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Bestuursmededelingen 
Namens het bestuur fijne feestdagen en een goed 
en gezond 2014!

Graag zien we allen die de paardensport en de Vereniging 
Eindhovense Manege een warm hart toedragen op de 
nieuwjaarsreceptie die wordt gehouden na de slipjacht op 
zaterdag 4 januari 2014.

De bestuursmededelingen worden goed gelezen, er zijn 
verschillende reacties geweest op de vorige 
mededelingen in de Chambrière van oktober 2013.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
12-10 Bobbie v.d. Dries
16-10 Caro v. Oostenbrugge
19-10 Jadey Tholen
19-10 Ronin van Hoof 2x
21-10 Isabelle Kuyck
23-10 Emma Wolliswinkel
04-11 Farah Koeiman
06-11 Loes van Gemert
07-11 Teddy van Doorne
09-11 Julian Lofstrom 2x
13-11 Janneke van Lieshout
13-11 Tess Rabou
20-11 Laura GoelemadeCoo

4 januari

Slipjacht

en

Nieuwjaars
receptie

Agenda

4 jan 2014 Slipjacht Waalre

4 jan 2014 Nieuwjaarsreceptie
 
19 jan 2014 Verrassingswedstrijd
  (Thema: Piraten)

27 jan 2014 Algemene Leden-
   vergadering VEM

16 feb 2014 Uitwisseling Roosberg-VEM
  (in Bavel)

23 feb 2014 Uitwisseling VEM-Roosberg
  (in Eindhoven)
 
23 mrt 2014 FNRS dressuur
 
20/21 apr 2014 Paasrit(ten)
 
27 apr 2014 Oranjerit
 
18 mei 2014 FNRS dressuur
 
29 mei 2014 Ochtendglorenrit
 
8/9 jun 2014 Pinksterrit(ten)

21 jun 2014 BBQ + Midzomeravond- 
  feest

29 jun 2014 Oriëntatierit
 
23-24 aug 2014 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



  Terugblik en vooruitblik

2013    2014

We kijken terug op een heel erg mooi paardensportjaar! Even een speciaal dankwoord 
aan alle enthousiaste vrijwilligers, zonder jullie inzet is het niet mogelijk de wedstrijden 
en alle andere activiteiten tot een succes 
te maken! We begonnen het jaar met een 
mooie slipjacht. Er is lang nagepraat over 
het ‘natte pak’ van Ad Kuipers. Voor wie 
benieuwd is... check de foto’s op onze 
website. 

Ook werden er in 2013 weer veel wedstrij-
den georganiseerd.  De spring- en 
dressuurwedstrijden op het buiten-
terrein met als publiekstrekkers de Derby en 
de Kür op muziek. En natuurlijk de 
wedstrijden voor de manegeruiters. Dit jaar 
zijn we ook wat meer van onze instructeurs 
gaan vragen. De manege heeft afgelopen 
jaar veel nieuwe klanten uit verschillende 
delen van de wereld mogen verwelkomen. Er wordt hierdoor ook vaak les gegeven in het 
Nederlands én Engels! 

Iets wat ook een succes was en speciaal georganiseerd werd voor onze manegeruiters, 
was het Ponykamp en de Ruiter-2-daagse. Lekker in de stal slapen en paardrijden in de 
bossen! Mede door het hele mooie weer kijken we terug op 2 geslaagde activiteiten.

Degenen die al erg lang op de manege 
komen, herinneren zich waarschijnlijk de 
CAP (Club Aangespannen Paarden) nog. 
Deze bestaat helaas niet meer, maar hier 
is de MEM voor terug gekomen. MEM staat 
voor Menners Eindhovense Manege. 

Zij hebben in 2013 voor de eerste keer de 
MEM-dag georganiseerd, ook erg leuk voor 
publiek. Dit is een oefenwedstrijd voor men-
ners, waarbij de deelnemers een eenvoudig 
parcours moeten rijden en vervolgens



lekker naar het bos gaan voor een 
ontspannen puzzelritje! 
Ook hebben dit jaar weer verschillende 
leden hun koetsiersbewijs gehaald. 

