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Bestuursmededelingen 
Het buitenseizoen voor de paardensporter begint weer. 
Mooie evenementen staan dit jaar  gepland in de 
maanden april t/m september. De activiteitencommissie, 
SHEE, die belast is met de organisatie van de paarden- 
en ponywedstrijden, is al volop actief met de planning en 
organisatie.

Vorig jaar november hebben we de rode loper uitgelegd 
voor alle vrijwilligers en hun partners die actief zijn 
geweest om de activiteiten en evenementen te doen 
slagen. Zorg dat we ook  jou dit jaar kunnen begroeten 
op de rode loper in november 2014.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
13-03 Nina van Esdonk
15-03 Rinke Gies
05-04 Annick van Apeldoorn
07-04 Noor Hilami
07-04 Macy Hendriks
08-04 Janny Monsieurs
09-04 Kitty v.d. Ploeg
15-04 Ramon de Vries
23-04 Eline van Leiden

Agenda

24-25 mei 2014 KNHS dressuur paarden

25 mei 2014 FNRS Dressuur

29 mei 2014 Ochtendglorenrit

29 mei - 1 juni CSI Karpendonk

8 juni 2014 Pinkster Polo Waalre
 
8-9 jun 2014 Pinksterrit(ten)

14 jun 2014 BBQ + Midzomeravond- 
  feest

29 jun 2014 Oriëntatierit
 
5-6 juli 2014 KNHS dressuur pony’s

13-17 juli 2014 Ponykamp

18-20 juli 2014 KNHS springen paarden

2-3 aug 2014 KNHS dressuur paarden/
  pony’s (Kür op muziek)

20-21 aug 2014 Ruiter-2-daagse jeugd

23-24 aug 2014 KNHS springen pony’s

6-7 sep 2014 KNHS springen pony’s

12-14 sep 2014 KNHS 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



  Club aangespannen paarden

In de vorige Chambrière werd gesuggereerd dat de CAP niet meer zou bestaan. Dit willen 
we graag even rechtzetten en verduidelijken.

Ruim 35 jaar geleden werd de CAP opgericht, om precies te zijn op tweede Kerstdag 
1978. Sinds de oprichting heeft de CAP veel hoogtepunten gekend, zoals  de jaarlijkse 
menwedstrijd, die een groot aantal jaren zeer goed bezocht werd en geliefd was bij vele 
koetsiers uit de regio. De CAP nam ook deel aan de wedstrijden van de Regio Zuid van de 
Bond Nederlandse Aanspanning, met goede resultaten. Helaas waren er ook een aantal 
dieptepunten, zoals het overlijden van enkele leden (Bonnie Oosterbosch, Willem Marks, 
Els Munsters) en oud-leden (Pieter v.d. Berg, Martin v.d. Broek). 

Gedurende de eerste 20-25 jaar van het bestaan van de CAP werden veel onderlinge 
wedstrijdjes gereden, waarbij ook een groot aantal VEM-leden met het aangespannen 
rijden kennisgemaakt hebben. Ruim twintig jaar werd trouw iedere eerste zaterdag van 
de maand op de manege vergaderd. Zo’n 15 jaar geleden is besloten om minder vaak bij 
elkaar te komen en werd beurtelings vergaderd bij de leden thuis. Het actief rijden werd 
in deze periode ook minder, mede doordat de karretjes letterlijk in rook opgingen door 
een brand in de opslag. In 1978 is de CAP begonnen met 6 leden en 5 aanspanningen. 
Op dit moment heeft de CAP nog 7 leden en slechts 1 aanspanning. En hoewel er dus nog 
weinig actieve leden zijn, ze zelf tegenwoordig praten over ‘rustende’ en ‘slapende’ leden, 
zijn ze er dus nog steeds! 

