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Bestuursmededelingen 
De Algemene ledenvergadering heeft weer plaats gevon-
den en werd maar mondjesmaat bezocht door de leden. 
In deze vergadering is onze, al 13 jaar dienst doende, 
voorzitter Ad Kuipers afgetreden als voorzitter. We willen 
hem hartelijk danken voor de inspanningen die hij al die 
tijd heeft verricht.

In deze maand gaat op woensdagavond weer het 
oefenspringen van start voor ruiters van de Eindhovense 
Manege, maar ook voor ruiters van buitenaf.
We hopen dat er veel deelnemers zullen gaan springen 
en oefenen om hun eigen vaardigheden wat te perfecti-
oneren. Voor de toeschouwers is er een gezellige bar en 
voor de inwendige mens is er een mooi “frietkot”, zoals 
onze zuiderburen zouden zeggen, gebouwd.

Graag willen wij u oproepen om u op te geven om te hel-
pen bij diverse spring-, men- en dressuurwedstrijden.
We hebben hulp nodig bij het opbouwen van het 
parcours, voor het verwijzen van vrachtwagens bij het 
parkeren, hulp op het secretariaat en hulp als ringmees-
ter. Al met al hebben we dit vrijwilligerswerk hard nodig…
en voor een drankje en een hapje wordt er altijd gezorgd. 
Twijfel niet en geef u nu nog op via judith@eindhovens-
manege.nl al is het maar voor een paar uurtjes…alle 
beetjes helpen.

Het VEM bestuur



Zandhappers
04-03 Nona Kassenaar
04-03 Jinaan Ajouaou
23-03 Fenna van Valkenburg
26-03 Jadey Tholen
29-03 Esther Bartels
30-03 Kaya van de Kuit
01-04 Tim Hollanders
11-04 Guruaisha Scheuer
13-04 Nienke Pennings
14-04 Nora Brouns
30-04 Robin Lotens
03-05 Emma Montee

Agenda
      

29 mei 2016 KNHS springen pony’s

11-12 juni 2016 KNHS springen paarden

12 juni 2016 FNRS Dressuur

25 juni 2016 Midzomernachtfeest

25-26 juni 2016 KNHS springen paarden

3 juli 2016 Oriëntatierit en BBQ

9-10 juli 2016 KNHS Dressuur paarden

30 juli 2016 KNHS Dressuur paarden

31 juli 2016 Kür op muziek

20-21 aug 2016 KNHS springen paarden

3-4 sep 2016 KNHS springen pony’s

16-18 sep 2016 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



 Antonio’s harem

Sinds een tijdje is er een heel speciale les op de maandagavond van 20.30 uur tot 21.30 
uur: Antonio’s harem.
We zaten een keer aan de bar en hadden het erover dat Dominique en Judith eigenlijk 
wel weer wilden gaan rijden, maar niet in een les met veel publiek, hahaha. Dan doen we 
dat een keer op een maandagavond? Prima! Gezellig!

Hoe meer we het er over hadden hoe enthousiaster we werden en hoe meer vrouwen 
er mee wilden rijden. Leonne van Gestel gaf aan deze les wel te willen geven. Vanaf het 
begin was Antonio van Tuijl de enige man die het wel zag zitten om met die ouwe mutsen 
te gaan rijden. Vandaar de naam Antonio’s harem!
We zijn begonnen met Dominique van der Kruijs, Yvonne Kuipers (vrouw van), Hanneke 
Habets, Monique Flohr, Ciska Wijnen, Marjo Rabou, Judith Couwenberg en Simone Magis 
(vriendin van Dominique).

Leonne zorgt altijd voor een zeer gevarieerde en intensieve les. Voor sommigen van het 
eerste uur was dit toch te vermoeiend, hahaha. Vandaar dat we wat jong bloed toege-
voegd hebben en natuurlijk waren er ook van die “haantjes” die Antonio zijn harem niet 
voor hem alleen gunden (Ad Kuipers en Johan Wijnen).Dus na wat schuiven binnen het 
harem bestaat de huidige harem uit: Dominique van der Kruijs, Hanneke Habets, Yvonne 
Kuipers, Femke Hoffman, Simone Henselmans, Judith Couwenberg, Astrid Luysterburg 
(vriendin Judith), Antonio van Tuijl, Ad Kuipers, Johan Wijnen, Nikki van de Pol en Beau 
van Gestel en als er plaats is Jacqueline Vermeulen. Op bijgaande foto is helaas Astrid 
niet aanwezig. 

