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Bestuursmededelingen 

Beste leden,

Het buitenspringseizoen is inmiddels afgelopen en we zijn 
dankbaar. Dankbaar voor de nieuwe vrijwilligers die gehol-
pen hebben om de wedstrijden tot een succes te maken en 
heel dankbaar voor de oude garde van 
vrijwilligers die zich al jaren inzet en de ‘nieuwelingen’ ook 
dit jaar weer enthousiast wegwijs heeft gemaakt. 

Nu de herfst is aangebroken richten we ons op de 
binnenactiviteiten. In deze Chambrière een overzicht van de 
wedstrijden en activiteiten die gepland staan de komende 
periode. Leuk als je erbij bent als deelnemer of als toe-
schouwer, we ontmoeten je graag.

Het Bestuur



Agenda
      

12-14 oktober Ponykamp herfstvakantie

27 oktober Behendigheidswedstrijd

24 november Sinterklaaswedstrijd

15 december FNRS Dressuurwedstrijd
  B-proeven

4 januari 2020 Slipjacht Waalre

5 januari 2020 Nieuwjaarsreceptie

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
26-jul Isis v Mil
26-jul Isis v Mil
03-aug Eva Ermers
06-aug Mieke Vriens
14-aug Fleur Donkers
16-aug Navin Kumar Balini
17-aug Emma de Ruiter
17-aug Noortje Gras
17-aug Noa Giesbers
18-aug Bo Beelen
18-aug Loek talpe
28-aug Amy vd Pol
29-aug Sophie v Loon
31-aug Maxime Tenzer
05-sep Eline v Leiden
07-sep Charlotte Mulder
07-sep Emma Elderkamp
11-sep Koray Kocak
16-sep Yzze od Kamp



Onze nieuwe voorzitter: Loes
Hallo Allemaal,

Mijn naam is Loes Mills en ik sta nu ongeveer 13 jaar bij de Eindhovense Manege. 
Eerst met mijn paardje Friendly, toen Zara M en nu met Finn. Finn heb ik al twee 
jaar en ik vind het erg leuk om met hem te leren. Jalaine springt graag met Finn 
en ik vind het erg leuk om te kijken. Elke vrijdag avond ging ik samen met Ben 
(en Maserati) lekker naar buiten als het donker was om onze drukke week af te 
sluiten. Jammer genoeg is Finn net 7 weken ziek geweest (ziekte van Lyme) dus 
hebben wij erg weing gedaan.
 
Aan het begin van dit jaar werd 
mij gevraagd of ik het leuk zou 
vinden om in het bestuur te 
komen. En natuurlijk vond ik dat 
heel erg leuk om te doen. Vooral 
nu de manege weer een nieuwe 
tijd in gaat met Henk. De vereni-
ging zorgt voor veel dingen en 
het wordt een uitdaging om alles 
te gaan doen.

Maar ja, voor ik het wist, was ik 
voorzitter en dat is heel bijzon-
der voor mij. Als VEM bestuur 
willen wij de manege weer meer 
tot leven brengen. En dat door 
veel wedstrijden, feesten en 
evenementen te organiseren.

Onze manege heeft zich de laat-
ste jaren gevormd tot een prach-
tige warme plek waar iedereen 
kan genieten van paarden, zelfs 
als je niet rijdt. 

Laten wij ook zo door gaan.

Groetjes,
Loes



De manege anno 2019
Zoals bekend heeft Henk van de Pol afgelopen mei de manege overgenomen van 
Judith. Henk is sindsdien samen met zijn crew hard aan het werk om de manege 
nog beter te maken.

Zo is er al een hoop werk verzet in en om het terrein; er is flink opgeruimd, al het 
onkruid is verwijderd, de tl-verlichting in de binnenbak is vervangen, het terras 
bij de bar heeft andere banken gekregen en een grote schoonmaakbeurt gehad, 
en overal op het terrein is nieuwe beplanting aangebracht en/of staan er kleurige 
bloemen. We hebben deze zomer zelfs een heus zwembad gehad, gemaakt van 
stro, op de grote springweide. Een plek waar iedereen verkoeling vond en die als 
decor diende voor een paar heerlijke ‘cocktail’-avonden. Helemaal top en zeker 
voor herhaling vatbaar!!

