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Bestuursmededelingen 
Het Indoor winter seizoen 2011/2012 is weer begonnen 
met de eerste FNRS dressuurwedstrijd op 25 september 
j.l. met veel enthousiaste deelnemers van de VEM, zowel 
jong als oud en met vele nieuwe leden. 

In deze Chambrière staan enkele organisatorische 
wijzigingen vermeld op de Eindhovense Manege welke 
zijn ingegaan in oktober. Het bestuur is positief en steunt 
de veranderingen die hebben plaatsgevonden de 
afgelopen weken. Met name de investeringen die het 
komende half jaar worden gedaan om de paardensport,  
het paardenwelzijn en niet onbelangrijk “de sfeer” op 
de Eindhovense Manege op een hoger niveau te tillen, 
spreekt het bestuur zeer aan.

Ad Kuipers
voorzitter VEM



Zandhappers
17-08 Doris Vosters 
17-08 Peter Cox
17-08 Jan Willem Sipkes
22-08 Sarah Snoek
29-08 Isabel v.Doorne
03-09 Chelsey Aarts
14-09 Anna Castello
19-09 Julia v.Lieshout
19-09 Roos v.d Berg

Agenda

12 nov 2011 Uitwisseling EEPM-VEM

20 nov 2011 Uitwisseling VEM-EEPM

27 nov 2011 Sinterklaaswedstrijd

25-26 dec 2011 Kerstritten

8 jan 2012 Nieuwjaarsborrel

15 jan 2012 Behendigheid

5 feb 2012 Pas-de-deux op muziek

11 maart 2012 FNRS Dressuur

8-9 april 2012 Paasritten

22 april 2012 Verrassingswedstrijd

30 april 2012 Oranjeritten

13 mei 2012 FNRS Dressuur

17 mei 2012 Ochtendglorenrit

27-28 mei 2012 Pinksterritten

16 juni 2012 BBQ + Midzomeravondfeest

17 juni 2012 Oriëntatierit

11/12 aug 2012 Ruiterweekend jeugd

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



Veranderingen bij de 
Eindhovense Manege

 Nog meer belangrijk nieuws: per 1 oktober
 2011 neemt de Eindhovense Manege B.V.
 onder leiding van Judith Couwenberg de
 manege weer terug van Peter Scheer. 
 Peter (Hippo d’Or) stopt met de manege.
 Yvonne van Velzen, de nieuwe bedrijfs-
 leidster, zal het bedrijf samen met Judith en
 onderstaand team gaan runnen. 
 
 De Eindhovense manege begint met een 
 aantal investeringen die stap voor stap 
 gerealiseerd zullen worden, zoals het 
 leggen van een nieuwe bodem in de 
 binnenbak en het verbeteren van de 
 weilanden, zodat de manege- en pension-
 paarden vaker naar buiten kunnen.

Een bewogen kwartaal met veel veranderingen. Graag brengen we iedereen op de 
hoogte van deze veranderingen en stellen we het personeel aan u voor!

We beginnen met het feit dat Frank en Jenneke van Hoof de bar hebben overgenomen 
per 15 augustus j.l. Dit zal u niet zijn ontgaan! Zij zullen de bar weer nieuw leven in 
blazen, met o.a. een kleine kaart, wat eenvoudige snacks en veel gezelligheid!

Wie doet wat en wanneer?

Het vaste team van de 
Eindhovense Manege:

Instructie

- Trudy: 
Trudy is al sinds jaar en dag werkzaam 
op de manege. Ze verzorgt voornamelijk 
kinderlessen op maandag, woensdag en 
zaterdag. Daarnaast werkt ze mee op 
stal en zorgt ze voor de lesplanning. Voor 
vragen over lessen kunt u bij haar of 
Janneke terecht! Het telefoonnummer van 
de manege: 040-2111237.

- Janneke:
Janneke is onze instructrice voor de lessen en privélessen op maandagavond, dinsdag-
middag, donderdagmiddag, vrijdag en enkele lessen op zaterdag! Ze zet zich daarnaast 
ook nog in voor de stallen en de paarden en ze deelt samen met Trudy de lessen in. Voor 
vragen over lessen kunt u bij haar of Trudy terecht! Het telefoonnummer van de 
manege: 040-2111237.

- Wim:
Wim is onze instructeur voor de les van woensdag om 20.00 uur. 

- Erin:
Erin geeft les op donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. 

op de kleurenpagina’s in deze Chambriere 

vind je de foto’s van het personeel



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

- Karlijn:
Karlijn is onze nieuwe instructrice voor de dinsdagavond. Een oude bekende, want ze 
heeft een aantal jaren geleden stage gelopen bij de manege. Wij heten haar van harte 
welkom.

- Ali:
Zij verzorgt al sinds vele jaren heel trouw haar filmsterrenclubje op de donderdagmorgen 
en springt waar nodig in. 

