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Bestuursmededelingen 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VEM op 2 
maart j.l. is door het bestuur verantwoording afgelegd, 
de nieuwe plannen en financiële onderbouwing zijn 
gepresenteerd voor het komende jaar. Het verslag van 
de ALV is te lezen op de website van de Eindhovense 
Manege.

Het bestuur is voor 1 jaar uitgebreid met 2 leden. De 
extra twee leden lopen een soort stage en zijn bij de 
volgende ALV verkiesbaar voor een bestuursfunctie.
Huidige bestuursleden zijn:
Ad Kuipers, voorzitter
Marie-Claire Wijnen, vice-voorzitter
Brigitte Dijstelbloem, secretaresse
Ben Laauwen, penningmeester
Femke Hoffman, communicatie
Nicolette van Kempen, contacten KNHS wedstrijden 
Trudy Vosters, contacten FNRS
Ciska Moulijn,  tijdelijk algemeen bestuurslid
Antonio van Tuijl, tijdelijk algemeen bestuurslid 

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
05-03 Beau van Gestel
09-03 Kyra Wubbolts
10-03 Evelien van Leeuwen
11-03 Evelien van Leeuwen
14-03 Lynn Breedveld
18-03 Loes van Gemert
07-04 Sangeetha Nagesh
08-04 Nicole Willems
15-04 Benny Borghaerts

Agenda
   
8-10 mei 2015 KNHS Springen paarden 
   
14 mei 2015 Ochtendglorenrit 
  
24/25 mei 2015 Pinksterrit(ten) 
 
7 juni2015 Verrassingswedstrijd / 
  Behendigheid 
   
13-14 jun 2015 KNHS Springen paarden/ 
  pony’s 
   
14 jun 2015 FNRS Dressuur (B-proeven) 
    
27-28 jun 2015 KNHS Springen pony’s 
   
5 juli 2015 Oriëntatierit en BBQ 
   
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



 Zomervakantie & Inhalen

Zomervakantie
Het lijkt nog ver weg,maar voor je het weet is het al zover.
Dit jaar gaan we het anders aanpakken als de voorgaande jaren.
Normaal hang ik in maart al een vakantieroosterlijst op waar je dan je vakantie kan 
aankruisen als je die weet. Je hebt dus ruim de tijd om dit te doen, helaas werd dit door 
heel veel mensen niet gedaan en op het laatste moment moest er dan nog van alles 
geschoven worden. Vervelend voor de mensen die wel netjes opletten maar het is zo veel 
werk voor mij om achter iedereen aan te zitten en te plannen dat ik er mee gestopt ben.

Deze zomervakantie zijn er dus 6 weken GEEN (jeugd) lessen gepland (17 juli 
t/m 30 augustus). De senioren wel graag gewoon afmelden, deze lessen gaan gewoon 
door namelijk. Je kunt dus gewoon 6 weken wegblijven zonder je af te melden. Wil je wel 
gewoon komen rijden, wat natuurlijk wel kan, dan moet je zelf mij mailen en plan ik je 
ergens in een les waar plek is. De verantwoording ligt dus nu bij jullie zelf en niet meer 
bij mij. 

Van 18/7 t/m 25/7 zijn er geen jeugdlessen omdat we dan ponykamp hebben.
Ik hoop dat het dit jaar wat soepeler gaat verlopen. Let wel op, inhalen alleen in 
hetzelfde kwartaal en maar 2 lessen per kwartaal.
Mailen altijd naar afmelden@eindhovensemanege.nl, dit mailadres kunnen alle 
instructeurs lezen. Mijn mail lees ik op vakantie niet, dus dan kan je niks plannen.

Inhalen
Het is nog steeds niet duidelijk voor iedereen wanneer je nu in kunt halen.
Vandaar dit stukje om het nog een keer duidelijk uit te leggen.
De kwartalen lopen van:
1 februari t/m 30 april (kwartaal 1)
1 mei t/m 31 juli (kwartaal 2)
1 augustus t/m 31 oktober  (kwartaal 3)
1 november t/m 30 januari (kwartaal 4)

Je mag 2 lessen per kwartaal inhalen maar wel in hetzelfde kwartaal.
Deze les moet dan wel 24 uur vantevoren zijn afgemeld, ook bij ziekte geldt deze regel.
Als er dus in de laatste week van je kwartaal een vakantie is dan moet je deze les 
vantevoren inhalen. Er mogen maar max 12 ruiters in een les dus vol=vol.
Iedereen wil optimaal les en als er telkens inhalers bij rijden is dat voor niemand prettig 
wanneer de les dan te druk wordt. Probeer dus zo min mogelijk te schuiven met je les.
Als je weet dat je op vakantie gaat ergens plan dan een inhaalles voor je vertrekt.
Het staat duidelijk aangeplakt hoe de kwartalen lopen en hoeveel je er in mag halen.
De zomervakantie valt in het 2e en 3e kwartaal.

