
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM OKTOBER 2015

Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte van 
enkele actuele berichten en ontwikkelingen.    

Vele buitenruiters ervaren momenteel een gelukzalig gevoel als de gloed 
van de laagstaande zon het maïsveld beschijnt terwijl hun makkers tevreden 
in de frisse lucht briezen. Het is oktober en er kan nog volop genoten worden 
van het nazomerse weer! Het nieuwe seizoen is van start gegaan met een 
nieuw verenigingsbestuur dat voor alle leden leuke activiteiten in petto heeft.

Bestuur D.R.J.V. Arrêche
Inmiddels zijn de twee vrijgevallen vacatures binnen het bestuur vervuld door Ivo Polders 
en Jos Krediet. Samen met Erica de Loos (voorzitter) en Annemiek Morris (coördinator 
commissies) gaan zij een kalenderjaar vol leuke activiteiten organiseren voor ieder wat wils. 
In deze nieuwsbrief leest u verderop waarvoor u zich in de nabije toekomst kunt inschrijven!

Het nieuwe bestuur 2015/2016:

Manege Den Toom 
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat er binnen het management van de manege 
ook het één en ander is veranderd. Wij maken u er graag op attent dat er vanaf aankomende 
week al sprake zal zijn van een duidelijke overdracht van de werkzaamheden van Frederik. 
Voor sommige vragen kunt u nog steeds bij hem terecht, maar het kan zijn dat u wordt 
doorverwezen naar Theo, Louis of één van de instructeurs. 
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Erica de Loos (Voorzitter) Ivo Polders (Penningmeester) Jos Krediet (Secretaris) Annemiek Morris (Coördinator)



Finale Zitcompetitie 2015: Bente van Kooij nummer 2 van Nederland!
De finale van de FNRS Zitcompetitie vond dit jaar voor het eerst plaats op het KNHS complex 
in Ermelo tijdens ‘Horse Event’. Op deze dag streden de kandidaten in een spectaculaire 
finale om de titel ‘Bestzittende FNRS Manegeruiter van 2015’. Bente van Kooij wist haar zit 
en zenuwen goed te bedwingen en eindigde op een welverdiende 2de plaats in de ‘categorie 
volwassenen’. In 2013 behaalde zij ook al de 1ste plaats in de 3de categorie. Dat zij niet alleen 
een ongelooflijk goede zit, balans en lach heeft, leest u hieronder in het verslag van de 
Combidag. Wat een topprestaties!

 

Combidag 2015
Ter voorbereiding op de Samengestelde wedstrijd vond dit jaar als vanouds de Combidag 
plaats op zondag 20 september. De buitenmanege lag er perfect bij met een oogverblindend 
nieuwe toplaag. Anders dan bij een FNRS proef was de dressuurproef voor alle deelnemers 
hetzelfde. Het springparcours werd in de middag gereden door deelnemers in de 70 en 90cm. 
Vooral in de 70cm was het aantal deelnemers hoog. Iedereen die het parcours foutloos wist af 
te leggen, mocht direct daarna barage rijden. Deze zonovergroten dag werd afgesloten met 
een strak geregelde prijsuitreiking. Het evenement werd gesponsord door HEMA BILTHOVEN/ 
DE BILT, waarvoor heel hartelijk dank! Dagwinnaar van het combidag klassement: Bente van 
Kooij met Orange Feeling’s Hatrick. In de 70cm rubriek behaalde Jomijn v/d Broek de 1ste 

plaats met Ashford. 
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Bente van Kooij werd 2e in de finale van de FNRS Zitcompetitie 2015, Horse Event te Ermelo. 
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Foto’s: Benno Rensing



ST-Projects Samengestelde Wedstrijd 2015
Na maandenlange voorbereidingen van onze SGW commissie en talloze andere vrijwilligers 
stond het laatste weekend van september weer in het teken van dressuurproeven, cross country 
en springparcoursen. De bossen van Landgoed Den Treek en het terrein van Manege den 
Toom vormden het decor voor één van de meest veelzijdige outdoor ruitersportevenementen 
uit de regio op amateurniveau. De 52ste SGW stond open voor zowel behendige manegeruiters 
als allround ruiters van buitenaf. Circa 45 combinaties vol adrenaline haalden na hun 
dressuurproef hun rugnummer op en trakteerden het publiek op een vermakelijke middag vol 
sensatie en gezelligheid. Als vanouds trok deze prachtige nazomerse dag veel toeschouwers 
die langs het crossparcours en bij het cateringpunt te vinden waren. De combinaties die zich 
ook na deze cross country wisten te kwalificeren voor het laatste onderdeel reden tenslotte 
het springparcours. Onder belangstelling van het toegestroomde crosspubliek werd de SGW 
afgesloten met de prijsuitreiking. 