- Bert:
Bert runt op het terrein zijn springstal en gaat indien daar vraag naar is de privé spring-
lessen verzorgen voor klanten met een eigen paard of pony. Deze lessen moeten in 
overleg met de Eindhovense Manege en Bert ingepland worden. Het telefoonnummer van 
Bert: 06-55161635

Stal

- Angelien:
Angelien werkt elke doordeweekse middag/avond op stal. Ze verzorgt o.a. de paarden, 
de weidegang voor de paarden, begeleidt de klanten, assisteert bij de lessen en zorgt 
voor orde op stal.

- Kim:
Kim werkt alle doordeweekse ochtenden. Ze zorgt o.a. voor de stallen, de paarden, de 
weidegang voor de paarden en begeleidt klanten indien nodig.



- Gerard:
Gerard werkt op maandagochtend mee met het uitmesten van de 
stallen.

- Mo:
Mo is onze vaste kracht op zaterdag en zondag op stal en op het 
terrein. Hij verzorgt de stallen en de paarden in het weekend en 
doet alle voorkomende klusjes op het terrein.

- Joyce:
Joyce werkt op maandag mee met het uitmesten van de stallen. 
Daarnaast werkt Joyce op oproepbasis.

- Mark:
Mark is onze vaste hoefsmid. Tevens helpt hij regelmatig op stal en op het terrein, waar 
nodig.

Horeca
- Frank:
Frank is een echte horecaman en gaat samen met Jenneke de bar runnen. Frank en 
Jenneke zijn getrouwd en hebben samen een zoon Joep en dochter Laura.
- Jenneke:
Jenneke runt samen met Frank de bar. Zij zorgt o.a. voor 
de bereiding van de overheerlijke maaltijden.

 Algemeen

 - Yvonne:
 Yvonne is de nieuwe bedrijfsleidster en runt 
 samen met Judith de manege. Ze zorgt o.a. 
 voor de marketing, lesadministratie, 
 personeelsplanning, aansturing personeel, 
 paardenbeheer, klantbeheer, te woord staan
 (nieuwe) klanten en rondleiding geven
 nieuwe klanten. Heeft u vragen, dan kunt u
 bij haar of Judith terecht! Telefoonnummer:
 06-14381235.

 - Judith
 Judith runt per 1 oktober de manege weer,
 samen met Yvonne en het team van de 
 Eindhovense manege. Samen met Yvonne
 runt Judith de manege. Judith draagt o.a.
 zorg voor de administratie, te woord staan
 van (nieuwe) klanten en het aansturen van
 het personeel. Heeft u vragen, dan kunt u
 bij haar of Yvonne terecht! Telefoonnummer:
 06-55897710.

Oproepkrachten

 Ons team wordt versterkt door een 
aantal oproepkrachten. 

 Op stal zijn dat Vera en Anika. 
Achter de bar en in de tent zijn dat 
Jet, Simone, Kimberly, Eliëtte en 

Karel.



Hans van de 
Molengraft

Voor al uw

 Verzekeringen
 Financieringen
 Hypotheken
 Paardenverzekeringen

Florencelaan 24  -  5632 PT  Eindhoven  -  040-2423535



 Overige zaken:

 - De sluitingstijd van de stal is veranderd, de stal sluit doordeweeks elke avond om 
 22.30 uur. 
 - De manege heeft een nieuwe website, nu is deze website te zien op
 www.eindhovense-manege.nl. Deze wordt samengevoegd met de bestaande website 
 van de VEM en de website van de SHEE. Deze site is dan bereikbaar via 
 www.eindhovensemanege.nl. Iedereen ontvangt bericht als deze site klaar is. 
 - Janneke en Mark gaan per 1 oktober (ongeveer), helaas voor ons, met de paarden
 naar hun eigen nieuwe stal in Valkenswaard.

 - LET OP: Per 1 oktober is het rekeningnummer gewijzigd 

 voor de les- en pensiongelden. Het nieuwe rekeningnummer:

 10.11.82.287, t.n.v.: Eindhovense Manege.

 Met deze veranderingen willen we de manege verbeteren voor de klanten, het personeel
 en de paarden!.
 We gaan er met z’n allen een gezellige en professionele manege van maken, waar 
 iedereen met plezier van de paardensport kan genieten!

 Judith en Yvonne

Welkom nieuwe pensionklanten
Zoals jullie gemerkt zullen hebben zijn er de afgelopen tijd een aantal pensionklanten 
weg gegaan van de manege. Inmiddels zijn er weer nieuwe gezichten en paarden op stal 
te zien.

Een aantal van deze nieuwe paarden zijn: 

Une Femme
Te Quiero
Bernival
Reflex Blue
Ziggy 
Sunflower

We heten de paarden en hun baasjes van harte welkom en we nodigen jullie graag uit om 
jezelf en je paard eens voor te stellen in de Chambrière!

Stuur een berichtje en/of een foto naar: redactie@eindhovensemanege.nl



 
Interview met

oud redactielid
Netty Kraakman





















 
 Eerst wil ik u bedanken voor de 
 tijd die u vrijgemaakt heeft voor
 dit interview. Persoonlijk vind ik 
 het ontzettend leuk om iemand
 te mogen interviewen die een 
 hele tijd geleden zelf nog in de
 redactie van de Chambrière 
 heeft gezeten.

