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Bestuursmededelingen 
Als deze Chambrière op de deurmat ploft is de feest-
avond, voor de vrijwilligers van de VEM, alweer achter de 
rug evenals de Algemene Leden Vergadering. 

Ik beschik niet over een glazen bol om in de toekomst te 
kunnen kijken maar voorspel, tijdens het schrijven van 
deze bestuursmededeling op 14 januari, dat de feest-
avond van 21 januari erg geslaagd is en dat er op de ALV 
van 6 februari weinig VEM leden aanwezig zijn geweest.

Jammer want het bestuur van de VEM  heeft verant-
woording afgelegd van de periode 2011 en de plannen 
gepresenteerd voor 2012 met de statutenwijziging zoals 
opgelegd door de KNHS.

Ad Kuipers
voorzitter VEM



Zandhappers
22-12 Julian Lofstrom j
23-12 Tiny Monsieurs s
24-12 Julia v. Bree   j
28-12 Eline v. Leiden      j
30-12 Nona Kassenaar    j
30-12 Tiny monsieurs    s
31-12 Dille Seunties    j
02-01 Monique v.d Sande s
03-01 Debbie v. Dorst     s
03-01 Pollyanna Hein    s
03-01 Benny Borghaerts   s
04-01 Nienke Rasenberg   j
04-01 Anna Barnasconi    j
04-01 Antonio v. Tuijl       s
05-01 Valerio Zerbi 2x   s
06-01 Kitty v.d Ploeg     j
07-01 Lydia v. Oostenbrugge  j
07-01 Medina v. Rooy     j
11-01 Audrey Gruszka     j
11-01 Eline v.d Peet     j
12-01 Monique Verhagen s
12-01 Sydney Oosterbosch    j
13-01 Ilse Peter     j
13-01 Kitty v.d Ploeg   j
13-01 Maud Wijma     j
13-01 Julia v. Tilburg    j
13-01 Nona Kassenaar     j
13-01  Marscha v. Erp    s
14-01  Jeremy Hendriks    j

Agenda
11 maart 2012 FNRS Dressuur

8-9 april 2012 Paasritten

14-15 april  KNHS springen pony’s

22 april 2012 Verrassingswedstrijd

30 april 2012 Oranjeritten

11-13 mei 2012 KNHS springen paarden

13 mei 2012 FNRS Dressuur

17 mei 2012 Ochtendglorenrit

27-28 mei 2012 Pinksterritten

2-3 juni 2012 KNHS dressuur
  pony’s/paarden

9-10 juni 2012 KNHS springen paarden

16 juni 2012 Lustrum 85 jaar

1-5 juli 2012 Ponykamp

14-15 juli 2012 KNHS springen paarden

28-29 juli 2012 KNHS Kür op muziek

4-5 aug 2012 KNHS springen paarden

11/12 aug 2012 Ruiterweekend jeugd

24-26 aug 2012 KNHS Springen paarden 
 
31 aug - 1-2 sep KNHS Springen pony’s 
 
15-16 sep 2012 KNHS Dressuur/
  Springen paarden 
 
28-30 sep 2012 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



  Slipjacht

7 januari 2012 - 4de editie Slipjacht Waalre

Het heeft de hele week geregend met zeer sterke windvlagen, de vooruitzichten qua weer 
waren dan ook niet veelbelovend voor de 4de editie van de slipjacht te Waalre in samen-
werking met de Eindhovense Manege.
Wij, de Veluwe Hunt, hebben 2 weken moeten wachten en veel ruiters van Manege van 
de Pol een heel jaar. We hadden er veel zin in en wat krijg je dan, een prachtige dag met 
veel zon en geen regen kortom een geweldige dag.
Evenals vorig jaar was de ontvangst in de Wolderse Wever geweldig. Er waren 33 
paarden en ruiters in het veld 
en veel volgers, wat bij de meet 
rond de kiosk een mooi 
gebeuren is en met de kerststal 
op de achtergrond is het plaatje 
compleet.
Vanaf de meet gaan de honden 
in pack met alle paarden naar 
het begin van de slipjacht, hè 
waarom stoppen we al na 200 
meter?  Een van de dames van 
de equipage heeft een sanitaire 
stop nodig en wij wachten gewoon.