Iedere week verzint Leonne weer iets nieuws: schriktraining, parcoursje rijden, een 
sprongetje maken, carrousel enz enz. Het is echt een super gezellige en leerzame les. Na 
het rijden is er tijdens de apres cheval natuurlijk veel gezelligheid, wijsheid en de nodige 
drank. 



 Esther Bartels

Ik was als klein meisje al dol op paarden, ik vind het zeer mooie, slimme dieren die altijd 
goed in de gaten houden wat er allemaal gaat gebeuren. Toen ik 16 was ben ik voor het 
eerst gaan paardrijden, ik vond het helemaal geweldig om op een paard te zitten en 
natuurlijk om er mee te rijden. 

Na de les altijd even lekker knuffelen met het paard, heerlijk vond ik dat. Maar tot mijn 
spijt moest ik stoppen met paardrijden i.v.m. mijn school. Maar op mijn 39e heb ik 
besloten om het paardrijden weer op te pakken, ik ben super blij dat ik dat heb gedaan.
Ik vind het hartstikke leuk om weer te paardrijden en om voor de paarden te zorgen en 
met ze te knuffelen.

Esther Bartels



Ster van de stal
Sunday

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

Hoi allemaal,
Ik ben Nikki en rijd op maandag om 7 uur in de les van 
Janneke.
Ze vroegen mij of ik een stukje wilde schrijven over mijn 
lieveling Sunday.

De dag dat hij aan kwam op de manege was ik al helemaal verliefd op hem. Ik wilde al 
meteen heel graag op hem rijden. Niet lang nadat hij op de manege stond mocht ik er 
op rijden. We gingen die les de bossen in, ik vond hem meteen heel fijn. Ik ging na die 
bosrit er ook steeds vaker op rijden. 

Een tijdje geleden hadden we 
een hele kleine les en toen 
moest ik op Sunday, die les 
gingen we de pirouette rijden. 
Hij deed het super goed. Iede-
re week als ik op de manege 
kom ga ik altijd wel even naar 
zijn stal om hem even lekker 
te vertroetelen. 

Ik heb er nog geen wedstrijd 
op gereden wat ik wel jammer 
vind, ik hoop dat ik er snel 
een keer wedstrijd op mag 
rijden en ook hoop ik dat hij 
nog lang mag blijven.

Groetjes Nikki



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

  Hoefsmederij
   Mark Houkes

    06-50941378



Paardrijden (en) op vakantie

Eigenlijk zijn dat de twee dingen die ik het liefste doe! Op vakantie gaan betekent vaak 
dat je je les bij de manege moet afzeggen. Maar wist je dat je tijdens de meeste 
vakanties ook kunt gaan paardrijden? En soms kun je niet gaan rijden, maar tóch nog bij 
paarden in de buurt zijn! 

Omdat ik de laatste jaren deze twee hobby’s veel heb gecombineerd dacht ik dat het leuk 
zou zijn om daarover te vertellen, en ook meteen wat ideeën te geven voor de komende 
vakanties. Een paar jaar geleden ben ik met mijn moeder met een auto door Ierland 
gereden. Het land op zich is al super mooi, de mensen heel aardig en er is ook nog een 
hoop te doen onderweg. Omdat ik Ierse Tinkers altijd heel mooi heb gevonden, had ik 
vantevoren gezocht of we niet ergens langs kwamen waar ik eens op zo’n geweldig mooi 
paard kon rijden. Helaas kon ik niets vinden, en ben ik op de website van de Irish Cob 
stamboek vereniging gaan kijken: en tada, de jaarlijkse hengstenkeuring zou 
plaatsvinden tijdens onze reis! Daar hebben we dus een extra dagje voor ingepland!

De zwarte hengst was de winnaar van de dag, de witte had ook een goede beoordeling, 
maar was het er niet mee eens..



