 bij automatische incasso)
Donateurs                                   25,00 (of meer)
KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,25 *
KNHS basisafdracht 14,50 *
KNHS abonnement Paard & Sport 29,00 *

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

Betaling contributies: ING 1096790 t.n.v. Vereniging Eindhovense Manege.

Alle tarieven in euro’s

Junioren
kwartaalkaart bank/contant 170,00
kwartaalkaart aut. incasso 165,50
Losse les  17,50

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 199,00
kwartaalkaart aut. incasso 194,00
Losse les  20,50

 

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard 50,00
Privéles manegepaard half uur      30,00
Privéles eigen paard/pony 40,00
Privéles gezamenlijk (2 pers.) 60,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 25,00
10-rittenkaart 225,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 310,00
Pony per maand - boxje 262,00





Afval wordt door de meeste mensen als 0n-

gewenst beschouwd. Als iets zonder waarde. 

Wij denken daar heel anders over. Want in 

het afval van vandaag groeit de kiem voor

de producten van morgen.

Wij maken er zelfs graag iets moois van.

Dat gaat niet vanzelf. Het begint met een ge-

degen kennis van grondstoffen en materialen.

Vervolgens vangen wij alle afval zo vroeg

mogelijk af. Dus kennen wij elke schakel van

het ontwerp- en productieproces. Wij noemen

dat een tweede huid die wij rondom het

bedrijfsproces leggen. Op deze manier ont-

staat er zo min mogelijk afval. Maar het afval 

dat wel overblijft wordt door ons gekoesterd.

Want daar begint het tweede leven.

Zoals Coolrec laat zien door afval in prachtige

metalen en kunststoffen om

te zetten. En Maltha door er

schitterend glaswerk van te

maken. En het allerlaatste

afval dat dan nog overblijft?

Dat wordt door AVR in zijn geheel gebruikt

om er energie voor honderdduizenden huis-

houdens mee op te wekken. Steeds meer

mensen ontdekken dan ook het credo van

de Van Gansewinkel Groep. Afval bestaat niet.

Wij maken er liever iets moois van.


