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85 jaar Vereniging
Eindhovense Manege 

 Dit jaar bestaat de Vereniging Eindhovense Manege al 
 weer 85 jaar. Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt 
 voorbij laten gaan! Dit nummer staat dan ook in het
 teken van dit lustrum en om er een feestelijk tintje aan
 te geven is het een kleurrijke uitgave geworden!

 In deze Chambrière kun je verschillende verhalen 
 teruglezen van leden en oud-leden die terugkijken op 
 hun tijd bij de Eindhovense Manege.
 Ook zie je verschillende foto’s, van vroeger en van nu. 
 Mocht je na het lezen van deze verhalen ook iets willen 
 schrijven, dan zijn je stukjes en/of foto’s natuurlijk altijd
 welkom voor één van de volgende Chambrières.

 Wil je meer weten over de geschiedenis van de Manege 
 en de Vereniging, op de website kun je daar veel 
 informatie over vinden.

 Namens de redactie feliciteren wij de Vereniging van 
 harte met dit lustrum en: 
 “Op naar het 100-jarig bestaan!”

 Bianca en Caroline



  Wilma en Monique 
lid sinds 2003

In het volgende nummer lees je het 
verhaal van Monique, Rik en Wilma over 
hun paard Nordika.

De ster van de stal in het volgende 
nummer is Pipi. Wil je iets over Pipi 
schrijven, stuur het ons: 

redactie@eindhovensemanege.nl

Misschien wil je wel een leuke tekening 
van Pipi maken, die kun je inleveren in de 
rode bus in de foyer.

  Ster van de Stal

Agenda

! 16 juni 2012 Lustrum 85 jaar !
Borrel + BBQ + Feest

23 juni   Oefenspringwedstrijd

1-5 juli  Ponykamp

7 juli  Oefenspringwedstrijd

14-15 juli KNHS dressuur/ 
  springen paarden

28-29 juli KNHS Kür op muziek

4-5 augustus KNHS springen paarden

11-12 aug  Ruiterweekend jeugd

18 augustus Oefenspringwedstrijd

24-26 aug  KNHS Springen paarden 
 
31 aug/1-2 sep KNHS Springen pony’s

15 september Afsluiting Zomer Spring
  Event

15-16 sep KNHS Dressuur/
  Springen paarden

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.



Dit jaar vieren we dat het alweer 85 jaar geleden is dat in 1927 de Vereniging 
Eindhovense Manege is opgericht.

85 jaar Vereniging Eindhovense Manege, kortweg VEM, is natuurlijk een unieke gelegen-
heid om wat te organiseren met leden en oud-leden en eens  gezellig bij te praten.
Als bestuur van de VEM willen we dit  graag doen op zaterdagmiddag 16 juni 
a.s. vanaf ongeveer 16.00 uur, onder het genot van een drankje en een hapje,  
met iedereen die in het verleden en nu de VEM een ‘warm hart’ toedraagt.

Met iedereen bedoelen we leden (jeugd en senioren), oud-leden, donateurs,  ereleden,  
sponsoren en andere pony-, jacht- en rijverenigingen waarmee de VEM allerlei 
evenementen organiseert.

Voor deze dag zijn de voorbereidingen al enige tijd bezig en het belooft een leuke middag 
te worden met diverse paardensport demonstraties gevolgd door een barbecue. 
Eén van de onderdelen is het six-bar springen waaraan zeven amazones en ruiters 
meedoen. Om de spanning extra op te voeren van deze spring demonstratie kunnen de 
aanwezigen gokken wie de winnares of winnaar wordt van deze springrubriek.  50% van 
de inleg wordt uitgekeerd als extra bonus voor de winnares/winnaar van de sixbar en 
50% wordt verdeeld  onder degene die de winnares/winnaar geraden hebben.

Eén van de tradities en specialiteiten van de VEM zijn de feesten met de daarbij 
behorende gezelligheid. De reünie wordt dan ook gevolgd door het  ‘midzomernacht-
feest’. De laatste jaren wordt dit feest traditiegetrouw gehouden in de periode dat de 
dagen lang en de nachten kort zijn.

Volg op de website van de manege (www.eindhovensemanege.nl) de meldingen die 
geplaatst worden over het programma van 16 juni.

Voor deelname aan de barbecue dien je je vooraf aan te melden via 
lustrum@eindhovensemanege.nl. 

De kosten voor de barbecue 
bedragen € 7,50 per persoon.
Wij zien jullie graag.

Bestuur Vereniging Eindhovense 
Manege

  Het bestuur
over 85 jaar VEM 85



  Frits Melgert
lid sinds 1973 85

In 1972 waren Ria en ik op vakantie in Spanje, toen we tegen de mogelijkheid om daar 
te gaan paardrijden aanliepen. We zagen echter ook hoe andere vakantiegangers die 
net zo veel ervaring hadden als wij, namelijk ook geen ervaring, al snel als een zandzak 
in het zadel hingen en niet erg blij keken. Dit deed ons besluiten om maar te wachten 
en eerst terug in Eindhoven naar lesmogelijkheden te zoeken. Dit heeft geduurd tot 26 
maart 1973, toen zijn we lid geworden van de VEM en zijn dat tot op heden nog. We zijn 
dus, zie ik tot mijn verbazing, al 39 jaar lid van de vereniging.

Nadat we een aantal jaren flink onder handen genomen waren door Nel v.d. Pol en Harrie 
Staals konden wij ook meedoen met de onderlinge wedstrijdjes die ook toen fanatiek 
verreden werden. De paarden waren natuurlijk andere, maar zeker niet 
gemakkelijker, met als favorieten Apollo, Bilonjo, Nectar, enz. Het rijden bleef ons 
bevallen ondanks de strenge discipline die toen gevraagd werd, maar dat werd 
ruimschoots gecompenseerd door de gezelligheid binnen de vereniging.

Zo rond 1982 ben ik door het toenmalige bestuurslid Theo Meijer jr. overgehaald om 
in de redactie van de Chambrière te gaan, dit heb ik een aantal jaren met veel plezier 
gedaan. We hadden een fantastisch leuk groepje als redactie met o.a. Netty Boogers en 
Marijke Schut, Paul v.d. Velden, Mariel Basemans en Antonio van Tuijl voor de fotografie. 
De kern van dit groepje is toen een aantal jaren de drijvende kracht achter de 
Chambrière geweest. We hadden zelfs speciale Chambrière-feesten. 

Tegen het einde van de 80-er jaren vond het bestuur dat er een directere band tussen 
bestuur en redactie moest komen, ik werd als redactielid in het bestuur gekozen. Vanaf  
dat moment was ik vice voorztter met Hans v.d. Molengraft als voorzitter en Tom Lieb-
regts als penningmeester. Wij 3-en bleven in die functie tot begin 90-er jaren. In deze 
periode viel het 60-jarig bestaan waar we met z’n allen een geweldig leuk feest van 
hebben gebouwd, letterlijk gebouwd, want er werd veel aan de bak gesleuteld.