Wilt u u zelf even voorstellen?
Ik ben Netty Kraakman, bijna met pensioen !!!! Hobby’s: o.a Fotografie, vooral foto’s van 
kleinkinderen, van vakanties in Nederland; vooral computeren, tuinieren, fietsen, sier-
raden ontwerpen, lekker thuis kokkerellen met een goed glas wijn erbij !!!! Teveel om op 
te noemen !!!!

Heeft u ook zelf bij de manege gereden?
Ja met veel plezier, les gehad van Kees en Ali en Nel, ik denk rond 1973 tot 1985.

U was laatst nog op de manege. Daar heb ik u gesproken. Is er veel veranderd 
op de manege en komt u wel vaker gezellig nog even langs?
Ja, ik hoop en denk dat er toch wel veel veranderd is, vooral voor wat betreft het organi-
seren van evenementen e.d. !!!! En voor de voortgang van de manege is dat ook wel een 
must ! Wij wandelen vaak langs de manege en als er wat te doen is, komen we langs. 

O.a. bij buitenevenementen.

Hoe lang is het geleden dat u in de redac-
tie van de Chambrière heeft gezeten?
Ik denk vanaf bijna het begin (niet helemaal) 
tot 1989-1990 (Ik herinner me de zusjes Rita 
en Sylvie Petit die in de redactie zaten nog!). 

Hoe bent u bij de redactie gekomen?
Ik denk via een borrel aan de bar gewoon door 
wie dan ook gevraagd !!!

Heeft u lang in de redactie gezeten?
Ik denk een  rond de 10 jaar

Heette de Chambrière toen ook al zo?
Ik dacht dat er ook een andere naam is 
geweest, maar dat herinner ik me niet echt 
zeker meer ! 



Heeft u nog wel eens contact met oude Chambrièreleden of manege vrienden?
Weinig, alleen Frits Melgert die we tegenkomen of soms ook Ali.

Hoe groot was de redactie en hoe ging het toen in zijn werk?
Ik denk dat we met rond de 6 personen waren, er veel discussies waren, vooral ook stal-
roddels, maar die zouden we niet publiceren en ook niet meer in onze discussies voeren, 
daarvoor bestond toen n.l. het blad privé al !!!! Maar er was altijd veel gespreksstof !!!!

Hoe vaak kwam de Chambrière toen uit?
Ik dacht zo’n 10 keer per jaar !!!

Wat was er zo leuk aan om in de redactie te zitten?
Ik denk de gezelligheid en het erbij horen, maar vooral ook het erbij betrokken zijn !

Gingen jullie ook wel eens gezellig met de redactieleden samen een activiteit 
doen? En wat deden jullie dan zo gezellig samen?
Ja, we gingen ook wel ergens heen, organiseerden ook activiteiten, maar het exacte is 
me ontgaan !!!! Maar het was wel altijd super gezellig !

Het zou geweldig zijn als er een foto zou zijn van de redactie van toen.
Helaas zijn er geen foto’s van toen !!!!!!!

Heeft u toevallig nog een paar hele oude Chambrières liggen?
Neen, ik ben een opruimerig type !!! 

Zijn er nog leuke, gezellige anekdotes die u nog zo weet of wilt u nog iets toe-
voegen?
Tot nu toe schiet me niet direct nog iets te binnen. Ik vond je vragen zeer afwisselend en 
betrokken, maar ik ben er te lang uit om nog wat gekke of leuke anekdotes te verzinnen!

Maar één ding is zeker, ik heb jaren lang met veel plezier paard gereden, in de bar 
gehangen, en ben lid van de redactie geweest. Mijn man heeft ook jarenlang samen met 
mij er voor gezorgd dat de Chambrière bij iedereen op de deurmat viel !

Was altijd weer last minute werk, dus ‘s avonds laat nog de banderollen om de 
Chambrière plakken, stickers erop, en dan ’s morgensvroeg, voordat we naar ons werk 
bij Philips gingen, het hele pakket Chambrières afleveren op het hoofdpostkantoor!

Met vriendelijke groet Netty (én Hil) Kraakman

Wij vonden het erg leuk om iemand te interviewen die zich vroeger heeft ingezet als 
vrijwilliger voor de manege. Ben jij ook actief geweest als vrijwilliger in het verleden en 
weet je nog een leuke anekdote, laat het ons weten, stuur een berichtje naar:
redactie@eindhovensemanege.nl



Ponykamp 2011
een gezellige bende!!

Dertien kinderen genoten dit jaar van het ponykamp! Ruim 4,5 dag vol paarden, 
spelletjes en plezier. Op zondag werden de kinderen gebracht door hun ouders, waarna 
ze allemaal een plekje zochten in de grote tent. De eerste nacht werd er weinig geslapen, 
wat onder andere te wijden was aan de harde regen. De tent was niet helemaal water-
dicht, oeps! Gelukkig hadden we een groot zeil gespannen en bleven we droog!

Wie deden er allemaal mee met het ponykamp? Daily van Diepen, Faye van Tilburg, Iris 
van de Donk, Memphiss Fredzess, Sophie Boot, Toke Uijen, Alyssa vd Sangen, Danique 
vd Plas, Maud van de Donk, Sterre Bieling, Yara Daamen, Renee Gevers en Femke 
Willems! En als begeleiders deden er mee: Trudy, Janneke, Joyce, Eliëtte, Simone, 
Angelien en Yvonne.