Tips om te gaan rijden op vakantie:

- Zoek voor vertrek eens op internet of er in het gebied waar je naartoe gaat niet toeval-
lig een plaatselijk paardenras bekend is, óf kijk of er een nationaal paardenras toevallig 
in de buurt een stoeterij heeft! (in Ierland zijn we ook nog bij een stoeterij van de Ierse 
jachtpaarden geweest).
 
- Zorg ervoor dat je voordat je gaat rijden eerst goed kijkt hoe de paarden, en stallen er 
uit zien. En hoe de mensen die er werken er mee om gaan. Magere paarden, vieze stallen 
en een hoop slaan en geschreeuw is nergens op de wereld goed voor een paard natuur-
lijk. (Alhoewel je er wel bij stil moet staan dat iedereen anders met paarden omgaat – 
maar zelf kun je best beslissen of je er een goed gevoel bij hebt!)

- Trek ALTIJD een lange broek aan (een rijbroek meenemen hoeft niet, een spijkerbroek 
is prima). Hoe warm het ook is, het is beter om een beetje extra  te zweten dan nog 2 
weken met pijnlijke schuurplekken aan het zwembad te moeten liggen!

- Denk altijd na of je zonnebrand op moet doen, van een ritje langs de zee verbrand je 
net zo hard als van een dagje op het strand. 

- Denk ook eens na hoe het met ongedierte zit, dat muggenspul kan toch handig zijn! 

- Zet een cap op! En bedenk je dus dat als ze ergens paarden verhuren, en ze geen caps 
hebben, het waarschijnlijk niet de beste plek is om een ritje te maken. 



- De meeste paarden die je op vakantie kunt huren om te gaan rijden zijn hele makke 
paardjes die gewend zijn aan domme toeristen die niet kunnen rijden. Maar onthoud toch 
altijd de dingen die je op de manege hebt geleerd, en gebruik ze ook vooral!

Ten slotte gooi ik nog wat ideeën voor de komende vakanties erbij:
- Spanje: Andalusië (zuid Spanje). Niet alleen een heel mooie regio met ontzettend veel 
mooie steden en dorpen, ook het thuisland van de geweldig mooie Andalusiër! Er zijn 
verschillende stallen door de hele regio, sommige zelfs met Nederlandse eigenaars. En 
als je in Cordoba bent, bezoek dan vooral de avondshow van de stal die in de stad zelf 
zit: Flamenco muziek, jurken, en paarden die de flamenco dansen!

- Noorwegen/Zweden: De winterse kant op. Ook tijdens een wintersportvakantie in 
Scandinavië kun je vaak paardrijden, en meestal zijn het dan fjorden! 

- Engeland: Hier zijn zoveel paardenrassen te vinden dat het onmogelijk is om ze mis te 
lopen, waar je ook heen gaat. Om een paar voorbeelden te geven: Shetlanders, Dart-
moor, New forest, Welsh pony, en de Engelse volbloed. 

- Duitsland: ook onze oosterburen hebben een heleboel verschillende rassen te bieden. 
Hannoveraan, Oldenburger, Westfaler, Scharzwalder (mijn favoriet). 

- België: We kennen natuurlijk allemaal de Belse knollen, die het goed doen voor de 
huifkar! 

- Frankrijk: Ook Frankrijk heeft veel verschillende rassen over het hele land verspreid. 
Bijvoorbeeld de Percheron, Breton, Merens, Selle Francais, en de verschillende dravers en 
sportvolbloeden. 

- Italie: Hoewel de Italianen pas laat zijn gaan paardrijden, zijn er wel enkele Italiaanse 
rassen ontstaan door de eeuwen heen. Bijvoorbeeld: de Murgese, Calabrier, San Fratello, 
en Salerno. 

Ook verder weg op vakantie kun je nog steeds gaan rijden, in Amerika kun je tegenwoor-
dig een hele cowboy-achtige vakantie houden op een echte ranch. Eigenlijk kun je overal 
op de wereld wel gaan paardrijden, en als je een keer niet kunt rijden op een paard zijn 
er nog genoeg alternatieven: kamelen, ezeltjes of met honden sleeën.  ;) 

Ik hoop dat ik jullie zo een beetje inspiratie heb kunnen geven voor de volgende vakan-
tie! Als er vragen zijn, of hulp nodig is bij het zoeken wil ik altijd helpen. Mail me dan 
even op leoni101@live.com. 