Na deze periode trad Hans v.d. Molengraft af als voorzitter en volgde Erik Duffhuis 
hem op. Helaas duurde dat maar enkele maanden toen verdween Erik van het toneel 
en aangezien ik nog steeds vice voorzitter was, stond ik ineens onverwacht voor het 
voorzitterschap. Dit heb ik tot eind jaren 90 gedaan. Intussen was ik als voorzitter ook 
nog bestuurslid van de SEM. En in deze periode valt 1997, dus ook het 70-jarig bestaan. 
Wederom is dit gelukkig dankzij de inzet van een groot gedeelte van de leden een groot 
succes geworden.

Daarna ben ik vanaf 2002 tot 2011 namens de VEM binnen de gefuseerde KNHS kring-
voorzitter kring Eindhoven, lid van het regiobestuur Brabant, ledenraadslid, lid wedstrijd-
platform en lid van enkele commissies geweest. Nu ben ik nog aktief als lid van het 
bestuur van de SHEE (KNHS-wedstrijd gedeelte van de VEM ), jurylid  voor FNRS-
proeven en federatie-vertegenwoordiger van de KNHS.



Ik kan me zo voorstellen dat een aantal leden niet precies weet wat vooral die zaken 
binnen de KNHS allemaal inhouden, maar mocht er behoefte zijn aan uitleg, dan laat dat 
de redactie weten dan wil ik dat best in een artikel uitleggen.

De vraag blijft over waarom stop je ergens zoveel tijd in; dat is omdat ik het leuk vind, 
het veel voldoening kan geven en omdat ik vind dat je ergens een bijdrage moet leveren 
op vrijwilligersgebied in de gemeenschap waarin je leeft.
Groeten,
Frits Melgert

op de foto zie je Frits en Femke met hun paard Palenque

  De woensdagles
 van Lotte 85

Hoi,
Ik ben Lotte, niet zo bekend. Ik rijd op woensdag van half 3 tot half 4.
Mijn lievelingspony is Jip, omdat ze altijd zo lief is en goed luistert!
Nou ik vind het hier heel leuk! Na het rijden nog heel even paarden poetsen of zo. Ik vind 
vooral galop erg leuk!! Vooral op Jip (lekker snel :P)
Groetjes Lotte!
P.S. Sanneke vind ik ook heel erg lief!!              



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

  Doris Vosters
85

 Goedendag allemaal,

 Ik ben Doris, de dochter van Trudy.
 Uiteindelijk is mijn droom uitgekomen en mag ik hier in de les rijden op 
 woensdagmiddag.

 Het is natuurlijk best wel gaaf als je mama les geeft op een manege. Ik rijd het liefst 
 op KARELTJE, JIP en PIPI.

 Kareltje is de pony van mijn neefje, mijn neefje is 3,5 jaar oud.
 Ik vind het super leuk om op de manege te rijden samen met Memphiss en nog andere 
 kinderen.

 Ik hoop dat ik nog heel heel heel lang mag blijven rijden.
 En mijn grootste droom is dat ik een eigen pony krijg.

 Groetjes Doris  

 op de foto hiernaast zie je Trudy samen met Doris, Bo en Tim tijdens de pas de deux 
 op muziek



  Trudy Vosters-v.d. Pol
85

Hallo,
De manege bestaat alweer 85 jaar. Dit is al een hele tijd en genoeg stof om een heel 
boek over te schrijven. Daar ga ik maar niet aan beginnen want wat wij allemaal al 
meegemaakt hebben is bijna niet te geloven. Ikzelf werk nu al 27 jaar op de manege en 
nog steeds geef ik met veel plezier les.

Er zijn in al die jaren een hele hoop mensen maar ook paarden gewisseld.
Ik hoop dan ook dat er veel oude bekenden op de reünie komen. Het is heel leuk, om 
mensen die eerst bij mij in de les reden, nu na een aantal jaren weer terug te zien. De 
meeste waren toen nog een kind en zijn nu zelf moeder die hun kind komen opgeven om 
te paardrijden. Dan besef ik pas dat ook ik ouder word.

We hebben sinds kort minilessen en hierin rijden al heel wat kinderen
van onze oude jeugdleden, erg leuk is dit.

Op woensdag rijdt sinds januari mijn dochter Doris in de les. Dit vindt ze heel leuk en ook 
Bo en Tim rijden af en toe een wedstrijdje mee.

Ik hoop dat mijn kinderen net zo lang plezier hebben op de manege als dat ik het heb, 
want dan hebben ze in ieder geval een leuke jeugd gehad.

Groetjes Trudy























  Interview met
Marie-Claire Wijnen 85

Veel mensen kennen jou natuurlijk al, maar kun je jezelf nog even voorstellen?
Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen mij kent, zeker niet de mensen die ‘s avonds 
rijden want ik ben er vaak alleen met de wedstrijden. Veel mensen kennen mij met mijn 
meisjes naam, Marie-Claire van Oers. Ik ben net 52 geworden. Ik ben al bijna 30 jaar ge-
trouwd met Frans Wijnen en wij hebben 1 dochter, Valery. Valery heeft ook bijna 15 jaar 
op deze manege gereden.

De VEM bestaat al 85 jaar, hoe lang ben jij al actief binnen de vereniging?
Ik zit nu 8 jaar in het bestuur als vice-voorzitter. Vroeger heb ik ook in het toenmalig 
jeugdbestuur ELECTRA gezeten. Ook ben ik ooit nog lid geweest van de redactie van de 
Chambrière.

Wat is jouw taak binnen het bestuur?
Mijn grootste taak binnen het bestuur is het organiseren van de manegewedstrijden, 
zoals o.a. de FNRS dressuurwedstrijden, behendigheid en Sinterklaaswedstrijden. Tevens 
maak ik elk jaar de planning voor deze wedstrijden en draag zorg voor de prijzenkast 
(strikken en bekers etc.)

  Ook het mede-organiseren van het 85 jarig-
jubileum valt hier natuurlijk onder,
maar hier doet gelukkig het gehele bestuur 
aan mee. Wij willen er natuurlijk een super 
middag- en avondfeest van maken.

We zien je ook altijd als er wedstrijden 
zijn op de manege, wat is jouw taak dan 
precies?
Er valt op zo’n dag natuurlijk altijd heel veel 
te organiseren. Het begint al met de beta-
lingen te ontvangen van iedereen die zich 
ingeschreven heeft. 

Bij de FNRS dressuurwedstrijden moet je 
ook van iedereen de paspoorten ontvangen, 
alles op kaart en paspoort schrijven, etc. etc. 
De prijzen moeten uiteraard in orde zijn. De 
prijsuitreiking doen. 

Zo’n dag vergt zeer veel administratieve 
handelingen. De dag erna moet alles aan de 
FNRS doorgegeven worden. De behendigheid 
vergt minder administratie maar natuurlijk 
moet wel de uitslag kloppen en de prijs-
uitreiking gedaan worden.



