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Bestuursmededelingen 

Op 2 maart 2015 is de  Algemene Ledenvergadering van 
de VEM in de Foyer van de Eindhovense Manege geweest.
5 leden van het huidige bestuur moeten conform de 
statuten aftreden en kunnen zich weer herkiesbaar 
stellen voor een periode van 2 jaar.

Alle leden hebben zich herkiesbaar gesteld.
Er is 1 aanmelding ontvangen voor een functie in het 
bestuur van de VEM.

Huidige bestuursleden zijn, Ad Kuipers, Brigitte 
Dijstelbloem, Ben Laauwen, Femke Hoffman, Marie-Claire 
Wijnen, Nicolette van Kempen en Trudy Vosters.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
15-12 Finette van Berkel
17-12 Elise Kloppers
19-12 Wilma de Laat
26-12 Nick van de Mortel
31-12 Noor Hilami
31-12 Noortje Gras
03-01 Jalaine Kloppers
03-01 Timon van Leiden
14-01 Elise Kloppers
14-01 Nona Kassenaar
14-01 Jinaan Ajuoaou
21-01 Oceane v.d. Bunt
22-01 Marleen Lauwers
22-01 Dominique Leemans
24-01 Annebel de Lange
29-01 Amy Brouwer
30-01 Camiel Billet
30-01 Noor van Lieshout
30-01 Evi Oomens
31-01 Doris Vosters
03-02 Lea van Geffen
04-02 Charlotte Ruijgh
06-02 Rob Klunder
21-02 Nina Romers
21-02 Madelon van Lieshout
23-02 Pleun Schoormans
28-02 Fenna van Valkenburg

Agenda
6 apr 2015 Paasrit

12 apr 2015 FNRS Dressuur (A-proeven) 

18-19 apr 2015 KNHS Springen paarden 
   
25-26 apr 2015 KNHS Springen/dressuur  
  pony’s 
   
8-10 mei 2015 KNHS Springen paarden 
   
14 mei 2015 Ochtendglorenrit 
  
24/25 mei 2015 Pinksterrit(ten) 
 
31 mei 2015 Verrassingswedstrijd / 
  Behendigheid 
   
13-14 jun 2015 KNHS Springen paarden/ 
  pony’s 
   
14 jun 2015 FNRS Dressuur (B-proeven) 
 
20 jun 2015 BBQ en Midzomer-
  avondfeest 
   
27-28 jun 2015 KNHS Springen pony’s 
   
28 jun 2015 Oriëntatierit 
   
11-12 jul 2015 KNHS Springen paarden 
   
17-21 jul 2015 Ponykamp 1 
  
21-25 jul 2015 Ponykamp 2 
  
24-25 jul 2015 KNHS Dressuur paarden/
pony’s (Kür)   
 
22-23 aug 2015 KNHS Springen paarden 
   
11-13 sep 2015 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



 Carola, Sam en Nina Romers

Hoi
Mijn naam is Carola Romers en ik rijd samen met mijn 2 dochters alweer een poosje bij 
de Eindhovense Manege. Wij hebben het heel erg naar ons zin. Laatst heb ik me over 
laten halen om samen met de meiden het ouder/kind pas de deux proefje te rijden, 
verkleed. Voor mij meer dan 20 jaar geleden dat ik aan zoiets mee deed, maar het was 
echt hartstikke leuk.

We hadden het thema Rasta gekozen. Ik zat op Harry, de king van de stal, en de meiden 
op Sanneke en Cissy (allemaal op onze lieveling). Nadat we de paarden opgeleukt 
hadden met rasta vlechtjes en kleurtjes, gingen we op een leuk deuntje met z’n 3-en de 
bak in. Door de spanning maakten we wel wat schoonheidsfoutjes, maar we eindigden 
toch op de 13e plaats! 

Het was echt een super leuke dag en volgend jaar zijn wij er zeker weer bij! 
Carola

(op de volgende pagina zie je de stukjes van Sam en Nina)



 Nieuw op stal: Zita

Hoi, ik ben Sam en ik vond het een heel leuke dag, ik heb lekker met mijn 
vriendinnen gespeeld en ik zat op Sanneke, mijn lieveling. Ik, mama en Nina gingen als 
Rasta en hadden gekke kleren aan en rasta haren. Heel leuk! 