En jullie zijn natuurlijk ook altijd welkom om een stukje te schrijven over jullie ritten of 
paardenervaringen tijdens een vakantie! Mail gewoon je verhaal met wat leuke foto’s 
naar de redactie. 

Groetjes, Leoni



Hoi allemaal,
 
Ik ben Floor Hermsen en ben 9 jaar. Ik rijd al 4 jaar paard. 
Eerst reed ik bij de Eerste Eindhovense pony manege maar 
daar had ik het niet zo naar mijn zin.

Mijn lievelingspony’s zijn  Bandito en Annabel. En mijn 
lievelingspaarden zijn Lorenzo en Penotti. Ik ben een keer 
eerste geworden bij de legerwedstrijd, daar was ik heel blij 
mee. Vorig jaar ben ik met de ruiter tweedaagse mee geweest 
en mijn verzorgpony was Kareltje. We sliepen met z’n allen in 
de stal en dat vond ik heel erg leuk!
Ik geef het hoofdstel door aan Perres.
 
Groetjes Floor

Het Hoofdstelletje

Stripje  hiernaast zie je een stripje, gemaakt door Doris en Fabienne









Erin reed in Nuenen haar eerste slipjacht, 
foto’s gemaakt door Jacqueline Vermeulen



Rachel en Noor

Hallo allemaal,

Wij zijn Rachel en Noor en er is ons gevraagd om een leuk stukje te schrijven.....nou 
daar  komt het!
Noor rijdt vanaf haar 7e jaar al in de woensdagmiddagles bij Trudy. Dit is een ontzettend 
leuke club meiden en ze hebben altijd veel plezier samen. De meiden gaan ook iedere 
week beter rijden. Ze verheugt zich enorm om dadelijk ook af en toe naar buiten te gaan 
met de les. De favoriet van Noor is Bandito! Met name de kleine snelle pony’s vindt ze 
leuk. De grote paarden blijft een beetje spannend....

Ik rijd inmiddels (volgens mij) 1,5 jaar. Ik keek altijd naar de les van Noor en toen zei 
Nieke tegen mij ..”kom je gaat mee op donderdagavond rijden”. Zo gezegd zo gedaan.....
heerlijk naar buiten door de bossen en daarna nog wat langer aan de bar zitten met een 
lekker biertje.



Ik denk dat mijn lievelingspaard Lady Lu is, vertrouwd en voorwaarts. Ik wil graag veel 
maar ik durf niet altijd dus Lady Luutje past daarom goed bij mij. Eerst durfde ik niet 
eens op Tiara maar daar kom ik helemaal van terug.

Noor komt vaak op zaterdag ook nog even naar de manege om te helpen of om een 
lekkere zelfgemaakte taart aan een pony te geven. Ze probeert ook zoveel mogelijk mee 
te doen aan de dressuurwedstrijden. Ik kom als trouwe fan graag kijken!
We zijn laatst ook mee geweest naar Bavel....erg gezellig. 

We hebben samen ook meegedaan aan de pas-de-deux als engel/duivel maar dat was 
geen succes...laatste! Ik heb samen met Nieke meegedaan aan de oriëntatierit en erg 
trots zijn wij samen 1e geworden. De beker die ik heb gewonnen heb ik nooit meer ge-
zien....deze is door mijn zoon direct in beslag genomen en staat op zijn kamer te  
‘shinen’. Noor was in januari helemaal blij met haar 1e plek (samen met Rinke) met de 
verrassingswedstrijd. 

Door de drukte met werk en kids lukt het mij niet meer om iedere week te rijden maar ik 
probeer zo af en toe nog eens mee naar buiten te gaan. Noor blijft enthousiast rijden en 
meehelpen. Jullie zullen ons dus nog vaak tegenkomen op stal of aan de bar!

Veel groetjes,
Rachel & Noor





Uitwisselingswedstrijd

Hii,
Op 21&28 februari was de uitwisselingswedstrijd VEM tegen RSV, waar ik en een heel 
aantal anderen aan mee hebben gedaan. Ik en Merel moesten pas de deux rijden. Het 
was heel gezellig en het was leuk om op de paarden van de andere manege te rijden. 