Maar wat is een slipjacht eigenlijk? 
Een slipjacht is een nagebootste vossenjacht. Onze honden, de meute, zoeken het spoor 
dat van te voren is neergelegd en werken dit uit. Als ze het spoor gevonden hebben gaan 
ze het spoor “full cry” en heel enthousiast uitwerken. Achter de honden komen de ruiters 
en amazones, zij genieten van het spel van de honden. 
Daarom is een sliptrekker ook zo belangrijk, hij kan een dag doen slagen of falen. Onze 
sliptrekker Paul van Herten kent de klappen van de zweep en maakt het voor de honden 
en dus ook voor de ruiter niet te makkelijk en soms extra moeilijk waardoor het 
aantrekkelijk blijft om mee te rijden. 

Tijdens de eerste run was al snel te zien hoeveel het geregend had, de honden leken wel 
zeehonden door al dat water. De ruiters gedroegen zich perfect, het verzoek om niet door 
de weilanden te gaan is door eenieder gehouden. Het aanschouwen van de honden door 
de waterlanden was ook een mooi gezicht. Het was een lange maar zeer mooie run met 
in het begin akkers maar ook door mooi open bos.

Nadat de honden zijn gecheckt gaan we de Eindhovenseweg over voor de inzet van de 
2de run over de hei, met her en der een berkenboom is het alsof je door een schilderij 
rijdt, echt fantastisch. De honden dansend over de hei met het zonnetje in de rug, wat 
is het leven van een jachtruiter toch mooi. Door het rustige tempo konden wij als ruiters 
alle mooie dingen van de natuur in ons op nemen.

 
“Wat is het leven

van een jachtruiter 
toch mooi”



Vervolgens kwamen we, via een prachtige boom bij Teunissen, bij de break bij Frans & 
Gerda van Herten.

Na een welverdiende rust voor paard, hond en ruiter gingen we voor de 3de run de natte 
akkers weer op. Op naar de Eindhovense Manege. Er was in deze run een stukje bos 
dat redelijk onbegaanbaar was maar ik ben er toch doorgegaan, heel erg gaaf om dat te 
doen. Het toetje van de slipjacht was met z’n allen door het water, de honden samen met 
de ruiters, een prachtig gezicht voor de toeschouwers.

Op het moment dat we de manege binnen kwamen begon het weer te regen, dit kan 
geen toeval zijn, want je krijgt wat je toekomt. Onder het genot van een heerlijk glaasje 
hebben we de dag doorgenomen en nogmaals beleefd en hoe later op de avond hoe ho-
ger de boom bij Teunissen werd. Ik kijk met veel plezier uit naar de 5de editie van deze 
slipjacht en graag wil ik heel het slipjacht comité onder de bezielende leiding van 
Ad Kuipers bedanken voor hun inzet om te komen tot dit mooie evenement.

Bedankt! 

Met vriendelijke groet,
Johan Wijnen

Op de kleurenpagina’s in dit nummer zie je een foto-impressie van de slipjacht, daar zit 
ook een mooie foto van Johan bij (middenpagina linksonder).

 Weetjes over de
Slipjacht

  De ruiters die lid zijn van de Veluwe Hunt jachtvereniging dragen tijdens de jacht een
  speciaal tenue. De heren dragen een rode jachtrok met gele kraag en de dames een
  blauwe jachtrok met gele kraag. Ruiters die geen lid zijn dragen een zwarte jachtrok
  of rijjas.

  De sonneurs zijn de jachthoornblazers die tijdens de slipjachten van zich laten horen.
  Ze treden ook op bij andere evenementen. De sonneurs van de Veluwe Hunt gebruiken 
  de Franse trompe de chasse, een grote hoorn met een weids timbre dat goed hoorbaar
  is in de bossen.

  Oorspronkelijk gebruikten jagers jachthoorns om elkaar signalen te geven in het veld.
  Voor allerlei situaties bestonden aparte signalen, zoals welk type wild was gesignaleerd,
  de looprichting, etcetera.
 