Wellicht mogen we de leden van de CAP verwelkomen op een van de komende 
activiteiten op de Eindhovense manege!  
Op de foto: Marianne, Casper en Ali



Tja, daar stonden we dan, rondom de feestdagen. Al sinds de terugkeer van onze zomer-
vakantie in augustus, was het met de gezondheid van Wuxi niet goed. Allerlei onder-
zoeken volgden, heel veel medicatie, en een tweetal opnames in de veterinaire kliniek te 
Someren waren een feit. Toch was er geen andere keuze, dan haar in te laten slapen. 
Erg jammer, het was een erg lief dier, waar we veel te kort, plezier van hebben gehad.
En dan moet je een keuze maken. Houden we alleen Donnaline, kopen we er een nieuw 
paard bij, waarmee Toon ook aangespannen kan rijden, of ruilen we ook Donnaline in, en 
komt er een ander nieuw paard.

Via springruiter Geert van Asten, kon Fransje proefrijden op een heel leuk jong paardje.
De 4 jarige merrie Energy stond bij hem op stal en was gefokt en in eigendom van 
springruiter Leon Hegge. Fransje heeft bij Geert een aantal keren proef gereden, en zelfs 
een paar hindernissen gesprongen. Wat een lief, braaf paardje, was het toch. Na enkele 
onderhandelingen, kwamen we tot een akkoord, en ruilden we ons andere paard 
Donnaline in. Natuurlijk moeilijk te begrijpen voor haar verzorgster Vera, die er 2 jaar 
super voor zorgde, maar er ook alles mee mocht doen.

Inmiddels zijn we een paar maanden verder, en gaat het heel goed met de combinatie 
Energy en Fransje. Ze hebben wekelijks springles van Geert van Asten en sinds kort 
dressuurles van Marianne de Vries. Energy is en blijft super braaf en springt eigenlijk 
alles, maar wat wil je, met haar geweldige afstamming. Fransje hoopt op het woensdag-
avondspringen haar voor het eerst uit te kunnen brengen op een wedstrijd.

Voor Toon is het nu even een pas op de plaats maken en op het gemak zoeken naar een 
mooi paardje om aangespannen mee te gaan rijden. Geen overhaaste beslissingen, maar 
wachten, tot het juiste paard voorbij komt.
Groetjes, Fransje, Margreet en Toon

Nieuw op stal: Energy



Het Hoofdstelletje

Hoi,
Ik ben Anne en ben 11 jaar, ik rij nu bijna anderhalf jaar 
paard, ik heb altijd al met plezier op deze manege gereden. 
Mijn hobby’s zijn: natuurlijk paardrijden, hockeyen, zingen en 
tekenen. 

Ik rij in de les op woensdag om half 3 bij Trudy, en ik vind het 
een superleuke les! Mijn lievelingspony’s zijn Jantje en Moeson. 
En mijn lievelingspaard is Limit. Ik geef het hoofdstelletje door 
aan Rosalie.

hiernaast zie je nog een foto van 
Fransje met Energy



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl

Nieuw lid: Kiki

Hallo, ik ben Kiki en ik ben 20 lentes jong. Ik ben bij de pony manege in Eindhoven 
begonnen met paardrijlessen. 
Daar ben ik na 2 jaar gestopt 
omdat ik mezelf te groot vond 
en mee kon lopen tijdens het 
rijden als het nodig mocht zijn 
met m’n lange stelten.

Wat ik een geweldige ervaring 
vond was het paardrijden in 
Indonesië (Bali), 
samen met mijn zus (die nog 
nooit paardgereden had). Dat 
was ook mijn eerste ervaring 
op een echt groot paard, het 
was super! Prachtig weer, lang 
gestrekte stranden, zwaaiende 
kinderen en soms lekker door 
de zee. 



Ik begon het paardrijden steeds meer te missen. Toen, klaar met school en een baan 
gevonden, dacht ik ‘nu ga ik weer paardrijden’. En de eerste les bij de Eindhovense 
Manege voelde gelijk goed, eindelijk weer op een paard.

Nu rij ik alweer een paar maanden, heerlijk.
De manege heeft een prettige sfeer, aardige mensen, vriendelijk personeel en fijne 
lessen. Ik heb het erg naar mijn zin.