Helaas gebeuren er ook minder leuke dingen 
en hebben we dit jaar afscheid moeten 
nemen van verschillende trouwe viervoeters. 
Gelukkig hebben we ook weer nieuwe 
paarden mogen verwelkomen op stal en in 
de manegelessen.

Om alles te kunnen blijven organiseren en up to date te blijven, zijn dit jaar ook 
diverse verbeteringen doorgevoerd. Zo is de springweide voorzien van een nieuwe 
toplaag (bodem), is er een nieuwe bodem in de buitenbak gekomen, zijn de 
paddocks voorzien van drainage en een nieuwe bodem en worden de hindernissen 
jaarlijks helemaal opgeknapt. 

Tevens hebben we dit jaar veel nieuwe sponsorhindernissen aan het parcours toege-
voegd. Mocht je ook geïnteresseerd zijn in een hindernis of bord in het parcours, dan kun 
je contact opnemen met Yvonne van Velzen.

Het jaar 2013 zit er bijna op, dat betekent dat wij al weer druk bezig zijn met het 
plannen van de activiteiten voor 2014. We beginnen het jaar knallend met een 
spectaculaire Slipjacht met aansluitend een gezellige Nieuwjaarsborrel, een verrassings-
wedstrijd voor alle manegeruiters en een uitwisselingswedstrijd met RVS De Roosberg uit 
Bavel. 

En nu hebben we het enkel nog over januari 
en februari. Dat belooft wat voor de rest van 
2014! De nieuwe activiteitenkalender is te 
vinden op onze website!

Graag zien we jullie op de Algemene 
Ledenvergadering van de VEM op 27 januari!

Namens de Eindhovense Manege en het 
bestuur van de VEM,

Yvonne en Femke

2013    2014

      Het Hoofdstelletje



Hallo, ik ben Leila en ben 12 jaar. Zelf rijd ik 2 jaar.
In 2 jaar ben ik 4 keer gevallen.

Ik heb 2 lievelingspaarden dat zijn Harry en Baileys! Eerst zat 
Coolio er ook bij maar jammergenoeg is ze weg.

Zelf heb ik ook een paard. Het is een merrie en ze heet
Raksa Hawa. Ze is alleen niet in Nederland maar in Pakistan.
Ze woont bij familie van mijn vader. We zijn laatst nog in 
Pakistan geweest.

Na 2 jaar weet je vast wel welk paard wie is, maar mijn moeder niet. Bijvoorbeeld ze 
noemt Ivoor het paard met een lange nek. Soms denk ik “het paard met een lange nek?” 
ik noem hem liever Ivoor!

Hebben jullie ook wel eens dat als je naar de manege rijdt dat je je gaat misselijk voelen 
of buikpijn krijgt, nou ik heb dat wel. Maar als ik op het paard zit is het weg. Dan rijd ik 
met plezier verder!

Ik geef het hoofdstelletje door aan Esmee van Aalst.

Groet, Leila Mir

      Het Hoofdstelletje

Hallo, ik ben Danielle v/d Elaker, ik heb meegedaan aan de FNRS-Dressuurwedstrijd.
En ik ben 1e geworden! Zondag keek ik op de lijst en toen stond er dat ik op Jip mocht, 
dat vond ik super! Ik ging naar stal en ik ging Jip poetsen, toen ik klaar was met poetsen
ging ik knotjes maken, dat was niet zo makkelijk, Ze waren niet helemaal gelijk maar het 
stond  Jip goed. Ik ging Jip opzadelen en mezelf klaar maken om op Jip te gaan zitten. Ik 
stapte op en ik was toen wel zenuwachtig. Toen ging de deur open en we stapten de bak 
in, ik was wel zenuwachtig maar ik had 1000% vertrouwen in Jip. Toen gingen we in draf. 
De proef ging heel goed! 

Met de uitslag stond ik met mijn vriendin Memphis vol spanning te wachten. Toen kwam 
de top 5, ik was geen 5e, geen 4e, geen 3e, ik keek Memphis vol verbazing aan. En ik 
was ook geen 2e, maar 1e! Ik was heel blij! 
Maar of ik nou 1e of laatste was, ik was sowieso trots op Jip!

Groetjes Danielle

Danielle over haar 1e prijs!