Op maandag mocht iedereen beginnen met het bedenken van een optreden voor de show 
van donderdag voor de ouders. Enthousiast gingen de groepjes aan de gang. Iedereen 
had een eigen pony voor deze week. Na het poetsen van de paarden en het tuig, werd 
s’ avonds een karaoke-avond georganiseerd! Alle zangtalenten konden zich helemaal 
uitleven!

Dinsdagochtend werd iedereen wakker na een nacht goed slapen! Na het ontbijt mocht 
iedereen spelletjes doen met pony’s! Iedereen heeft voltige gedaan en op Alfred gestaan! 
In de middag werd de grote buitenrit gereden. Bij het water stonden Eliette, Simone en 
Joyce de ruiters al op te wachten voor een lunch, die de kinderen ’s ochtends zelf hadden 
klaargemaakt! Na terugkomst kon iedereen iets voor zichzelf doen. Waarna alle kinderen 
na het eten meededen aan de speurtocht/avondwandeling. Deze avond werd afgesloten 
met marshmallows en een kampvuur.

Woensdag begon de dag met het oefenen van de show. ’s Middags stond de kinderen een 
bioscoopbezoekje te wachten. We gingen met z’n allen naar de Pennyfilm!!! Erg leuk! Aan 
het eind van de middag was er nog een poetswedstrijd en ’s avonds mocht iedereen na 
de springles bij het oefenspringen kijken.

De donderdag stond in het teken van de show van die 
avond! In de ochtend werd druk gerepeteerd met 
muziek en ’s middags werden de paarden mooi 
gemaakt! Iedereen kreeg een t-shirt met haar naam 
erop. Om 18.00 was het dan zo ver! De show kon 
beginnen! Iedereen heeft heel hard z’n best gedaan 
en het waren leuke optredens!

Bedankt iedereen voor dit leuke ponykamp.
Volgend jaar weer!!!!
Yvonne



De grauwe 
merrie is het 
beste paard 

 Een oud spreekwoord dat weinigen van 
 ons zullen kennen, is wel die van de 
 grauwe merrie. Vooral de betekenis, ‘de
 vrouw is thuis de baas’, heeft een woordje
 uitleg nodig.

 Er was eens een man in Engeland die
 verliefd werd op een meisje. Zoals het
 destijds ook de gewoonte was, vroeg hij 
 de vader van het meisje toestemming om
 haar te mogen trouwen. De vader van het
 meisje gaf toestemming en betaalde een
 flink bedrag als bruidsschat. 

 Het huwelijksleven bleek achteraf flink 
 tegen te vallen. De vrouw bleek een zeer
 bazig persoon te zijn met het gevolg dat
 de engelsman thuis niets meer te zeggen
 had. 

 In een gesprek met zijn schoonvader
 vroeg hij of het huwelijk ongedaan 
 gemaakt kon worden. De vader zou de
 hele bruidschat terug krijgen en er zou
 nooit meer over gesproken worden. 

 De schoonvader vertelde dat het heel 
 gewoon is dat thuis de vrouw de baas is
 en dat dit bij hem thuis ook zo was. Om 
 te bewijzen dat dit in alle andere 
 gezinnen ook zo was, deed hij een 
 voorstel: “Je krijgt van mij vijf paarden, 
 vier zwarten en een grauwe merrie. 

 Daarnaast geef ik je ook nog een flinke 
 mand vol eieren mee, 500 stuks om 
 precies te zijn. Je mag gaan waarheen je 
 wilt om een enquête te houden onder de
 bevolking. Als je ergens een gezin vindt 
 waar de man het voor het zeggen heeft,
 mag je een paard geven. 

 Kom je in een gezin waar de vrouw de
 baas is, geef je een ei. Als je de 
 paarden eerder kwijt bent dan de eieren
 dan spreek ik nu met je af dat ik mijn 
 dochter terug neem en erboven op mag
 je de bruidschat houden.” 

 “U bent wel erg overtuigd dat de vrouw
 in alle gezinnen de baas is,” zegt de 
 engelsman, “maar vijf paarden tegen
 500 eieren? Dit moet me lukken! Zo niet
 dan leg ik me neer bij mijn lot en blijf 
 bij uw dochter.” 

 Zo gezegd, zo gedaan. Vrolijk begint
 de engelsman aan zijn opdracht. Tot
 zijn verbazing verdwijnen de eieren als
 sneeuw voor de zon en begint hij het
 toch een beetje benauwd te krijgen. Tot 
 er plots een gezin is waar zowel de man
 als de vrouw zegt dat de man de baas is
 in hun gezin. 
 
 Wow, eindelijk! Het gaat me misschien
 toch nog lukken, denkt de engelsman.
 Als dank mag de man een paard 
 uitkiezen. De man kiest overtuigd een
 zwarte ruin. De vrouw mengt zich in de
 keuze en zegt dat ze liever de grauwe
 merrie wil hebben... 

