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Bestuursmededelingen 
Het bestuur wenst alle leden, donateurs en vrienden van 
de Vereniging Eindhovense Manege een fijne zomer toe.

De planning voor na de zomer van alle  activiteiten zal in 
juli/augustus via de website van de Eindhovense Manege 
gepubliceerd worden.

Ad Kuipers
Voorzitter VEM



Zandhappers
02-05 Isis van Mill
05-05 Julia di Russo
08-05 Noor van Lieshout
08-05 Lieke van Esschoten
10-05 Nathalie van Rooij
27-05 Frederique Honings
29-05 Valerie Pollen
06-06 Fenna van Valkenburg
16-06 Lea van Geffen
16-06 Bieke Janssen
17-06 Juul Tinnemans

Agenda
   
   
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

26-27 aug 2015 Ruiter 2-daagse jeugd 
   
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



 Afscheid van Kevin en Loes

Vorige keer had ik gezegd dat het wel even genoeg was geweest met het afscheid nemen 
van paarden.
Maar helaas hebben we hier geen invloed op en zijn Kevin en Loes ook rustig ingeslapen.
Zoals de meeste wel weten had Kevin al enige tijd last van zijn blaas en moest dan 
tijdens de les ook vaak plassen. Kevin was natuurlijk ook al oud en dan komen er 
kwaaltjes die soms lastig te verhelpen zijn.

Toch heeft hij het nog een aantal maanden volgehouden met deze kwaal. Ook omdat wij 
hem de kans gaven om tijdens de les even rustig op stal te mogen plassen.
Na een tijdje wilde hij niet meer eten en werd in een week tijd heel mager en zijn vacht 
werd dof. Dit was een reden om meteen de dierenarts te bellen. Ze heeft hem onderzocht 
en schrok van zijn hart. Zijn hart maakte een heel vreemd geluid en het was gevaarlijk 
om ooit nog iemand op Kevin te laten rijden omdat de kans dan groot was dat hij een 
hartaanval kreeg tijdens de les. Dus voor Kevin beter om rustig in te slapen, hij was echt 
op en kon niet meer. We hebben nog fijne jaren van hem genoten.

Ook Loes was een oude taaie. Loes was vroeger van Mark, de hoefsmid, hij heeft haar 
gekregen toen Loes 9 jaar was. Na vele jaren bij Mark is zij 8 jaar geleden op de manege 
gekomen. Super chagrijnig op stal maar o zo super braaf voor de beginnerslessen.
Loes wat zal ik je missen, het was zo relaxt om met een beginner naar buiten te gaan als 
die op jou rug zat. Zo braaf buiten. Heel veel kinderen hebben op je leren rijden.
Nu is het zoeken naar een opvolger die  het net zo goed gaat doen. Dat zal niet 
meevallen.

Loes hoestte wel eens vooral in galop, net als Herby, een beetje aanstellerij dachten we.
Maar vrijdag 15 mei werd ze een beetje ziek. Zaterdagochtend kwam ik op de manege en 
lag ze in haar stal. Niet normaal voor Loes want ze wil het liefste meteen eten.
Dierenarts gebeld en na een ½ uur werd ze steeds slechter, ze begon heel erg te zwe-
ten en te rillen. Gelukkig kwam de dierenarts toen snel en concludeerde dat Loes in een 
shock aan het raken was. Ze had een hartslag van 100 wat normaal 30 moet zijn.
Gezien haar leeftijd van 31 jaar was het nu echt op.

Gelukkig kon ik op tijd Janneke en Mark bellen zodat die nog afscheid hebben kunnen 
nemen en toen is ook Loes rustig ingeslapen.

We hebben natuurlijk best veel oudere paarden en pony’s dus het is logisch dat er nu 
veel weg gaan. We hebben natuurlijk best veel oudere paarden en pony’s dus het is lo-
gisch dat er nu veel weg gaan.
Ook Kareltje en Penotti zijn wat ouder en kwakkelen met hun gezondheid.
We proberen er alles aan te doen om ze zolang mogelijk op de been te houden, maar 
soms lukt het niet meer en moeten wij ook met pijn in ons hart die beslissing nemen.
Kareltje eet slecht, heeft 3 kiezen laten trekken. Is vaak aan de diarree en is nu bijna 
elke week ziek.