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

  In memoriam: Selano

In november hebben we helaas afscheid moeten nemen van Selano. We wensen Ad, 
Yvonne, Ellen en Dian heel veel sterkte met dit verlies en natuurlijk ook alle andere 
ruiters die met veel plezier van Selano hebben genoten.



Rosalie

Precies een jaar geleden spraken we Rosalie ook al eens, nu kwamen we haar weer tegen 
op stal op de woensdagmiddag en we vroegen hoe het nu met haar gaat.

Ze heeft het heel goed naar haar zin op deze manege, ze rijdt nu inmiddels bijna 2 jaar. 
Ze had eens een kinderfeestje van een vriendin hier en zo is ze op de manege terecht 
gekomen. 

Rosalie is een echte dierenliefhebster, dat heeft ze ook wel een beetje van haar moeder, 
naast paarden houdt ze ook heel erg van honden. Ze rijdt nu op woensdag in de les van 
14.30 bij Trudy, ze vindt Trudy heel leuk en vindt het ook leuk om haar te helpen.

Ze heeft meegedaan aan het ruiterweekend en ook rijdt ze de dressuurwedstrijdjes mee, 
inmiddels in de F3, de laatste keer is ze 10e geworden. Galop vindt Rosalie het leukst en 
later wil ze ook graag springlessen gaan nemen.

Haar vader helpt ‘s zomers regelmatig mee in het parcours bij het springen en dan helpt 
ze ook wel eens mee. Haar lievelingspony is Pipi en haar lievelingspaard Uniek.

Hieronder zie je Rosalie met Jade waar ze die middag op mocht rijden.























Vakanties doorgeven
en andere stalzaken

Het is weer bijna kerstvakantie en dat betekent dat er weer wat mensen weg gaan.
De kerstdagen vallen dit jaar op woensdag en donderdag en ook nieuwjaarsdag valt dit 
jaar op woensdag. Deze lessen mogen ingehaald worden in het 4e kwartaal. Mail dus 
snel naar afmelden@eindhovensemanege.nl zodat ik jullie nu al in kan plannen. Als 
iedereen de laatste week wil inhalen, dan heb je misschien pech want dan is er geen 
plaats meer. 

Er zijn al wat mensen die netjes meteen terug hebben gemaild en ook al ingehaald 
hebben, dit is erg fijn. Mocht je weg gaan in de vakantie geef dat dan ook nu al door 
aub, zodat ik weet hoeveel inhalers er kunnen komen. Uit ervaring weet ik dat het nogal 
moeilijk is voor sommige mensen om op tijd iets door te geven vandaar dat we het 
blijven vragen. 

In de zomervakantie zijn er ook altijd wat mensen die gewoon niks invullen als er 3 
maanden heel duidelijk een lijst in de gang hangt. Dit is heel vervelend voor ons omdat 
wij wel de paarden moeten inplannen. Geef je niks door dan ben je je les kwijt,dat is 
toch zonde? Geef ook meteen door welke dag je echt niet kan inhalen,

dat is wel makkelijk om te weten.

Verder wordt er in de lessen van Arlette 
en Karlijn nog wel eens onderling geruild 
van paard, dit is niet de bedoeling. Wij 
delen de paarden in zodat ze allemaal 
evenveel lopen en evenveel belast 
worden. Als er elke dag een heel zwaar 
iemand bijvoorbeeld op Pim zit dan krijgt 
hij pijn in zijn rug. Wij wisselen dit dus 
af. Sommige mensen denken dat je 
zomaar overal op kan rijden, maar dat is 
niet zo.

Sanneke en Moeson zijn namelijk niet 
voor de zwaardere mensen, dit zijn te 
kleine paarden, daarbij zijn ze lang 
kreupel geweest en daar zijn we dus 
extra zuinig op. Dus boven de 70 kilo 
mag je niet op deze 2. Wil je dat wel dan 
zul je moeten afvallen. Onze paarden zijn 
nu eenmaal erg belangrijk voor ons.



  
Judith & Sense

Inmiddels ben ik alweer een jaar pensionklant op de manege. Het werd eens tijd om een 
stukje te schrijven in de Chambrière!