  Na verloop van tijd zijn er korte composities ontstaan geïnspireerd op deze jacht-
  signalen. Deze composities worden tijdens menige jacht over het jachtveld ten
  gehore gebracht. Dit voegt een extra dimensie aan het jachttafereel toe.
  van de sonneurs zie je ook een foto op de kleurenpagina’s



Ster van de stal: Loes

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

Hallo paardrijdertjes!
 
ik ken Loes al vanaf dat ik op deze manege rijdt (3 jaar).
Het is echt een hele lieve pony. Je hoeft Loes niet aan te 
sporen, want ze gaat vanzelf vooruit.
Ik vind Loes heel leuk, omdat het een snel ponytje is en lekker 
ondeugend. Ik zou graag wel vaker op Loes willen rijden. Loes is echt een schat van een 
pony, ze heeft een mooie lichtbruine kleur en haar manen zijn heel mooi. Ook al is Loes 
al best oud, ze gaat nog steeds heel snel.
groetjes van Anne-Belle Steggerda

Loes is een fijn gehoorzaam paardje, als het verkeerd gaat is het wel door de hulpen van 
de ruiter. Zoals ook bij mij enkele jaren geleden. We hadden springles over balkjes (op 
de grond), alles verliep zoals het hoorde, en mijn aandacht en aansporingen verslapten. 
Dus Loes stopte de volgende keer voor de balkjes pardoes en.... daar hapte ik zand.
Maar de volgende keer in de les over de balkjes ging het goed. Zo, Loes bedankt, ik zal 
nu wel blijven werken. Ik hoop nog lang met je te mogen rijden.
Marleen 
(hierboven zie je een foto van Marleen met Loes)



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

“Familie Ras op de Eindhovense manege”

Beste lezers,

De vaste bezoekers van de Eindhovense manege zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben, 
er zijn een aantal nieuwe paarden en een pony op stal aanwezig. Samen met de over-
gang van deze edele viervoeters zijn natuurlijk ook de berijders nieuw op de manege. 
De redactie van de Chambrière vroeg mij of het mogelijk was iets over ons gezin te 
schrijven, daar wij één van de 4 nieuwe gezinnen zijn die de overstap vanuit “Manege de 
Molenberg” te Leende, gemaakt hebben.

Mijn naam is Toon Ras, samen met mijn vrouw Margreet heb ik 3 dochters. Lonneke is 22 
jaar oud, Klaartje is 20 jaar oud en Fransje is 15 jaar oud. Margreet werkt al 30 jaar bij 
het ROC Eindhoven, waar ze zorgcoördinator is van een aantal afdelingen met de richting 
bouw. Zelf ben ik eigenaar van Vakwerk Uitzendgroep BV, een uitzendbureau in Valkens-
waard, waar momenteel, afhankelijk van het seizoen, tussen de 500 en 900 mensen 
werkzaamheden verrichten.

Wij zijn woonachtig in Valkenswaard en behalve onze oudste dochter wonen de andere 
twee dochters nog gezellig thuis.

Nieuw op de manege:
Familie Ras



Lonneke volgt een opleiding tot bloemist, Klaartje is fulltime bij ons in het bedrijf werk-
zaam, en Fransje volgt de praktijkschool van het Pius X college te Bladel. Ze volgt daar 
de richting “dier” en het is de bedoeling dat ze vanaf januari, als stagiaire, aan de 
Eindhovense manege verbonden is.

Persoonlijk ben ik op 6 jarige leeftijd met paarden in aanraking gekomen. Ik had familie, 
zonder kinderen, die in Luijksgestel paarden en pony’s verhuurden aan vakantiegangers 
die in de regio verbleven. Meestal bestond dit uit een rit met een aanspanning waarmee 
ik, al op erg jonge leeftijd, groepen vakantiegangers door de Kempische natuur mocht 
rijden. Ook excursies naar de brouwerij in Dommelen stonden wel eens op het 
programma.