Met speciaal voer en veel liefde proberen we hem op te beuren en te zorgen dat hij weer 
wat vet op zijn lijfje krijgt.
Soms vragen ouders aan mij of we de kinderen niet kunnen voorbereiden op een afscheid 
van een paard, maar helaas gebeurt het altijd onverwachts en kunnen we het niet 
plannen.

Daarbij is het tegenwoordig erg lastig met al die social media, want voordat ik thuis ben 
om het tegen Doris te vertellen staat het al op Instagram of is het via een groepsapp 
verstuurd. Niet fijn voor de kinderen die het dan zo moeten lezen maar het zal wel de 
moderne tijd zijn.

Dan wil ik meteen even daarover zeggen, ik vind het heel leuk dat er een groepsapp is 
van de manege. Heel handig dat jullie alles bij kunnen houden, maar ga er geen dingen 
op zetten waar andere kinderen schrik door kunnen krijgen. Het wordt altijd 
spannender verteld als dat het in werkelijkheid is en sommige kinderen zijn daar heel 
gevoelig voor, met het resultaat dat ze niet meer op sommige paarden durven.

Daarnaast is Doris ook gewoon een meisje wat 1x per week in de les rijdt, gewoon naar 
school gaat en huiswerk maakt, net als jullie. Ze is dan toevallig wel mijn dochter maar 
heeft verder niks met de manege te maken. Ze is dus ook geen secretaresse van mij of 
Judith.

Dus heb je iets te vragen, wil je je afmelden voor 
een les of wedstrijd, inschrijven voor een rit of 
weten hoe laat er les is in de vakantie, dan mail je 
gewoon naar mij of bel je naar de manege en niet 
via Doris. Dit gebeurt nu namelijk wel. Als zij het 
vergeet door te geven dan hebben jullie pech.

Denken jullie allemaal nog aan de zomervakantie, 
dat je zelf je lessen moet plannen.
groet, Trudy

Hiernaast zie je een foto van Loes, op de volgende 
pagina een foto van Kevin



 Evenement: Outdoor Brabant

De komende jaren is Outdoor Brabant het toneel van maar liefst 2 wereldkampioen-
schappen. In 2015 vinden de FEI Wereldkampioenschappen ponymennen plaats op de 
Prinsenhoeve en in 2016 de FEI Wereldkampioenschappen vierspannen voor paarden. 
We verwachten de complete wereldtop en prachtige mensport. Maar er staat nog veel 
meer dan mennen op het sportieve programma. De internationale eventing wedstrijden 
van Outdoor Brabant trekken een steeds sterker internationaal deelnemersveld en bij de 
spring- en dressuurrubrieken zien we grote belangstelling van nationale en regionale top-
combinaties. Outdoor Brabant trekt elk jaar vele tienduizenden bezoekers. Naast de sport 
komen zij voor de gezelligheid van de Outdoor Fair communicated by BN De Stem met de 
3 mooie pleinen en de shows en demonstraties. Ook de Rabobank Jeugdmiddag, de After 
Summer Lounge, Vrouw&Zo, de Business-to-Business borrel, het Scholenplan presented 
by Nouwens Transport trekken veel belangstelling. Sponsoren hebben Outdoor Brabant 
inmiddels ontdekt als hét netwerkmoment kort na de zomervakantie om de juiste 
contacten te leggen en te onderhouden. Outdoor Brabant 2015 vindt plaats van 2 tot en 
met 6 september 2015, voor meer informatie zie:
www.outdoorbrabant.nl



Na Kylian en Selano nu met Icaro naar Soestdijk, 18 april 2015.