Ondertussen wordt er op korte termijn hout geleverd om de afrastering van de 
buitenweides te vernieuwen dus ook daar gaan we snel verandering zien.

Maar we hebben ook de nodige veranderingen waar kunnen nemen op stal waar 
de bekende viervoeters zoals Pim en Sanneke inmiddels in prima gezelschap 
verkeren van een hoop fitte, leuke nieuwe paarden uit de springstal van Henk; 
jonge paarden die goed kunnen werken en op veel fronten inzetbaar zijn. Over dat 
laatste lees je meer in een apart stukje verderop in deze Chambriere.
Verder zijn er twee nieuwe instructeurs aangetrokken; Johan, inmiddels al wat 
maanden actief in de avondlessen en Eugenie, die onlangs tot het team is 
toegetreden. Ook zij verzorgt de manegelessen en is daarnaast te vinden op stal.

Onze Jenneke, al jaren een bekend gezicht op de manege, heeft de bar voor haar 
rekening genomen en zij is bezig om ervoor te zorgen dat ook de inwendige mens 
goed verzorgd wordt op onze manege. Zo is er op de woensdagavonden vanaf 
nu weer een lekkere hap te krijgen aan de bar. Op vrijdagavond weten inmiddels 
steeds meer mensen de weg naar de bar te vinden; ook om een hapje te eten, om 
te kijken naar de lessen of ter afsluiting van de week.

Kortom, er gebeurt een hoop voor en achter de schermen op de manege en we 
zijn nog lang niet klaar. Het is veel werk en wat is het leuk om te zien dat iedereen 
enthousiast is en zich zo inzet. De komende periode staan er nog een hoop 
veranderingen, verbeteringen en nieuwe initiatieven op stapel. Maar ook 
activiteiten uit de oude doos wordt nieuw leven ingeblazen dus houd de web-
site, het scherm in de foyer en de Chambriere in de gaten en mocht je zelf leuke, 
originele ideeën hebben, laat het ons dan weten. Hoe meer en beter we weten wat 
jullie leuk en belangrijk vinden op en om de manege, hoe beter we het programma 
daarop aan kunnen passen.



Beste allemaal,
Ik ben Eugénie Berben, instructeur en ik verzorg de staldienst op de manege. Leuk 
om deel uit te gaan maken van jullie enthousiaste team en gezellige manege.
Vorig jaar heb ik al een voorproefje gehad waarbij de sfeer doorslaggevend was, 
dat  smaakte naar meer!

Ik zal me even voorstellen:
Als  paardenfanaat  ben ik vanaf mijn 6e jaar met  veel disciplines in aanraking 
gekomen waaronder dressuur, springen, vrijheidsdressuur, boomslepen met de 
echte zwaargewichten  en het aangespannen rijden zowel enkel- twee- als  vier-
span. Enkele disciplines  waren wedstrijdgericht.
Ook op wedstrijdstallen in Duitsland en Zwitserland heb ik in mijn jeugd de punt-
jes op de i leren zetten en een mooie tijd gehad. Als studente heb ik de Leraren 
Opleiding afgerond en ook met succes de Valkerij Opleiding.  

Ik ben woonachtig op een boerderij in het buitengebied en ben daar 20 jaar 
geleden een eigen bedrijf begonnen. Valkerij, Natuuronderwijs, Presentaties en 
Entertainment staan hierin centraal. Een bedrijf waar ook paarden regelmatig in de 
picture zijn.
In de loop der tijd heb ik mijn Instructeursopleiding behaald, tevens Paarden-
houderij.

Even voorstellen: Eugénie



Inmiddels is ons eigen paardenbestand ingekrompen naar “een normale 3”. Want 
zoals de paardengek weet,  ben je al snel “ twentyfour/seven” met ze aan de gang. 
Zeker als ze aan huis staan.

In mijn vrije tijd kan je me zomaar  vinden op de Zeeuwse stranden waar ik maar 
al te graag met mijn viervoeters  even heerlijk ga uitwaaien. De slagroom op de 
taart!