Kiki

Vakantie doorgeven, inhalen en 
woensdagmiddaglessen

Hallo allemaal,

Het is een beetje vroeg maar voor je het weet is het al weer zomer.
Vandaar een paar vragen:

1. Er hangt weer een vakantielijst in de gang, vul die aub allemaal in zodat we voor de 
vakantie een planning kunnen maken voor de 6 weken zomervakantie. Je hoeft alleen 
maar een kruis te zetten op de datum dat je er niet bent,ook als je niet op vakantie gaat 
kruis je daar aan zodat we weten dat je het wel hebt gezien. Het is voor mij een 
ongelofelijk gepuzzel elk jaar, dus als iedereen nu op tijd kijkt dan is het wat makkelijker 
voor mij. 

2. Dan heb ik op woensdag middag 15 kinderen die na de vakantie naar de middelbare 
school gaan. Dwz dat zij niet meer op woensdag kunnen rijden, ik kan echt geen 15 
kinderen kwijt op andere dagen,als er dus iemand is die graag na de vakantie op 
woensdag wil rijden geef het dan even door via de mail. Misschien dat er wel mensen 
zijn die willen schuiven. De lessen op woensdag zijn om 13.30,14.30 en 15.30. Welke les 
geschikt is moet ik dan nog even uitzoeken.

3. Nog steeds worden er heel veel lessen afgemeld en ingehaald, wij willen de lessen niet 
te druk hebben zodat we voldoende aandacht aan iedereen kunnen geven, als er dus veel 
inhalers meerijden is dit vervelend omdat de groepen dan te groot worden.

Probeer zo min mogelijk te schuiven met je les, je mag dus ook maar 2 lessen inhalen in 
dat zelfde kwartaal, mits je 24 uur van te voren hebt afgemeld. Dus ook als je ziek bent 
geldt deze regel.De helft van de zomervakantie valt in het 2de kwartaal en de andere 
helft in het 3de kwartaal.

Bedankt vast allemaal en ik hoor van jullie.
Groet, Trudy



Interview met 
Aki van Andel

Jesse van Hest interviewde polospeler Alexander van Andel, alias Aki van Andel.
Leeftijd: 31. Handicap: vorig jaar nog 3, nu 2. Grootste prestatie: winst van de 20 goal 
Gold Cup in Deauville, Frankrijk. Favoriete spelers: Juan Martin Nero, Adolfo Cambiaso en 
David Stirling: enorm goede ruiters met een mooie vloeiende stijl, heel gracieus.
Positie in het veld: 3 – spelverdeler of 4 – verdediger. 

Hoe ben je ooit gestart met spelen?
‘Toen ik acht of negen jaar was zag ik voor het eerst polo op het Malieveld in Den Haag. 
Mijn eerste reactie was: wow, dit is écht vet. Acht paarden denderden in volle galop voor-
bij. Ik voelde letterlijk de grond onder me trillen en was enorm onder de indruk. Eenmaal 
thuis zei ik tegen mijn vader: ‘Pap ik wil polo’en!’. Ik ben direct gaan oefenen op mijn 
fiets met een croquet stick en een hockeybal. Het grappige was dat mijn vader, zonder 
dat ik dat wist, een week eerder door Nick Grooss Sr. was benaderd om 
founding member te worden van de nog op te richten Polo Club Wassenaar. Met een 
aantal kinderen van deze founding members ben ik die winter begonnen met paardrijles-
sen op een manege om in het voorjaar te starten met polo. Mijn vader vond echter dat 

ik eerst maar eens een paar jaar gewoon 
moest gaan paardrijden. Ik heb tot mijn 13e 
gesprongen en dressuur gereden en hielp op 
een privéstal in de buurt met het verzorgen 
van de paarden en het uitmesten van 
stallen. Daarna mocht ik eindelijk starten 
met polo op clubpaarden. Na een jaar kocht 
mijn vader ons eerste polopaard. Toen hij 
ook verknocht raakte aan de sport kwamen 
er al snel meer, al gauw hadden we er zes. 
Ik was 15 jaar toen ik serieus polo ging 
spelen.’

