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Bestuursmededelingen 
Beste paardenvrienden,

Tijdens het schrijven van deze bestuursmededelingen is 
de winter in volle gang, zijn de bodems bevroren en 
kunnen de oorwarmers weer op tijdens het opzadelen.
We hebben wel een mooi vooruitzicht………de lente komt 
er aan!

De algemene ledenvergadering is geweest en was redelijk 
goed bezocht. Enkele bestuursleden hebben hun taak 
neergelegd en het bestuur gaat nu verder in een kleinere 
bezetting met een aantal nieuwe leden.

De wedstrijdplanning is zo goed als definitief en we gaan 
er weer een mooi jaar van maken. Helpers hebben we 
altijd nog nodig, dus meld u aan.

Voor de Chambrière zoeken we nog steeds nieuwe 
enthousiaste mensen die stukjes willen schrijven en foto’s 
willen aanleveren
.
Dus berg je schaatsen op, zet ze in het vet, poets je 
laarzen, schrijf je in voor de wedstrijden en nodig familie, 
vrienden en bekenden uit en “have fun!”

Het Bestuur



Agenda
      

25 maart 2018 Uitwisselingswedstrijd
  (Molenberg)

1/2 april 2018 Paasrit(ten)

8 april 2018 Behendigheidswedstrijd

21-22 april KNHS Springen paarden

10 mei 2018 Hemelvaartrit (?)

20/21 mei 2018 Pinksterrit(ten)

25/27 mei 2018 KNHS Springen paarden

3 juni 2018 FNRS dressuur

9/10 juni 2018 KNHS Springen paarden/
  pony’s

30 juni/1 juli KNHS Dressuur
  paarden/pony’s

6-9 juli 2018 Ponykamp

18-19 aug 2018 KNHS Springen paarden

1-2 sep 2018 KNHS Springe paarden/
  pony’s (derby)

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

Zandhappers
16-01 Caroline Wach
17-01 Jill Boogers
18-01 Britt Vlems
25-01  Tara van Mil
27-01 Vera Poelman
27-01 Josje Geldens
01-02 Annelijn de Graaf
02-02 Monique van Uden
06-02 Anne Vierin
16-02 Nikki ten Westeneind
16-02 Claudia Rambow
27-02 Jitte Feskens
27-02 Esther Bartels
27-02 Rachel Pap



Zelfgemaakte paardensnoepjes

Wij hebben lekkere paardensnoepjes gemaakt. De paarden vonden ze erg lekker.
Als jullie het leuk vinden kun je met dit recept ze ook thuis maken.

Dit heb je nodig:
• Rasp
• Bakplaat
• Een vel bakpapier
• Bak
• Appelstroop
• Paneermeel
• Appel
• 1 grote winterwortel

Bereiding:
Rasp de appel en de wortel en doe het in een bak.
Doe er 3 eetlepels appelstroop bij.
Meng dat met paneermeel.
Maak er bolletjes van.
Doe het 50 minuten in de oven op 140 graden.
Als ze uit de oven zijn dan moet je ze laten afkoelen totdat ze hard zijn geworden.
Daarna kun je ze het beste in een trommeltje bewaren.

Groetjes Kaya en Fleur



Puzzel - woordzoeker

Aladin

Annebel

Bandito

Cissy

Clooney

Emily

Esprit

Fabio

Flower

Hurricane

Igor

Kyra

Larona

Zoek de volgende paardennamen en streep ze door. De overblijvende letters vormen de 
oplossing.

Limit

Moontje

Pim

Sanneke

Ties

Udile

Viblesse

Victory

Whitney

Xena

Zaza

Zembla

Weet jij de oplossing???

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................





Wist je dat...?

...het niet erg is als je je chaps of rijlaarzen vergeten bent?

...je namelijk ook chaps kan maken van bandages?

...Ilse hier heel goed in is?

...Marleen dit heeft uitgeprobeerd in de donderdagavondles?

...ze het heel fijn vond zitten?

...ze het volgende keer misschien wel weer wil?

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

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



Het Hoofdstelletje
Hallo, mijn naam is Rob. Ik ben 12 jaar en ik rij op vrijdag 
om 18.00 uur. Dat is een hele leuke les, omdat veel kinderen 
vaak na de les nog lang blijven. We hangen dan rond op stal 
en dat is heel gezellig. We helpen vaak Jacqueline mee met 
mestbakken legen en nog veel meer…. Soms wordt het wel 
heel laat, laatst zelfs 23.00 uur.

