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Bestuursmededelingen 
Beste allemaal, 

Als bestuur willen we jullie allemaal bedanken voor de vele 
vormen van steun die jullie de afgelopen tijd hebben gege-
ven aan de manege. Goed om te zien dat we als 
vereniging samen sterk staan en in tijden van crisis de 
gelederen sluiten. Fantastisch!

Nu langzaamaan de maatregelen rondom het Corona virus 
versoepeld worden kunnen ook de evenementen van onze 
vereniging weer ingepland worden zodat we toch met 
elkaar een mooi zomerseizoen kunnen beleven. Verderop in 
deze Chambrière kun je de eerste activiteiten alweer terug 
vinden.

Wij wensen een ieder in goede gezondheid een mooie 
zomer toe met veel rijplezier!

Het Bestuur



Agenda
      

4 juli  BBQ op de manege

10-14 juli  Ponykamp

22-23 aug KNHS Springen paarden

3-4 oktober KNHS Springen paarden

17-18 oktober KNHS Springen paarden

Houd de website in de gaten voor de 
actuele agenda, mede in verband met de 
ontwikkelingen rond het Corona virus.

Inleveren kopij 
volgende 
Chambrière
De kopij kan worden ingeleverd in de rode 
bus in de foyer of per mail naar 
redactie@eindhovensemanege.nl

Zandhappers
11/3 Lieve Jurgens
13/3 Helena Verbeek
14/3 Sophie Lieftink
14/3 Kathy Yang
22/4 Amy v.d. Pol
22/4 Vera de Goede
22/4 Madelief Obdeijn
22/4 Daantje Wijnen
22/4 Daantje Wijnen
02/5 Bobby Geldens
04/5 Anne Gras
18/5 Fleur Donkers
18/5 Fenna Steegers
30/5 Nine van Doornbos



Corona corona corona
Wat gooide je toch een roet in het eten medio maart. Plots mochten er geen lessen 
meer gegeven worden, de bar moest dicht, moest er afstand gehouden worden en 
zo min mogelijk mensen op stal. 

Henk en Jalaine zaten in Spanje en Trudy zat met de handen in het haar hier in 
Nederland want hoe gingen we ervoor zorgen dat de paarden bleven lopen. Maar 
lang leve WhatsApp en internet. En dus zijn we (Henk, Jalaine, Ben, Vera en Doortje 
vanuit Spanje en Trudy vanuit Nederland) aan het brainstormen geslagen en 
binnen een dag hadden we het leaseplan voor de paarden bedacht en we waren 
nog niet goed en wel terug uit Spanje of het contract hadden we klaar. 

Doortje deed de opzet vanuit huis. Jalaine gaf aanvullingen en wijzigingen door 
vanuit de vrachtwagen die nog onderweg was met de paarden naar Nederland. 
Trudy checkte en gaf haar aanwijzingen vanuit de manege. 

En zo kwam het dat we binnen no time het leasen aan jullie konden aanbieden. 
En wat waren we blij op de manege toen bleek dat er zoveel mensen een paard 
wilden leasen. Echt hartverwarmend! En hoewel het leasen ervoor zorgde dat de 
paarden hun beweging kregen waren de inkomsten helaas niet afdoende om de 
kosten te dekken. 

Toen kwam wederom Trudy met het lumineuze idee om een doneeractie op te 
zetten. Dus hup, Jalaine, Trudy en Doortje weer de koppen bij elkaar (op 1,5 me-
ter afstand) en weer brainstormen. Dit was op woensdagochtend om 10.00 uur. 
’s middags had Doortje de teksten klaar (met hier en daar het betere ‘jat’werk 
van andere sites), had BrandHero (zie verderop in deze Chambrière) zich bereid 
verklaard geheel belangeloos de site te maken en hadden Trudy en Jalaine alle 
paarden en pony’s op de foto weten te krijgen. 

Het resultaat mocht er zijn en de website kon binnen een paar dagen live. Ook de 
BEM en de VEM dragen hun steentje bij door maandelijks een bedrag te schenken 
en Judith is zo lief om ons tijdelijk een lagere huur te berekenen. 

Kortom; dankzij al deze initiatieven en medewerking kan de manege deze crisis 
overleven en blijven de paarden gezond. We zijn ontzettend dankbaar voor de 
vele donaties en ondersteuning die we hebben mogen ontvangen en nog steeds 
ontvangen en daarvoor willen we heel graag iedereen bedanken die dit mogelijk 
heeft gemaakt.