Wat typeert jou als speler?
‘Door de jaren heen ben ik wel veranderd als 
speler. Vroeger was ik wat timide waardoor 
ik ook een afwachtende houding had op het 
veld. Door de jaren heen kreeg ik steeds 
meer ervaring en meer vertrouwen in mijn 
spel. Hierdoor werd ik automatisch ook 
feller in de wedstrijd. Op dit moment vind ik 
het prettig om in de achterhoede te spelen. 
Hierdoor kan ik het achterveld dicht houden, 
de rust herpakken en het spel naar voren 
opzetten.’



Hoe fanatiek ben je?
‘Ik ben heel fanatiek en speel zo’n vijf keer in de week, omgerekend zo’n tien uur. De 
sport vereist behoorlijk wat discipline en management. We hebben zo’n twintig paarden 
in training plus nog een aantal paarden van derden. Ze moeten allen in goede conditie 
zijn en blijven. Goed personeel op stal is daarbij onmisbaar.’

Wat is je beste paard?
‘Dat zijn er twee: Brisa en Muneca. Ze hebben alle eigenschappen van een goed polo 
paard: ze zijn snel, wendbaar, nooit moe en blijven koel in hun hoofd. Ze komen 
oorspronkelijk uit Argentinië en zijn zo goed dat ze in Engeland high goal speelden. 
Goede polo paarden moeten snel reageren; het spel verandert tenslotte continue van 
richting waarbij ze binnen seconden op snelheid moeten komen en sneller moeten zijn 
dan mijn tegenstander. Maar in de polosport heerst een gouden regel: snelheid is niets 
zonder controle.’

Kun je goed tegen je verlies?
‘Ja. Ik wil natuurlijk graag winnen maar je kan winnen en met een rot gevoel van het 
veld komen en je kan een wedstrijd verliezen maar heerlijk gespeeld hebben. Belangrijk 
vind ik dat het team goed loopt, we goed op elkaar inspelen en kunnen genieten van het 
polospel.’

Ben je bijgelovig voor een wedstrijd?
‘Zeker. Sterker nog, ik heb een heel ritueel. Ten eerste heb ik bepaalde onderbroeken 
die ik altijd draag, inmiddels vol gaten, waarvan ik denk dat ze geluk brengen. Om mijn 
pols draag ik mijn ‘geluksbandje’. Ik moet anderhalf uur voor de wedstrijd eten en vijftien 
minuten voor de wedstrijd naar het toilet. Bizar, ik weet het…’.

Er bestaan veel vooroordelen over de polosport. Welke hoor jij het meest?
‘Ja dat klopt. Jammer, want hetgeen wat dan gezegd wordt, gebeurt door mensen die de 
sport echt niet kennen. De belangrijkste vooroordelen zijn:
“Polo wordt alleen door stinkrijke mensen gespeeld, daar pas ik niet tussen”. 
‘Het maakt niet uit waar je vandaan komt. De gemeenschappelijke passie is polo en 
paarden, dat schept direct een band’.

“Polo is peperduur omdat je vier á vijf paarden nodig hebt”. 
‘Met één of twee paarden kan je prima starten en een goed polopaard is lang niet zo 
kostbaar als een goed dressuur- of springpaard’. 

“De sfeer van polo bestaat alleen uit hoge hakken en champagne” 
‘Dit is echt een fabeltje en komt wellicht door de grotere evenementen en exclusieve 
merken die zich aan de sport verbinden. In werkelijkheid drinken de spelers zelf na de 
wedstrijd met elkaar een biertje en houden zij vaak een gezellige Asado (Argentijnse 
BBQ).’

“Polo zielig is voor de paarden”. 
‘Ik denk dat polo paarden een beter leven hebben dan een gemiddelde sportpaard. Zij 
zijn vrijwel altijd buiten, worden in groepsverband getraind en gesocialiseerd. En ze 
hebben ook nog eens vijf maanden vakantie per jaar... Wat wil je nog meer?!’



‘Last but not least’ en deze vind ik persoonlijk heel belangrijk: “polospelers kunnen niet 
paardrijden”... 
Ga maar eens proberen om vol gas over het veld te galopperen en een balletje te raken. 
Sylvester Stallone zei ooit: “Polo is trying to play golf during an earthquake”. Je zult je 
verbazen hoe goed polospelers mee kunnen in andere disciplines van de paardensport 
zoals springen, eventing of een slipjacht. Ik denk dat ruiters meer moeite hebben om ons 
na te doen dan wij hen.’