 ...verslagen gaat de engelsman naar
 huis met een lege mand en vier zwarte
 paarden. Hij begroet zijn schoonvader
 en moet tot zijn spijt toegeven: ‘De
 grauwe merrie is het beste paard’.



     Voor het derde jaar op rij organiseer-
     de de Vereniging Eindhovense Manege
     (SHEE) deze speciale dressuur-
     wedstrijd in het eerste weekend van
     augustus. 

     Deze dressuurwedstrijd biedt ruiters  
     en amazones met zowel paarden als
     pony’s in alle klassen de mogelijkheid 

om een kür op muziek te rijden. Het aantal deelnemers aan dit evenement stijgt jaarlijks. 
Veel deelnemers zien deze wedstrijd dan ook als een mooie kans om hun kür nog eens te 
oefenen met de Brabantse kampioenschappen in het vooruitzicht, anderen doen gewoon 
voor de gezelligheid mee. 

En gezellig was het! Afgelopen keer was er een deelname van 26 combinaties die de 
strijd aangingen om de vele mooie prijzen. Extra leuke bijkomstigheid was dat tijdens 
deze wedstrijd ook prijzen beschikbaar gesteld 
werden voor de deelnemer met de beste 
artistieke prestatie. De juryleden Ineke Jansen 
en Corinne van der Maat gaven tijdens de 
prijsuitreiking een deskundige toelichting met 
voor de deelnemers diverse ‘leermomenten’ 
op hun verreden küren.
 
Leden van de Vereniging Eindhovense Manege 
waren van de partij waaronder de familie 
Michiels. Jorg Michiels werd met het fantastisch 
bewegende paard Ferro-zoon Volano 2e in de 
klasse Z2 (zie foto), zijn zus Marlon won de 5e 
prijs in de Z1 met haar mooie paard Timeless.

Al met al was het weer een geslaagde dag die 
volgend jaar met de toevoeging van de klasse 
ZZ-Licht hoopt op een nog groter deelnemers-
veld!

Hiernaast zie je een aantal foto’s van de Kür 
op Muziek.

Jaarlijkse KÜrdag van Kring 
Eindhoven een groot succes!

 Een heerlijke temperatuur, geweldige geluids-
 installatie, een gezellige ambiance, vele
 vrijwilligers en enthousiaste deelnemers
 maakten van de jaarlijkse kürdag van kring
 Eindhoven georganiseerd door onze 
 Vereniging een waar feest!





Foto’s van het personeel

 Boven v.l.n.r.: Karlijn, Anika, Judith, Kimberly, Trudy, Kim, Simone, Joyce, Jenneke, 
 Yvonne. Onder v.l.n.r.: Jet, Angelien, Janneke met Milo, Mo, Frank
 Op de foto’s ontbreken: Erin, Ali, Bert, Gerard, Vera, Karel, Wim.

 Stal: Boven v.l.n.r.: Angelien, Mo. Onder v.l.n.r.: Joyce, Kim, Anika.



 Instructie: v.l.n.r.: Janneke, Trudy, Karlijn

 Algemeen: Judith & Yvonne



 Horeca: Boven v.l.n.r.: Frank, Jenneke, Eliëtte. Onder v.l.n.r.: Jet, Simone, Kimberly

 Mark met Milo



Ster van de stal: 
Coolio

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

Hoi allemaal, 
Ik had al een hele tijd niet meer gereden, omdat ik dat tijdens 
mijn zwangerschap toch iets te spannend vond. Toen ik weer 
op de manege kwam, herkende ik de paardjes bijna niet meer. Wat een leuke nieuwe 
dieren waren er in de tussentijd gekomen. 

Een van die leuke paardjes bleek Coolio te zijn. Vanaf het moment dat ik bij hem in de 
stal stapte, wist ik dat we vriendjes zouden worden. Sommige mensen die mij kennen, 
weten dat ik dat niet altijd heb. Maar Coolio was gelijk mijn knuffeltje. Wat een schatje. 
Ik had gelijk het geluk dat ik er bij toeval ook ineens een paar weken achter 
elkaar op mocht rijden. Wat heerlijk om zo het paardrijden weer op te kunnen pakken. 

Het is natuurlijk een heel fijn en tenger paardje. Het was dus maar de vraag of ik mijn 
eigen zadel (tja ben een beetje verwend) zou kunnen gebruiken. Maar ongelofelijk, het 
lijkt wel speciaal op maat gemaakt! Bij veel paarden moet ik altijd even de ‘knopjes’ 
leren kennen. Maar Coolio heeft een enorm duidelijke gebruiksaanwijzing. Eigenlijk is 
het heel overzichtelijk. Alles met beleid, vooral rustig blijven en zeker nooit hard in de 
handen worden. We rijden in onze les altijd kriskras door elkaar. Voor sommige paarden 
is dat soms even wennen. Maar Coolio vindt het allemaal best en reageert zelfs niet eens 
als er eens eentje per ongeluk wat te 
dichtbij komt. 