Als buitenmens ben ik  nog een aantal uren per week  “boswachter publiek” en 
ook dat gaat niet zonder paard natuurlijk.

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



Sinds 19 augustus verzorg ik dinsdag- en donderdagmiddag de lessen en maan-
dag t/m donderdag verzorg ik de avond staldienst.
We zullen elkaar dus zeker gaan zien!

Ik verheug me op een mooie tijd bij de Eindhovense manege!
Groetjes en tot op de manege.
Eugénie Berben

Maar wil je liever ‘n blikje achter de schermen zien, kijk dan eens op de facebook 
pagina van LeRustiqueZorg, of neem een kijkje op  www.lerustiquezorg.nl of 
www.lerustique.nl 



Springlessen
Ja, het is zover!!! Vrijdag 6 september is de eerste springles van start gegaan waar 
ook manegeruiters aan deel kunnen nemen. De les wordt gegeven door Johan op 
de vrijdagavond om 21.00 uur en er wordt o.a. gereden op de springpaarden van 
HP Stables. 

We zijn gestart met een proefperiode van 6 weken om te kijken hoe e.e.a. gaat 
maar we zien nu al hoe leuk de mensen en de paarden het vinden om te doen dus 
zoals het er nu naar uitziet gaan er op korte termijn meer springlessen ingepland 
worden. In de eerste twee lessen die je volgt bekijkt Johan of je voldoende 
ervaring hebt om deel te kunnen nemen aan de lessen. 

De springlessen zijn lessen die je kunt volgen aanvullend op de reguliere lessen. 
Concreet betekent dit; wil je als manegeruiter deelnemen aan de springles dan rijd 
je minimaal 1x per week mee in de reguliere les. Daarnaast geldt dat, als je 
als manegeruiter meerijdt en nog geen 18 bent, je verplicht een body-protector 
draagt.

De kosten per springles bedragen € 25,- en dienen vooralsnog, voorafgaand aan 
de les, voldaan te worden aan de bar. 
Wil je springles? Geef je dan op aan de bar of stuur een email naar: 
trudy@eindhovensemanege.nl.  We zetten je op de lijst en je hoort z.s.m. of je in 
aanmerking komt en per wanneer je kunt beginnen.





op de kleurenpagina’s zie je foto’s gemaakt door Jacqueline Vermeulen van het 
ponykamp

Ponykamp
Alle deelnemers aan het ponykamp afgelopen zomer schreven een klein stukje 
over hoe zij het vonden.

Ik vond de voltige het leukst, maar ik vond het niet zo leuk dat ik moest springen 
op Emily, ik vond de buitenrit ook heel leuk. Dominique

Ik vond de voltige en het springen het leukst ik mocht op Annabel tijdens het 
springen en Annabel is ook mijn verzorgpony, het enige wat ik niet zo leuk vond 
was dat ik niet kon slapen omdat er zo veel gekletst werd. Elvie

Ik vond springen het leukst ik mocht op Cash Me en hij was super braaf al was ik 
er wel afgevallen. De bonte avond was ook leuk en gezellig. Mijntje

Ik vond het springen en de bonte avond heel erg leuk, ook het voetballen was heel 
erg gezellig. Ik vond Moontje ook een fijn verzorgpaard en ondanks dat we geval-
len waren vond ik de buitenrit toch heel erg leuk!!! Ik heb ook het boodschappen 
lied gezongen. Teddy

Ik heb het heel erg leuk gehad, vooral de buitenrit en het springen. Ik vond het wel 
heel spannend maar het ging goed. De bonte avond en het voetballen waren erg 
leuk! Tot volgend jaar!! Emma

Ik vond het ponykamp super leuk vooral het springen en voltige. Floor

De eerste dag deden we een buitenrit, ik mocht op Ties. De volgende dag deden 
we voltige echt super leuk! Maandag gingen we springen, ik mocht op Ici Paris, 
het ging echt goed! De laatste dag voordat onze ouders kwamen hebben we nog 
behendigheid gedaan. Kyra