Hoe maak jij je paarden klaar voor het seizoen?
Een goede voorbereiding is heel belangrijk voor je seizoen. Zeker als je paarden wat 
ouder worden. Begin daarom ruim van te voren met je paarden op conditie te brengen 
na hun winter rust. Het polo seizoen begint elk jaar op 1 mei. Dan moeten de paarden 
speelklaar zijn. Ik begin altijd met twee maal per dag één uur stappen. Dit bouw ik dan 
langzaam op door elke drie dagen 5 minuten draf toe te voegen. Zodra de draf op een 
kwartier komt, ga ik deze opsplitsen tot een schema: 10 min stap, 15 min draf, 5 min 
stap, 15 min draf, 10 min stap. 

Als ik dit punt hebt bereikt kan ik het schema aanpassen naar 10 -25-10 , langere 
periodes draf, totdat je op 10-35/40-10 zit. Dit punt bereik ik na ongeveer vijf weken. 
De komende periode ga ik elk paard apart rijden en licht ‘schoolen’: stoppen draaien, 
van hand veranderen met galopwissel en stick and ballen (balletjes slaan). Ergens half 
april of derde week april als de weergoden meewerken, gaan de velden open. Dan kan 
ik eventueel oefenwedstrijdjes spelen. Van de oefenwedstrijdjes komen ze echt op 
conditie voor het nieuwe speelseizoen. Na ongeveer 2 weken 3 á 4 keer het veld te zijn 
opgeweest in april, kan ik vanaf 1 mei het seizoen goed beginnen met een gezond en fit 
paard.

Wat is het grootste verschil tussen een polo paard en een dressuur- of spring-
paard?
‘Vooral de bouw. Polo paarden zijn doorgaans wat kleiner, robuuster en wendbaarder. 
Echter, hoe hoger het polo niveau, hoe hoger de paarden in het bloed komen. Dit bete-
kent dat er steeds meer volbloed in de genen zit. 

Dit heeft tevens veroorzaakt dat polo paarden de laatste jaren wat groter zijn geworden 
omdat snelheid steeds belangrijker werd. Echter tot op zekere hoogte, aangezien je niet 
controle en wendbaarheid wilt verliezen. Er zijn in de loop der jaren speciale polo 
bloedlijnen en een officieel stamboek ontwikkeld.’ 

Op 7 en 8 juni aanstaande vindt de 5e editie van Pinkster Polo plaats in Waalre. 
Op zondag 8 juni is het terrein geopend voor publiek en kan je één of meerdere 
polowedstrijden van dichtbij meemaken! Kijk voor meer info op www.pinksterpolo.nl

Jesse en Aki bedankt voor het interview.

Op de volgende 2 kleurenpagina’s zie je een aantal foto’s van Aki in actie.







foto’s Chef GJ





Sponsor aan het woord:
Chef GJ

Velen hier op de manege kennen Gert-jan en Ans Willems al wel.
Zij hebben vanaf ongeveer 2008 tot 2011 de friettent achter bij het wedstrijdterrein
gerund. Hun dochter Femke is in 2008 begonnen met rijden hier op onze manege.
In hetzelfde jaar kwam hun pony Crystal bij ons op de manege staan. Crystal heeft 
ongeveer twee jaar op de manege gestaan toen eind 2010 de familie een andere pony 
kocht, genaamd Ibn, hij staat momenteel op de wei in Waalre in verband met het herstel 
van peesblessures. En Crystal komt hem gezelschap houden.

Maar wat misschien velen niet weten is dat zij ook een restaurant hebben, gevestigd aan 
de Eindhovenseweg in Aalst. Het is een restaurant voor senioren, zonder poespas! Vers 
en altijd lekker is hun motto! Borrel, barbecue of belegd broodje? Chef GJ, draait er zijn 
hand niet voor om. Gert-Jan (voormalig chef-kok van het Stationskoffiehuis) en zijn 
keukenbrigade verzorgen de catering van meetings, borrels en lunches, maar ook feesten 
en evenementen worden tot in de culinairste puntjes verzorgd. 