In juni 2012 kocht ik mijn 3 jarige Evita. Ik heb toen met haar 3 maanden in training 
gestaan bij een dressuurstal in Liempde (Stal Van de Sande). Evita werd goed opgeleid 
en ik kreeg daar 3 keer per week 
privé les. 

Toen zijn we eind september 
verhuisd naar de manege. Het 
ging een paar maanden op de ma-
nege heel goed. Voor een 3 jarige 
was het een super braaf paard, 
totdat ze na een half jaar rodeo 
had uitgevonden, die niet uit te 
zitten was door mij. 

Helaas heb ik toen ook een 
ongelukje gehad, waardoor ik voor 
een tijdje uitgereden was. 

Uiteindelijk bleek dat Evita last 
had van haar rug en was het geen 
kattekwaad. 

lees verder op de volgende pagina

hiernaast zie je Judith met Sense

Nog steeds hebben we een gewichtslimiet van 90 kilo, het is dus niet de bedoeling als je 
eenmaal rijdt dat je dan over die 90 kilo heen mag komen. Dit is nu bij wat mensen wel 
het geval, met het gevolg dat heel veel paarden pijn in hun rug hebben. We hebben voor 
deze groep dan ook maar een beperkt aantal paarden, dus waar je op ingedeeld wordt 
zul je ook op moeten dan. Baileys heeft al een apart kussen en ook Pim en Uniek waren 
kreupel omdat ze rugpijn hadden. We hebben nu een weegschaal gekocht en we gaan 
hem gebruiken ook. Misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar? ;-)
Ik wens iedereen een fijne vakantie.
groet, Trudy



Ik had een gloednieuw zadel aan laten meten door de zadelmaker, wat
achteraf niet goed bleek te liggen. Zo zie je maar dat zelfs door het advies van een zadel-
maker met een gloednieuw zadel het nog verkeerd kan gaan. Mijn schrik om weer te 
gaan beginnen is toen zo groot geworden, dat ik heb besloten op zoek te gaan naar een 
ander paard, waar ik mijn vertrouwen weer op terug kon krijgen. 

Ik heb toen contact opgenomen met de 
dressuurstal waar Evita vandaan kwam in 
Liempde en zij zijn voor mij opzoek gegaan 
naar een geschikt paard. Al meteen liepen 
we tegen Sense aan, een 10 jarige super 
mooie donkerbruine dressuurmerrie die 
ZZW Zwaar liep. Ik was meteen verliefd. 
Super atletisch en gespierd was ze, met een 
hele mooie dik gespierde nek. Het geluk 
was dat de stal waar Sense stond in Nispen, 
op zoek was naar een jong paard en ook 
nog geïnteresseerd was in Evita. Uiteindelijk 
is Evita daar gebleven.

De echte naam van Sense is Dansense 
Coquette. Ze is de dochter van Don Frede-
rico, van de hengst Donnerhall. Het is een 

behoorlijk dominante merrie. Als ze naast je 
loopt met haar 1.72 m en ze ziet iets, kan 
ze zich zo groot en dominant maken, dat het 
soms net lijkt of er een hengst naast je loopt 
i.p.v. een merrie. Tijdens het rijden is ze 
heel braaf, maar wel sensibel, ze kan van de 
kleinste dingen schrikken. Ze werkt ontzet-
tend graag, maar dat moet ook wel, anders 
had ze de ZZW Zwaar niet kunnen bereiken. 
Ik leer ontzettend veel van haar en hoop 
binnenkort te gaan starten met wedstrijden, 
beginnend in de B. Gisteren hebben we voor 
de tweede keer gesprongen en dat vindt ze 
ook heel leuk!

We zien jullie snel op de manege!
Groetjes Judith en Sense

2013 in beeld door Monique
Op de kleurenpagina’s zie je deze keer een selectie uit de prachtige fotoshoots die 
Monique van Uden maakte in 2013 van paarden en ruiters van onze manege. 
Je ziet Ben met Maserati, Femke met Ibn, Femke met Palenque, Jolanda met Faarin en 
Joyce met de ezels Doeke en Basje.











Ster van de stal: 
Black Jack

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

Black jack is een kleine zwarte dondersteen. Hij heeft zo zijn 
eigen willetje, wat ik juist zo leuk vind aan hem. Hij is wel 
klein maar ook stoer en pittig.