Op dag 1 gingen we een buitenrit maken, ik zat op Moontje dat was heel leuk! 
Ook hebben we gesprongen ik zat op Ici Paris en die sprong zo fijn! En natuurlijk 
was de bonte avond ook heel leuk. Groetjes Mischa

Ik vond het leuk, vooral het springen en voltige en ik heb op Zembla en Emily 
gereden buiten. Josje

Ik vond het springen heel leuk toen reed ik op Flower en voltige vond ik ook leuk 
en ik vond de buitenrit ook heel leuk. Jenna











Ik vond het springen echt super leuk en het ging ook heel goed! Ik vond de bonte 
avond ook super gezellig. Ik heb in de les ook top gereden. Groetjes Isis.

Ik vond ponykamp heel leuk en vooral voltige en springen vond ik ook heel leuk. 
Kyano

Ponykamp was super leuk! Er waren allemaal verschillende activiteiten zoals 
springen en voltige (springen vond ik het leukst) en de leiding was super gezellig 
en Doris met haar gitaar aan het kampvuur was ook super leuk. Sem

Ponykamp is echt super leuk. We gingen op buitenrit wat heel leuk was. We deden 
een speurtocht. We gingen springen wat het leukst was en we deden bonte avond 
en ik deed met een groepje de macarena. We hebben geslapen in een tent waar 
het ’s middags super warm was en ’s avonds en ’s ochtends super koud. Nou dit 
was het en tot de 
volgende keer, doei. Tara

Ponykamp was heel leuk, ik vond springen en de bonte avond het leukst, ik mocht 
springen op Gerrit die ook mijn verzorgpaard was en met de bonte avond hebben 
ik en een paar andere kinderen het boodschappenlied gedaan. Groetjes Amy

Het leukste vond ik het springen. Inez

Het leukste vond ik het springen ook al was ik toen wel van Emily afgevallen. 
Nienke

Het leukste vond ik het springen ik mocht op Jimmy, ze sprong fijn maar wel snel. 
Fleur

Het leukste vond ik het springen maar Fabio was wel snel. Yfke 

Ik vond het leukste het springen toen zat ik op Whitney met de buitenrit zat ik op 
Rosie. Loek

Ik vond het springen het leukst ik zat op Victory. Wout

Ik vond het springen het leukst toen zat ik op Fabio en voltige vond ik ook leuk. 
Bobby

Ik heb alle ritten op Rosie gereden. Het springen en voltige vond ik het leukst. 
Mika

Vanwege het grote succes van het ponykamp wordt er dit jaar ook een pony-
kamp in de herfstvakantie gehouden, van 12 tot 14 oktober. Even afhankelijk 
van wanneer deze Chambriere in de bus ligt kun je je hier voor opgeven via: 

ponykamp@eindhovensemanege.nl



Nicole en Fritz
Het zal je misschien al wel zijn opgevallen dat er een nieuwe pony op stal staat. 
Eentje met heel veel blonde manen ;) En dat is Fritz, een Schwarzwälder Fuchs ruin 
van 9 jaar. Zijn volledige naam is Fritzol en hij is gefokt door Marja de Bruijn, een 
van de weinige fokkers in Nederland van dit ras. 

De Schwarzwälder Fuchs komt oorspronkelijk uit het Zwarte Woud in Zuid-
Duitsland en werd vroeger vooral gebruikt voor het werk in de landbouw en bij alle 
mogelijke klussen in het bos in heuvelachtige gebieden. Het is een klein, robuust 
paard dat geschikt is voor de hooglanden met zijn lange winters. 
De Schwarzwälder Fuchs ziet eruit als een grote Haflinger of een beetje als een 
Noriker. Dit ras komt niet veel meer voor: er zijn nog maar duizend Schwarzwäl-
ders wereldwijd. In Duitsland staat de Schwarzwälder Fuchs zelfs op de lijst met 
bedreigde diersoorten.  

De Schwarzwälders hebben een prettig karakter. Ze zijn heel koel in hun hoofd en 
ontzettend mensgericht. Dat is goed te merken want Fritz is een allemansvriend. 
Ook is hij liever lui dan moe, maakt het liefste bosritjes en houdt nogal van eten 
(jaja, dat zie je aan zijn buik ;)) 



Dus geef hem maar niet teveel lekkers, want hij is op dieet.