Mijn lievelingspony is Annebel want wij hebben een hele 
goede klik met elkaar. 
Ik rij ook veel wedstrijden. Dressuur en behendigheid. En 
vaak ook op Annebel. En ik doe nu ook mee met de 
uitwisselingswedstrijden met van Dongen en de Molenberg.

Oh ja bijna vergeten, ik mag ook iedere woensdag Mona rijden. Dat is wel heel an-
ders dan een pony in de binnenstallen of buitenstallen, want zij staat in de Derby wei. 
Daar moet je alles zelf doen, voeren stal uitmesten, noem het maar op. Dat vind ik 
heeeeeeeeeeeeel leuk om allemaal te doen.  

Ik hoop dat jullie dit een leuk stukje vonden en ik geef het hoofdstelletje door aan Amy 
Brouwers.



Afscheid van Richard

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van 
Richard Peels.

 
Wij hebben er geen woorden voor.

Manuela en familie, gecondoleerd en heel veel sterkte toegewenst.

Namens alle bekenden bij de Eindhovense Manege.



Een gewone dag op de manege

Een gewone dag op de manege…………..
(over welzijn, veiligheid en regels)

Het is donderdagochtend, ik kom langs om de lessen in te delen, neem even een pauze 
om met Vonnie koffie te drinken. (Voor wie niet weet wie Vonnie is, zij werkt elke ochtend 
keihard om te zorgen dat de paarden top fit blijven; voeren, stallen, in de wei, verzorgen 
van zieke paarden, kortom alles wat ze nodig hebben, zodat ze ’s middags klaar staan 
voor de lessen of voor hun baasje).

Ons gesprek gaat natuurlijk al snel over de paarden en over grappige anekdotes (want 
humor hebben we ook).

Ik vertelde haar mijn blunder (en nu vertel ik dit aan jullie allemaal): In de kerstvakantie 
mochten Rob en ik Mona, de pony van Eliette, verzorgen. Omdat Mona in een stalletje 
achter op het terrein staat moet je daar iets meer zelf doen dan bij de andere paarden. 
Zo ook hooi voeren. Omdat de heftruck strak tegen het hooi geparkeerd stond moest ik 
daar op klimmen om vervolgens erachter een plak hooi te pakken. Voor dat ik het in de 
gaten had gleed ik weg en daar stond ik vastgeklemd tussen het hooi en het stro, ik kon 
geen kant meer op. Ik zag alleen hooi en stro om me heen. 

Ik kan jullie vertellen dat ik aardig in paniek raakte maar aangezien dat helemaal niets 
zou oplossen heb ik eerst maar eens een paar keer diep adem gehaald en de situatie 
bekeken. De enige uitweg moest de weg zijn zoals ik er ook ingevallen was (recht om-
hoog dus). Na een aantal mislukte pogingen en heel veel kracht kreeg ik mezelf weer 
omhoog. Wat was ik opgelucht! Ik dacht meteen, dat ga ik natuurlijk tegen niemand 
vertellen maar voor degene die mij kennen raden het al, dat is niet helemaal gelukt.

Maar uit deze stomme blunder en leuke anekdote is ook een wijze les te leren. Ik zie nog 
best vaak kinderen op het hooi of stro spelen. Afgezien van het feit dat wij de regel 
hebben dat dat niet mag, wil ik jullie met dit verhaal ook duidelijk maken waarom het 
niet mag. Het is echt gevaarlijk. Ik moet er niet aan denken dat de hooi- en strobalen 
waren gaan glijden en op mij waren gevallen…..

Gelukkig konden we nu gewoon hartelijk lachen om mijn blunder!
En nu weer aan het werk!

Dan lopen we de stallen in , wat een rust, de paardjes genieten nog van hun eten of 
relaxen een beetje, sommige liggen lekker in hun schone stal. 

Stilte voor de storm, voordat alle blije kindjes weer komen knuffelen. En de volwassenen 
komen poetsen en zadelen.