Wat ik prettig vind is dat hij makkelijk in de krul loopt en 
lekker voorwaarts is.
In de stal doet hij ook niet moeilijk. Je moet hem niet te veel aanpakken omdat hij 
gevoelig is in de mond. Ik vind het altijd een leuke ervaring om op hem te mogen / 
kunnen rijden. Ik heb nog niet op hem buiten gereden maar dat lijkt me ook leuk.
Het is gewoon een fijne pony. 
Grt, Rick Wijers.



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



Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Arlette Vermunt, 36 jaar, geboren in Oudenbosch, samenwonend in Neerpelt, 
België met Leon de Rooy en onze dochter Milou de Rooy.

Hoe ben je hier op de manege terecht gekomen?
Via Leon.

Je geeft nu les op de donderdagavond?
Ja, en dit doe ik met veel liefde en plezier! En ik hoop dit nog lang te mogen doen…

Je hebt een poos geleden ook al hier les gegeven toch?
Jawel voor en tijdens de zwangerschap van mijn dochtertje Milou! Ook dit deed ik erg 
graag! Echter heb ik liever dat de zon schijnt in plaats van nu dat koude weer in de 
winter… brrrr…

Kun je iets over jezelf vertellen, wat doe je naast het lesgeven nog meer?
Ik heb thuis enkele paarden staan die ik opleid en daarna een goed thuis voor zoek!
En sinds kort heb ik  een baan bij  Vaesen Diervoeder Centrale in Neerpelt.
Dit vind ik erg leuk omdat ik ook hier mijn kennis weer kan gebruiken en verbreden!

Interview met Arlette



Heb je zelf paarden?
Ja zoals ik al zei heb ik een eigen stal in Neerpelt. Met ongeveer 10 paarden wat 
natuurlijk een hoop werk met zich mee brengt! Maar door mijn grote passie voor paarden 
doe ik dit alles met veel plezier!

Wat vind je het leukst aan paarden?
Dat je met een dier werkt, en dus elke dag anders verloopt!
Plannen wordt daardoor iets moeilijker maar dat heeft ook weer zijn eigen charmes!
En het werken met paarden brengt mij een hoop ontspanning waarbij ik echt mezelf kan 
zijn en waar ik dus helemaal in op kan gaan!

Wat vind je het leukst aan lesgeven?
Het doel van de leerling bereiken en het maximale uit het paard te krijgen!
Het geeft mij elke keer weer een fijn/goed gevoel als ik samen met de ruiter/amazone 
een paard onder controle heb en het doel bereikt heb!
Zodat we vanuit daar weer langzaam aan de lat een beetje hoger kunnen leggen!

Kun je een leuke anekdote vertellen over wat je hier op de manege hebt 
meegemaakt?
Oeeef,… dat vind ik moeilijk…

Welk manegepaard vind je het leukst?
Lady Lu en Penotti!
Lady Lu omdat ze altijd werkwillig ingesteld is… en Penotti omdat ze altijd zo koppig is!

En voor deze twee eigenschappen van paarden heb ik nou eenmaal een zwak…



Wat vind je leuker, dressuur of springen?
Dressuur, dit omdat ik dit op dit moment zelf nog doe! Maar de feestjes op spring-
wedstrijden zou ik toch zeker niet willen missen!

We zagen een foto van je dochter op een pony in Nieuwvliet, zij heeft het 
paardenvirus ook al te pakken?
Ja, dat kan niet anders als mama uit een paarden familie komt en Milou opgroeit tussen 
de paarden!

Wat zijn, naast de paarden, je andere interesses?
Ik heb altijd affiniteit gehad met mens en dier, wat er voor zorgt dat ik me graag bezig 
houd met het zoeken naar verbetering en verbreding van mijn kennis! Zowel zie je dit 
terug in mijn lessen als in mijn stal management…Daarnaast ski ik graag en in de zomer 
houd ik wel van mountainbiken!

Wat vind je belangrijk om als advies aan manegeruiters mee te geven?
Kijk bij een communicatieprobleem met je paard altijd eerst naar jezelf voordat je het 
paard de schuld geeft van hetgeen deze niet wil of kan doen! Een paard weerspiegelt 
regelmatig het karakter of de mindere eigenschappen van de ruiter! En dit word helaas 
vaak vergeten… Er wordt geregeld naar hulpmiddelen gepakt waar de rijkunst van de rui-
ter ophoudt… dit vind ik erg jammer!