Zaterdagochtend 18 april circa 06.00 uur. Het belooft een mooie voorjaarsdag te worden, 
de zon staat achter enkele wolken boven de springwei van de manege en voor de rest 
van de dag zijn de weersvoorspellingen niet slecht, het blijft in ieder geval droog. De 
paardentrailer hangt al achter onze auto voor de rit naar Soest(Baarn), Icaro en Reflex 
Blue II van Tom van Tuijl staan al in de trailer.
Op de domeinen van Paleis Soestdijk worden de jaarlijkse Nederlandse Kampioen-
schappen Jachtpaarden(NKJ) gehouden.
Om deel te nemen aan de NKJ Soestdijk moet je lid zijn van een KNHS meute jagende 
vereniging. Je moet minimaal 5 slipjachten in het jachtseizoen gereden hebben en de 
vereniging trials afgelegd hebben. Tom en ik zijn lid van de Veluwe Hunt en hebben beide 
de benodigde slipjachten en de Huntertrials van de Veluwe Hunt op 4 april j.l. met succes 
afgelegd.  De Veluwe Hunt organiseert de vereniging Huntertrails jaarlijks in Leende.

We vertrekken naar Soestdijk en na circa anderhalf uur rijden we de poorten bij paleis 
Soestdijk door. De paarden die meedoen aan deze NK worden gecontroleerd op long- en 
hartafwijkingen, en uitwendige verwondingen, de paarden mogen niet kreupel zijn.
De paspoorten worden gecontroleerd op juistheid van de vaccinaties en de chip van het 
paard wordt met het transponder nummer in het paspoort gecheckt. Als alles oké is mag 
het paard met de opgegeven ruiter/amazone mee doen aan de Huntertrials Soestdijk. 
Altijd weer spannend of de aanwezige veeartsen en andere deskundigen de definitieve 
goedkeuring geven. 

Om 10.00 uur moesten we ons melden voor een beoordeling van de gangen van de 
paarden, gereden door de ruiter of amazone. Dit is eigenlijk niet anders dan netjes 
stilstaan waarbij drie juryleden de combinatie, paard en ruiter, beoordelen. De gangen 
van het paard worden vervolgens door deze jury beoordeeld door zowel op de linkerhand 
als de rechterhand te stappen, draven en te galopperen. 
Nadat we de verplichte rondjes hadden afgelegd zijn we het parcours gaan verkennen in 
de bossen op de domeinen van paleis Soestdijk.

Het rijden van het parcours met een lengte van 3800 meter met 28  natuurlijke hinder-
nissen is een fantastische ervaring vooral als je deze ook nog eens goed uitrijdt. Het 
lopen van het parcours duurt al gauw een uur, je ziet niet alleen de hindernissen maar 
ook de paden waarover je rijdt en probeert een zo goed mogelijke lijn in je gedachten op 
te nemen om deze later met je paard te volgen.

Bij de Huntertrials start je met twee combinaties en rijd je achter elkaar het parcours. 
Halverwege het parcours wordt er van positie gewisseld en rijdt de andere voorop.
Het parcours waar we bijna een uur over hadden gelopen leggen we nu af in amper tien 
minuten. Je moet zelfs goed opletten dat je niet voorbij een passage of hindernis rijdt. 
Icaro had het parcours goed uitgereden.

NK Jachtpaarden Soestdijk



Wat leuk is, is dat er veel toeschouwers zijn bij de hindernissen die je aanmoedigen of 
applaudiseren als je de hindernissen goed neemt.

Omdat Icaro bij de voorkeuring al een zeer goede score had ontvangen was de spanning 
groot wat de plaatsing zou zijn na de foutloze rit van het pascours.
In totaal waren er 53 deelnemers in de Member klasse waar ik met Icaro aan mee deed.
Rond 16.00 uur was de voorlopige uitslag bekend en stond ik met Icaro op de elfde 
plaats. Echter na controle van alle uitslaglijsten bleek de organisatie een verkeerde 
waardering te hebben ingevoerd bij Icaro. Na correctie bleken we  op de tweede plaats te 
staan met maar 0,024 punt verschil met de eerste plaats.
Paul van Herten was de terechte winnaar, maar ik was erg trots dat Icaro op de tweede 
plaats stond, de omroeper die dag noemde het de “reserve kampioen van Nederland”. 
Klinkt natuurlijk ook goed. Na Kylian in 2006 op een 8 ste plaats en Selano in 2012 op 
een zesde plaats was dit de beste klassering voor mij. 