Vonnie en ik hebben het er nog even over… Laten we nog een keer duidelijk zijn over iets 
anders, dat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de lessen pas vanaf 16.00 uur 
zijn (maandag zelfs 17.00 uur). En dat het dan niet handig is als mensen al voor 15.00 
uur op stal komen en zeker niet als ze ook de stallen open doen. Zoals hierboven 
omschreven, de paarden hebben dan rust maar ook hier gaat het weer om veiligheid. In 
de ochtend zijn er niet voldoende mensen op stal die je kunnen helpen als het paard de 
stal uitloopt (en jou omver loopt) of die je kunnen adviseren als je een paard wilt 
verzorgen.

Wij zijn heel blij met alle enthousiaste hulp en mensen die met ons de passie voor paar-
den delen maar dan wel op tijden dat er lessen zijn.

Goed, genoeg gekletst, we moeten echt aan het werk, Vonnie zet nog wat paarden buiten 
en ik ga nog even puzzelen met de indeling. Want dat laatste valt niet altijd mee, ik wil 
dat alle paardjes een keer lopen (beweging is namelijk heel belangrijk voor een paard, 
anders kunnen ze ziek worden). Maar ik wil het ook eerlijk verdelen, niet het ene paard 
3 uur en het andere 1 uur. En dan wil ik dat aan het eind van de dag alle manegeruiters 
nagenieten van een heerlijke les op een fijn paard. Dus moet ik rekening houden met 
lengte, gewicht en ervaring van de ruiter maar ook de conditie van het paard. En met 
late afmelders of niet afmelders of ruiters die niet op de lijst staan…… (dus nogmaals, 
niet alleen voor mijn welzijn maar ook voor de paarden, meld gewoon even je les af als 
je niet komt, via: afmelden@eindhovensemanege.nl).

De lijst is gelukt! De paarden staan er goed bij! Vonnie en ik kunnen naar huis. Ik vertel 
dat ik nog even ga wandelen met onze hondjes, want ik moet goed in beweging blijven 
(ben flink aangekomen sinds ik gestopt ben met roken). Vonnie zegt lachend, je bent 
toch nog lang geen 90 kilo (onze maximale grens voor het gewicht van een ruiter). 

En daar komt ze bij een gevoelig punt. Waar ik graag mijn mening over geef. Ik vind dat 
elke ruiter op zijn gewicht moet letten, want elke kilo die het paard minder op zijn rug 
krijgt werkt mee aan het welzijn van het paard. Dus zou ik graag zien dat iedereen op 
zijn gewicht let die paardrijdt en niet naar die andere ruiter wijst, want die is echt dik en 
ik niet. Maar het is veel meer dan gewicht alleen, de manier van opstappen en rijden, al-
les doe je met een zachte hand, met vloeiende bewegingen, duidelijk maar met 
zachtheid. 

Voor iedereen die dit stuk helemaal gelezen heeft, zo streng zijn Vonnie en ik niet hoor 
maar wij willen het beste voor onze klanten, want we houden van het manegebedrijf 
en we willen het beste voor onze paarden, want daar houden we nog net iets meer van 
(sorry ;-))

Groetjes, Daphne en Vonnie

(En wie nu denkt, wie is Daphne dan? Ik verzorg op donderdag, vrijdag en zaterdag-
ochtend de kinder- en jeugdlessen, met heel veel plezier)



Ponykamp 2018

Van vrijdag 6 juli 18.00 uur
tot en met

maandag 9 juli 19.00 uur

Wil je je opgeven of heb je vragen?
Mail dan naar:

ponykamp@eindhovensemanege.nl  

VOL = VOL!                  



Altijd super gezellig tijdens 
het ponykamp!



Paarden met Carnaval

Carnaval is net achter de rug. Sommigen gaan wel heel ver met het verkleden 
van hun paarden!





Axel

Beste Axel,

Na 20 jaar aan de deur,
Is het nog steeds geen sleur.
Al die jaren sta je voor ons paraat,
Zonder jou weten wij ons geen raad.
Vroeger ben je in de les begonnen bij mij.
Na een paar jaar met Lincy aan je zij.
Toen een super fijn eigen paard,
Kylian was geweldig en heel veel waard.
Na een tijdje wilde jullie ruilen,
Kylian maakte plaats voor Julian z’n huilen.
Daarna nog een wens,
En daar was Jens.
Ook de jongens gingen rijden,
Tussen alleen maar meiden.
Zelf reed je al niet meer,
Dat deed volgens mij geen zeer.
Ook de jongens alle twee,
Kapten er na een tijdje mee.
Lincy rijdt nog wel,
O wat gaat de tijd toch snel.
In de activiteiten commissie zitten we al lang,
We zijn ook met z’n 8en niet meer bang.
We hebben altijd lol,
En niks is ons te dol.
Je bent onze enigste vent,
En we zijn blij dat jij erbij bent.
1 keer per jaar met je harem uit eten,
Dat is altijd lachen en een beetje scheten.
We zijn al super lang een vaste groep,
Dat zegt genoeg over ons, is wat ik je roep.
We hopen dat je nog heel lang met veel plezier,
De taak vervuld van onze vaste portier.
Axel heel erg bedankt voor alle jaren,
Dit gedichtje wel goed bewaren.