Ook elke oefening probeert ze goed 
mee te doen. Ze snapt het altijd als je 
wilt wijken, achterwaarts wilt gaan of 
schouderbinnenwaarts wilt proberen. 
Als het al eens niet goed wil lukken, dan 
komt dat juist omdat ik zelf de hulpen 
niet goed geef. 

Ik hoop maar dat Coolio nog heel veel 
bij ons in de les ingedeeld wordt. Ik 
weet namelijk dat ik niet de enige ben die lid is van de Coolio-fanclub. 

Groetjes Esther Herweijer dinsdag 21.00 uur



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

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

Ruitersport



Wist je dat ???
...er ruiters op de vrijdagavond zijn die niet weten dat 
een staldeur is om dicht te doen?
...dat deze beruchte ruiter denkt dat een paard na een 
bosrit zo moe wordt, om zelfs nog maar even de stal 
uit te lopen?
...Sanneke hier gretig gebruik van maakte en haar 
kans greep om haar benen te 
strekken in de binnenbak en misschien nog wel een 
lekker plekje om te rollen vond?
...zij pech had en direct door andere oplettenden bij 
haar manen gegrepen werd?
...wij bij deze Menno willen vragen of hij (ook al is het paard nog zo moe) de staldeuren 
voortaan wil sluiten?

De geschiedenis van de dressuur
 De geschiedenis van dressuur begint in de Oudheid, waar dressuur al bekend was bij de
 Grieken. De enige reden hiervoor was dat ze goede, gymnastische paarden nodig 
 hadden om veldslagen te winnen. De schrijver Xenophon heeft heel wat boeken over
 paarden geschreven, waardoor we nu weten hoe het er toen aan toeging. Voor Xeno-
 phon was het doel van de dressuur dat het paard gezond bleef. Als hij zijn paarden niet
 goed trainde, overleefden ze het niet. Omdat een paard niet oorspronkelijk geboren is
 om het te berijden, moet dit aangeleerd worden. Voor topprestaties tijdens de oorlog
 was het belangrijk dat het paard al zijn spieren goed beheerste, wat alleen na een lange
 training mogelijk was. Het goed kunnen dragen van een ruiter werd bereikt door het dier
 te gymnastiseren. 

 Dit was een vroege vorm van dressuur. In de Oudheid vond men het mooi om te zien
 dat een wild paard in bedwang werd gehouden en vervolgens mooie, sierlijke beweging-
 en maakte. Xenophon wist precies hoe hij dit moest bereiken en gebruikte hier wrede
 manieren voor. Door het paard eerst in de mond te trekken en flink te drijven met zijn
 benen kreeg het paard een opgesloten gevoel. Als hij hierna de teugels los liet voelde
 het paard zich zo vrij dat hij begon te ‘dansen’. In de 14e eeuw werd er meer aandacht  
 besteed aan het trainen van paarden. De hogeschool ontstond en was vooral populair 
 bij de hoge adel. In 1532 werd er een academie opgericht door Frederico Grisone. Hij
 gebruikte gruwelijke methoden om zijn paarden tot bepaalde kunsten te dwingen. Zo
 martelde hij de dieren en gebruikte extreem scherpe bitten. 

 Gelukkig beseften veel mensen later dat dit een verkeerde manier was geweest. Er kon
 veel meer bereikt worden met beloning dan met straf! In 1733 schreef Françoise de La
 Guérinière een boek waarin hij alle gangen en dressuuroefeningen beschreef. Vooral het
 afremmen van paarden door kleine ophoudingen en het schouderbinnenwaarts rijden
 waren belangrijke uitvindingen. De eerste keer dat er dressuur werd gereden tijdens de
 Olympische Spelen was in 1912.



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



  Paardenweetjes

Oormassage  
Nerveuze en wat onrustige paarden 
worden vaak rustiger als je één van de 
oren gaat masseren. Het is wel belangrijk 
dat je het paard rustig en vriendelijk 
benadert. Voorzichtig met de hand naar 
het oor toe gaan, bijvoorbeeld strelend 
over de hals en rustig toespreken en dan 
voorzichtig naar boven richting het oor. 

Zachtjes het oor vast nemen en naar 
beneden knikken en stilletjes kneden.
Zelfs paarden die liever niet aan hun hoofd 
worden aangeraakt kunnen vaak genieten 
van een oormassage. Er wordt zelfs 
gezegd dat zo’n oormassage de pijn bij 
koliek kan verminderen en bij merries 
een rectaal onderzoek in verband met 
drachtigheid vergemakkelijkt. Ga dit niet 
zelf uit proberen zonder deskundige 
begeleiding! 

Moet ik tijdens een rit stoppen als 
mijn paard moet mesten?   
Blijkbaar zijn er verschillende meningen 
over het al dan niet stoppen tijdens het 
rijden als het paard moet mesten. 

Als je een paard in de weide observeert, 
zal je merken dat je beide mogelijk-
heden ziet. Het paard stopt met bewegen, 
spreidt zijn benen een beetje voordat hij 
de staart wat wegdraait en begint te 
mesten. 

Datzelfde paard kan even later tijdens het 
grazen of het draven mesten zonder ook 
maar een beperking in zijn beweging te 
zien.  

Paarden die de keuze hebben doen het dus 
beide.