Daar mijn vrouw Margreet in het begin van onze relatie liet merken bang te zijn voor 
paarden, was dit voldoende reden om te stoppen met de paardensport. Gelukkig kwam 
onze jongste dochter, na het beoefenen van allerlei hobby’s, met het idee naar de 
manege te willen. Ze ging pony rijden op manege de Molenberg te Leende waar ze van 
Tonny van de Laar haar eerste lessen kreeg. Na een half jaar kochten wij haar eerste 
pony Lenny waarmee ze kringkampioen in de L1 is geworden. 

Fransje is 3 keer naar de 
Brabantse kampioenschappen 
dressuur geweest en heeft het tot 
de klasse M1 geschopt. Dit onder 
leiding van Miranda van Mierlo, 
eigenares van stal Opperheide te 
Valkenswaard. Daar hebben we 
ongeveer 3 jaar op stal gestaan en 
in die periode heeft Fransje diverse 
pony’s gereden.

Na verloop van tijd zijn we terug gegaan naar manege de Molenberg en hebben een 
paard aangeschaft. Ik werd daar voorzitter van Rij- en jachtvereniging de Molenberg en 
vormde een gezellig bestuur met Dominique van der Kruijs en Antonio van Tuijl. De 
verkoop van de manege deed ons besluiten over te stappen naar de Eindhovense 
manege.

Wij voelen ons bijzonder thuis op ‘de Eindhovense’ en hopen hier nog jaren te vertoe-
ven. Fransje komt bijna dagelijks op onze merrie Donnaline rijden en onlangs heb ik zelf 
ook weer eens in het zadel mogen zitten. Gelet op mijn slechte rug zal dit echter geen 
wekelijkse bezigheid worden. Wij danken Judith en haar personeel voor de geweldige 
ontvangst en de perfecte uitleg van de spelregels op de manege. In de foyer bij Jenneke 
en Frank hebben wij het erg naar onze zin, ook kijken wij uit naar de springwedstrijden 
welke straks op woensdagavond weer gehouden worden. Deze bezoeken wij immers al 
jarenlang en samen met het bezoeken van de slipjachten van de Veluwe Hunt hebben we 
zodoende onze paardensportagenda behoorlijk gevuld.

Met vriendelijke groet,
De familie Ras

“wij voelen ons 
bijzonder thuis op 
‘de eindhovense’ ”























Oproep
Dit jaar bestaat de Vereniging Eindhovense Manege 85 jaar! Natuurlijk gaan we daar in 
de Chambrière ook aandacht aan besteden. Hoe lang ben jij al lid? Ben je net lid 
geworden of ben jij iemand die al heel lang lid is? We horen graag jullie verhalen.

Ook zijn we op zoek naar oude 
anekdotes en oude foto’s.

Dus, ben jij een nieuw lid of loop je al 
heel wat jaren mee, of misschien ken je 
nog wel een oud-lid die iets leuks kan 
vertellen, laat het ons dan weten.

Het kan natuurlijk ook zijn dat je met 
vragen zit over de VEM en dat je die 
graag beantwoord zou zien in de 
Chambrière. Ook die vragen zien we 
graag tegemoet.

We hopen dat we met jullie hulp een duik 
in het verleden kunnen nemen en ook 
dat we het ‘hier en nu’ kunnen 
bespreken.

We zien jullie reacties graag tegemoet 
op:
redactie@eindhovensemanege.nl
Alvast bedankt!

Afscheid

Op 1 februari is Martin van den 
Broek overleden. Martin was vele 
jaren een vertrouwd gezicht op de 
manege, hij heeft lang les gegeven 
op de dinsdagavond om 21.00 uur. 

Wij wensen familie en vrienden van 
Martin veel sterkte toe.



De maandaglessen

Op maandag worden er 4 lessen gegeven door Trudy, van 16.00 tot 20.00 uur. Er rijden 
gemiddeld zo’n 32 jeugdleden en om 19.00 uur rijden er ook pensionklanten mee. Je ziet 
hieronder een paar foto’s van de maandaglessen.