DANK
JE
WEL

Onze donateurs: 

A. Couwelaers-Hendrix, M. Couwelaers, A. van Wouw, H. Habets, Brouwers Quality 
Food, D. Kuipers, I. Geister, B. Meijers, M. Verouden, I. Oomens, C. Waterman, 
M. Boerenkamp, J. De Goede en J. De Goede-van Lierop, A. Kuipers, R. Buijze van 
Weeren, S. Van Griensven, H. De Goede, J. Van Kempen, E. McCoo, C. Y Sun, 
H. Kuiper, L. Van den Enden, N. Van Kempen, Construtiebedrijf De Vries, S. Huang, 
J. Rikken, E. Mierop, A. Obbing, B. Timmermans, S. Dorel, A. Sakic, A. Mets, 
W. Sipkes, L. Opran, M. van Kempen, R. Stoop en C. Stoop-Eyk, M. Vorspaget, 
N. Gras, R. Kuipers, A. Engelen, N. Dubois, P. Van Griensven, M. van Griensven, 
M. Gijsberts, E. Scheepers, R. Van Daal, E. Van Oosten, M. Kuyk-Smit, 
J. Cornelissen, L. Neggers, N. Vonk, F. Melgert, M. van Limpt, 
A. Van Hove en H. Van Olffen, L. De Wit, L. Van de Ven, P. Mertens, M. Aarts, M. 
Weichert, R. Bijlard, U. Kabzar, J. Van de Donk, L. Mills, J. Kloppers, A. Geldens, 
H. Van de Pol, A. Van der Kruit en C. Van der Rakt, H. Colen, E. Mierop, M. Vriens, 
A. Lofstrom, J. Tinnemans, C. Hoosemans, B. Atalay, J. Brouwers, M. Verouden, 
L. Stareng, C. Budziak, D. van Diessen, D. Rozema en P. Dohmen.

En niet te vergeten alle kinderen en volwassenen die de afgelopen tijd in welke 
vorm dan ook een paard geleased hebben of nog steeds leasen. Zonder jullie 
steun hadden we het niet gered!!

Noortje en Anne Gras, Femke Melgert, Elise Kloppers, Novy Heerings, Lynn de 
Proost, Nine Doornbos, Eline van Leiden, Finette van Berkel, Mijntje Sanders, 
Annick van Apeldoorn, Marlinde Bataille, Joyce Witlox, Emilie Verstraeten, Kitty van 
de Ploeg, Carlijn Billet, Nathalie v.d. Stap, Eva Ermers, Frederique Honings, Yfke en 
Kyra Wubbolts, Bobbie en Josje Geldens, Jill Boogers, Liz Schoenmaker, 
Floor Woltinge, Julia van Lieshout, Nadine Geldens, Lincy v.d. Endert, 
Lizan Oomens, Alyssa v.d. Sangen, Bo van Eeden, Lynn Breedveld, Melissa Joosten,



Annabel Smits, Danielle Hamelink, Dominque Kelder, Lara Betenson, Carlotta 
Ferri, Monique van Uden, Nienke Kimann, Iris Wijers, Floor Hermsen, Meyra Dagli, 
Isi van Mil, Daantje Wijnen, Aurelie Honings, Evy Oomens, Lieve Jurgens, Victoria 
ten Cate, Nanda Vonk, Nine Doornbos, Madelief Obdeijn, Vincent Jansen, Bregje 
Kruijzen, Jadey Tholen, Celine Aarts, Lonneke v.d. Stap, Bieke van Oeveren, Susan 
de Rooij, Isabelle Budziak.

En uiteraard de BEM, de VEM, Judith en al die mensen die vrijwillig de afgelopen 
weken ons hebben ondersteund in welke vorm dan ook. 
Grote dank aan jullie allemaal. 

Buitenlessen
Gelukkig is het bij het ter perse gaan van deze Chambrière weer voor iedereen 
mogelijk om naar de manege te komen om te rijden. Vanuit de overheid hebben 
we de restrictie opgelegd gekregen dat er vooralsnog alleen buiten gereden mag 
worden in lesverband. Alhoewel we daar in eerste instantie tegenop zagen kunnen 
we concluderen dat dit eigenlijk best goed gaat. 

Doordat de paarden en pony’s tegenwoordig veelvuldig buiten zijn, zijn ze 
gedurende de lessen ontspannen en relaxed waardoor het buitenlessen zelfs bij 
de jongere ruiters prima verloopt. Ook in de avonden kunnen de lessen gewoon 
doorgang vinden doordat we in de buitenbak verlichting hebben en voor de ruiters 
in de springles is het prettig om gebruik te kunnen maken van de extra ruimte die 
de buitenbak biedt.