Het restaurantgedeelte is door Gert-Jan zelf verbouwd en inmiddels kunnen er zo’n 
twintig gasten lunchen of dineren. Althans, in het voorste gedeelte van de zaak. Achter 
is er plaats voor vijftig zittende bezoekers of voor zeventig gasten aan statafels. Chef GJ 
richt zich met zijn restaurant op een specifieke doelgroep: de senioren vanaf een jaar of 
vijftig. Elke dag serveert hij hen een dagverse, seizoensgebonden maaltijd die met zorg 
wordt samengesteld en die ook nog eens aantrekkelijk geprijsd is.
Elke woensdag tot en met zondag kunt u aanschuiven aan een van de gezellig gedekte 
tafels. Vooraf wordt er koffie geschonken en kunt u een praatje maken met de andere 
gasten. De sfeervolle ambiance alleen al biedt genoeg gespreksstof: aan de wand hangen 
vele foto’s uit het roemruchte verleden van het kerkdorp Aalst.

De maaltijden worden niet alleen in het restaurant geserveerd, maar worden op verzoek 
ook bij u thuis gebracht. Een kwestie van slechts een telefoontje. Een jaar na de opening 
van zijn zaak op deze locatie gaat het Chef GJ voor de wind: “We bezorgen, elke dag van 
de week, tussen de vijftig en zeventig maaltijden bij de mensen aan huis. De driegan-
genmaaltijd wordt warm aangeleverd. Dat kan, naar believen, zowel ’s middags als ’s 
avonds. Voor 10,00 Euro krijg je een voorgerecht, hoofd- en nagerecht. Dat varieert van 
de ene dag een minestronesoep, een sudderlapje met gekookte aardappelen, capucij-
ners en een aardbeienmousse tot de andere dag een vissoep, gemengde groenten, zalm 
met rosti en een vlaflip na. We serveren minimaal twee keer in de week vis omdat het 
gewoon lekker is, maar ook omdat het belangrijk is voor de voedingswaarde. Natuurlijk 
doen we dat ook altijd op vrijdag, want dat vinden de mensen van hier belangrijk. Klan-
ten bellen me ook geregeld om te vragen wanneer er weer eens een hutspot met hachee 
op het menu staat of mijn rabarber; die valt ook bij velen goed in de smaak! En die 10 
euro? Dat is inclusief bezorg- en administratiekosten, bij mij is de prijs all-in!”
Het bezorggebied is Aalst -Waalre, Valkenswaard, Eindhoven en Veldhoven.



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



Naast het bovenstaande verzorgt de Chef ook de maaltijden op de diverse eetpunten 
in het dorp. Gasten van De Pracht, D’n Tref en bezoekers van de Agnus Deikerk en het 
Klooster schuiven maandelijks aan om te genieten van een gezamenlijke en smakelijke 
maaltijd. En passant vertelt Gert-Jan Willems dat zijn zaak ook met regelmaat dienst 
doet als feestlocatie of receptiegelegenheid na een huwelijksceremonie.

Chef GJ mag dan wel gericht zijn op de senioren maar iedereen kan daar een lekker
“Bakkie” koffie komen drinken met een, uit eigen ervaring, geweldige tosti, belegd 
broodje of een heerlijke maaltijd.

Bedankt Gert-Jan Willems!
Groetjes, Bianca

Op de kleurenpagina’s zie je foto’s van Chef GJ en van Crystal en Ibn.

Hallo mijn naam is Anne Gras en ik ben 8 jaar oud.
Ik rijd nu 1 jaar op woensdagmiddag bij de beginners en krijg 
van Trudy les. Sinds mijn 5de rijd ik al en ik ben begonnen in 
de minilessen. Mijn moeder (Nieke) en zusje (Noortje) rijden 
ook op de manege.

Mijn favoriete paard is Cissy, en Jip en Rowan.
Het leukste aan paardrijden vind ik galopperen en buitenrijden.
Het leukste dat ik ooit heb meegemaakt is ponykamp, lekker 
slapen op de manege tussen het hooi.