Maar de anderen die allemaal mee deden waren ook leuk en mooi verkleed. 
Groetjes en tot volgend jaar,  Sam

Hoi, ik ben Nina en ik vond het ook heel leuk, ik kon alleen niet de hele dag blijven maar 
de tijd dat ik er was heb ik het heel leuk gehad. Ik zat op Cissy en reed achter mama en 
Sam aan. Het was voor mij de 1e keer en ik weet nu al dat ik dit vaker wil doen! 

Ik vind Cissy het liefste paard van de manege en de Eindhovense Manege is de leukste 
en beste die er is! De andere paardjes bij ons zijn ook lief hoor. 
Groetjes Nina xxxx

Groetjes Carola, Sam en Nina Romers

Hoi allemaal,

Ons is gevraagd om een stukje te schrijven in de Chambrière over onze nieuwe topper. 
De meeste van jullie kennen ons al, maar dan van het paard Igor. Tot 18 juli 2014 heeft 
Igor op de manege gestaan, daarna is hij van zijn welverdiende pensioen op de wei gaan 
genieten. Helaas heeft dit niet lang mogen duren want op donderdagavond 23 oktober 
2014 hebben we de keuze moeten maken om hem in te laten slapen. Waarschijnlijk 
heeft hij een misstap in de wei gemaakt, waardoor hij niet meer kon lopen. Dit was een 
moeilijke beslissing, maar wel het beste voor het paard. Na veel tranen hierom gelaten te 
hebben, was het snel duidelijk, we wilden een nieuw paard.

Met de mensen om ons heen hebben we wat lijnen uitgezet, maar we moesten geduld 
hebben, dan zou er vanzelf iets op ons pad komen. Na een tijdje kwam Paul van Haerlem 
(die ook op de manege staat), hij zou een paard weten te staan. Een mooie merrie, die 
in de springsport heeft gelopen en goed opgeleid is. In eerste instantie was er twijfel om 
te gaan kijken, het leek nog zo kort geleden dat we Igor hadden moeten afgeven, maar 
Susanne vond dat het geen kwaad kon. Het gezegde “niet geschoten is altijd mis’’ gaat 
zeker op wanneer je een nieuw paard wil. Dan zal je moeten gaan kijken en proberen.

We hadden geluk, het paard stond in de buurt en wel in Ommel. Op stal bij de spring-
ruiter Jan Verellen. Hij had de opdracht gekregen om dit paard te verkopen. Toen Paul, 
Jet en Susanne aankwamen bij de stal, stond ze klaar om weg te rijden. De blik die het 
paard gaf, de houding die ze aannam en het feit dat alles erom heen netjes geregeld 
was, was voor ons genoeg, we waren meteen verkocht.



Toen erop en rijden, maar meteen een sprongetje gemaakt om te kijken hoe ze dit deed. 
Haar eerlijke karakter is wat Susanne zo aansprak, maar Simone moest er ook mee 
kunnen rijden. We hadden de afspraak gemaakt om de volgende dag terug te komen, 
zodat Simone dit ook kon ervaren. Ook zij was meteen verkocht. Ze was onder 
voorbehoud verkocht, mits ze goedgekeurd zou worden.

hieronder zie je Simone met Zita



Alles ging in een sneltreinvaart en voordat we het wisten waren we op maandag 10 no-
vember 2014 de trotse eigenaar van ons nieuwe paard genaamd Zita. Zita is een 10-ja-
rige merrie met als moeder Zeoliet. Ze kan niet alleen een sprongetje maken, maar ook 
alle dressuur knoppen zitten er op. Op de dag dat we haar gingen halen hadden Trudy en 
Judith haar stal versierd met slingers en er hing zelfs een tekening met “Welkom Zita”. 
Dit wat super leuk gedaan. 

Zita voelde zich meteen thuis, wel moet ze nog wennen aan de drukte die af en toe op 
stal is. Maar dat gaat ook al stukken beter. Op dit moment rijden Susanne en Simone 
haar volop, onder begeleiding van Paul. Ook hij kent Zita nog uit de sport, dus dat is 
prettig. Jet zorgt voor de verzorging, appels, wortels en nodige aandacht, dat vind Zita 
helemaal geweldig.