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





Monique en Rudy
Enige tijd geleden toen alles nog “normaal” was vertelde Jalaine mij, aan de bar 
van de manege, dat ze een paard op stal had staan die ze echt bij mij vond 
passen, genaamd Rudy. Je kan wel raden dat ik erg nieuwsgierig werd en hoopte 
dat ik er gauw een lesje mee zou kunnen rijden. Dat gebeurde en inderdaad wat 
heb ik een fijne les gehad, het klikte meteen en ook wat jaren betreft pasten we 
goed bij elkaar, allebei toch behoorlijk op leeftijd haha.

En toen brak in maart de corona crisis in volle hevigheid los en stond de wereld 
op zijn kop, ook de manege moest haar deuren sluiten maar gelukkig kon er op 
andere manieren geregeld worden dat de paarden hun zo noodzakelijke beweging 
zouden houden. Er werd o.a. aan mij gevraagd of ik een paard zou willen/kunnen 
leasen en ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld en heb Rudy voor een periode 
van ongeveer 2 maanden 3 x in de week gereden en verzorgd. Voor het paard fijn 
en voor mij ook, zo kwam ik toch ook nog eens ergens anders en  heb ik ondanks 
alle vervelende corona toestanden enorm kunnen genieten van die lieve Rudy.

We hebben elkaar heel goed leren kennen in die periode, eerst een tijdje binnen 
gereden en als het mooi weer was in de buitenbak. Bijzonder dat ik dit heb 
kunnen en mogen doen en ik hoop dat de manege goed uit deze crisis komt.

Geniet allemaal van de paarden en de lessen en laten we wensen dat het de goede 
kant op blijft gaan, tot ziens en groetjes, 
Monique van Uden



Wist je dat...?
Wist je dat er sinds het uitbreken van de Corona-crisis heel veel werk is verzet op 
de manege? 

Wist je dat:
- de gehele manege is schoongespoten door Trudy, Vonnie, & consorten 
- Trudy heel slim haar jongens dan ook aan het werk zet op de manege
- het Trudy team zelfs het plafond heeft meegenomen met de hogedrukspuit 
(foto 1)
- ze ook de muren aan de buitenzijde van de manege schoon hebben gemaakt 
- de dames toen kennelijk nog steeds niet moe genoeg waren
- en ze al het hout van de stallen in de olie hebben gezet

- Henk en Dani nagenoeg alle hindernissen opnieuw hebben geschilderd          
(foto 2&3)
- het parcours er nu fantastisch uitziet (foto 4)
- Max en Jordy heel veel tafels wit geschilderd hebben voor in de buitenbar                
(foto 5)
- Omdat we simpelweg heel veel zitjes nodig hebben i.v.m. de Corona 
(foto buitenterras)



- Henk en consorten nu geen schilderkwast meer kunnen zien
- op het buitenterrein ook al het hekwerk in de olie is gezet 
- ook dit een flinke klus is geweest

- de coniferen bij de stapmolen weg zijn gehaald
- Paul een hoop hout overhad
- dat Henk, Jeroen, Dani en consorten een schutting hebben geplaatst aan de 
achterzijde van het verblijf van Dani
- Ben heel goed graszoden kan leggen maar niet helemaal het doel van de 
stapmolen begrijpt (foto 6)
- Jalaine erg in haar nopjes is met het gras dat er nu ligt (foto 7)
- ook het gras bij de springweide nu volop aan het groeien is 
- chef gras het erg druk heeft om al dat gras van vocht te voorzien
- het niet de bedoeling is dat de paarden hier nu gaan grazen

- Jet en haar poetsteam de bar, friettent etc. weer keurig hebben gepoetst
- we daar erg blij mee zijn
- alle bloembakken weer netjes zijn gevuld (foto 8)
- Ali het heerlijk vindt om overal kleine bloemetjes neer te zetten
- chef gras druk in de weer is geweest om overal ‘corona’-bordjes op te hangen
- dat Alwin niet alleen goed tractor kan rijden maar ook mooie plantenbakken kan 
maken
- dat deze bakken nu staan te schitteren op de terassen
- we allemaal als we Alwin zien een ‘thumbs up’ moeten geven (foto 9)

- aan de zijkant van de friettent alle hindernissen zijn weggehaald en er een mooi 
hek geplaatst is
- dat dit de toekomstige speeltuin is voor de kleintjes waar ze veilig kunnen spelen

We vergeten ongetwijfeld een aantal klussen maar we denken dat je begrijpt dat 
er ontzettend hard is gewerkt om de manege helemaal spik en span te maken de 
afgelopen tijd. En dat willen we graag zo houden dus daarom ….