Rijd je zelf ook paard of heb je vroeger gereden?
Ik ben vroeger op de oude manege begonnen met rijden. Ik weet het  jaartal niet meer 
precies maar het moet eind jaren 60 geweest zijn. Ik was een zeer fanatiek ruiter maar 
helaas heeft een auto ongeluk hier een einde aan gemaakt. In 1983 bleek dat ik stukjes 
van mijn ruggenwervels af had en als ik zou komen te vallen zou dat problemen kunnen 
opleveren. Dus je snapt wel dat ik nu nier meer durf.

Welk paard vond je fijn om 
te rijden? 
Mijn allergrootste lievelings-
paard was Rodeo. (zie foto hier-
naast) Die was heel groot en 
breed (ik heb een klein paard 
nooit fijn gevonden).

Van wie had je les?
De meeste tijd had ik les van 
Cees van de Pol. Als Cees er 
eens niet was kregen we les 
van Ali.

Aan welk paard heb je de 
mooiste herinneringen? 
Dat zijn er eigenlijk twee. Rodeo en Abendglanz. Abendglanz was het springpaard van 
Cees geweest. Hier zat ik met de springles dan ook altijd op. Maar helaas had ik geen 
aanleg voor het springen met het gevolg dat ik er zo ongeveer elke les langs lag wat mijn 
mede springruiters wel erg leuk vonden want in die tijd moest je dan op echte chocolade 
bollen trakteren. Hieronder zie je een foto van Abendglanz.

Op Rodeo ging ik altijd het 
liefste naar buiten. Dat was 
een heerlijk paard om lekker 
alleen de bossen mee in te 
gaan, was buiten super braaf 
en schrok nergens van. Bin-
nen was het een heel ander 
verhaal. Als hij de kans 
kreeg ging hij in elke hoek 
omhoog. 

Maar ja, toen had ik nog 
geen schrik en vond het 
allemaal prachtig.

Hoe ben je in het ‘paardenwereldje’ terecht gekomen?
Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. Mijn vader had paarden en was commandant van 
de landelijke rijvereniging. Hij had altijd prachtige verhalen. Dit leek mij wel iets. Dus 
toen een vriendin van mij ging paardrijden ben ik mee gegaan en eigenlijk nooit meer 
van dat virus afgekomen.



Ken jij de vorige locatie(s) van de manege en kun je daar wat over vertellen?
De vorige locatie was waar nu de waterbollen van Eindhoven staan. Die zijn denk ik wel 
bij iedereen bekend. Ik heb daar mijn eerste lessen gehad maar heel veel kan ik mij daar 
niet meer van herinneren. Wat ik nog wel weet is dat Ali en Cees van de Pol toen in een 
caravan woonden en dat er twee grote paarden (een witte en zwarte) in een box 
stonden. Ik geloof Mebu en ….

Je hebt vast heel veel meegemaakt in al die jaren? 
Ik heb inderdaad heel wat meegemaakt als je minstens 4 x per week op de manege komt 
gebeurt er altijd wel iets. Hele leuke herinneringen heb ik aan het 50 jarig bestaan. Dat is 
een ontzettend groot feest geweest van 2 dagen. Er werd een grote tent aan de manege 
gezet en de voorbereidingen hebben zeker een half jaar geduurd. Zelfs een tribune werd 
er in de manege gebouwd. Zelf zat ik toen in twee carrousels. Wij waren toen zo fanatiek 
dat alles perfect moest zijn. De dinsdagavond carrousel werd verreden in Marie-Stuart 
kledij. (zie foto) 

Deze hele zware jurken moesten op het achterwerk van het paard blijven liggen maar dat 
viel natuurlijk niet mee. Niet elk paard vond dit grappig. Dus voordat deze uitvoering per-
fect was hebben we heel wat zweetpareltjes laten vloeien. Van de vrijdagavond carrousel 
heb ik ook nog een foto kunnen vinden. 



  Stefanie Hundscheid
lid van 1994 - 2001 85

Het moet ongeveer 1994 geweest zijn dat ik begon met paardrijden op de Eindhovense 
Manege. Daarvoor was ik wel eens door familieleden meegenomen naar een manege om 
eens te mogen paardrijden en dat vond ik wel leuk. Maar ik was niet zo’n hyper 
paardenmeisje. Ook ben ik een keer op ponykamp geweest in Bavel (jullie wel bekend). 
Dus voordat ik op de Eindhovense Manege kwam, was dat mijn enige paardrijervaring. 
 
Ik ben begonnen op de vrijdagmiddag en kreeg daar les van Trudy. Ik vond dat Trudy 
altijd wel pittig les gaf, maar dat motiveerde mij wel om beter te gaan rijden. Als ik het 
me goed herinner was mijn eerste les op Curby. Dat vond ik altijd een fijn paard. Ik had 
alleen problemen om zijn hoofd recht te houden/krijgen. Hij liep altijd een beetje scheef. 
Maar volgens Trudy kwam dat omdat ik mijn teugels niet op dezelfde lengte had.

Tijdens de buitenritten in de zomer reed ik vaak op Arco. Ik moest met hem altijd een 
discussie voeren omdat het inmiddels standaard was dat hij bij het brede galoppeerpad 
een zijpad nam terwijl de rest gewoon rechtdoor ging. Aangezien ik toen nog niet zo 
goed kon rijden won hij het altijd. Een keer zei Trudy dat ik hem maar in stap door het 
dichte bos terug moest leiden (de directe route) waarop hij zo vrolijk werd dat het een 
galopje werd. Ik zag die bomen op mij afkomen en hoopte maar dat Arco ze ook zag. 
Gelukkig ging alles goed.
Ik weet nog goed dat Freek binnenkwam. Vanaf de eerste keer dat ik op hem reed was 
het mijn favoriet. Hij reed super. Vanaf les 1 netjes nageeflijk, toen had ik nog geen idee 
hoe dat moest. Buiten was het een wat groter dondersteentje met af en toe een bokje. 
Wat een fijne pony was dat.

Deze werd keurig met hoge hoed gereden (wat toen heel normaal was) Dit was een 
super gezellige groep ook omdat het natuurlijk op vrijdagavond was en iedereen de vol-
gende dag kon uitslapen. Dus het liep in die tijd wel eens in de zeer late uurtjes.

Ook heb ik hele mooie herinneringen aan het ruiterkamp in Luijksgestel.
Elke jaar gingen wij met een grote groep naar een boerderij daar, onder leiding van Ali. 
Alle paarden gingen mee zodat er op de manege grote schoonmaak gehouden kon 
worden. Je kon meegaan voor 1 of 2 weken.

Meestal waren we met dezelfde mensen dus je snapt wel dat daar heel wat kattenkwaad 
is uitgehaald. Zeker in de plaatselijke kroeg. En als je niet luisterde of je was te laat 
terug dan zwaaide er wat bij Ali. 

Wat is je het meest bijgebleven in al die jaren?
De gezelligheid die er altijd heerste.

Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik hoop dat we met z’n allen van het 85 jarig bestaan van de vereniging een hele mooie 
dag mogen maken.