Bij RSV moesten we op vrij kleine pony’s, dus dat was wel anders dan hier, omdat ik 
meestal op de paarden rijd. Maar ze reden wel fijn. En ondanks we eerst het verkeerde 
proefje hadden geoefend (niet erg hoor :D), ging het best goed. Bij de tweede keer (bij 
VEM) ging het beter, omdat we toen wel het goede proefje hadden geoefend en we de 
paarden al kenden. 

Groetjes Bieke 

deze foto is in Bavel gemaakt



Mieke bij Indoor Brabant

Ieder jaar weer een waar spektakel. Dit jaar van 10 t/m 13 maart. In mei 2015 heeft 
Indoor Brabant afscheid moeten nemen van voorzitter Gerrit Swinkels. Hij overleed ten 
gevolge van een val van zijn paard. Hij wordt opgevolgd door Anky van Grunsven.

Bij de World Cup Grand Prix dressuurwedstrijd is Hans Peter Minderhoud de grote 
winnaar. De winnaar van vorig jaar Edward Gal had verstek moeten laten gaan omdat hij 
net voor vertrek naar Indoor Brabant ten val was gekomen en verschillende kneuzingen 
had opgelopen.

Ik ben zelf op uitnodiging zondagmiddag naar het springen gaan kijken. Zelf spring ik 
niet (behalve die enkele boomstam in het bos), en had daar ook geen verstand van. Dit 
was dus een mooie gelegenheid om de spelregels uit te pluizen onder het genot van een 
hapje en een drankje.

De Jheronimus Bosch Prijs is een springwedstrijd met een hoogte van 1.45 m met als 
laatste hindernis de ‘joker’. Hier mag je zelf kiezen of je de linker (hoogste) of rechter 
(laagste) hindernis neemt, maar de hogere is extra punten waard.
Als de bel gaat heb je 45 sec. de tijd om te starten met de eerste hindernis. Het parcours 
bestaat uit 10 hindernissen en je kunt maximaal 65 punten behalen. Eerst wordt geke-
ken naar punten dan naar de tijd. Eerste werd de Italiaan E. Guadiano met 65 punten in 
46,34 seconden.
Er waren 49 paarden die deelnamen. De ruiter mag meerdere keren meedoen maar dan 
wel met verschillende paarden.



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



Evenement

Daarna volgde de Rolex Grand Prix springwedstrijd over 1.60 m.
Er waren 16 hindernissen waarvan één dubbelsprong en één driesprong. De hindernis-
sen zijn genummerd en op de hindernissen zie je 2 vlaggetjes. Links wit rechts rood. De 
toegestane tijd is 72 sec. Bij overschrijding krijg je één strafpunt hiervoor. 

Er waren 40 deelnemende paarden, waarvan 12 in de barrage kwamen. Dat wil 
zeggen zonder strafpunten binnen de toegestane tijd. De barrage bestond uit 9 sprongen 
en is uiteindelijk gewonnen door de Duitser Marcus Ehning. Zijn prijs was een Rolex en 
€ 123.600,-. Helaas kwam Henk van de Pol niet in de barrage.

Het was een druk bezochte en spannende en leerzame middag. Het meest verbaasde me 
de enorme snelheid en de zeer scherpe bochten die genomen werden. Vaak waren de 
paarden niet eens recht voor de hindernis als ze al moesten springen, wat natuurlijk wel 
risico met zich meebrengt.

Groetjes Mieke Vriens

Tuigpaardendag Beers 2016 26 Juli 2016

Jaarlijks organiseert Stichting Tuigpaard Promotion Beers een concours op het rustieke 
landgoed De Barendonk aan de Millseweg te Beers. In deze prachtige omgeving worden 
in een sfeervolle ambiance verschillende aangespannen wedstrijdrubrieken voor Tuig-
paarden, Hackneys, Friezen en Trekpaarden verreden. Dit jaar pakt de organisatie weer 
uit met een aantal mooie shows. Ook zijn er een groot aantal andere activiteiten zoals 
een schilderijenexpositie en een hooivorkdartcompetitie in het pauzeprogramma. Lief-
hebbers kunnen zich gratis laten rondrijden met de huifkar voor een mooie rit over het 
landgoed. 