Hey allemaal,
Wij rijden samen in de les op maandag van 5 tot 6. We hebben altijd lol met Trudy 
tijdens de lessen. Ze geeft ook goede en leuke opdrachten. Ook rijden we altijd op leuke 
en lieve paarden.

Trudy is soms wel een beetje streng maar dat vinden wij niet zo erg want wij vinden dat 
we daar juist iets van leren. Nadat we lekker hebben gereden zadelen wij onze paarden 
af en poetsen we ze goed. En daarna gaan we lekker naar huis en gaan we eten.
Groetjes,
Emma en Roos



Slipjacht door Myriam

Beste lezer,
Op 7 januari 2012 heb ik meegefietst met 
de Slipjacht. Ik ben gevraagd om hier een 
stukje over te schrijven. 

Vanaf half 11 ‘s ochtends werden de 
volgers verwacht bij café ‘de Wolderse 
Wever’ in Waalre. Rond half 12 kwam ik 
aan, al bijna bang dat ik te laat zou zijn. 
Daar hoefde ik zeker niet bang voor te 
zijn, want de meeste heren zaten nog 
gezellig aan de neut en nog lang niet alle 
paarden waren gearriveerd. 

Nadat alle paarden en honden waren 
aangekomen begon de openingsceremonie 
op de markt in Waalre. Volgens de traditie 
begint de jacht met jachtliederen die op 
een soort van  trompet (Hunting Horn) 
gespeeld worden, daarbij wordt door de 
ruiters de heildronk voor een goede jacht 
gedronken en daarna kunnen de ‘jagers’ 
op pad. Dit jaar zijn ze overigens niet 
gezegend door de pastoor, omdat die pas 
een dag later zelf werd ingezegend.

Een groep volgers was op de fiets en 
een groep was met de auto. Er was geen 
kaart, want de route was op het laatste 
moment veranderd, maar het was mak-
kelijk genoeg om achter ‘de fiets met het 
oranje vlaggetje’ aan te fietsen.

Het was prima weer en we fietsten 
richting het zuidwesten Waalre weer uit, 
waar we in de verte de slipjacht zagen. 
Een poosje later kwamen we de jacht 
tegen bij een boerderij, waarbij er over 
de slootjes werd gesprongen. Het was 
duidelijk dat de boer er niet helemaal op 
gerekend had want een gedeelte van de 
jachthonden kwam daar een groep ganzen 
tegen. Een boze Master heeft de honden 
weer bij elkaar weten te krijgen en 

hoewel de fietsgroep nu wat uit elkaar was 
gevallen, wegens ruw terrein, kwamen we 
elkaar in het bos weer tegen. 

Bij het Achtereind konden we de 
paarden van dichtbij zien springen, een 
heel mooi gezicht. Toen was het tijd voor 
een “sherry”stop voor zowel de ruiters 
als de volgers bij de ouders van Paul (de 
vos), hier kon iedereen een beetje 
bijkomen en van de warme chocomelk 
met broodjes genieten.  

Zelf heb ik toen afscheid moeten nemen, 
omdat ik ‘s avonds weer dienst had. Ik 
heb mij laten vertellen dat ook het einde 
van de jacht, met de ‘kill’ op de manege 
de moeite waard was om bij te zijn. 

Volgend jaar kom ik zeker weer kijken,

groeten,

Myriam

hiernaast zie je een foto van Myriam (met 
fiets) tijdens de slipjacht

de foto’s van de jacht zijn gemaakt door 
Monique van Uden en Caroline Hoosemans









Foto’s van Yvonne van Velzen en haar paarden, lees het interview met haar



Interview met Yvonne van Velzen

Hoi Yvonne, voor de mensen die jou nog niet kennen, kun je jezelf even voor-
stellen?
Ik ben Yvonne van Velzen, 26 jaar oud, geboren in Rotterdam, opgegroeid in 
Numansdorp en nu woonachtig in Goirle (naast Tilburg) samen met Ruud. 