Op een gegeven moment ben ik naar 
de woensdagavond gegaan. Daar 
kregen we les van Job. Ook een hele 
leuke les met leuke mensen en ik 
bleef dan ook vaak aan de bar 
hangen. 

Ik heb eigenlijk met alle activiteiten 
wel meegedaan. Zo veel mogelijk 
wedstrijden, de ochtendglorenrit (pfff 
wat vroeg), de puzzeltocht en noem 
maar op. Ik had het tot het laatste 
moment ontzettend naar mijn zin.
 
Ik ben weggegaan omdat ik ging 
verhuizen naar Leiden. Dat was 
ongeveer in september 2001. Maar 
nog steeds rijd ik met veel plezier, 
doe ik mee met zoveel mogelijk 
wedstrijden en heb ik nog steeds veel 
te leren.
 
Wie weet tot ziens!
 
Groetjes,
Stefanie

Op de foto zie je Stefanie bij Manege
Geuzeneiland waar ze nu rijdt.

  Lincy van de Endert
lid sinds 1986 85

26 jaar geleden ging ik voor het eerst richting de Eindhovense manege. Gekleed in mijn 
joggingbroek en groene rubberen laarzen op de fiets naar de manege voor mijn eerste 
paardrijles, en 7 gulden 50 in mijn broekzak, want dat kostte destijds een paardrijles 
voor junioren.

Zoals iedereen begon je destijds je eerste les op Polar, later reed ik op Tosca, Witje, 
Fleurtje of Chirocco. Al snel werd ik lid en begon ik aan mijn eerste wedstrijdje.

In al die jaren heb ik heel wat meegemaakt, een boekje zou ik er wel over kunnen 
schrijven. Ook hechte vriendschappen of gewoon vriendinnen heb ik er gemaakt.



Maar op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat er andere dingen in je leven 
gaan spelen, zoals op stap en later relaties en werken waardoor ik veel vriendinnen van 
mij het rijden heb zien opgeven. Maar uiteindelijk blijven er ook wel een aantal 
‘Die Hards’ over die ook nu nog rijden zoals Hanneke, Henriette en Iris.

Vanaf het begin heb ik heel wat wed-
strijden gereden, wat verschilde van 
Prix Caprilli, behendigheid met en 
zonder paard of priksleeën en 
estafettes in het zwembad. 

Vooral de dressuur en behendig-
heidswedstrijden zijn er al zolang als 
ik er kom, alleen deden er vroeger 
wel eens zoveel mensen mee aan de 
wedstrijden dat ze het moesten split-
sen, zaterdagavond voor de senioren 
en zondag (vanaf 10 uur ’s morgens 
want anders haalden we het niet) 
voor de jeugd. En dan heb ik het over 
soms wel meer dan 60 deelnemers.

(op de foto hiernaast zie je Lincy met 
Witje in 1988)

Later werd ik samen met o.a. Trudy, 
lid van de jeugdredactie van de 
Chambrière en daarna nog van de 
redactie.

Ook heb ik vele jaren in de activitei-
tencommissie gezeten en later zelfs 
nog een jaar in het bestuur van de 
vereniging.

Zo heb ik enkele jaren op zaterdagavond de playback show georganiseerd, wat altijd een 
erg groot succes was. Vele jaren heb ik ook fanatiek meegeholpen met het organiseren 
van zowat alle wedstrijden en evenementen die we op de manege hadden, van omroepen 
bij de KNHS wedstrijden tot helpen bij het ruiterweekend enz.
Uiteindelijk heb ik zelf ook de jurycursus gevolgd en ben ik al zo’n 10 jaar jurylid voor de 
FNRS proeven. Maar die jureer ik voornamelijk op andere maneges.

Bijna 13 jaar geleden leerde ik Axel kennen op de manege. In 1e instantie dacht ik dat 
hij verkering had met een meisje waarmee hij altijd naar de manege kwam, Lisette van 
Hest. Later bleek zij een vriend te hebben en was Axel gewoon een vriend van haar. 
Uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hebben we een keer 
afgesproken, en tja, iedereen weet wel wat daarvan is gekomen.



Nu zijn we bijna 13 jaar en 2 
kinderen verder en hebben zelfs 
een paard samen gehad.
(zie foto hiernaast, Axel en Lincy 
met Kylian)

Ook Axel is al jaren actief binnen 
de vereniging. Sinds de verkoop 
van Kylian is hij geen actieve 
ruiter meer, voor hem was er 
namelijk maar 1 paard en dat 
was Kylian. Daarna ‘hobbelen op 
de manegepaarden’ vond hij toch 
echt niet meer zo leuk.
Maar vanuit de activiteiten-
commissie is hij nog steeds heel 
actief en ook alle wedstrijden is 
hij aanwezig om mee te helpen.

En wat is er voor ouders leuker 
als je ziet dat ook je kinderen 
jouw hobby/sport leuk vinden. 

Julian en Jens zijn natuurlijk van 
jongs af aan altijd al mee-
genomen naar de manege dus 
dat hoort er voor hun bij. Zij 
hebben hier al vele vriendjes 
gemaakt zoals ik destijds deed. 

Julian zit dan ook al een tijdje in het zadel, 
eerst buiten op Freek of bij mij, voorop bij 
Alfred, en sinds kort in de les op vrijdag-
avond.
(op de foto zie je Lincy met Julian op 
Alfred)

Ook Jens heeft al heel wat paardrij-rondjes 
gehad en rijdt sinds een ½ jaar eens in de 
2 weken in de ‘miniles’ op zijn favoriete 
pony Loes.
Voor Axel en mij is het erg leuk om te zien 
dat hij nu samen met kinderen van de 
mensen waar wij vroeger mee in de les 
hebben gereden, in de les rijdt.
Want ook de kinderen van bijvoorbeeld 
Nieke, Henriette, Hanneke en Marjolen 
rijden (soms) in deze les.



Op deze manier kunnen we er in elk geval wel achter komen of de kleintjes het ook echt 
leuk vinden, of dat het gewoon de droom van papa en mama is dat zij in onze voetsporen 
treden. (op de foto zie je Jens met Loes)

Wanneer je al 26 jaar ergens komt maak je natuurlijk van alles mee, veel leuke dingen 
maar natuurlijk ook minder leuke dingen. Want in 26 jaar heb ik heel wat paarden en 
pony’s zien komen en gaan en vooral het laatste leverde natuurlijk nog wel eens wat 
verdriet op. 

De vele mooie jaren met Kylian maakte natuurlijk veel goed, want laten we eerlijk zijn, 
zo’n superpaard krijgen we nooit meer.
Ik hoop dat ik samen met Axel, Julian en Jens nog vele jaren op de manege ga 
doorbrengen en met net zoveel (rij-)plezier als al die voorgaande jaren.