Wist je dat:
- je geen sigarettenpeuken op de grond moet uittrappen en moet laten liggen
- als jouw hond ergens poept, je dit op dient te ruimen
- het fijn is voor je mede-ruiters als je na het gebruik van de bak de mest opruimt
- je dit ook mag doen als je paard op het terrein mest
- als je hindernissen opbouwt of verplaatst het fijn is als je deze weer netjes 
opruimt
- het niet de bedoeling is dat de balken dan op het gras worden gelegd

De foto’s zie je hierna op de kleurenpagina’s.











Sunshine Tour
Elk jaar in februari en maart vindt in Zuid-Spanje de Sunshine Tour plaats in Vejer 
de la Frontera. Dit is een groot springconcours waar Henk al 13 jaar lang een 
aantal weken naartoe gaat. Ook dit jaar was hij met 5 paarden van de partij. Vorig 
jaar zijn Ben en Loes er 2 keer een weekendje ‘op bezoek’ geweest en dit was hen 
erg goed bevallen. Hun leuke verhalen maakten mij enthousiast en nieuwsgierig 
en samen met Ben en Doortje besloot ik er dit jaar een kijkje te gaan nemen! Op 
donderdag 12 maart vlogen we naar Malaga voor een lang weekend Spanje. Vanaf 
Malaga was het nog 2 uur met de auto en toen waren we gearriveerd in ons mooie 
huisje, 5 minuten rijden van de Sunshine Tour.

We hadden een prachtig uitzicht, fijne kamers en, wat bleek na een aantal dagen, 
een onverwachte huisgenoot. Namelijk een rat die we maar Juan hebben genoemd. 
Hij wist zich wel goed te verstoppen want ondanks onze zoektocht met 5 perso-
nen, een slaapkamer op zijn kop zetten en de koelkast van de muur trekken kon 
zelfs Dia (de hond van Jalaine) hem niet vinden!

Elke morgen rond 08.00 uur kwam Jalaine mij ophalen en gingen we samen naar 
de Sunshine Tour om de stallen van de paarden van Henk te doen. Zodra we hier-
mee klaar waren, gingen we heerlijk ontbijten in het zonnetje met een café con 
leche en een lekker broodje en rond 10.00 uur kon de korte broek aan en werden 
de zonnebrandcrème en zonnebril tevoorschijn gehaald. Het was namelijk elke 
dag tussen de 20 en 25 graden!



Ook voegden Ben en Doortje zich rond dat tijdstip bij ons en maakte Henk zich 
klaar voor de dagelijkse springrubrieken, waarbij wij Jalaine hielpen met het klaar-
maken en naverzorgen van de paarden en aan de zijlijn stonden om te suppor-
teren. Zo hebben we een paar super fijne dagen gehad met heerlijk weer, mooie 
paardensport, lekker (uit)eten, kaartspelletjes en véél gezelligheid!

Helaas begon dat weekend de hele situatie rondom corona serieuzere vormen aan 
te nemen en werd door de organisatie besloten de laatste week van de Sunshine 
Tour te annuleren. Ook moesten we gaan nadenken over scenario’s dat de gren-
zen misschien wel zouden sluiten en of en hoe we naar huis zouden kunnen. Na 
wat overleg besloten we dat Jalaine en ik met de paarden naar huis zouden gaan 
met de vrachtwagen en de rest met het vliegtuig. Gezien de situatie, ook in Neder-
land en op de manege, leek het ons goed dat Henk in ieder geval snel thuis zou 
zijn.

Zo gezegd, zo gedaan. Op maandagmiddag 16 maart zijn we met een volle vracht-
wagen met chauffeur vertrokken om de lange rit naar Nederland te gaan maken 
(2.200 km!). We hadden voldoende eten en drinken ingeslagen want inmiddels 
waren de winkels van tankstations, restaurants en hotels in Spanje en Frankrijk 
dicht door corona. Het was dus lastig om onderweg aan (fatsoenlijk!) eten en drin-
ken te komen. Gelukkig lusten wij allebei chips en koekjes, dus we overleefden het 
wel.