Wat is jouw functie hier op de manege? 
Ik ben bedrijfsleider van de Eindhovense Manege. Samen met Judith zorg ik voor de 
voortgang van de manege. Zo zorg ik o.a. voor de personeelsplanning en –aansturing, 
promotie, werven van nieuwe klanten, voorraadplanning (hooi, stro, voer), paardenzorg, 
te woord staan klanten, websitebeheer (samen met Ben Laauwen), administratie 
betalingen, organisatie van activiteiten (ponykamp, open dag etc.) en alles wat er op 
mijn pad komt.

Hoe lang werk je al op onze manege?
Sinds juni 2011.

Heb je zelf een eigen paard?
Ik heb een bonte KWPN merrie van 13 jaar, Pearl (zie foto linksboven). Ik rijd af en toe 
KNHS wedstrijden. Op dit moment rijd ik M1 dressuur. Springen vind ik ook erg leuk, 
maar daar heb ik niet veel ervaring mee!

Heb je veel tijd over om zelf te rijden?
Ik maak tijd om zelf te rijden. Als ik verder wil komen dan de M1, dan moet ik wel 
regelmatig trainen. Ik rijd nu gemiddeld 4-5 keer in de week.

Ben je al van jongs af aan met paarden bezig?
Toen ik wist wat een paard was, wilde ik al paardrijden. Ik was (en ben nog steeds) 
helemaal verliefd op de edele viervoeters! Op mijn 8e ben ik gaan paardrijden bij Manege 
de Mustang in Zuid-Beijerland. Hier heb ik een jaartje gereden. Toen kreeg ik een 
verzorgpony, een haflinger, Wilma! Hier heb ik mee gereden tot ik 13 jaar was. 
We gingen verhuizen naar Tilburg. Hier heb ik nog enkele verzorgpony’s en paarden 
gehad, tot ik mijn eigen haflinger kreeg, Waldorf!! Echt een superbeest en hij kon sprin-
gen als de beste (voor een haflinger dan ;-) )! (zie foto linksonder).

Op mijn 17e heb ik Waldorf verkocht omdat ik diergeneeskunde wilde gaan studeren. Dit 
heb ik maar liefst een week gedaan! Antwerpen was toch niks voor mij. Ik ben naar de 
HAS Den Bosch gegaan. Dit bleek een hele goede keuze! Ik miste het hebben van een 
paard enorm en heb toen Oililly gekocht (zie foto rechtsboven). Een lieve volbloed mer-
rie. Hier heb ik heerlijk mee gereden maar kon niet ver komen in de dressuur- of springs-
port, ik reed toen al af en toe op Pearl die bij ons op stal stond in Hilvarenbeek. 

De vorige eigenaresse wilde Pearl verkopen. Ik heb haar toen gekocht en Oililly verkocht 
aan iemand die er lekker recreatief mee ging rijden. Ik heb Pearl nu nog steeds, al 4,5 
jaar denk ik.



Carin Kees
Willaertplein 10
5654 LN EINDHOVEN

Telefoon: 040-2570876

www.cvsruitersport.nl

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 19.00 uur
Di t/m do 10.00 - 19.00 uur
Vrijdag 10.00 - 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



Wat heb je gedaan voordat je hier op de manege kwam werken?
Tijdens mijn studie aan de HAS Den Bosch heb ik veel mensen leren kennen. Ik zat in het 
bestuur van de studieclub HAS Hippique, waar ik later voorzitter van werd. Ik stuurde op 
diverse evenementen (Indoor Brabant, Hengstenkeuring, Horse Event etc.) de studenten 
aan. 

Mijn stages heb ik gelopen in Engeland bij Dressage at Hickstead en bij Academy Bartels. 
Bij dit laatste bedrijf ben ik blijven plakken. Hier heb ik ook naast mijn studie gewerkt 
als projectmanager van de Hippische Ondernemer. Ik organiseerde het Hippische Onder-
nemers Congres in Deurne en hielp o.a. bij de voorbereidingen van Horse Event, Animal 
Event, Global Dressage Forum en nog vele andere evenementen van Academy Bartels. 
Hier heb ik dan ook super veel geleerd!