Lincy van de Endert

  De woensdagles
van Floor Nijs 85

Hoi allemaal,
Ik rijd op woensdag in de les van 14:30 tot 15:30. Het is altijd erg leuk! We hebben van 
Trudy les. Blondy is mijn lievelingspony omdat ze altijd heel lief is en soms ook wel een 
streekje heeft :p. Ik vind verder Sanneke ook heel lief. Ik vind galopperen altijd heel erg 
leuk! Elk les leer ik steeds weer meer. Ik hoop dat ik nog lang in de woensdagles kan 
rijden. Groetjes Floor Nijs



  fotocollage
‘uit de oude doos’

foto’s van Antonio van Tuijl 85

1. Cees v.d. Pol 2. Ali v.d. Pol met Pieter v.d. Berg 3. Frits Philips sprak 
tijdens het 60- jarig jubileum 4. Voltige-act tijdens 60-jarig jubileum
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2

43
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5. Hoefsmid Hein Huybregts met Truus v.d. Pol 6+10. 60-jarig jubileum 
7. Rodeo 8. Nel v.d. Pol 9. Antonio verkleed voor behendigheid
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  Antonio van Tuijl
lid sinds 1972 85

Hallo Paardenvrienden,
De enthousiaste redactie heeft mij de eer gegeven om een stukje te schrijven ter 
gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de VEM. Ik zal me even voorstellen: Mijn naam 
is Antonio van Tuijl en ik ben al sinds 1972 lid van de vereniging.

Op mijn 14e ben ik gaan paardrijden samen met mijn vader en zus. We wilden gaan rij-
den op de Eindhovense Manege en zijn deze gaan zoeken bij ‘de waterbollen’, echter we 
konden deze niet vinden daar de manege was verhuisd. Wij zijn die richting ingereden en 
kwamen uit op de Heezerweg, waar we onze eerste ervaring hadden met het paardrijden. 
Het bleek achteraf niet de Eindhovense Manege te zijn. Het paardrijden was daar eigen-
lijk levensgevaarlijk, omdat wij nog geen ervaren ruiters waren en toch met het paard 
naar buiten gingen, met alle steiger-, bok- en val-partijen als gevolg. Uiteindelijk zijn we 
verder op zoek gegaan en hadden we de nog splinternieuwe manege aan de Roostenlaan 

eindelijk gevon-
den. De eerste 
kennismaking 
met de paar-
den van deze 
manege beviel 
ons stukken 
beter. Er heerste 
een gezellige 
sfeer op stal, in 
de foyer, toen 
nog door Marjan 
Glaudemans 
gerund en in de 
manege zelf, 
waar Cees en 
Ali de directie 
vormden. Op 
stal werkten 
Truus en Nel van 

de Pol en later nog Harrie Staals. Nadat we goed waren ingeburgerd ben ik lid gewor-
den van het bestuur van Elektra. Samen met Marjoh Jansen, Bobbie Hollanders en Hein 
Huybregts waren wij de basis van een gezellig clubje mensen die veel met de manege 
op hadden. We waren zeker enkele malen per week op de manege te vinden. Niet al-
leen voor het paardrijden maar ook voor gezellig samenzijn, toepen, streken uithalen, 
biertjes drinken enz. Van het één kwam het ander en er werd een boekje uitgegeven om 
de klanten van de manege inlichtingen te verstrekken en op de hoogte te houden van de 
activiteiten op de manege. Dit boekje had nog geen naam en er werd een wedstrijd uit-
geschreven om een leuke naam te vinden. De winnaars van de naam ‘Chambrière’ waren 
Cees van de Pol samen met Pieter van de Ven (de tweelingbroer van mijn zwager Hans



die ook reed op de manege). Het blaadje werd ook toen al bij mijn vader in de drukkerij, 
die ik nu run, gedrukt. Dit is tot nu toe nog steeds het geval. Vanuit het bestuur werden 
ook redactionele activiteiten ontplooid en zo ben ik toen ook in de redactie van de 
Chambrière beland. Mijn hobby was fotograferen en ik werd toen al snel de hof-fotograaf 
van de manege, samen met Jan Klinkenberg en Peter Poolman. Vele paarden en 
mensen werden gefotografeerd en vastgelegd voor de toekomst. Het fotograferen doe ik 
nog steeds en met veel plezier. 

Na enkele jaren paardrijden werd er ook het ruiterkamp georganiseerd en daar wilde ik 
natuurlijk ook aan meedoen. Hiervan heb ik nooit spijt gehad! Dit was elk jaar een super 
evenement! In Luyksgestel bij boer Van Geel was het elk jaar weer een feest. Er werd 
veel en ooit lang paard gereden. Nadat we verdwaald waren in de buurt van Postel en 
in de stromende regen zo’n 8 uur op het paard hadden gezeten werd er ’s avonds toch 
nog gezellig getoept bij de 
Drie Linden in het dorp tot 
in de late uurtjes. Je kunt 
je wel voorstellen dat we 
na een week ruiterkamp op 
onze wenkbrauwen naar huis 
gingen.

Maar dat mocht de pret niet 
drukken. Buiten het paard-
rijden op dat kamp werd er 
ook wel eens op de koeien 
van boer Van Geel gereden. 
De kunst was om er zo lang 
mogelijk op te blijven zitten 
en als je er dreigde af te 
vallen moest je goed uitkijken 
dat je niet in een koeienflats 
terecht kwam (zie foto). Later 
is het kinder-ruiterkamp over 
gegaan naar volwassenen 
ruiterkamp, wat nu denk ik 
lijkt op het uitstapje naar 
Nieuwvliet. Dus veel lol maken met elkaar!

Het 60 jarig bestaan van de VEM was ook een groot spektakel. Er werden veel shows 
gegeven, zoals pas-de-deux, a-la-fleche, Western-show, politie-demonstratie en een 
voltige-act, waaraan ik ook heb deelgenomen. Het Kozakkenstuk met zakdoek rapen 
moest ik uitvoeren. Bij de training was het bijna fout gegaan toen een pas gemaakte 
singel, toen ik op mijn kop aan het paard in volle galop hing, afbrak. Het is allemaal goed 
afgelopen. Ook aan het paardspringen (met een trampoline over een paard springen) 
heb ik meegedaan. Al met al veel soorten sport met, op en over het paard waren mij niet 
vreemd.
Na ongeveer 15 jaar op de manege te hebben paard gereden, ben ik er even tussenuit 
geweest (gezin en werk). In de tussentijd ben ik altijd lid gebleven van de VEM.



Op de foto zie je Antonio tijdens de 
voltige-act bij het 60-jarig jubileum van de 
VEM

Toen onze zoon Tom ging paardrijden is de 
passie ook bij mij weer teruggekomen en 
werd de beslissing voor een eigen paard snel 
gemaakt. Afgelopen augustus hebben wij 
Reflex Blue gekocht en 3 weken later 
stonden we op de Eindhovense Manege. 
Inmiddels ben ik zelf ook weer gaan paard-
rijden en sinds februari is onze dochter 
Sophie ook begonnen.

Al met al heeft ons gezin het erg naar de zin 
op de Eindhovense Manege, op onze dochter 
Dorien na, die schrik heeft van paarden.