Icaro is nog jong, hij wordt in juli 7 jaar en  ik ben pas sinds juli vorig jaar gaan rijden 
met hem. Veel plezier beleef ik met Icaro tijdens de buitenritten  die we samen maken. 
Icaro is vlug afgeleid buiten, hij hoort, ruikt en ziet alles maar hij is niet bang en zal niet 
gaan vluchten als hij iets raars hoort of ziet. Hem bemoedigend aanspreken en 
aansporen is vaak al voldoende om hem gerust te stellen. Wederzijds vertrouwen is erg 
belangrijk als je een goede combinatie wilt vormen met je paard. We gaan samen nog 
veel plezier beleven.

Met de overige deelnemers en begeleiders hebben we nog een tijdje na gekletst over de 
wedstrijd. Hoe later op de middag én enkele drankjeslater werden de hindernissen in de 
ogen van de deelnemers steeds zwaarder en de prestaties van de paarden en ruiters/
amazones beter.

Na een mooie dag waren we rond 20.30 uur weer bij Eindhovense manege.
De zondag na de Huntertrials hebben we met Icaro een rustig stap en draf buitenritje 
gemaakt om even de spieren los te maken en verder uit te rusten van de inspanningen 
van de dag ervoor.

Meld je bij mij via een e-mail als je geïnteresseerd bent om de Huntertrials het volgende 
jaar bij te wonen: ad@eindhovensemanege.nl.

Voor meer informatie over slipjachten en huntertrails zie de vereniging website met links 
naar de slipjacht Waalre, Veluwe Hunt enz.

Ellen en Ad Kuipers

Op de kleurenpagina’s in het midden zie je enkele foto’s van Ad en Icaro tijdens het NK



voordelig, sfeervol, wonen & slapen

Leenderweg 85   Valkenswaard   tel 040 2011200
www.betimmeubelen.nl



Het Hoofdstelletje
Hallo mijn naam is Noortje Gras en ik ben 7 jaar oud.

Toen ik 4 werd mocht ik in de minilessen rijden en dat vond 
ik altijd heel leuk. Inmiddels rijd ik al in de grote lessen op 
woensdagmiddag bij Trudy. Als ik een week niet kan 
paardrijden vind ik dat helemaal niet leuk.
Mama (Nieke) en  mijn zus (Anne) rijden ook op de manege. 
Mijn favoriete paarden zijn Kareltje, Flower, Jip  en Lorenzo.

Het leukste aan paardrijden vind ik galopperen, springen en 
buitenrijden. Binnenkort mag ik samen met Anne ook op Pony-
kamp. Hier heb ik heeeeeel veel zin in. 
Ik ben ook al een keertje van Klaartje afgevallen tijdens een 
sprongetje maar dat vond ik niet eng en ik hoefde ook niet te huilen.

Als ik wat groter ben zou ik een eigen paard willen.
Groetjes Noortje Gras.
Ik geef het hoofdstelletje door aan Juul Timmermans.



Ochtendglorenrit door 
Monique van Uden

Wat was het vroeg, donderdagochtend 14 mei. 
Half 5 mijn bedje uit voor de gaafste rit van het jaar, de Ochtenglorenrit.
Op stal aangekomen waren er al meer vroege vogels gearriveerd en er werd meteen 
gekeken op de lijst op welk paard je zat en waar je in de rij zat want die plek is ook 
belangrijk.Voor mij was Amigo gereserveerd en daar was ik heel blij mee, wat een fijn 
paard!

Het was 1 van de mooiste ochtendglorenritten die ik heb meegemaakt en al helemaal te 
paard, het was prachtig in het bos en vooral op de hei met die ochtendmist, echt 
geweldig. Volgens mij heeft iedereen genoten en we hebben vanalles gezien en meege-
maakt en wat waren die lieve schattige ezeltjes eng zeg, hahaha.
Trudy bedankt voor de goede en fijne rit/begeleiding en Ben voor de foto’s en natuurlijk 
alle ruiters die het aandurfden zo in alle vroegte, het was heel gezellig!!