De Schwarzwälder Fuchs wordt tussen de 1.48m en 1.60m hoog en de kleur 
varieert van roodvos tot donkere koffievos met lichte staart en manen. Bruine, 
zwarte en witte Schwarzwälders zijn niet uitgesloten.

Fritz is nu een jaar bij ons en is een fijne gezinspony. Hein (11) en Pim (9) rijden 
ook op hem en dat doet hij super braaf. Zijn grote vriendin is ons hondje Lola, 
een kruising tussen een poedel en een Shih Tzu. Zij gaat vaak mee de bossen in 
en dan rent ze harder dan Fritz. En zodra ze water zien, willen ze er allebei in. Ze 
houden enorm van zwemmen.

We staan nu twee maanden op de Eindhovense Manege en hebben het hier heel 
erg naar onze zin. De paarden worden goed verzorgd, iedereen is heel aardig en 
er is veel te doen. Bbq, zwembad, wedstrijden, bosritjes … we vermaken ons goed 
en zijn blij dat we voor deze stal hebben gekozen.

Tot ziens op stal!

Nicole Dillisse



Even voorstellen: Rick
Kun je jezelf even voorstellen?
Ik ben Rick van der Steen, ik ben 23 jaar en sta op dinsdag achter de bar op de 
manege.

Wat deed je hiervoor?
Ik stond met mijn paard bij Henk in Middelbeers, voordat Henk hier met zijn 
paarden op de manege kwam staan. Ik stond daar met mijn tweede paard Janczar, 
een ruin van 10 jaar. Dit was een springpaard uit Polen en ik heb daar 1.20 m mee 
gesprongen.

Wanneer ben je begonnen met paardrijden?
Op mijn 16e  ben ik begonnen met rijden, mijn moeder had een eigen paard, die 
stond in Leende bij de Molenberg. Daardoor ben ik begonnen met lessen, ik heb 
ongeveer 1 jaar op de manege gereden en toen kreeg ik mijn eigen paard. Dat was 
Zovion, een ruin van 7 jaar.



Reed je ook wedstrijden?
Nee toen nog niet. Ik ben de KNHS Belofte Training gaan doen. In 10 weken word 
je dan getraind om naar de Brabantse Kampioenschappen te kunnen gaan. Als ze 
vinden dat je potentie hebt wordt je verder gecoached. Ik ben toen naar de Bra-
bantse Kampioenschappen gegaan en daarna ben ik meer wedstrijden gaan rijden.

Vervolgens ben ik naar Geert van Asten gegaan, die trainde mij en na mijn Belofte 
Training ben ik daar gaan werken en rijden.

Hoe ben je hier op de manege terecht gekomen?
Na 3 jaar bij Geert kreeg ik mijn 2e paard, mijn 1e paard is verkocht en naar Japan 
gegaan. Geert ging naar Henk in Middelbeers en dus ging ik mee met mijn nieuwe 
paard. Mijn 2e paard is vorig jaar verkocht en toen ben ik ook gestopt met wed-
strijd rijden. Toen kwam Henk hier naar de manege en ben ik hier terecht geko-
men en help ik waar ik kan.

Wat doe je daarnaast?
Sinds kort heb ik mijn eigen bedrijf genaamd RVDS Communicatie. Ik maak re-
clame van ontwerp tot uitvoering.

Bedankt Rick, leuk dat we je wat beter hebben leren kennen!

Tip

Een mooie film, gebaseerd op een waar 
verhaal.

Walk, ride, rodeo.

Te zien op Netflix



Voor onze jeugdleden die fan zijn van 
Britt Dekker, je weet wel de dame van 
PaardenPraat TV….. Even opletten.

Britt heeft van John de Mol, de media-
tycoon in Nederland, George gekregen. 
George is een onwijs goed dressuur-
paard dat Britt heel graag wilde hebben 
en nu heeft hij dus dat paard voor haar 
gekocht.