Groet Antonio van Tuijl

  Antonio met 
  Reflex Blue



  Nellie Struijk
lid in jaren ‘70 en nu 85

Mijn zus (Annie) en ik volgden in de jaren 1970-1980 lessen bij de Fam. v.d. Pol en dan 
bedoel ik echt dé familie, van zowel Nel, Ali en Cees kregen we les en er was ook nog ene 
Harrie die regelmatig ons iets probeerde bij te brengen. Al met al was dat toentertijd een 
leuke leerzame periode.

Mijn zus ging trouwen en wilde eindelijk een eigen paard. Dat was niet tegen dovemans-
oren van Cees. Er was een paard, Duncan, die nogal bekend stond vanwege zijn bokken, 
waardoor er niet al te veel ruiters op wilden rijden, maar Annie en ik hadden daar geen 
problemen mee. Na overleg met Cees of Duncan wel het juiste paard voor ons was, 
gezien zijn gedrag, zag Cees daar geen probleem in en zo ging Duncan mee naar de 
stallen in Alblasserdam.

Hij voelde zich daar prima op zijn gemak, mijn zus ging zoals het hoorde regelmatig met 
hem rijden maar Duncan wilde eigenlijk maar één ding, bokken! En niet springen wat 
haar bedoeling toen was. Dus werd ik er regelmatig bij geroepen om toch maar eens te 
kijken of ik Duncan over de balken kon krijgen, na een flink aantal pogingen lukte het 
me eindelijk om hem over de horde te krijgen, toen was het de beurt aan Annie om hem 
over de horde te krijgen, daar had ze nogal wat problemen mee want Duncan moest 
stevig aangepakt worden en dat vond ze zielig, waar Duncan dankbaar gebruik van 
maakte en rustig langs de horde liep. Grote hilariteit natuurlijk.



Mijn zus besloot na enige tijd om met 
Duncan dressuur te gaan rijden wat 
redelijk goed ging, maar omdat de 
‘dressuur lat’ hoger gelegd werd, kon 
Duncan niet meer voldoen aan die 
verwachting en werd na ruim twee 
jaar verkocht, en een ander dres-
suurpaard gekocht. We hebben erg 
veel plezier met Duncan gehad!

Mijn zus is inmiddels gestopt met 
paardrijden en ik, ik doe soms nog 
pogingen om te blijven zitten op een 
manegepaard bij…., jawel familie v.d. 
Pol.
 
Namens Annie en mij gefeliciteerd 
met het 85 jarig bestaan van deze 
prachtige manege.
Nellie Struijk 

  Vera de Goede
lid sinds 2009 85

Hoi allemaal,
Mijn naam is Vera de Goede en ik ben 17 jaar oud. Ik rijd sinds januari 2009 op de 
Eindhovense Manege en ik heb het er nog steeds erg naar mijn zin! Het is vanaf het 
begin al heel gezellig.

Iedereen kent elkaar en er worden regel-
matig leuke activiteiten georganiseerd zoals 
ritten en onderlinge wedstrijdjes. 

Ik rijd op zaterdag om 12 uur in de les bij 
Trudy, dit vind ik een erg leuke les! Ik reed 
altijd het liefst op mijn grote vriend Ruby 
(zie foto), maar helaas is hij er niet meer. 

De paarden waar ik nu graag op rijd zijn 
Esprit en Viblesse. De vereniging bestaat 
nu al 85 jaar.. Ik zou zeggen: op naar de 
honderd!

Groetjes,
Vera



  Karin Key
lid sinds 1987 85

Ik zal mijn eerste ‘les’ nooit vergeten, het was meteen een buitenrit, ik zat op Chirocco. 
Nu spreken we over ongeveer 25 jaar geleden! Een half jaar daarna zijn we (mijn man 
en ik) gaan lessen, eindelijk ging mijn wens in vervulling! We begonnen in de vrijdag-
avondles van 19:00 uur bij Ali waar we ontzettend veel geleerd en gelachen hebben, 
oliebol of cowboy was een vaak gebruikte term! Om Smaragd moesten we altijd lachen, 
om de beurt moesten we aandraven, en als Smaragd dan aan de beurt was, dan draaide 
hij rustig om en sloot weer achteraan. De ruiter die er op zat sjorde aan de teugels, gaf 
‘m een schop (moest van Ali), maar niets mocht baten. Ali moest dan Smaragd komen 
halen, voorop zetten en aansporen. En na 3 rondjes galop was de koek op! Het was altijd 
afwachten tijdens de lessen wat Smaragd zou gaan doen, en we begonnen bij voorbaat al 
te lachen.

Zelf reed ik toen vaak op Mac, hij deed niets liever dan de hoeken afsnijden. Als je op 
Mac buiten had gereden kwam je onder het slijm weer terug, want hij schudde graag met 
zijn hoofd het schuim uit zijn mond! Eindelijk kreeg ik hem op de volte en in de hoeken, 
ik was zo trots. Kort daarna liet men hem inslapen, dat vond ik echt heel erg. 
Daarna werd Blesje mijn vaste paardje, wat een lekker stout paardje was dat! Ik denk 
dat ik mijn record zandhappen met Blesje heb gehaald! Maar tijdens een wedstrijdje gaf 
hij zich helemaal. De buitenritten waren ook altijd leuk, kleine paadjes opzoeken, bukken 
voor de takken! Altijd gezellig, Ali wist van alles te vertellen over de
omgeving.

Een tijdje heeft Camilla met haar paardjes op de manege had staan en we mochten die 
dan rijden. Het was altijd weer een verrassing waar je op zou zitten. Pony’s Japie en 
Jopie, ik ging volgens mij echt plat door de bocht! Wat gingen die hard zeg! Ik vond dat 
wel fijn, de meeste manegepaarden waren niet vooruit te branden, en daardoor wist je 
niet goed wat je moest doen als je zo’n snelle Jelle had, dat kon ik toen mooi leren

Na een jaar of 6 aangemodderd te hebben kwam ik in de les bij Martin (dinsdag 21:00 
uur). Ik denk dat ik totaal ongeveer 10 jaar bij Martin heb gereden. Ik heb hier ook super 
fijne herinneringen aan. Het meest frustrerende vond ik dat Martin naast je ging lopen, 
zijn handen aan de teugels (over de hals heen) zette en plop! daar liep het paardje keu-
rig met zijn hoofdje naar beneden. Zodra Martin de teugels weer losliet had je dan weer 
zo’n lang paard! 

Ik heb ontzettend veel geleerd van Martin en weet nu precies hoe het allemaal moet, 
tja, maar iets weten en het ook daadwerkelijk uitvoeren zijn helaas 2 heel verschillende 
dingen! De afterparty was altijd super! We zaten vaak tot in de kleine uurtjes aan de bar, 
mijn baas op het werk wist altijd hoe laat het was geworden! Na de les praatten we dan 
voornamelijk over de paarden en vakanties met de nodige flauwekul daarbij.