De eerste dag hebben we een flink stuk gereden en hebben we zelfs de nieuwe 
pony van Amy, Catch Me, nog opgehaald in Madrid! ’s Avonds hebben we de 
paarden in Burgos op stal gezet, verzorgd en gevoerd en hebben Jalaine, Dia en ik 
in de vrachtwagen geslapen op een éénpersoonsbed (de hotels waren dus dicht…). 
Het was een beetje (heel) koud maar ook gezellig dus dat maakte een hoop goed! 
’s Morgens, op de tweede dag van de reis, hebben we tot La Motte-Feuilly gereden, 
ongeveer 3 uur onder Parijs. Daar waren mooie stallen voor de paarden geregeld 
en mochten wij weer een nachtje in de vrachtwagen doorbrengen, iets minder 
koud gelukkig! 

De derde dag, het was inmiddels woensdag, hebben we het laatste stuk van de 
reis afgelegd en zijn we ’s avonds aangekomen op de manege, waar een heel ont-
vangstcomité ons al op stond te wachten! Moe maar voldaan zijn de paarden op 
stal gezet en de spullen uitgeladen en konden wij lekker naar huis om te douchen 
en in ons eigen bed te slapen. Het was een enorm gave, spannende en vooral erg 
gezellige reis. Ik kijk nu al uit naar volgend jaar! (Dan zijn hopelijk de restaurants 
en hotels wel open..).

Groetjes,
Vera



Even puzzelen



Pinksterrit
Hey grote paardrijdvrienden en vriendinnen, afgelopen pinksteren was er zoals elk 
jaar weer de pinksterrit en daar mag natuurlijk geen  avonturenverhaaltje achteraf 
over ontbreken. Maar goed, de pinksterrit.. in deze gekke tijd zag de rit er iieetss 
anders uit dan we gewend zijn. Zo reed de helft met mondkapjes (voor het stof) 
en was er geen picknick in het bos maar een lunch op stal, op 1,5m tussen de 
paardendrollen.. jammie!

Vera en ik reden zoals altijd weer helemaal achteraan zodat we alles konden mee-
krijgen wat er voor ons gebeurde. Jammer genoeg reden wij in 1 grote stofwolk 
waardoor we zelfs de oren van onze eigen paarden niet eens meer konden zien, 
maar wat hebben we gelachen he Vera ;)

Gelukkig ben je al immuun voor het virus, weet niet wat gevaarlijker is, het virus 
of het paard. Het was zoals elk jaar weer een gezellige rit, maar hoop toch dat we 
volgend jaar weer in het bos kunnen picknicken. Dan had ik niet zo lang op een 
wc hoeven te wachten.

Groetjes Doris Vosters



Foto

In het vorige nummer stond een foto 
van een paard wat vroeger op de 
manege stond. 

Tatiana Beekhuizen wist nog welk 
paard het was: namelijk Duck!

Heb jij nog foto’s van vroeger? Stuur ze 
naar ons!

BBQ

Een gezellige BBQ op de manege!!!
zaterdag 4 juli

voor leden € 5,--
niet leden € 12,50

De bbq is achter bij de tent, dus voldoende ruimte om 1,5 meter uit elkaar te 
zitten.

Henk zorgt voor een demonstratie in de springwei, dus ook nog wat te zien!

Geef je op, mail naar: BBQ@eindhovensemanege.nl

Vosters Electra Reusel

Wilhelminalaan 43
5541 CS Reusel N.Br.

Tel./Fax: 0497 - 641487

Erkend 
Elektrotechnisch Installateur



Foto’s trainingsshow



Antwoord





TARIEVEN EN CONTRIBUTIE

Tarieven kwartaalkaarten en losse lessen 2020
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 bank overboeken naar rekening:  
IBAN NL0 ABNA0843377798 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.
________________________________________________________________________________

Lessen     Privélessen (per uur)
Groepslessen tot 18 jaar:  Privéles manegepaard:  € 50,00
Per les: € 16,00 (kwartaal € 208,00) Privéles eigen paard / pony: € 40,00
Losse les: € 20,00   Privéles gezamenlijk (2 pers.) € 60,00

Groepslessen 18 jaar en ouder:  Speciale groepslessen
Per les: € 17,50 (kwartaal € 227,50) Miniles (half uur) 4 t/m 6 jaar   € 10,00
Losse les: € 23,00   Springles manegeruiters  € 25,00

Email:  informatie lessen:   lessen@eindhovensemanege.nl
 afmelden lessen:   afmelden@eindhovensemanege.nl
________________________________________________________________________________

Pensionstalling
Voor de tarieven zie de website

Email:     manege@eindhovensemanege.nl
________________________________________________________________________________

VEM jaarcontributie 2020
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   € 25,75

Betaling VEM/KNHS contributies: IBAN NL49INGB0001096790 (BIC:INGNL2A) 
t.n.v. Eindhovense Manege

Email:    ledenadministratie@eindhovensemanege.nl