Wil je zelf nog iets kwijt aan de 
lezers?
Jawel, paardrijden moet je doen 
met je gevoel en met liefde voor de 
paardensport!

Een mensenleven is te kort om te 
leren paardrijden…

Probeer van elk moment dat je op de 
rug van een paard zit te genieten en 
te leren!!!

Bedankt Eindhovense Manege dat ik 
hier les mag geven!

Arlette bedankt voor het 
interview, leuk om iets meer over 
je te weten te komen!



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



Op zaterdag 19 oktober werd er op de manege voor de eerste keer een Mendag 
georganiseerd. Ik wist niet precies wat het inhield en was heel benieuwd, dus ben ik 
maar eens gaan kijken, samen met een aantal anderen van de donderdagavondles.

Rond 13.00 uur werd iedereen ontvangen met een kopje koffie en er volgde een uitleg 
door Leonne over het rijden van een vaardigheidsparcours. Ad gaf alvast wat informatie 
over de puzzelrit die later die middag op het programma stond.

De deelnemers konden samen met Leonne het parcours nog even verkennen en rond 
14.15 gingen de eerste deelnemers van start. Het parcours was uitgezet in de springbak 
door middel van pionnen met daarop balletjes. De combinaties moesten tussen de 
pionnen door rijden zonder de balletjes er af te rijden. 

Er waren vijf aanspanningen en volgens mij 12 menners die de strijd aangingen. 
Sommigen al ervaren en anderen die het voor de eerste keer deden. Heel mooi om te 
zien hoe geconcentreerd de meesten het parcours rondreden en de nieuwe menners 
deden het allemaal geweldig onder begeleiding van Leonne. Zij gaf tijdens het parcours 
nog uitleg en aanwijzingen waardoor het ook voor het publiek goed te volgen was.

Na afloop van het vaardigheidsparcours was het tijd voor de puzzelrit. De aanspannin-
gen vertrokken 1 voor 1. Karin en ik hoopten al dat er nog een plekje vrij zou zijn op 1 
van de aanspanningen, zodat we mee konden rijden. En dat was inderdaad het geval, 
we konden meerijden met Jacky van Dulmen met het paard Gerben en Mart van Dulmen 
met het paard Koen. Zij rijden allebei dressuur- en vaardigheidswedstrijden, dressuur 
klasse M en vaardigheid klasse L. Vol goede moed en kennis van de omgeving gingen we 
op pad. Maar we kwamen er helaas al snel achter dat je een routebeschrijving op vele 
manieren kunt lezen. Betekent  het woordje ‘na’ nu wel echt ‘daarna’ of …?

Mendag



Tja, en als je eenmaal verkeerd rijdt, dan kom je erachter dat de rest van de beschrijving 
ook niet meer klopt, euhh...

Dan maar rechtstreeks naar de Hut van Mie Pils en van daaruit naar de manege. Karin 
en ik vonden het eigenlijk niet zo heel erg, want nu konden we lekker lang op de koets 
zitten en rondrijden met geweldig leuk gezelschap. Ik heb er echt van genoten! Gelukkig 
waren we niet de enigen die moeite hadden met de juiste route, hihi. 

Eenmaal terug op de manege werd er natuurlijk nog even nagepraat onder het genot van 
een hapje en een drankje.

Het was een zeer leuke ervaring! Bedankt Jacky en Mart en jullie paarden natuurlijk voor 
deze hele mooie dag!
Bianca



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

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2013
De kwartaalkaart bevat 13 lessen en is geldig in het betreffende kwartaal. Een les die 24 
uur vantevoren wordt afgemeld, kun je in overleg inhalen. Deze dient in hetzelfde 
kwartaal te worden ingehaald.

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 2013
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) 3,75 *
KNHS basisafdracht 17,00 *
KNHS abonnement Paard & Sport 31,75 *

*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startpas

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 30,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 335,00
Pony per maand - boxje 287,00





Namens de redactie 
een geweldig 2014 toegewenst!