Als tegenprestatie gaat Britt een aantal 
tv-programma’s maken voor John de Mol 
want ze moet natuurlijk dat paard terug 
betalen en het eerste programma dat ze 
gemaakt heeft heet OPGEZADELD MET 
BRITT en is wekelijks te zien vanaf 21 
oktober op SBS6. Allemaal kijken dus.

En dan nog iets voor als je graag naar de 
bioscoop gaat:

Op 9 oktober is ‘White Star’ in première 
gegaan in de bioscoop. Hierin speelt 
George de hoofdrol als het paard ‘White 
Star’ dat uiteindelijk een heuse 
kampioen blijkt te zijn. 

Dus trommel je paardrijvriendinnen op, 
koop een grote bak popcorn en ga lekker 
samen naar de bioscoop. 

Wij horen natuurlijk graag hoe het 
geweest is!!!!

Britt Dekker Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur



Dry needling bij paarden
Dry Needling is momenteel een veel besproken en uitgevoerde therapeutische 
behandelmethode binnen de fysiotherapie. Het is een zeer effectieve methode 
voor de behandeling van chronische (spier)pijn en gerelateerde klachten aan het 
bewegingsstelsel.
Letterlijk betekent het: het gebruiken van een ‘droge naald’. Er worden dus geen 
vloeistoffen ingespoten, maar alleen gebruik gemaakt van kleine acupunctuur 
naalden.

Wat houdt Dry Needling in?
Spierpijn of chronische spierklachten worden gekenmerkt door pijnlijke punten in 
betreffende spier(en). Dit is een zogenaamde ‘spierknoop’ of ‘trigger point’. Op 
deze punten is een afwijkende activiteit te meten wat kan leiden tot een vermin-
derde beweeglijkheid van de betreffende spier. Vaak kan deze pijn tevens een 
verminderde beweging uitstralen naar andere delen in het lichaam.
Door kleine acupunctuurnaaldjes in de zogenaamde trigger points te plaatsen‚ 
‘ontlaad’ je als het ware betreffende spier, resulterend in verlichting van pijn en 
herstel in normale functionaliteit. Hierdoor kan de spier weer ontspannen en be-
treffende functie weer uitvoeren.

Er wordt gebruikt gemaakt van acupunctuurnaalden, maar Dry Needling isniet 
hetzelfde als acupunctuur. Acupunctuur heeft invloed op de energiebanen in het 
lichaam en de naalden worden oppervlakkig in specifieke acupunctuurpunten 
geplaatst. Bij Dry Needling wordt een spier kort geprikkeld, wat direct effect heeft 
op vermindering van pijn en daarmee meteen ontspanning oplevert. Dit resulteert 
dan ook direct in een toename van de beweeglijkheid. Een korte en effectieve 
therapeutische behandeling dus.

Wanneer wordt Dry Needling toegepast?
In feite ontwikkelt elk paard te zijner tijd wel eens trigger points. Indien huisves-
ting, management en rijtechniek optimaal zijn kunnen de trigger points prima 
na verloop van tijd vanzelf verdwijnen waardoor beperking in de beweeglijkheid 
onopgemerkt zal blijven
Wanneer paarden wat hoger in de sport lopen en er meer eisen aan ze gesteld 
worden zullen rijtechnische klachten meer opvallen. Veel paardeneigenaren 
raadplegen steeds vaker een dierfysiotherapeut of paardenarts bij twijfel over de 
beweeglijkheid van de rug.

Een paardenarts, veterinair chiropractor of dierfysiotherapeut kan door middel van 
een gedegen klinisch onderzoek analyseren waar betreffende klachten vandaan 
komen. Het is van belang dat er goed gekeken wordt naar de oorzaak van de pro-
blemen en dat, waar mogelijk, het complete plaatje geschetst wordt om herhaling 
van de klachten te voorkomen.