Martin had natuurlijk een schat aan ervaringen en wist ons altijd weer te boeien met het 
een of ander. Hij heeft ons ook kennis laten maken met Duindigt en de paardenraces.



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



Tijdens het 75 jarig bestaan heb ik op Freek meegereden met het damescarrousel o.l.v. 
Ali. Het was erg leuk dit te oefenen en uit te voeren. De eerste uitvoering ‘s middags was 
niet zo’n succes, maar de avond ging het gelukkig wel goed. De paarden waren toen 
allemaal braaf en de avond was zeer geslaagd.

De laatste jaren werd Beethoven mijn grote favoriet, het was helemaal geen slome! Hij 
was juist flink voorwaarts en je kon er alles mee. Hij was betrouwbaar (gaf nergens iets 
om, zelfs niet als er een ‘banaan’ op zijn rug zat), op stal was het een enorme knuffel, 
bij het aansingelen keek hij je aan of je het wel rustig genoeg deed, en in de les kon hij 
wijken als de beste. Als hij aan de teugel liep was het zo’n knapperd. Ik vond het echt 
vreselijk toen de knoop doorgehakt werd en heb tot op heden nog geen paardje kunnen 
vinden dat hem kan evenaren.

Inmiddels hebben we op dinsdag een nieuwe instructrice; Karlijn. Ze geeft heel fijn les, 
laat ons eerst een half uur aanmodderen en daarna moeten we in het gareel. De ene 
keer gaat het beter dan de andere keer.

Pas geleden heb ik voor het eerst op Prada gereden, dat viel niet tegen, ze is flink voor-
waarts en zit heerlijk in galop. Ook is ze braaf op stal en een knuffel vindt ze ook prima. 
(op de foto zie je Karin met Prada)
Paardrijden is voor mij een inspannende ontspanning en zolang ik kan blijf ik daarmee 
doorgaan.

Karin Key



Voor de beste kwaliteit!
naar keurslagerij
ALBERT VOS

Maar ook voor koude en/of warme
buffetten bent u bij ons 

op het juiste adres.
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Blokvenlaan 2

5581 GN Waalre
tel. 040 - 22 12 571
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jong en oud en natuurlijk voor ruiters.
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Leenderweg 1 - Aalst
Telefoon: 040 - 2212892

hut-pils@hetnet.nl

Groetjes, het Hut-team

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.
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Ingrid Elbersen
al vele jaren lid 85

 Het is alweer heel lang geleden dat ik met paardrijden begonnen ben.
 Als klein meisje wilde ik altijd wel de paardjes aaien als we langs een wei kwamen.
 Dus ik was wel heel blij toen mijn vader op een zaterdag zei: ”vanmiddag heb je je 
 eerste paardrijles”. Ik met mijn oude spijkerbroek en rubberen regenlaarzen aan, samen 
 met mijn vader naar de Eindhovense Manege.

 Ik kreeg les van Nel van de Pol en werd op een heel groot paard gezet, Abendglanz, en
 het ging heel goed, het ritme van het lichtrijden had ik al door. Ik vond het geweldig. 
 Ik denk dat daar mijn voorliefde voor grotere paarden is ontstaan.
 Later heb ik nog lessen gehad op Pedro, Romanus, Tanja, Xerxes, Rodeo, Zoef-Zoef, Tito.  
 En les gekregen van Cees sr. en Harrie.

 Daarna de zaterdag verruild voor de maandagmiddag, les van Ali. Daar begonnen we
 meer en meer dressuur te rijden en waren we regelmatig ‘fietsenmakers’ en 
 ‘oliebollen’. Maar wat waren we trots toen we mee mochten rijden in de carrousel die 
 opgevoerd ging worden bij het 50-jarig jubileum. We reden in paren en waren ver-
 bonden met elkaar door een grote bloemenboog, 
 teugels in één hand en de 
 bloemenboog in de andere.  
 Negen maanden hebben we 
 geoefend en de uitvoering 
 verliep vlekkeloos.
 Des te leuker toen ik bij  
 het laatste jubileum weer 
 gevraagd werd om mee te
 doen met de carrousel onder
 leiding van Ali. (op de foto zie
 je Ingrid op de voorste rij, 2e
 van links)

 Nu rijd ik alweer ruim 18 jaar
 op de dinsdagavond in de 
 negen uur les. Vijftien jaar
 heb ik van Martin van de
 Broek les gehad en hij heeft 
 me heel veel geleerd en wat
 zeker zo leuk was en gewoon ook bij onze les hoorde, het napraten tot in de kleine 
 uurtjes. Daar heb ik warme herinneringen aan.

 Nu wordt de les door Karlijn gegeven, op een manier die mij erg aanspreekt. Ik leer 
 steeds meer en hoop nog veel van haar te mogen leren.
 Soms kun je laten zien dat je veel geleerd hebt, zoals afgelopen winter. Daphne en ik
 werden gevraagd voor de uitwisseling wedstrijd met van Dongen.



Nathalie van Rooij
lid van 1999 - 2010 85

Beste allemaal, 
Mijn naam is Nathalie van Rooij en ik wil jullie graag iets vertellen over Moeson. Niet 
iedereen van jullie zal mij kennen, maar ik ben de vroegere eigenaresse van dit 
geweldig lieve beestje.

Moeson is een rasechte KWPN ruin, geboren op 21 juni 1994. Ik ben direct gevallen voor 
zijn prachtige verschijning en super lieve karakter. In 1997 gekocht bij manege/fokkerij 
‘de Molenheide’ te Schijndel. 

De eerste jaren heeft Moeson samen met 2 andere paarden de zomermaanden door-
gebracht op een wei aan het Achtereind. Tijdens de winter stond hij op stal hier in de 
manege. 

Voornamelijk vanwege de gezellige sfeer op de manege heb ik in het najaar van 1999 
besloten om samen met Moeson definitief naar de manege te verhuizen. Daar heeft hij 
nog 5 jaar als pensionpaard gestaan alvorens ik hem aan de manege verkocht heb.

 We konden alleen de thuiswedstrijd rijden op onze geheime wapens Lorenzo en Penotti.  
 We hadden niets te verliezen en werden eerste in de pas de deux! Weken op wolken
 gelopen…

 Ik heb veel op Penotti 
 gereden, wat een
 heerlijk paard is met al
 haar eigenwijze 
 streken en nu er een
 paar paarden op de 
 manege gekomen zijn
 die ook heel fijn zitten,
 mag Penotti het van
 mij wat rustiger aan
 doen.

 Ik hoop nog heel lang
 heel veel plezier te 
 beleven aan het 
 paardrijden. Nu stap ik
 op met behulp van een
 krukje, wie weet wordt
 ik er ooit nog 
 opgetakeld…

 Ingrid Elbersen



Genoeg over zijn voorgeschiedenis, Moeson is gewoon een heerlijke knuffel en een 
ontzettend lief paard. Hij houdt van aandacht, borstelen en lekker in de watten gelegd 
worden. Het kan hem allemaal niet lang genoeg duren. 