Goocheltruc. Zo laat jij je paard ver-
dwijnen...   
Een goochelaar, we hebben er allemaal 
wel eens eentje aan het werk gezien. De 
verdwijntruc met een duif of konijn is een 
act die tot de favorieten behoort. Jij zult 
niet de enige zijn die zelf eens wat trucjes 
heeft ingeoefend met de goocheldoos die 
je voor je verjaardag kreeg.   

Eén van de meest bekende goochelaars is 
wel Harry Houdini (1874-1926). Hij wilde 
eens een stapje verder gaan en een paard 
laten verdwijnen. Er werd een hele show 
rond gemaakt terwijl het publiek gespan-
nen toekeek. Houdini reed zelf gekleed in 
een blauw uniform, terwijl zeven in het wit 
geklede personen te paard om hem heen 
reden. Op een gegeven ogenblik werd 
er een grote waaier voor Houdini en het 
paard gehouden. 
Nadat de waaier werd ingeklapt bleek 
dat Houdini en zijn paard verdwenen 
waren. Het verbaasde publiek was onder 
de indruk geweest, ware het niet dat een 
oplettende kijker het aantal paarden had 
geteld. Na het wegnemen van de waaier 
telde hij ineens 8 in het wit geklede ruiters 
in plaats van 7. Het blauwe uniform van 
Houdini bleek van papier te zijn. Hij had 
het vlug aan stukken gescheurd, waardoor 
de witte kleding die hij onder het uniform 
droeg zichtbaar werd en Houdini normaal 
niet zou opvallen tussen de zeven andere 
in het wit geklede ruiters. 

Houdini had gehoopt dat niemand zo alert 
zou zijn om de paarden te tellen. Jammer 
voor hem was er één persoon die dat wel 
deed...  Zo weet jij nu in ieder geval hoe 
jij je eigen paard kunt laten verdwijnen! 
Tip voor de uitvoering: gebruik zoveel 
mogelijk paarden zodat natellen moeilijk 
wordt :-)



De meesten van jullie zullen hem wel al hebben gezien hij is bijna niet te missen op stal:
de nieuwe aanwinst van onze manege, KEVIN, een prachtig KWPN tuigpaard.

Kevin is een 19 jaar oude (vos)ruin en 
hij komt uit Udenhout. Hij is heel lief en 
heel sterk.

Kevin heeft in de korte tijd dat hij op de 
manege is al heel wat fans gekregen!

Nieuw op stal:
Kevin



Warm/koud buffetten
Broodjes service
Maaltijd service
www.chefgj.nl
06 - 50 94 87 22

Oproep:
Kapstok in de foyer leegmaken

Namens Frank hierbij een oproep om, als je nog spullen hebt hangen aan de kapstok in 
de foyer, deze weg te halen.

De kapstok hangt vol met spullen die er steeds maar blijven hangen. Frank zal die bin-
nenkort weghalen. Dus heb je daar nog spullen hangen, neem ze dan mee naar huis.

Alvast bedankt!

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Het Capje
Hoi allemaal! Ik ben Lisanne de Goede en ik ben 14 jaar. Ik zit 
in havo 3 van het Sint Joris College. Ik rijd nu bijna 3 jaar op de 
manege, en ik vind het hartstikke leuk! 

Ik rijd op dinsdag in de les van Janneke van 
5 tot 6, een heel leuke en gezellige les! 
Naast paardrijden doe ik ook aan hockey en 
hou ik er van om leuke dingen te doen met 
vriendinnen. 

Ook vind ik het heel leuk om aan wedstrijden 
mee te doen, zoals behendigheid, pas-de-
deux of FNRS proefjes. Ik geef me bijna 
altijd op! Ik vind eigenlijk alle paarden wel 
leuk om op te rijden! 
Op de foto zie je mij met Prada. 

Groetjes Lisanne. 

Ik geef het Capje door aan Laura Blankers!

Prada
Hallo Butsmutsjes, Vanaf de eerste keer dat ik al bij Prada in stal stond en 
op haar mocht rijden, ben ik 
helemaal weg van haar. En 
dat komt niet alleen door haar 
ongelooflijk mooie 
verschijning, maar ze is ook 
nog eens ontzettend lief. En 
ondanks dat ze nog wat moeite 
heeft met de rem en een vast 
tempo aan te houden, rijdt ze 
ook echt fantastisch! 

Voor de mensen die van een 
redelijk pittig, maar lief paardje 
houden, is Prada ideaal.

Ik weet in ieder geval zeker dat 
ze mijn hart heeft gestolen en 
ik hoop dan ook nog lang  veel 
plezier met Prada te beleven! 

Groetjes Kim Hanssensd
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Hallo ik ben Femke en ik heb een pony IBN. Mij werd gevraagd of ik een stukje over IBN 
wou schrijven. Daar komt ie dan:

Naam: Ibn Ahkaan
Geboren:1996
Ras: Arabische rijpony
Geslacht: ruin
Hoogte: 1,43
Kleur: vos

IBN die is heel erg braaf. Ik spring ook met IBN. Alleen IBN heeft twee dingen hij mist: 
3 ondertanden en ik geef hem als beloning altijd wortels en appels en ik moet die altijd 
snijden, omdat hij niet kan afbijten en hij heeft een cyste in zijn straalbeen (gat in zijn 
bot). Ik hoop dat ik IBN nog lang mag houden.
Doei!! Gr van Femke en IBN.