Behandeling van trigger points zal de beweeglijkheid  doen toenemen, maar 
indien de oorzaak niet wordt weggenomen zullen betreffende spieren snel weer 
terugvallen in hun pijnlijkheid en beperking. Daarbij zal het paard tevens uit zijn 
compensatie gehaald worden omdat hij door zijn bewegingsbeperking anders is 
gaan lopen. Dit kan mogelijk voor tijdelijke problemen zorgen indien dit niet goed 
opgevangen wordt. Bij een aantal aandoeningen is een Dry Needling behande-
ling juist niet gewenst. Van belang is dus dat er zeer gedegen, door een ervaren 
paardenarts of manueel therapeut, naar gekeken wordt. Over het algemeen is Dry 
Needling een uitstekende aanvulling op een chiropractische of fysiotherapeutische 
behandeling.

Hoe ziet een Dry Needling behandeling eruit?
Voordat de behandeling daadwerkelijk begint, zal goed geanalyseerd worden wat 
de klacht is. Door middel van een gesprek met de ruiter en/of eigenaar kan men 
een idee krijgen waar de oorzaak precies ligt. Het paard zal kort nagekeken wor-
den op een eventuele onderliggende kreupelheid of incoordinatie. Indien de klacht 
hierom vraagt wordt het paard tevens even onder zadel bekeken, waarna ook het 
harnachement gecontroleerd wordt.

Hierna zal het paard in zijn geheel nagekeken worden op bouw, spierontwikkeling 
en algehele fysieke uitstraling. Door middel van speciale manuele technieken kan 
de arts of therapeut een indicatie krijgen van de spierspanning en pijnlijkheden.
Er zal in de spieren gezocht worden naar trigger points. Deze spierknopen zul-
len door het aanprikken met een acupunctuurnaald ‘getriggerd’ worden waarna 
er ‘ontlading’ van de knoop plaatsvindt en de actine- en myosinefilamenten weer 
langs elkaar kunnen bewegen. Hierdoor kan de spier weer relaxeren en ontspan-
nen. Vaak is behandeling van een aantal trigger points voldoende om betreffende 
spieren weer te laten ontspannen.

Over het algemeen reageren paarden heel goed op de behandeling en nauwelijks 
op het aanprikken met de naalden. Wanneer de punt van de naald in de spier-
knoop komt kan dit soms leiden tot een korte aanspanning van de spier Dit kan 
aanvoelen als een klein schokje of krampgevoel, maar meteen daarop reageert 
de spier met ontspanning. Bij de meeste paarden resulteert dit in een algehele ont-
spanning van het lichaam omdat de spierpijnlijkheden zijn weggewerkt en daar-
mee de beweeglijkheid van het lichaam is toegenomen Meestal is één behandeling 
voldoende om weer verder te gaan in de training, mits mogelijke veroorzakers 
weggenomen zijn.

Follow up
Het natraject van een Dry Needling behandeling is afhankelijk van de oorzaak en 
ernst van de klachten en van de intensiteit van de behandeling. Over het algemeen 
is beweging goed, mits er geen zware belasting plaatsvindt
Elk paard is verschillend, elke combinatie van klachten is verschillend. Hier zal 
men dan ook rekening mee moeten houden gedurende het natraject.

bron: www.paardenarts.nl 



Tarieven en Contributie
Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2019
De kwartaalkaart bevat 13 lessen en is geldig in het betreffende kwartaal. Een gemiste 
les kan niet ingehaald worden.

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 NL07 ABNA 0843 3777 98 t.n.v.: H. van de Pol Eindhovense Manege B.V..

Alle ruiters en amazones die rijden bij de Eindhovense Manege, zijn verplicht om lid te 
worden van de Vereniging Eindhovense Manege.

VEM jaarcontributie 2019
Jeugd (tot 18 jaar) 21,50 (€ 19,50 bij automatische incasso)
Senioren (vanaf 18 jaar) 39,50 (€ 37,50 bij automatische incasso)

KNHS (alleen wedstrijdruiters)
KNHS jaarcontributie 25,00

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 182,00
kwartaalkaart aut. incasso 177,00
Losse les  18,50

Groepslessen 18 jaar en ouder
kwartaalkaart bank/contant 212,00
kwartaalkaart aut. incasso 207,00
Losse les  21,50

 

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
Privéles 2 pers. half uur                40,00

Speciale groepslessen
Miniles (half uur) 4 t/m 6 jaar       10,00
Springles manegeruiters               25,00

Pensionstalling
Voor de tarieven zie de website