Als er iets niet duidelijk is dan kun je het natuurlijk altijd vragen.
Groet, Trudy



 Interview met Mark Helsen

Hoi Mark,
Ik ken je al een tijdje doordat we samen dagen achter elkaar in het 
wedstrijdparcours hebben gestaan (poepscheppen, hindernissen bouwen en 
balken leggen), maar je werkt nu ook al een tijdje achter de bar van de manege.

Wil je iets meer over jezelf vertellen? 
Ik ben Mark en samen met Marina heb ik 3 kinderen, Madelon, Roderick en Rosalie. 
Ik woon sinds 1996 in Eindhoven, daarvoor heb ik mijn jeugd doorgebracht in Boxtel. 
Ondanks dat ik Eindhoven goed kende was dat best even wennen. Het wonen in een stad 
is echt anders dan in een dorp. De Heuvel bijvoorbeeld, waarvan ik de bouw heb meege-
maakt, dat is een machtig mooi centrum dat je niet zomaar in een dorp zult aantreffen. 
Helaas bestaan ook veel mooie gebouwen niet meer, dat snap ik in een aantal gevallen 
absoluut niet maar het hoort bij Eindhoven.

Hoe ben je bij onze manege terecht gekomen?
Door een kinderfeestje van Rosalie, de sfeer, de openheid en het welkom gevoel spraken 
en spreken mij erg aan.

Rijden je kinderen of je vrouw ook bij ons op de manege?
Rosalie rijdt paard op de manege, afgelopen dressuurwedstrijd heeft zij zich 
gekwalificeerd voor F5. Ik vind dat knap! Zij rijdt nu ongeveer 3 jaar en is voor dezelfde 
periode verbonden aan de manege.
Zij heeft les op woensdag middag en krijgt deze van Trudy.

Rijd je zelf ook paard?
Pff, lang geleden en dat niet eens hier maar op Manege Sonniushof. Marina reed al 
langere tijd paard en het was leuk om het samen te doen, na een aantal lessen en privé 
lessen aan de bar beland waar het vaak erg gezellig was.

Wat voor connectie heb jij met paarden?
Mijn nicht Francis Verbeek was een heel bekende dressuur ruiter, op deze wijze kom je 
al vroeg met de paardenwereld in aanraking en zijn wij veel naar haar wedstrijden gaan 
kijken, waaronder het geweldige Concours Hippique. Ik ben blij dat het evenement sinds 
vorig jaar weer georganiseerd wordt.

Je doet heel veel vrijwilligerswerk bij ons he?
Ja en met heel veel plezier, inmiddels ken ik heel wat mensen en vind het enorm gezellig. 

Sinds wanneer ben je begonnen met werken op de manege?
Dat komt neer op een kleine 2 jaar.



Ik heb begrepen dat je op zondag achter de bar staat, doe je nog meer?
Ja ik help ook op zondag achter de bar. Erg leuk en ik nodig iedereen uit om op zondag 
een lekker bakkie koffie te komen drinken. Het is leuk om een band op te bouwen met 
pensionklanten en met de vele kinderen die vaak komen kijken of komen helpen wanneer 
mogelijk. ‘Onze’ Roos is steevast van de partij, zij kan zich de gehele dag vermaken of 
Jacqueline helpen met het schoonmaken van de stallen.  

Heb je naast onze manege nog meer raakvlakken met paarden?
Daar kom ik graag op terug in een persoonlijk gesprek, op zondag?

Wil je ergens op terug komen of wil je zelf nog graag iets vertellen?
Ik hoop dat de manege nog lang voor alle mensen een prettige en open omgeving blijft 
waar iedereen welkom is! Jammer dat er de laatste tijd wat paarden/pony’s ziek zijn 
geworden maar ik vind de nieuwe paarden ook erg leuk en vind het geweldig dat ze zo 
snel inzetbaar zijn.
 