Groetjes Monique
Hieronder en hiernaast zie je een aantal foto’s van de Ochtendglorenrit, gemaakt door 
Ben Laauwen





NK Jachtpaarden Soestdijk







Rozemarijn en Vision

Hallo allemaal,
mij is gevraagd een stukje te schrijven in de Chambrière over Vision en mij, dus bij deze!
Ik verzorgde Vision al best wel lang voordat hij van mij werd. Vision was eerst van 
Danielle Hamelink, die mij had gevraagd om Vision op dinsdag te longeren, omdat ze dan 
niet kon. Van 1 keer in de week longeren is het tot elke dag rijden gegaan. Ik heb dit 
ongeveer 2 jaar gedaan. 

Na die 2 jaar heb ik de kans gekregen om Vision over te kopen. Zo ben ik op 23 januari 
eigenaar geworden van Vision! Mijn droom ging in vervulling. Vision (die op zijn paspoort 
eigenlijk Valletto heet) is een heel lief en eerlijk paard van 13 jaar oud. Hij zou je nooit 
expres pijn doen. Hij is erg werkwillig en als je een band met hem hebt doet hij alles 
voor je. Vision kan erg goed springen, en dat is ook wat ik heel graag met hem doe. 
Uiteindelijk wil ik wedstrijden gaan rijden maar daar moeten we nog even voor oefenen. 
Onlangs hebben Vision en ik een fotoshoot gehad van Monique van Uden. Dat was erg 
leuk om te doen!
Van die fotoshoot zou ik jullie erg graag een paar foto’s willen laten zien!
Gr. Rozemarijn

hieronder en hiernaast op de kleurenpagina zien jullie de foto’s van Rozemarijn en Vision, 
gemaakt door Monique van Uden



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



Iris en Alert

Hallo Allemaal,

Een tijdje geleden heeft Caroline mij gevraagd of ik een stukje wil schrijven voor de 
Chambrière over mezelf en mijn paard Alert.

Ik zal mezelf eerst even voorstellen voor diegenen die mij misschien nog niet kennen 
mijn naam is Iris Geister, ik ben 39 jaar oud en woon in Eindhoven samen met John en 
onze hond Luna. Van 1985 tot 2009 heb ik bij de Eindhovense Manege gereden, sinds 
2004 ben ik lid van de activiteitencommissie en dat doe ik nog steeds met veel plezier.

Sinds 2009 ben ik de trotse 
eigenaar van Alert die ik van mijn 
ouders heb gekregen.
Alert heeft eerst in Sint-Oedenrode 
gestaan, sinds 8 maart is hij 
verhuisd naar Stal van Dillen in 
Knegsel. 

Daar hebben we meer mogelijk-
heden om altijd te kunnen rijden, er 
is een grote buitenbak, een binnen-
bak en een springweide.

lees verder op de volgende pagina



1x per week heb ik dressuurles en op donderdagavond doen we ook mee met de spring-
les wat beter gaat dan ikzelf had verwacht. Ben niet zo’n held daarin maar na een paar 
weken les heb ik al veel meer vertrouwen gekregen.

Ze organiseren ook leuke activiteiten, zo zijn we met een grote groep naar het Vessems 
ven gereden en heeft Alert voor het eerst in het water gelopen en bijna gelegen met mij 
erop hihi.

Mijn eerste verklede wedstrijd heb ik ook gehad; de behendigheid, dat ging niet echt 
geweldig haha, Alert ging liever de versiering van het parcours slopen.
Het leukste is toch buitenritten maken in de mooie omgeving van de Kempen.

Ik hoop nog lang van mijn grote knappe vriend te kunnen genieten.

Groetjes Alert en Iris



Hallo ruiters en ruiterinnen,
Ik, Bandito, Ster van de Stal deze keer, bedank jullie 
voor de vele knuffels, borstelingen en ritten!