Als afstudeeropdracht aan de HAS mocht ik deelnemen aan “Topklasse Ondernemer”. 
Enkele studenten kregen de kans om zo een bedrijf op te zetten met behulp van ervaren 
docenten en professionals. Mijn bedrijfje “Horse Works” is toen tot leven gekomen. Ik 
organiseerde en ondersteunde evenementen in de paardensector. Daarnaast heb ik paar-
denbedrijven (waaronder ook maneges) advies gegeven. Om ervaring op te doen heb 
ik nog een jaar bij een accountantskantoor gewerkt! Hier heb ik ontzettend veel geleerd 
over de financiële kant van het hebben van een bedrijf of het runnen van een manege. 
Vorig jaar kwam ik Peter Scheer tegen en hij zocht misschien nog iemand die hem kwam 
helpen op de manege, omdat Eefje weg zou gaan. Toen ben ik langzaam de manege in 
gerold en gebleven!

Hoe vind je het op de Eindhovense Manege?
Ik vind het ontzettend leuk op de manege. Dit is echt een droombaan voor mij! Ik kan 
organiseren, plannen, rekenen, analyseren en toch met de paarden en mensen bezig 
zijn. Super dus!

Waar kunnen mensen jou over aanspreken? Met welke vragen kunnen ze bij jou 
terecht?
Ze kunnen voor elke vraag bij mij terecht. Over de paarden, de betalingen, de manege, 
de stalling, de lessen, etc. Al weten Trudy en Janneke meer van de lessen, ik sta ieder-
een graag te woord! Voor vragen over de horeca kun je het beste bij Frank of Jenneke 
terecht.

Welke dagen/tijden kunnen we jou op de manege vinden?
Ik ben elke doordeweekse dag sowieso op de manege en met activiteiten ook in het 
weekend. In het zomerseizoen ben ik dus regelmatig op zaterdag of zondag op de 
manege te vinden. De uren die ik werk kunnen per week verschillen, omdat ik op 
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag weleens in de ochtend, maar ook in 
de avond aanwezig wil zijn.

We zagen je laatst in 1 van de lessen meerijden op een manegepaard, doe je dat 
vaker?
Af en toe rijd ik wel eens mee in de les. Dat is nu in een half jaar een aantal keren ge-
beurd. Ik vind het leuk om te ervaren hoe onze instructeurs les geven en hoe de paarden 
rijden. Het zal in de toekomst vast nog vaker gebeuren.



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



Wist je dat ???
...de buitenstallen nieuwe bewoners hebben gekregen?
...dit een nieuwe ‘hangplek’ voor de jeugd is 
geworden?
...hier namelijk pensionpaarden van de jeugd staan 
nu?

...Judith Beurskens (die op dinsdag les gaf) zwanger 
is?
...wij dit erg leuk vinden voor haar?

...Lotte Verbakel nu naast een paard nu ook een ‘pony’ heeft?

...zij heel goed de stal kan aanvegen?

...ze namelijk gespot is met een bezem in haar hand? (echt waar!)

...er de afgelopen maand veel zandhappers zijn geweest?

...vrijdag de 13e zijn naam waar maakte met veel zandhappers?

...Wim gestopt is met lesgeven op de woensdagavond na vele jaren?

...wij dit erg jammer vinden?

...Karlijn deze lessen over gaat nemen?

...er een nieuwe activiteit is waargenomen op de manege?

...er op een donderdagavond ineens werd gewandeld met de paarden in de bak?

...dit kwam doordat het voor de paarden beter was niet te rijden op de koude bodem?

...de paardjes toch wat beweging moesten hebben?

...er daarom een wandelclubje was?

...dit een erg grappig gezicht was?

...de paarden er ook wel een beetje raar van opkeken?

...Ben soms op zijn paard zit als een wokkel?

Wat vind je het leukst aan het werken op een manege?
De afwisseling, de vrijheid, de mensen, de paarden…… (ik kan niet kiezen)!

Is er nog iets wat je zelf kwijt wilt?
Het team van de Eindhovense Manege werkt keihard om er een topmanege van te 
maken! Zonder de enthousiaste medewerkers, maar ook de gezellige klanten en 
vrijwilligers lukt dat nooit!! Allemaal bedankt!!!