Bedankt voor het interview! 
groet, Bianca 



Timon, Eline & Pina Colada

Hallo allemaal,
Vanaf half augustus 2014 staat onze nieuwe pony op stal.
Hij heet Pina Colada en hij is een knappe 9 jarige Palomino Welsh!
Hij was van een meisje uit Overijssel. Zij heeft er vooral mee gesprongen. Zij noemde 
hem Pino, maar dat vonden wij maar stom. We bedachten: pepsi, pepper, pina, pico, 
pc, poco , picasso, pablo, pipo, pinco, peerke, pinch, picto, pixie, enz…… maar het werd 
uitendelijk Colada!

Op stal is hij heel lief, als je hem maar geen lekkers geeft. Dan wordt hij heel brutaal. 
Pearl is zijn beste vriendin; als die niet op stal staat, weet heel de manege dat. 
Ik ben inmiddels ook gestart met springwedstrijden, en heb in de B al 7 winstpunten.
Ik rij bijna elke dag en mijn zusje Eline rijdt ook af en toe. Ik heb regelmatig les van Joep 
v.d. Kampen en ga vaak op zaterdag met Paulus buitenrijden.

Ik ben met Colada ook geselecteerd voor de KNHS beloftetrainingen. Dat betekent dat ik 
1x in de 2 weken in Uden spring- en mentale trainingen krijg. Ik hoop nog heel veel te 
leren en wedstrijden te rijden.

Groetjes Timon en Eline
hieronder een foto van Timon en Eline, op de kleurenpagina’s nog meer foto’s van Timon 
en Pina Colada



 Paarden in het leger

Het gebruik van het paard voor militaire doeleinden gaat terug tot ongeveer 5000 v. Chr., 
toen Mongoolse boogschutters op pony’s begonnen te rijden. Rond 1200 v. Chr. begon 
het idee van een cavalerie ook post te vatten in meer westelijke gebieden zoals Egypte 
en Perzië. Bewaard gebleven zijn de invloedrijke geschriften van paardenkenner 
Xenophon, een legerofficier uit de Griekse stadstaat Sparta. Rond de 11e eeuw begon 
men vooral in het westen ook grotere paarden te gebruiken.
In de 15e eeuw werd het paard door de Spaanse veroveraars weer ingevoerd op het 
Amerikaanse continent, waar het al veel eerder was uitgestorven, en werd daar later ook 
veel door de Indianen gebruikt.

In de Tweede Wereldoorlog zetten de Russen nog cavalerie in tegen de Duitsers. Ook in 
het Duitse leger werden nog paarden gebruikt, voor transport. Tegenwoordig heeft het 
paard militair gezien nog steeds een belangrijke functie, vooral de haflinger. Ook wordt  
het paard gebruikt bij de bereden politie.

Haflingers zijn opmerkelijk stoere paardjes, maar met een prettige ‘Penny-uitstraling’. 
Want welk meisje wilde op zekere leeftijd nu niet zo’n leuke voskleurige lieverd met een 
blonde kuif? Maar intussen wordt dit ras wel volop gebruikt door het Duitse en Oosten-
rijkse leger. Ze zijn dan ook uiterst robuust, werkwillig en betrouwbaar, want 
oorspronkelijk gefokt als trek- en lastpaard voor in de bergen.



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Haflingers kunnen soms koppig zijn maar dat is ook nodig. Ze moeten hun eigen weg 
vinden langs de smalle bergpaden en zich oriënteren door hun instinct te volgen en niet 
dat van de mens. Vandaar dat ze in Oostenrijk en in Zwitserland in het leger ingezet 
worden. Ze zijn doordat ze heel robuust zijn heel handig voor de bergpassen, waar geen 
enkel ander transportmiddel mogelijk is, ze dragen soms lasten van 150 tot 200 kg op 
hun rug. Het leger dat traint in het moeilijk toegankelijk terrein van de Alpen gebruikt 
ook nu nog steeds de Haflinger als pakpaard

Op internet kun je een documentaire vinden hierover:
http://dahnoord.webklik.nl/page/bijzondere-paarden-verhalen

Het feit dat wij aan de linkerkant van het paard opstappen heeft ook een militaire achter-
grond; vroeger droegen ridders en soldaten aan de linkerkant van hun heup een zwaard 
of sabel, ze konden daardoor dus niet aan de rechterkant opstijgen.