We zijn blij met onze nieuwe topper en hopen nog jaren veel plezier met haar te hebben.

Groeten Simone, Jet en Susanne Colen

hieronder zie je Susanne met Zita



Doris en Pipi

Hallo, zoals jullie weten is Pipi al een tijdje weg. Ik schrijf daarom dit stukje om er wat 
over te vertellen. Pipi was kreupel en kwam dus eerst een tijdje bij ons in de wei staan. 
Na een maand ging ze weer terug naar de manege in haar eigen stalletje. We hadden 
gehoopt dat ze een beetje beter bij ons werd, maar helaas was het anders dan dat we 
hadden gewild. 

Toen Pipi weer even een tijdje op stal stond, ging ze naar de grote wei bij de manege. 
Pipi kon nog steeds niet in lessen lopen omdat ze kreupel was, en ze stond anders ook 
maar stil op stal. Ze stond maar 1 week in de grote wei samen met de paarden van Bert. 
De andere paarden vonden Pipi niet zo leuk. Ze ging dus weer terug op stal. Ze heeft nog 
met de Sinterklaaswedstrijd mee gedaan, en daarna ging ze weg van de manege.  

Pipi ging naar Pierre, waar ze nu nog steeds staat. Ze staat daar in een hele mooie wei 
samen met een shetlander. Ze heeft het goed daar. Hierbij een leuke foto van Pipi waar 
ze nu staat. Dit was mijn stukje, groetjes Doris. 



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl





Het Hoofdstelletje

Hoi, ik ben Rinke Gies en ben 8 jaar. Ik wil jullie graag wat 
vertellen over mijn pony Blitz. Blitz is een Arabisch halfbloed 
pony. Blitz is een hele lieve pony!!!!!!!! Hij staat bij mij voor 
in de wei dus ga ik er elke dag naartoe. Hij staat niet in zijn 
eentje in de wei maar met nog een pony zij heet Luna dat is 
ook een lieve pony. Zij is een keer ontsnapt maar ging naar de 
andere wei want daar stond hoger gras. 

Blitz gaat iedere zaterdag mee naar de manege. Dat vind ik 
natuurlijk super leuk!!!!!!! De eerste paar keren ging Blitz een 
beetje moeilijk in de trailer maar nu gaat hij er meteen in. 

Op zondag bij mooi weer ga ik met Blitz in de bossen rijden samen met papa en mama, 
maar papa en mama lopen ernaast. Een keer waren we verdwaald en zijn we wel drie uur 
in de bossen geweest. Ik heb ook al een wedstrijd gedaan met Blitz, een dressuurwed-
strijd en ik ben zevende geworden. Blitz is 22 jaar en 30 april jarig. 

Op woensdag rij ik ook maar dan op een manegepaard of -pony. Omdat ik op 
verschillende pony’s wil rijden. Blitz is natuurlijk een van mijn lievelingspaarden of 
pony’s. Dit zijn mijn lievelingspaarden en pony’s: Blitz, Luna, Kevin, Kareltje, Emily en 
Klaartje. 

Ik rij al ongeveer anderhalf jaar op de ma-
nege. Het leukste wat ik heb meegemaakt 
op de manege is met Kareltje springen. 

Ik geef het hoofdstelletje door aan Lieve 
Jurgens  

hierbij en hiernaast op de kleurenpagina 
foto’s van Rinke met Blitz 





foto’s pas de deux door Jacqueline Vermeulen







Ster van de stal
Moeson

Moeson was mijn ster altijd al, maar nu is hij ook de ster 
van de stal! Ik rijd al bijna tien jaar op deze manege, 
en ik rij eigenlijk alleen maar op Moeson. Iedereen die 
wel eens op hem rijd weet waarschijnlijk dat hij het leuk 
vindt om zo nu en dan een streek uit te halen en hij zal 
er dan ook alles aan doen om zijn zin te krijgen en niet 

te hoeven galopperen. Maar zolang je hem gewoon goed 
aanpakt zal hij prima luisteren! 