Ik hoop nog lang op de 
manege te mogen rijden.

Ik geef het hoofdstelletje door 
aan Julian Lofstrom
Groetjes Anne Gras

op de foto Anne tijdens een rit 
in Zuid Frankrijk

Het Hoofdstelletje



Hoi,

Ik ben Bianca Meijers en ik rij op donderdagavond.
Ik mocht dit keer een stukje schrijven over onze “ster 
van de Stal” Limit.

Vanaf het moment dat ik haar zag was ik weg van haar. Ze was net twee dagen op stal 
en Rick (mijn zoon) mocht op haar rijden. Ik hield haar vast en dacht dit is echt een heel 
lief paard, echt iets voor mij (ik ben geloof ik één van de grootste angsthazen van stal 
hihi). Dus ik met frisse moed aan 
Janneke gevraagd of ik alsjeblieft 
een keer op haar mocht rijden.

Na twee keer zeuren hihi, mocht 
ik dan eindelijk op haar rijden. 
Ze is bij mij wel een beetje snel 
en lekker voorwaarts en wil na 
een keer lekker galopperen nog 
niet meteen stoppen. Maar! Echt 
ze doet geen stap verkeerd en ze 
is ZO LIEF. 

In de stal maakt ze meteen 
vrienden met haar buurtjes, die 
ze dan ook wel goed in de gaten 
houdt. Ze laat zich makkelijk 
opzadelen en staat je dan heel 
rustig en lief aan te kijken, echt 
een schatje. 

Voor mij is Limit echt de ster van 
stal en ik hoop nog heel heel lang 
op haar te kunnen en mogen 
rijden.

Groet, Bianca

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

Ster van de stal
Limit



  Monique en Karin
op de Eindhovense Manege

Twee jaar geleden zochten wij op internet naar maneges in omgeving van Lommel waar 
je als amazones van buitenaf mee kan doen aan een FNRS wedstrijd. Gelukkig is de 
Eindhovense Manege er zo eentje en met een mailtje was het snel geregeld.

Met volgeladen auto en daarachter een Fries in de trailer, trokken wij op 20 mei er vroeg 
op uit. Vanaf de Belgische grens is het alsmaar rechtuit. Behalve dan het laatste stukje 
met die hobbels en één lange heuvelrug!

De stalknecht verwelkomde ons zeer vriendelijk en verblijdde Wiesje met een goed 
bestrooide stal en een gezellige buurman. Het zondagse wedstrijdsecretariaat liet even 
op zich wachten, maar dat was voor ons dé gelegenheid om te genieten van een lekker 
bakske op het zonovergoten terras.
 
Na het paspoortonthaal was het comfortabel opzadelen en opwarmen in de buitenbak.
En dan is het zo ver. Tussen de drukte van jonge ruiters, ouders en gepoetste paarden 
stappen we de stalgang binnen. Toen werd het stil. Niet wij, omdat we onbekenden zijn, 
maar zo’n lief zwart Friesje valt op. Tijdens die enkele minuten van de F5-proef is vanuit 
het H-hoekje de voorleesster goed te verstaan. Om de jury oog in oog te zien zitten is 
best eng. Voordat je het weet, zit je weer op het terras maar dan met een broodje kroket 
(van Peter). Rond de klok van 12 zijn er meer ontspannen mama’s met papa’s die ons 
buiten komen vergezellen. En helemaal plezant is het om beloond te zijn met een 
winstpunt!



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



Inmiddels hebben wij ons wedstrijdvervolg op een eigen manier ingevuld. Karin is met 
haar Wiesje begonnen aan een KNHS-loopbaan en ik zelf houd het voorlopig bij de FNRS.
Bij De Eindhovense Manege laat ik graag de puntjes op mijn i zetten en dat in 
samenwerking met o.a. jullie manegepaarden Ivoor, Baileys en Cissy! 
 
De groeten van paardenmaatjes
Karin Maas & Monique Ermeling



  Wij leggen de rode loper uit 
voor alle vrijwilligers!