Het Hoofdstelletje

Hoi,

Ik ben Lieve en ik ben 10 jaar.
Ik rijd nu al 2 jaar bij de manege op woensdag en Trudy geeft 
mij les. En elke zaterdag gaan Noor en ik naar de manege om 
te helpen. Dan is Rinke er ook. Zij neemt Blitz mee. Dan 
helpen we haar ook vaak mee. 
Noor, Anne en ik hebben veel zin in ponykamp!!!! Want vorig 
jaar hebben we ruiterweekend gehad en dat was heel leuk!!! 
Toen was mijn verzorg en rij pony Jip. Dus dat was geluk!!!  
En mijn lievelings pony’s zijn: Kareltje, Jip, Bo en Bandito en 
lievelings paarden zijn: Lorenzo en Harry.

Ik doe ook vaak aan wedstrijden mee meestal moet ik op Jip maar ik heb een keer op 
Kareltje gereden toen werd ik 1ste. Mijn vriendin Emilie rijd sinds kort ook bij de 
manege. Ze rijdt in de les na mij. Iedereen nog veel rij pezier!!!
Groetjes, Lieve

Ik geef het hoofdstelletje door aan Noor Hilami

hiernaast een foto van Lieve en Noor samen en 1 van Lieve tijdens de dressuurwedstrijd

Hoi
 
Ik ben Noor Hilami ik rijd al 2 jaar bij Trudy  in de les op woensdag middag van half 3 
tot half 4.  Dit is een hele leuke groep! Mijn lievelings paarden nu zijn Bandito en Emily. 
Ik  doe ook vaak mee aan wedstrijden dat vind ik heel leuk. Vaak kom ik ook op zater-
dag om te helpen samen met mijn vriendin Lieve. Ik ben begonnen met de minilessen op 
Moeson en toen ik naar de grote les ging reed ik op Kareltje en Lorenzo. Nu rijd ik vaak 
op Bandito, Flower en Emily dit vind ik echt super. 

Ik ben heel hard aan het sparen voor ponykamp deze zomer. Vorig jaar ben ik mee 
gegaan op ruiterweekend en dit was echt super leuk. We gaan soms aan het einde van 
de les naar buiten ik hoop dat ik een keer een buitenrit mag maken. Hiernaast zien jullie 
een foto van mij voor de dressuurwedstrijd op Flower samen met Trudy...ik ben toen 4e 
geworden bij de F2! Ook zie je een foto van mij met mijn broertje Dries tijdens de 
miniles. Ik ben dol op paardrijden en de manege en jullie zullen mij hier vaak zien!
Hierbij geef ik het hoofdstelletje door aan Anne Gras.
 
Veel groetjes, Noor





Timon en Pina Colada



Eliette en Mona





Interview met 
Linda Nieuwenhuijzen

Hoi Linda,
Bedankt dat je tijd genomen hebt om mijn vragen te beantwoorden.
Ik heb vernomen dat je een geweldig mooie Knabstrupper genaamd Robin hebt.
Zou je iets over jezelf willen vertelen?
Iets over mijzelf:
Als kind wilde ik jong al paardrijden, maar dat mocht niet van mijn ouders: zij vonden 
het gevaarlijk. Toen ik 12 was kreeg ik mijn eerste zakgeld en ben ik stiekem paardrijles 
gaan nemen!

Inmiddels rij ik al 37 jaar paard, waarvan ik nu 20 jaar eigen paarden heb. Ik heb allerlei 
instructeurs gehad en trainingen gevolgd (o.a. Orun 1e fase om les te mogen geven). 
Inmiddels heb ik een eigen stijl ontwikkeld waarbij de volgende kernwoorden voor mij 
belangrijk zijn: balans, ontspanning & aanspanning, simpel paardrijden op gevoel, 
rechtrichten (van paard en mens), houding en zit, plezier! Ook doe ik paarden massage 
en geef ik voedings adviezen voor paarden.

Waarom heb je voor dit ras gekozen?
Ik heb voor een Knabstrupper gekozen omdat ik van barokke paarden hou, stippen heel 
erg mooi vind en het ras bekend staat als elegant, betrouwbaar, leergierig en slim.

Wat is er zo bijzonder aan het ras?
Ze zijn zeer intelligent en erg op 1 baasje gericht.

Wat doe je met je paard?
Ik rij (klassieke) dressuur, doe werk aan de hand en maak buitenrittten (bos & strand).

Zou je hierna weer voor het ras gaan?
Ja, ik zou absoluut weer voor het ras gaan, maar mijn volgende paard wordt een 
Lusitano (Portugees ras)! Robin stamt af van Iberische paarden (met stippen) die in de 
17e eeuw door Napoleon (na de oorlog) achter zijn gelaten in Skandinavie. 