Voor de kinderen is er een kinderboerderij en knutselhoek en kunnen ze zich laten 
schminken. Op de gezellige landgoedmarkt zijn allerlei (streek)producten en vers fruit 
te verkrijgen. Dit jaar zal de keuring en toertocht van de Jongeren TrekPaarden Fokkers 
(J.T.P.F.) plaatsvinden op het Tuigpaarden Concours Beers. De keuring wordt gehouden 
voor alle leeftijden trekpaardmerries en hengstveulens, deelnemers aan de toertocht 
staat een bijzonder leuke rit door de omgeving van Beers te wachten van ongeveer 20 
km. 

Het programma start op zondag 26 juli 2015 om 10.00 uur. Entreeprijs € 5,00, kinderen 
GRATIS. 
meer info: http://paardenevenementen.nl/tuigpaardendag-beers-2016#sthash.iZDvfaDK.
dpuf



Nieuwe faciliteiten

Het buitenterrein is voorzien 
van een nieuwe ‘snackstal / 
frietkot’.

Ook is er een nieuwe tijdwaarneming 
in gebruik genomen.

Kom eens een kijkje nemen tijdens 
de buitenwedstrijden of kom als 
vrijwilliger meehelpen!



4 Juni 2016
Concours aangespannen 2016: Waterval 3a 5427HL Boekel Noord-Brabant
Alweer de 23e editie van dit mooie concours aangespannen paarden. Er wordt gereden 
met tuigpaarden, Friezen en Hackney’s. 
meer info: http://paardenevenementen.nl/concours-aangespannen#sthash.Pu5eImMY.
dpuf

5 Juni 2016
Toerrit en Orientatierit voor ruiters en menners in bosrijke omgeving Heeze-Leende
Op zondag 5 juni 2016 wordt er in Heeze de vierde editie van de Heezer Parelrally 
gereden, een rally (oriëntatie) en toervariant (zonder foefen, en met pijlen) uitgezet voor 
menners en equipes in de bossen en buitengebied van Heeze, dit jaar geen Defilé, maar 
direct lekker de bossen in. meer info: http://paardenevenementen.nl/parelrally-heeze-
2#sthash.fSRIBfTK.dpuf

10 / 11 / 12 Juni 2016
NK Reining 2016 (western)
De Heikampen 7 5482ZR Schijndel Noord-Brabant
Markeer alvast de datum in uw agenda: 10, 11, 12 Juni zal het NK Reining plaatsvinden 
op de Molenheide in Schijndel.
De “houten “editie ons 5 jarig jubileum zal een extra randje krijgen.
FEI Reining, NK Reining 2016, NRHA Reining, en nog veel meer... be there!
meer info: http://paardenevenementen.nl/nk-reining-2016#sthash.kXWeXJv8.dpuf

Kempenlandrit Heeze 26 juni 2016
Aankomend jaar wordt op Zondag 26 Juni, door de Lionsclub weer de Kempenlandrit 
georganiseerd. Een rit waarbij we veel menners nodig hebben. Zij rijden met onze gasten 
(senioren) een mooie rit door de omgeving van Heeze-Leende.

De lengte van de rit is ongeveer 14 km (1,5 uur).

Voor menners is deze dag natuurlijk geheel gratis. U ontvangt bij aankomst koffie en een 
heerlijk broodje. Tijdens de rit krijgt u en de passagiers diverse gratis versnaperingen 
aangeboden. Maar misschien nog veel belangrijker u krijgt van deze dag een voldaan 
gevoel als u ziet hoe ouderen kunnen genieten om met u en vele andere een tocht te 
maken.
Er is die dag voldoende deskundige begeleiding aanwezig om de ouderen veilig bij u in 
de wagen te laten in en uitstappen. Heeft u zelf geen groom voor die dag, dan zorgt de 
organisatie daarvoor. Kortom ook voor u een zorgeloze rit en voor de senioren een onver-
getelijke dag.
meer info: http://paardenevenementen.nl/kempenlandrit-heeze-
26-juni#sthash.4ARNNfIs.dpuf

Evenementen



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2016
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.

VEM jaarcontributie 2016
Jeugd (tot 18 jaar) 16,50 (€ 14,50 bij automatische incasso)
Senioren (vanaf 18 jaar) 34,50 (€ 32,50 bij automatische incasso)

KNHS (alleen wedstrijdruiters)
KNHS jaarcontributie 20,00

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