Ik ben in mijn hele leven pas één keer van een paard 
afgevallen, en je raad het waarschijnlijk al; ik viel 
van Moeson. We reden in het bos en tijdens de galop 
kwamen er van een zijpad mensen aan die we allebei 
niet hadden gezien. Moeson schrok, gooide me eraf en 
stopte direct. Even later klom ik er weer op en zijn we 
gewoon rustig doorgereden. Moeson doet naar mijn 
ervaring nooit echt moeilijk over dingen als borstelen, 
hoeven krabben of elastiekjes. Zolang je maar van zijn 
mooie voorpluk afblijft! Tijdens één van mijn eerste 
wedstrijden maakte ik de fout om zijn lok te vlechten… 
Hij heeft de hele rit met zijn hoofd geschud tot hij de 
vlecht eruit 
had! 

Ik heb 
ander-
half jaar 
geleden 

tijdens een fietsongeluk mijn knie schijf 
gebroken en kon maanden lang niet meer 
paardrijden. Daarna was ik best bang dat 
ik van een paard af zou vallen en mijn knie 
opnieuw zou breken. Maar door onder 
andere Janneke en Trudy heb ik mijn angst 
overwonnen en ben ik samen met Moeson 
weer begonnen met rijden. Alleen had ik dit 
misschien niet gekund. Ik voel me dan ook 
erg veilig op Moeson en geef ontzettend 
veel om hem! Je kunt hem vertrouwen en 
hij is de beste vriend die je je kan beden-
ken.
 Door: Sarah de Laat, dinsdag groep van 
vijf tot zes.



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



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

  Leuke manier om je paard te scheren



Afscheid
Hallo, 
Zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben, zijn er de laatste tijd wat pony’s en paarden 
gewisseld op de manege. Helaas niet zo’n leuke momenten voor ons. Herby was al een 
tijdje erg aan het hoesten en had het heel benauwd. Wij dachten eerst dat hij zichzelf 
vooral aanstelde, want hij begon tegen de tijd dat we in galop gingen te kuchen en na 
een keer mopperen was het altijd over.

De dierenarts zei dat hij zich zeker 
niet aanstelde en dat hij het heel 
benauwd had. 
Dat was dus een reden om hem niet 
meer in de lessen te gebruiken maar 
alleen met de miniles en de feest-
jes. De rest van de week stond hij 
lekker met Pipi in de wei. 

Helaas ging het in de miniles niet 
goed met Herby en ging hij in de ma-
nege liggen terwijl het kind er nog op 
zat. We hebben toen meteen afscheid 
moeten nemen omdat hij echt niet 
meer kon.

Ook Pipi is weg, deze leeft gelukkig nog wel maar was al heel lang kreupel. Ze heeft 
gezellig bij ons in Reusel gestaan samen met onze geitjes. Toen weer naar de manege 
om te proberen maar helaas na 1 les weer kreupel. 

Nu staat ze bij Pierre, dit is 
een aardige man die elke 
maandag bij ons werkt op de 
manege. 

Hij heeft nog een shetland-
pony en samen mag Pipi daar 
vertroeteld worden door zijn 
kleinkinderen.



Daarna ging het niet goed met Uniek, ze was een dag ziek en had daardoor waarschijnlijk 
een hersenschudding opgelopen met tegen de muur botsen, dachten we. Ze was ineens 
blind en liep dus overal tegenaan. Dit was waarschijnlijk tijdelijk door een hersen-
beschadiging. Na een week hele zware medicatie en alleen in het donker wandelen knap-
te ze super op en zaterdags werd ze weer gecontroleerd door de dierenarts, ze kon weer 
zien en het ging weer super. Yes, ik mocht haar weer ‘s maandags rustig in de les laten 
lopen. Ik helemaal blij want wat was dat toch een fijn paard om in de les te hebben.

Die maandag ging ik voeren en toen stond Uniek tegen de muur aan te hangen, heel 
vreemd. Ik kreeg haar er ook niet vanaf. Iets daarna begon ze in haar stal rondjes te 
lopen en hield niet meer op. Bij elke bocht botste ze met haar hoofd tegen de tralies en 
de muur. Heel onrustig en niet rustig te krijgen. De dierenarts was er ‘s middags en dacht 
dat ze een hersenbloeding had gehad in plaats van een hersenschudding. De enigste 
optie was dus dat we haar in lieten slapen. 