Groetjes, Vera, Solange, Simone, MC, Janneke, Iris en Trudy
 



Iris en Redbull

Hallo allemaal, ik ben Iris van Deursen en dit is Redbul. Redbull is mijn eigen paard. Hij 
staat sinds begin juli op de manege. Hij heeft al eens eerder op de manege gestaan met 
zijn oude baasje, toen heeft hij er 3 jaar gestaan. En sommige mensen van de manege 
zullen hem ook wel herkennen. 

Redbull is een super lief en braaf paard. Hij gaat graag mee buiten rijden en hij kan ook 
goed springen. Hij vindt het ook heel leuk om met de pony Kyra op de wei te staan en 
hij maakt graag vriendjes met de andere paarden op de manege. Ik ben super blij met 
Redbull en rijd ook elke dag met plezier op Redbull.

Iris



Het Shire paard

Het is één van de oudste paardensoorten (meer dan 2000 jaar oud) en is afkomstig uit 
Engeland. Tijdens de middeleeuwen werd het gebruikt als een oorlogspaard omdat het 
het gewicht van een ridder in harnas kon dragen. Al in de twaalfde eeuw wordt melding 
gemaakt van sterke en veelzijdige werkpaarden op de paardenmarkt in Londen. Tijdens 
de regering van Hendrik VIII bestond er nog belangstelling voor zeer grote paarden. 
Oliver Cromwell stapte over op kleinere snellere paarden voor zijn cavalerie.

Toen Nederlanders in de 16e eeuw naar Engeland kwamen om de veengebieden van de 
fens in Lincolnshire droog te leggen, brachten zij Friese paarden mee. Hieruit ontstonden 
de rassen, de Lincolnshire Black en de Old English Black, die nu niet meer bestaan maar 
naar alle waarschijnlijkheid van grote invloed waren op de Shire van de Midlands. Later 
werden nog eens merries van Belgische trekpaarden geïmporteerd door de fokker Robert 
Bakewell, die op meerdere gebieden gezien wordt als een grote vernieuwer van de 
Engelse landbouw.

Tijdens de 19e eeuw werden Shire paarden vooral gebruikt als trekpaarden om goederen 
te transporteren over de slechte wegen vanaf de havens naar de markten in de steden 
en de dorpen. In het begin van de twintigste eeuw werkte de Shire als trekpaard voor de 
paardentram in Londen. Door de toenemende landbouwmechanisatie in de jaren 1950 
werden veel paarden overbodig. Na 1970 ontstond er een opleving in de belangstelling, 
maar de Shire wordt zowel in Engeland als in de Verenigde Staten nog steeds gezien als 
een zeldzaam huisdierras.

Zijn populariteit heeft hij te danken aan zijn lichaamskracht. Later werden ze bekend 
als brouwerspaarden. Ingespannen voor monumentale brouwerijwagens vormen zij een 
indrukwekkende verschijning die door sommige brouwerijen in publiciteitsuitingen en als 
beeldmerk wordt gebruikt.

Eind 19de begin 20ste eeuw werd de Shire door de brouwerijen ingezet om het bier bij 
de lokale pubs te bezorgen. In 1978 koos Nederlands grootste brouwer Heineken voor 
deze mooie paarden. 

In 1974 krijgt Ger Dorant, voormalig eigenaar en art director van Pätz Reclamebureau, 
zelfs de opdracht om een nieuwe bierwagen voor Heineken te ontwerpen. Deze moet 
duidelijk te onderscheiden zijn van de Amstel ‘spanwagen’ en zo authentiek en ‘bierig’ 
mogelijk zijn. Naar zijn ontwerp wordt een grote bierwagen van 6 meter lang gebouwd, 
met overhuifde zitplaats voor de koetsiers en te trekken door vier paarden.