Femke en Ibn



Orlando
Hallo Allemaal,

Inmiddels staat Orlando al weer een half jaartje op de manege. Hij heeft het hier prima 
naar zijn zin en het is echt een ontzettende lieverd!
Ik rij al vanaf mijn 12de jaar hier op de manege en ben altijd met veel plezier gaan rij-
den. De droom om een eigen paard te hebben heeft altijd bij mij gekriebeld. 
Inmiddels ben ik 26jaar en na veel overleg met mijn vriend, mocht ik mijn droom waar 
gaan maken. Ik ging op zoek naar een eigen paard! 

Tja en daar sta je dan….. Zoals jullie weten heb ik eerst een zwarte merrie gekocht. Ik 
wist dat het een pittig paardje was en dat er wel wat streken in zaten. Maar ze reed echt 
alle 4 de keren wel zo fijn. De eerste 2 dagen dat ze op de manege was ging het redelijk 
we dachten ze moet nog even wennen. Maar helaas het werd van kwaad tot erger! Ik 
had geen zin om te verongelukken en voelde voor het eerst ook weer de schrik tijdens 
het paard rijden op komen. 

Met veel verdriet heb ik de 
knoop moeten door hakken en 
had ik de keus om de merrie te 
ruilen tegen een 14jarige ruin 
(Orlando). 

Zonder hem gezien te hebben 
en zonder te weten wat voor 
paard het was heb ik de 
verkoopster opgebeld en gezegd 
dat de ruil maar door moet gaan. 
Op donderdag avond kwam ze 
de paarden omruilen. Ik wilde 
graag meteen rijden dus 
Orlando kreeg meteen de vuur-
doop en moest gelijk mee de 
springles in. 

Nou en dat heeft hij super ge-
daan! Hij was heel braaf en heeft 
geen stap (nu nog steeds niet) 
verkeerd gezet!



Ik merkte wel dat hij voor mij ‘moeilijk’ te rijden was. En dat heeft op het begin wat 
twijfels en strubbeling gegeven. Maar ik heb niet opgegeven en ben lessen gaan nemen. 
Weer van het begin af aan bij Eefje aan de longeerlijn ZONDER beugels en teugels. Eefje 
nog bedankt voor de ontzettende spierpijn….maar ik heb wel leren zitten, tijdens het 
rijden! 

Het was een geweldige ervaring want Orlando werd met de dag fijner om te rijden. 
Inmiddels zijn Orlando en ik helemaal aan elkaar gewend en beleef ik veel plezier met 
hem! Zodra ik op stal al naar Orlando roep wordt hij helemaal blij en wordt ik vriendelijk 
door hem terug gegroet. Hij is namelijk een echte knuffelkont!! Alles wordt door hem 
schoon gelikt en hij legt graag z’n hoofd even op mijn schouder om te knuffelen. 

Zoals sommige van jullie ook wel al gezien hebben ben ik enthousiast met het springen 
bezig. Orlando doet dit namelijk heel erg goed en je kunt aan hem zien dat hij het ook 
echt leuk vindt! Hij springt altijd en neemt mij gewoon mee. Dat vond ik op het begin 
nogal eng, maar Janneke heeft me over de schrik heen geholpen. Nu staan we staan ie-
dere week weer te ‘springen’ voor onze volgende springles! We hebben zelfs al een aantal 
keer mee gedaan met het oefen springen op woensdag en ben de 1ste keer zelfs 3de met 
hem geworden! 

Groetjes Danielle en Orlando



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen per 1 juli 2011
De kwartaalkaart bevat 13 lessen (in het 3e kwartaal 10 lessen) en is geldig in het 
betreffende kwartaal. Voor een les die 24 uur vantevoren wordt afgemeld, krijg je een 
tegoedbon. Deze dient in hetzelfde kwartaal te worden gebruikt. Er worden elk kwartaal 
speciale inhaallessen voor de tegoedbonnen ingepland.

Indien je 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 rekeningnr. 

10.11.82.287 t.n.v.: Eindhovense Manege.

Verenigingstarieven 2011
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) 3,35 *
KNHS basisafdracht 15,90 *
KNHS abonnement Paard & Sport 29,90 *

*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 176,50
kwartaalkaart aut. incasso 172,00
Losse les  18,00

Senioren
kwartaalkaart bank/contant 205,50
kwartaalkaart aut. incasso 200,50
Losse les  21,00

 

Privélessen (per uur)
Privéles manegepaard 60,00
Privéles manegepaard half uur      35,00
Privéles eigen paard/pony 40,00
Privéles gezamenlijk (2 pers.) 65,00

Buitenrit op zondag 10.00-12.00 uur
Losse rit 26,00
10-rittenkaart 230,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 315,00
Pony per maand - boxje 267,00
Grondstoftoeslag per stalling 15,00





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.
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