Uitslag
De ST-Projects SGW is dit jaar gewonnen door Jos Krediet met Cantadou in de rubriek 90 cm 
en Marinka Kobesen met AKK Sixth Sense in de rubriek 70 cm. De volledige uitslag is terug 
te vinden op www.arreche.nl. Met dank aan vele vrijwilligers, Landgoed Den Treek, het mooie 
weer en de sponsors kan er weer terugkeken worden op een succesvol evenement. 
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Prijsuitreiking SGW rubriek 90cm met Jos Krediet als winnaar op Cantadou. Foto’s: Leen Steenvoorde.

Nieuw dit jaar is dat Hans Rademakers 

(filmmaker) op vakkundige wijze 

de gehele SGW vanaf het bouwen 

van de cross tot de prijsuitreiking 

op film heeft vastgelegd waarbij er 

ook bijstand werd verleend via een 

cameradrone. Zodra de beelden 

zijn verwerkt tot een SGW film, 

informeren we u hier verder over.



Evenementen

Happy Halloween, 25 oktober      
Springwedstrijd voor junioren en senioren. 
Rubriek 1: Oefenspringen 50 cm (begeleiding), 
Rubriek 2: Klassiek 70 cm, Rubriek 3: Klassiek 90 cm.
 

P’ Art: Woutererus Verschuur (1812-1874)

(tekst Nieuwsbrief: Charline van Ommen)

Documentaire: Perfect Horse
Hoe ver is de mens bereid te gaan om het ultieme 
perfecte paard te creëren? Op zaterdagavond 7 
november tovert D.R.J.V. Arrêche de foyer van Manege 
Den Toom om in een klein filmtheater alwaar de onlangs 
verschenen documentaire ’Perfect Horse’ wordt vertoont. 
Exclusief voor leden van onze rij vereniging. Toegang 
is gratis en alleen op inschrijving. Perfect Horse volgt 
Max Dobretsberger: een man met een gepassioneerd 
paardenhart die alles weet van het authentieke fokken 
van de beste Lipizzaners. Hij creëert het ‘perfecte paard’. 
Maar de eeuwenoude kennis wordt beproefd door nieuwe 
inzichten in de genetica. De belofte is dat de genetica in 
staat zal zijn het paard - dat eeuwenlang met vallen en 
opstaan zo gevormd werd dat hij steeds beter op bevel 
danst en capriolen en lavades in de Spaanse Rijschool 
maakt - kan evenaren. Binnenkort hangt de inschrijflijst 
op het Arrêche bord, maar u kunt ook inschrijven via 
info@arreche.nl. Het bestuur nodigt alle leden graag uit 
voor een leuke avond, ook niet-rijdende leden zijn van 
harte welkom!

Filmavond in de foyer voor alle leden.
Première: ‘Perfect Horse’ 
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Van alle romantische Hollandse schilders blijft 

Wouter Verschuur veruit de grootmeester van het 

schilderen van paarden. Hij begon zijn carriere 

als leerling van een veeschilder die werkte op 

de manier van Paulus Potter. Zelf gaf hij later les 

aan Anton Mauve en zijn zoon. Zijn werk vertoont 

een hoge graad van perfectie. De uitgekiende 

composities en de meesterlijke techniek verraden 

zijn grote klasse. Dit werd ook al onderkend in 

zijn tijd. Arti et Amicitiae waardeerde zijn werk 2x 

met een gouden medaille. In 1855 werd een werk 

van hem tentoongesteld in Parijs en aangekocht 

door Napoleon III. Hij behoort tot de internationaal 

meest gevraagde meesters van de 19de eeuw. 
Jachtgezelschap en landvolk bij ruïne