Het is een authentiek stuk handwerk. Wagenbouwer Jan van Peet uit Meerkerk maakt 
de hele bovenbouw met de hand en de 82-jarige kuiper van de Heineken brouwerij in 
Rotterdam, de heer A. van der Heijden, zorgt voor de tientallen houten vaten die op de 
wagen liggen.



Op 10 mei 1977 wordt de bierwagen door de burgemeester van Meerkerk overgedragen 
aan de heer Veenhof, hoofd van Heinekens afdeling Reclame-Service. Acht dagen later 
maakt de wagen zijn eerste rit door Amsterdam. Het ‘vlaggeschip van de 
reclamecaravaan’ levert symbolisch een vat bier af bij café Heineken Hoek, waarna 
voorbijgangers een glas bier wordt aangeboden. De bierwagen blijft tot op de dag van 
vandaag in gebruik en is, getrokken door vier van Heinekens grote shires, nog regelmatig 
te zien op zijn tochten langs de Amsterdamse grachten.

Karakter:
Qua karakter is de Shire een rustig, vriendelijk en toch leergierig paard. De Shire is zelfs 
zo vriendelijk dat het met gerust hart aan een kind kan worden toevertrouwd. De Shire 
is in het algemeen ook zeer levendig en actief en beschikt over een groot uithoudings-
vermogen.

Fokkerij:
Het is een ras dat zuiver fokt. Er bestaan stamboekverenigingen in meerdere landen. 
Het Engelse stamboek, de Shire Horse Society, werd opgericht in 1878. Het Amerikaanse 
stamboek, de Shire Horse Association, ontstond in 1885. Het stamboek in Australië stamt 
uit 1978. De Nederlandse vereniging voor Shire liefhebbers werd opgericht in 1993.

Oorsprong:
De gras- en weidestreken van Midden-Engeland werden in het Engels shires genoemd. 
Op deze plaatsen lieten de mensen uit de streek vaak deze paarden grazen. Om deze 
eenvoudige reden werd de naam ‘Shire’ ook de naam voor een geliefd paard.



‘Shire’ is overigens ook de aanduiding voor een bestuurlijk gebied in Engeland, te ver-
gelijken met ‘gouw’ of ‘graafschap’. De oudste vermelding van de benaming Shire horse 
stamt uit het midden van de 17e eeuw.

Sampson was het grootste paard ooit. Het Guinness Book of Records beschreef het met 
een schofthoogte van 2.19m en een gewicht van 1.5 ton.



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



Voor Trudy van Fleur





Paardenevenementen 2018

Indoor IJslandse paarden
25-03-2018 09:00 - 19:00
Het Zwarte Water
Breemhorstsedijk 65
5425RD De Mortel
Noord-Brabant

NK springen, Mierlo
Categorie: Springen
Begindatum: 26-04-2018
Einddatum: 29-04-2018
CONCOURS HIPPIQUE MIERLO
St. Sebastiaanweg 14
5731HD Mierlo
Noord-Brabant

TOPS INTERNATIONAL ARENA
Categorie: Springen
Begindatum: 14-05-2018
Einddatum: 16-05-2018

Springwedstrijden op maandag, dinsdag en woensdag waar ruiters van alle divisies zich 
voor in kunnen schrijven.

Het eerste event vindt plaats van 14 tot en met 16 mei met iedere dag competities voor 
5-6-7 jarige paarden en small, medium en big tour wedstrijden in het 1* event (1.10-
1.35m) en small, medium and big tour wedstrijden in het 2* event (1.35 – 1.45m).

TOPS INTERNATIONAL ARENA
Categorie: Springen
Begindatum: 21-05-2018
Einddatum: 23-05-2018
Springwedstrijden op maandag, dinsdag en woensdag waar ruiters van alle divisies zich 
voor in kunnen schrijven.

Het tweede event vindt plaats van 21 tot en met 23 mei met iedere dag competities voor 
5-6-7 jarige paarden en small, medium en big tour wedstrijden in het 1* event (1.10-
1.35m) en small, medium and big tour wedstrijden in het 2* event (1.35 – 1.45m).

MAASTRICHTERWEG 249
5556VB VALKENSWAARD
Noord-Brabant



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2018
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 2018
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 21,75

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 2 uur
Losse rit 30,00

Pensionstalling
Paard/pony per maand - box 335,00
Pony per maand - boxje 287,00