Jullie zijn stuk voor stuk fijne rijders. Dat is de 
reden dat ik mijn naam niet echt eer aan doe. Een 
Bandiet ben ik niet, wel wil ik Bandito blijven in 
het goede. Ik hoop nog lang hier op de manege 
rond te mogen lopen samen met mijn vrienden en 
natuurlijk met jullie als ruiters en ruiterinnen!

Is getekend,
Bandito

(met de groetjes van Marleen)

Ster van de stal
Bandito

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

Menners Eindhovense Manege

De komst van Leonne  van Gestel, met haar paarden en koetsen, naar de Eindhovense 
Manege heeft er toe geleid dat het enthousiasme voor het mennen is toegenomen bij 
verschillende leden van de Vereniging Eindhovense Manege.
Maar enthousiasme is niet genoeg om te gaan mennen, je hebt natuurlijk een geschikt 
paard nodig wat in staat is om een rijtuig te trekken. In staat zijn wil zeggen dat het 
paard goed moet reageren op de commando’s van de koetsier, rustig is bij het inspannen 
en verkeersmak is. Vooral verkeersmak is erg belangrijk met het huidige verkeer met zijn 
jachtige deelnemers. Het volgen van de cursus mennen bij Leonne van Gestel was voor 
ons, Yvonne en Ad Kuipers het begin van een nieuwe ervaring van de paarden hobby of 
paardensport.
De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte waarin veiligheid van paard en 
koetsier in het verkeer een belangrijk onderdeel is van de cursus. Veel aandacht wordt er 
besteed aan de gezondheid en gangen van het paard, de voeding, het in- en uitspannen 
en de rol van de groom. 



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



Persoonlijk was het voor mij, Ad, na bijna 50 jaar op paarden te hebben gereden, 
wennen om achter het paard te zitten in een koets met als enigste contact met het paard 
de leidsels en stem.In het begin zat ik dan ook regelmatig zit- en beenhulpen te geven 
op de bok van de koets wat natuurlijk geen zin had maar bovendien er komisch uit moet 
hebben gezien.

Nu hebben Yvonne en ik alweer bijna 4 jaar het Menbewijs of -paspoort en zijn we 
regelmatig met Amigo en de aanspanning in de omgeving van de Eindhovense Manege 
met veel plezier aan het rijden. Belangrijk is natuurlijk ook de gezelligheid die je hebt 
met het mennen als er een goedgevulde picknickmand mee gaat die onderweg op een 
mooi plekje in het bos genuttigd kan worden.

Het Menbewijs of -paspoort is voor ons al een keer goed van pas gekomen toen Amigo 
bij de Hut van Mie Pils schrok van vallend glas en tegen een geparkeerde wagen terecht 
kwam. Gelukkig alleen wat blikschade aan de auto wat door de verzekering keurig is 
afgewerkt nadat we op het schadeformulier het Menbewijs of paspoortnummer hadden 
ingevuld. Schade aan de auto is hersteld en verder hebben wij niets meer vernomen van 
de verzekeraar. 

Nog een reden dus om de mencusrus te volgen en met een examen af te ronden om in 
ieder geval veilig en verzekerd met paard en wagen op stap te gaan.
Voor verdere informatie over het mennen vraag het aan ons of ga een keer mee.

Ad en Yvonne Kuipers



In memoriam: Gert-Jan Swinkels
Maandag 25 mei is Gert-Jan Swinkels overleden.
Gert-Jan was een trouw en zeer loyaal lid van de Vereniging Eindhovense Manege.
We zullen Gert-Jan niet alleen missen om zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de  
Eindhovense Manege en de Vereniging Eindhovense Manege maar meer nog om zijn 
hartelijkheid en gezelligheid. Gert-Jan was een goed mens zoals de Brabanders zeggen.

Wij wensen zijn vrouw Anja, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het 
verwerken van het grote 
verlies van echtgenoot, vader, 
schoonvader en opa.

Ad Kuipers namens
Directie Eindhovense Manege
Vereniging Eindhovense Ma-
nege
Stichting Slipjacht Waalre

hier zie je enkele foto’s van 
Gert-Jan tijdens de Slipjacht



Wie kent deze amazone?
Een foto uit de oude doos; we zijn benieuwd wie deze amazone 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