Zorg dat ook jij er bij bent op 
het volgende vrijwilligers-
feest in november 2014!

Kom als vrijwilliger helpen 
bij de activiteiten die op de 

manege georganiseerd
worden.

In de agenda en op de 
website vind je alle data.

Geef je snel op!!!
yvonne@eindhovensemanege.nl

Concours Hippique door Ali
CONCOURS HIPPIQUE EINDHOVEN GAAT WEER DOOR!!!!
Wist u dat het Concours Hippique op 7 Januari 1946 werd opgericht.
Vanaf die tijd is het concours toch wel iets bijzonders voor Eindhoven geweest. Met vele 
up’s en down’s. Maanden eerder na een concours in Den Bosch, vonden Wim Mikkers,
Piet de Vries, en Jaap van de Pol sr. dat er een concours in Eindhoven moest komen.
Voor de oorlog werden er hier en daar wedstrijdjes georganiseerd ,maar deze drie 
heren meenden dat er nu toch maar eens een permanent Hippisch gebeuren 
moest plaatsvinden. Deze oprichters van het eerste uur gingen naar notaris Jansen, en er 
werd een Stichting opgericht. In de statuten werd het doel van de stichting omschreven 
als ”De paardensport en de paardenfokkerij op een zo hoog mogelijk peil te brengen”.
In 1974 werd dit veranderd. En het doel van de stichting CHE werd ”Medewerking en 
steun verlenen aan de paardensport”. 

In de beginjaren bestond het bestuur voornamelijk uit leden van de Eindhovense 
Manege. Het eerste concours in Eindhoven werd gehouden op 23 Juni 1946 en wel op het
sportpark aan de Aalsterweg. Ik herinner mij nog dat in 1949 de prinsessen Beatrix en 
Irene met hun pony’s Peggy en Polly aan een jeugdrubriek deelnamen. Ook in de spring-
rubrieken kwam men bekende namen tegen zoals: Prins Bernhard, ritmeester Gruppe-
laar, Jan Maathuis, Tjeerd Veldstraat, Johan Heins, Henk Nooren, Anton Ebben, enz.

(lees in de volgende Chambrière het vervolg van de geschiedenis van het concours tot nu 
toe)



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

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378

In 2012 en 2013 ging het concours niet door maar...gelukkig zijn er weer zeer 
enthousiaste mensen bij elkaar gekomen, die het mogelijk maken dat het CHE dit jaar 
2014 weer van start gaat. Wim van der Leegte en Rob van Gijzel zijn als adviseurs 
aangetrokken. Naast voorzitter Leo van Berkel,bestaat het bestuur uit drie springruiters:
Erik van de Vleuten, Leopold van Asten en Frans Wijlaars die de laatste Derby op 
zijn naam schreef, verder Josje van Dijck, Gert-Jan van Gerwen, Bart Schellekens, 
Peter Slaats en Frank Stroeken.
Ik wens al deze mensen heel veel succes toe, en spreek de hoop uit dat 2014 weer
een nieuwe start is voor heel veel jaren Hippisch genot.

OP NAAR HET 70 JARIG BESTAAN IN 2016 !!!!!!!

Groet, Ali van de Pol



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2014
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 (maximaal 2 inhaallessen per kwartaal).

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. 

IBAN NL55RABO0101182287 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 2014
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 7,00 *
KNHS contributie 10,75 *
KNHS abonnement Paard & Sport   32,50 (half jaar 17,00)*
*KNHS bedragen alleen verschuldigd voor wedstrijdruiters met startpas

Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGBNL2A)
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





Heerlijk eten
bereid met 

de beste zorg

U kunt ook terecht bij ons voor
warme en koude buffetten, BBQ, boerenbuffet, 

broodjesservice en maaltijden aan huis.

Eindhovenseweg 46A
5582 HT Waalre

06 - 50948722 Gert-Jan Willems
06 - 38129005 Ans Willems

040 - 7600106
   
   Openingstijden:
   maandag en dinsdag   : 10.00 - 17.00
   woensdag en donderdag  : 10.00 - 21.00
   vrijdag, zaterdag en zondag  : 14.00 - 21.00