We willen dit natuurlijk niet doen als er heel veel mensen op stal zijn en we zouden het 
dus laat op de avond regelen. Ze had nu iets gekregen waardoor ze een paar uur rustig 
was dus dat lukte wel. Helaas om 19.00 uur was dit uitgewerkt en begon ze weer heel 
hard te draaien, het was toen net de wissel van de lessen, dus helaas veel kinderen op 
stal. De dierenarts had toen geen andere keuze dan dat we Uniek meteen moesten laten 
inslapen. Het was vooral gevaarlijk voor Uniek zelf  als we zouden wachten. Het was dus 
even vervelend om met zoveel kinderen erbij snel te handelen. We hebben Uniek 
gelukkig onder verdoving wel rustig naar buiten kunnen loodsen en haar daar rustig in 
laten slapen. 

Dit jaar was voor ons dus geen fijn jaar. Tiara is kreupel, die moet 8 maanden rust 
hebben. Ook zijn er gelukkig wat nieuwe paardjes bij gekomen. Flower en Epona hebben 
we te leen tot 1 april, deze zijn van 
de manege uit Nieuwvliet. Igor, 
Aladin en Bandito zijn van de 
manege. Dana is een polopony en 
het is nog niet duidelijk of ze blijft 
omdat ze ook tijdelijk zou blijven. 
Tara mogen we gebruiken en dat 
is ook een fijne aanwinst voor de 
manege. 

Voorlopig is het wel genoeg met het 
afscheid nemen van paarden. Het 
blijft altijd heel vervelend om te doen 
en zeker voor de instructeurs is het 
vervelend als juist het fijnste en 
liefste paard wegvalt. Deze paarden 
heb je echt nodig voor de beginners-
lessen.
We zullen Uniek dan ook heel erg 
missen.

Groet, Trudy



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



  Paardenpuzzel





Boekentip

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378

‘Het paard als spiegel van de ziel’ is een hartverwarmend, inspirerend en persoonlijk 
verhaal. Het gaat over de wijsheid van paarden, over Natural Horsemanship, telepathi-
sche communicatie, vrijheid, de verbondenheid van al wat leeft, en vooral over liefde. 
Het boek beschrijft hoe een sterke drang naar vrijheid Nanda naar Amerika brengt. Daar 
komt de Arabische merrie Eden in haar leven. Edens even sterke vrijheidsdrang heeft 
haar opgezadeld met het predikaat onhandelbaar en levensgevaarlijk. Nanda gaat de 
uitdaging aan en ontdekt dat Eden zich niet laat dwingen, maar wel uit vrije wil onbe-
grensd wil geven. In hun gezamenlijke streven naar verbondenheid ontdekken mens en 
paard dat ware vrijheid onaantastbaar diep van binnen zit. Nanda leert van Eden te leven 
als een leidende merrie, terwijl Eden leert om zich onbeteugeld te laten berijden, met 
behoud van vrijheid, eigenheid en ziel.
Onbeteugeld rijden was voor Nanda altijd het symbool van ultieme vrijheid, maar uit-
eindelijk blijkt het een bijverschijnsel te zijn van een veel groter doel: zielsverbonden-
heid met Eden. Eden heeft nog meer te geven. Het paard dat ze eens uit liefde los heeft 
moeten laten, komt via Eden weer terug in Nanda’s leven.

Nanda van Gestel - van der Schel werd geboren met een passie voor paarden, en de 
gave om telepathisch met ze te communiceren. In combinatie met Natural Horsemanship 
ontstond zo een manier van omgang die zij Holistic Horsewomanship noemde. In 2000 
richtte ze het Eden Holistic Horsecenter op. Ze werkte internationaal met probleempaar-
den en gaf workshops, lezingen en consulten. De laatste jaren is ze vooral bezig om haar 
rijke ervaringen in boekvorm vast te leggen.



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2015
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 2015
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) 3,80 *
KNHS basisafdracht 8,00 *
KNHS contributie 10,00 *
KNHS abonnement Paard & Sport   32,75  (half jaar 17,25)*
*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