De Denen zijn met deze paarden in combinatie met de Frederiksborgers (Deens ras) gaan 
fokken en zo is het Knabstrupper ras ontstaan. In Knabstruppers zitten dus Andalusische 
en Lusitano bloedlijnen. Deze paarden kwamen vroeger ook voor met stippen!

hiernaast zie je Linda met Robin



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



Waarom is Robin zo bijzonder?
Er zijn maar zo’n 1000 Knabstruppers in de wereld! Robin is voor mij heel bijzonder 
omdat ik ontzettend veel van dit paard heb geleerd! Zowel in dressuur training als over 
de juiste voeding voor paarden. Ik heb hem als veulen (6 maanden) gekocht en uit 
Denemarken gehaald. Ik heb hem zelf alles geleerd wat hij kan. Hij kan o.a. de Spaanse 
pas en Piaffe. Robin is een hoog gevoelig paard en hij is de spiegel van mijn ziel.

Wil je zelf nog graag iets zeggen/melden?
Misschien nog interessant om te weten dat ik op zaterdag 16 en zondag 17 mei een clinic 
met dressuurlessen organiseer met Julio Borba, meester in de rijkunst uit Portugal. De 
lessen zullen in Wassenaar plaats vinden en er doen 8 combinaties mee (verschillende 
rassen). Kosten om te komen kijken zijn 15 Euro per persoon, per dag. Voor meer info: 
InfoClinicJulioBorba@gmail.com
 
Heel hartelijk bedankt voor je tijd en hopelijk hebben jij en Robin nog heel veel 
rijplezier samen.
Gr Bianca

TIP!!!!
Julio Borba zal dit jaar 3 weekenden naar Nederland komen voor clinics:
16 + 17 mei, 18 + 19 juli en 3 + 4 oktober 2015, omgeving Den Haag.
Meer informatie via InfoClinicJulioBorba@gmail.com
http://www.julioborba.com/

op de manege hebben wij onze eigen Knabstrupper: Penotti! Verderop in dit nummer nog 
meer over dit ras.



Eliette en Mona

Beste lezers,

Een aantal van jullie zullen haar gekend hebben. Ik heb het over de pony Mona die even 
op de manege gestaan heeft. Mona kende niet veel en was gauw bang. Dit is natuurlijk 
niet waar een manege pony aan moet voldoen. Ik besloot Mona van de manege over te 
nemen, want vanaf dag 1 dat ik haar zag was ik helemaal weg van haar.
Sinds 1 Februari is Mona dan ook met mij mee gegaan naar haar nieuwe huis/stal. Hier 
staat Mona met 2 shetlanders. Dat was meteen dikke mik met elkaar.

In de eerste week heb ik Mona een beetje met rust gelaten zo dat ze  kon wennen aan de 
nieuwe omgeving. Natuurlijk wel een beetje poetsen zo dat ze ook aan mij kon wennen. 
Op een gegeven moment kende Mona mij en kwam ze elke keer naar me toe gelopen als 
ik al bij de poort stond om naar haar toe te gaan. Mona wist onderhand ook dat ik altijd 
wat lekkers bij me had. 

Uiteindelijk ben ik steeds meer en langer gaan poetsen, geoefend met vast staan, lon-
geren, met hoofdstel en zadel geoefend. Precies na een maand heb ik voor het eerst op 
Mona gezet. Mona deed het super braaf! Ook hebben we wat rondjes gelopen. Niet met-
een gedraafd enz. We doen het rustig aan stapje voor stapje. Ik heb er zonder hoofdstel 
op gezeten, omdat ze daar nog een beetje gevoelig/onrustig op reageert, dus dat wordt 
het volgende waar we naar toe gaan oefenen. 

Elke keer opnieuw laat Mona me weer verliefd op haar worden. 

Groetjes, Eliette & Mona

hiernaast en op de kleurenpagina’s zie je nog wat foto’s van Mona en Eliette





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



Paardenras: Knabstrupper

Geschiedenis:
Het ras de Knabstrupper bestaat al meer dan 200 jaar. De populariteit van dit ras is erg 
wisselend geweest, het ene moment was de Knabstrupper erg populair, en het andere 
moment was hij bijna vergeten.
Rond 1800 kocht de Deen Flaebe een gestippelde Iberische merrie uit Spanje. Dit paard 
kreeg de naam Flaebehoppen (hoppen = paard). Er werd met haar gefokt en zij kreeg 
vele gestippelde veulens. Het was het eerste gestippelde paard waarmee gefokt werd in 
Denemarken. Daarom wordt zij ook wel gezien als de grondlegster van het ras dat nu 
Knabstrupper heet.