Stalstreken heb ik bij hem in al die jaren 
niet kunnen ontdekken, wat dat betreft 
is het een modelpaard. Dit geld echter 
niet altijd tijdens het rijden! Ik kan me 
nog herinneren dat ik Moeson nog maar 
net had en we een heerlijk galopje 
deden over het ‘Bento’ pad.
Toen ik Moeson stil wilde zetten heb ik 
een boom uit moeten zoeken om hem te 
parkeren! Er zat namelijk wel een gas-
pedaal, maar geen rem op! Daarnaast 
heeft Moeson nog een eigenaardigheid. 
Het, misschien bij sommige van jullie, 
welbekende ‘skueeqqqq’-geluid meestal 
gevolgd door een wind en een ferme bok 
waarna hij er bij voorkeur in de vijfde 
versnelling vandoor gaat. Gelukkig ben 
ik hem in al die jaren behoorlijk goed 
gaan kennen, waardoor deze taferelen 
tot een minimum beperkt zijn gebleven. 

Tijdens de vele en heerlijke buitenritten 
samen met Monique en Itan leek iedere 
dag wel vakantie. Ik heb Moeson er ook 
nooit op kunnen betrappen geen zin te 
hebben om te lopen. Naast de buitenrit-
ten was de dinsdagavondles van Martin 
favoriet bij mij. Hierin deden Martin ‘zijn 
dames’ (zoals hij altijd zelf zei) hun stinkende best om de paarden zo goed mogelijk voor 
de dag te laten komen (lees: in de krul te laten lopen).

Ik heb ontzettend genoten van 
Moeson. Hij zal ook altijd een 
speciaal plekje in mijn hart 
houden. Het is een geweldig 
paard met een topkarakter en 
streken die ervoor zorgen dat 
de spanning er een beetje in 
blijft. Ik hoop dat Moeson nog 
vele jaren in goede 
gezondheid op de manege 
door gaat brengen.

Groetjes Nathalie van Rooij 



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

Oproep:
wie rijdt er op donderdag???

 In de Chambrières van dit jaar willen we in elk nummer een dag centraal stellen. In 
 nummer 4 zal dat de donderdag zijn. Dus als je op donderdag 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 donderdag 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



Jesse van Hest
sinds kort opnieuw lid 85

Ooit begon ik als 10 jarig meisje met paardrijden bij de Eindhovense Manege, in de 
volksmond ook wel ‘Van de Pol’ genoemd. Na een pauze van zo’n 14 jaar ben ik, nu mét 
paard, teruggekeerd naar in mijn beleving ‘het mooiste stukje Eindhoven uit mijn jeugd’.

“Maserati – Ben” leek het een goed idee om mij als “nieuw lid” te vragen wat te schrijven 
voor de Chambrière. Toen Caroline Hoosemans mij dit vroeg, schoten er direct allerlei 
anekdotes door mijn hoofd. Mijn eerste les van Ali bijvoorbeeld. Zaterdagmiddag 15.00 
uur, rillend van de zenuwen zat ik op Curby want we kregen les van Ali. Hakken laag, 
hakken laag, dacht ik, en ik deed mijn uiterste best zo mooi mogelijk te zitten. De les 
was nog maar net begonnen of de eerste opmerking van Ali galmde door de binnenma-
nege: “Meisje op Curby, ga eens normaal zitten met die voeten, je lijkt wel een wal-
rus!” Oké, misschien moet ik gewoon niet beter mijn best doen maar gewoon normaal 
paardrijden. In de lessen van Trudy was ik vooral heel moedig en nooit bang ook al zag 
ik soms een beetje pips. Van beiden heb ik veel geleerd. We hadden destijds een vast 
manege clubje: Femke Hoffman, Job Opstelten, Barry van der Kruijsen, Thijs Masseling 
en Giel Joosten. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat waren we op de manege. Femke 
en ik waren vooral met de paarden in de weer, de jongens met brommers en auto’s. We 
hoorden praktisch bij het meubilair. 

Dit jaar is het 85 jarige bestaan van de VEM. Vijftien jaar geleden was ik een van de 
gelukkigen die deel mocht nemen aan de carrousel ter ere van het 70 jarige bestaan van 
de manege. Op Figaro. Doorzitten. Zo’n 13 minuten lang. Voor de niet-Figaro kenners: 
dat is vergelijkbaar met een kermisattractie, eentje waar je misselijk van wordt. Maar het 
was een eer om te mogen rijden in de carrousel en ook nog eens op een van de mooiste 
en zeker het liefste paard van de manege. De voorbereiding, de hoedjes, Ali als comman-
dant met een fluitje, een mooie proef met complimenten van Tineke Bartels. Ik vond het 
fantastisch.  

Na wat omzwervingen via Den Bosch en terug ben ik weer terug op de manege. Gek 
genoeg is, op een aantal moderniseringen na, de manege nagenoeg hetzelfde. De bar in 
de foyer is hetzelfde. De stallen zijn, met een kleine aanpassing van de stands, hetzelfde 
en ruiken hetzelfde. De Bourgondische gezelligheid is hetzelfde en mensen van toen zijn 
met een aantal rimpeltjes en nu met kinderen….. hetzelfde. Vanaf dag één voelde ik me 
weer helemaal thuis en welkom door de hartelijkheid van diverse mensen. Picknicken bij 
de wei, helpen met de aanleg van het nieuwe ruiterpad (gelukkig had ik me verslapen 
bij de opening ervan). Alfred J. Kwak, een van mijn favorieten van toen, maakte vreemd 
genoeg plaats voor mijn paard: Zara #1 (ja Loes ;-). Ook zij is geacclimatiseerd en erg 
blij met de afwisseling in training door de toevoeging van ‘bosrit-met-Maserati-Ben’. Tot 
op heden bevalt het ons super en ik hoop dat we hier nog heel lang van mogen genieten.

Groeten,

Jesse & Zara



 Tarieven en Contributie
 Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2012
 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.

 Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te \
 worden van de Vereniging Eindhovense Manege.

 Verenigingstarieven 2012
 Jeugdleden (t/m 18 jaar) 14,50 (€ 12,50 bij automatische incasso)
 Seniorleden (vanaf 19 jaar) 32,50 (€ 30,00 bij automatische incasso)
 Donateurs                                   32,50  (of meer, € 30,00 bij automatische incasso)
 KNHS registratiekosten (eenmalig) 3,50 *
 KNHS basisafdracht 16,30 *
 KNHS abonnement Paard & Sport 30,65 *

 *KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startkaart

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

 Alle tarieven in euro’s

 Groepslessen tot 18 jaar
 kwartaalkaart bank/contant 176,50
 kwartaalkaart aut. incasso 172,00
 Losse les  18,00

 Groepslessen 18 jaar en ouder
 kwartaalkaart bank/contant 205,50
 kwartaalkaart aut. incasso 200,50
 Losse les  21,00

 

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

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 330,00
Pony per maand - boxje 282,00





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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