Heb je nog een leuke anekdote?
Pas hoorde ik de uitspraak van een klant: “Ik moet 20 keer vallen, voordat ik kan blijven 
zitten.” Met vallen en opstaan worden we wijzer (als we maar niet te vaak en te hard 
vallen, dan is het goed).

Yvonne, bedankt voor het interview!



Een leuk boek dat er uit ziet als een plakboek maar dat toch niet is. Het boek staat vol 
met leuke paardenverhalen, fabeltjes en feitjes.
 
Boek boordevol met paardenfeitjes en weetjes.
Hoe leg je een paardenknoop om je paard veilig vast te zetten? En hoe maak je paarden-
taart?
De antwoorden op dit soort (gekke) vragen vind je in het hilarische boek ‘Paardenpraat, 
vrolijke feiten en verhalen over paarden’. Dit boek staat boordevol leuke feitjes, 
interessante fabeltjes en boeiende verhalen over paarden.
 
Van hippe kapsels tot vliegende paarden.
Zo bespreekt ‘Paardenpraat’ bijvoorbeeld de meest hippe ‘kapsels’ voor je edele vier-
voeter en kom je meer te weten over De Spaanse Rijschool, vliegende paarden en de 
samenstelling van paardenpoep. Voor fashionista’s staan er ook allerlei tips in om hun 
paard er classy bij te laten lopen. Zo geeft ‘Paardenpraat’ praktische verzorgingstips en 
wordt stap voor stap uitgelegd hoe je bijvoorbeeld de staart van je paard netjes kunt 
invlechten.
 

Een plakboek
De humoristische inhoud sluit volledig 
aan bij de uitstraling van het boek, 
het is vormgegeven als was het een 
plakboek. 

Het lijkt namelijk net of de foto’s echt 
met nietjes, paperclips en lijm op de 
pagina’s zijn vastgemaakt. Door de 
korte en bondige teksten is het (plak)
boek voor iedereen leuk om te lezen.

‘Paardenpraat, vrolijke feiten en 
verhalen over paarden’ van Gary 
Mullen is een uitgave van Tirion Natuur. 
Het boek is voor 19,95 euro o.a. te 
koop bij bol.com.

Boekentip



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

Oproep:
wie rijdt er op dinsdag???

In de Chambrières van dit jaar willen we in elk nummer een dag centraal stellen. In 
nummer 2 zal dat de dinsdag zijn. Dus als je op dinsdag rijdt of werkt of gewoon 
gezellig komt kijken, laat het ons weten en schrijf een stukje of stuur een foto in. Ook 
horen we het graag als jullie een idee hebben voor een stukje. Ook mensen die vroeger 
op de dinsdag hebben gereden zijn natuurlijk van harte welkom om een stukje te 
schrijven!
Stuur je stukje, idee of vragen naar: redactie@eindhovensemanege.nl

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Het Capje
Hallo, ik ben Laura Blankers en ik ben 15 jaar.
Ik zit op het Weredi in Valkenswaard en doe VMBO.

Ik rijd nu ongeveer 6 of 7 jaar op deze manege.
En ik vind het nog steeds superleuk, ik vind alle paarden schatjes.
Maar mijn lievelingspaarden zijn toch: Alfred, Jip en Uniek!
Ik rijd op dinsdag van 5 
tot 6 bij Janneke in de les.

Groetjes Laura

Ik geef het capje door aan 
Floor de Wolf.

Op de foto zie je
Laura met Blondy
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Indoor Brabant
De 45e Indoor Brabant wordt een bijzondere editie, van 19 tot en met 22
april zijn de Brabanthallen namelijk het decor voor twee Wereldbekerfinales;
Rolex FEI World Cup™ Final Jumping en Reem Acra FEI World Cup™ Final
Dressage.

Het is voor het eerst dat beide Finales gelijktijdig in Nederland worden
georganiseerd, dus als echte paardenliefhebber moet je er bij zijn.

Voor meer informatie zie:
www.indoorbrabant.com



 Voor Trudy
 van Maud 
 v.d. Donk

Voor Janneke
van Finette



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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