Het belangrijkste veulen van de merrie was een meerkleurig gevlekte hengst, die ze 
kreeg in 1813. De vader van het veulen was een Fredericksborger. Het veulen kreeg de 
naam Flaebehingsten, en hij veranderde in de stamvader van de Knabstrupper. Hij dekte 
vele merries waardoor er steeds meer gevlekte paarden bij kwamen.
In de 19e eeuw werd er met de Knabstrupper alleen nog op kleur gefokt. Hierdoor ging 
de kwaliteit van het ras erg achteruit. De Knabstrupper was een grof en slecht 
geproportioneerd paard geworden. Om dit te verbeteren is het ras gekruist met 
verschillende volbloeden en dat heeft geleid tot sterke verbeteringen. Nu is de 
Knabstrupper weer een goed geproportioneerd paard.

Tegenwoordig zijn er eigenlijk twee typen Knabstruppers. Namelijk een wat ouder type, 
dit is echt een barok paard en is duidelijk wat grover en zwaarder gebouwd dan de 
moderne Knabstrupper. Deze moderne Knabstrupper is gefokt met als doel gebruik in de 
sport. Deze paarden zijn dus luxer qua type. Het oudere type Knabstrupper heeft een 
stokmaat tussen de 152 en 158cm. De modernere paarden zijn vaak wat groter, namelijk 
tussen de 157 en 160cm.

Het hoofd van de Knabstrupper heeft een opvallende welving bij de keel. Het profiel van 
het hoofd is recht en de snuit is wat vierkant. De oren zijn alert en de ogen hebben een 
vriendelijke blik. De manen en de staart van de Knabstrupper zijn vaak kort en dun.

De kleur van de verschillende Knabstruppers kan erg verschillen. Er zijn verschillende 
kleuren en patronen mogelijk:
- panterbont/leopard (witte huid met donkere vlekken over het gehele lichaam)
- sjabrakbont/blanket (donker met een witte ‘deken’ over de achterhand en hierop wel of 
geen vlekken)
- sneeuwvlokkenbont/snowflake (donkere huid met lichte vlekken over het hele lichaam]
- few spot (geheel wit met slechts enkele donkere vlekken)
- bruin/donkerbruin (de manen en staart zijn zwart)
- stekelharig
- witgeboren (hebben meestal bruine ogen en hebben enige donkere vlekken over het 
lichaam verspreid, hebben een roze huid)
- wit met donkere plekken op o.a. het hoofd en de benen



Een ander kenmerk van de Knabstrupper zijn de gestreepte hoeven.
Doordat de Knabstrupper afstamt van de Frederiksborger, hebben deze paarden nog 
steeds overeenkomsten.

Karakter:
De Knabstrupper is een paard dat makkelijk is in de omgang. Ook zijn het scherpzinnige 
en meegaande paarden. Ook hebben ze een groot uithoudingsvermogen en willen ze 
graag voor je werken.

Gebruik:
Tegenwoordig wordt de Knabstrupper veel gebruikt als rij- en menpaard. Door zijn 
gestippelde vacht is hij ook vaak in het circus te bewonderen. Ook wordt er door zijn 
aparte kleur veel mee gefokt.

“Witje” het paard van Pippi Langkous.
Iedereen kent natuurlijk Pippi Langkous wel, het meisje met de lange rode vlechten en 
de gekleurde sokken, maar natuurlijk ook van haar even beroemde paard Witje. De naam 
voor haar paard heeft Pippi zelf bedacht en omdat ze geen andere naam kon verzinnen 
werd het Witje. Maar Witje is helemaal niet wit. Het is een groot gestipt paard. Witje 
heeft in de serie geen stal en loopt ook niet in de wei, maar het paard woont op de 
veranda van het huis van Pippi, Villa Kakelbont. Je zal Pippi nooit met een zadel zien 
rijden, want dat vindt ze niet nodig en regelmatig zie je het paard in de serie voorbij 
komen met Pippi, Tommy en Annika op zijn rug, dit zijn de allerbeste vrienden van Pippi.

Witje zou ook een Knabstrupper moeten zijn, maar op foto’s zie je vaak een paard waar-
van de stippen niet helemaal natuurlijk lijken, wat denken jullie?



Wie kent deze ruiter?
Een foto uit de oude doos; we zijn benieuwd wie deze ruiter rechts op de foto herkent, 
laat het ons weten! Heb je zelf nog een leuke oude foto, stuur hem naar 
redactie@eindhovensemanege.nl

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



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






