
 

 

 

 

 

Voor u alweer de laatste nieuwsbrief van 2015. Het was een turbulent jaar, met vele 

hoogtepunten, maar ook grote veranderingen. De samenwerking tussen de manege 

en Arrêche is mede dankzij de inzet en adviezen van de denktank verstevigd. In 

deze nieuwsbrief kondigen we u daarom alvast een extra Algemene Leden 

Vergadering aan. 

Wellicht bent u onze ‘nieuwe’ instructrice Yvon Niemeijer ook al op stal 

tegengekomen. Zij versterkt sinds 1 december ons instructieteam. Klanten die al 

langer bij ons rijden kennen haar vast nog, want Yvon is vanaf 1982 tot begin jaren 

90 ook werkzaam geweest op de manege. Wij heten Yvon van harte welkom! En 

onze Willion heeft een internationale transfer gemaakt. Hij zal zijn loopbaan gaan 

vervolgen met een Belgische amazone. 

Eerst een terugblik op de afgelopen evenementen: De dressuurwedstrijden zijn bij de 

jeugd al lang favoriet. De senioren krijgen de smaak steeds beter te pakken. De 

manege biedt tegenwoordig ook oefenlessen aan, waarin het rijden van een F-

proef centraal staat. Tijdens deze lessen bootsen we zoveel mogelijk de 

omstandigheden tijdens de wedstrijd na: losrijden met z’n allen waarna ieder 

afzonderlijk zijn of haar proef kan oefenen onder begeleiding van een instructeur. 

Ideaal voor ruiters die wat minder ervaring hebben, maar ook plankenkoorts en 

rijtechnische schoonheidsfouten worden liefdevol aangepakt. De Ruiterpaspoorten 

zijn inmiddels helemaal up-to-date, dus voortaan kan men weer vol overgave op 

weg naar extra stempels en diploma’s. 

Filmvertoning Perfect Horse 

Op 14 november was de foyer omgedoopt tot bioscoop. De film Perfect Horse 

vertelt het verhaal van het Lippizaner Paard, zoals dat gefokt wordt voor de Spaanse 

Rijschool in Wenen. Wenen zweert bij kennis en kunde van paardenmensen, maar 

elders proberen mensen het perfecte paard te fokken met behulp van wetenschap 

en moderne techniek. Waar dat niet lukt, klonen ze hun favoriet. De vragen die de 

film opriep werden na de film nog eens stevig bediscussieerd, maar de romantici 

hadden duidelijk de overhand. De avond trok zo’n 40 geïnteresseerden.  

Sinterklaasbezoek 

Sinterklaas was het hele weekend van 28 en 29 november op de manege. Zaterdag 

begroette hij alle kinderen die naar de manege waren gekomen, op zondag trok hij 

er zelf op uit, samen met de Keizerlijke Doornse Pieten Vereniging. Dat werd weer  



een feestje als vanouds, waarbij menig Sinterklaaslied uit de oude de doos door de 

Pieten a-capella werd uitgevoerd.  

 

De komende weken van december: 

Zondag 13 december is er een Kerstspringwedstrijd, die in de binnenmanege zal 

plaatsvinden. We loven een prijs uit voor het ‘schoonste geheel’. Inschrijven kan op 

het mededelingenbord tegenover de lessenaar, in overleg met je instructeur.  

Extra lessen in de Kerstvakantie 

In de Kerstvakantie is er ook genoeg reuring op de manege. Op 1ste Kerstdag, 25 

december, zijn er in de ochtend 3 extra themalessen voor volwassenen: 

Van 9 tot 11 uur: Een springles voor ruiters die nog niet eerder hebben gesprongen. 

De les begint met een half uur theorie op de foyer waarna de paarden worden 

gezadeld en er in de binnenmanege gereden gaat worden. De kosten bedragen 2 

knippen van je dressuurkaart. 

Van 11 tot 12 en van 12 tot 13 uur: Twee lessen F proeven oefenen onder 

begeleiding van 2 instructeurs. Kosten: één knip van je kaart. Inschrijven voor deze 

lessen kan op de inschrijflijsten boven de lessenaar. 

Voor de jeugd zijn er al cursussen tijdens de kerstvakantie ingepland: ‘Proefgericht 

rijden’(Hoe bereid je jezelf en je paard/pony voor op het rijden van een F proef? 

Leer hier alles over tijdens de speciale lessen op  dinsdag 22 december en dinsdag 

29 december.  En een springcursus. Beide cursussen zitten al vol,maar informeer 

gerust bij de instructeurs naar volgende edities.   

 

Kerstrit op 2e Kerstdag 

Zaterdag 26 december organiseren Arrêche en de manege samen de Kerstrit. Een 

leuke en actieve buitenrit, met halverwege een “stopje” in kerstsferen. Nodig 

daarvoor ook gerust je familie uit, want tijdens deze pauze serveren we een hapje en 

een drankje. Kortom, een ideale gelegenheid om ook het thuisfront bij de paarden 

te betrekken.  

Afsluitingwedstrijd op maandagavond 28 december; Wedstrijd van de Week 

De Eindejaarswedstrijd maakt zijn rentree. Daarbij worden er 2 teams samengesteld, 

bestaande uit (volwassen) ruiters en amazones uit de avondlessen, die tegen elkaar 

uitkomen in  De Wedstrijd Van De Week.  



Team 1 bestaat uit ruiters van de volwassen Maandag-Dinsdag-Woensdag-lessen, 

Team 2 uit de volwassen Donderdag-Vrijdag, Zaterdag-Zondag-lessen. Tijdens de 

lessen zal gevraagd worden wie het leuk vindt om hier aan deel te nemen. Beide 

teams bestaan uit 5 dressuur- en 5 springruiters.  

Loting bepaalt op welk paard de deelnemers moeten rijden. De dressuurruiters rijden 

proef F6. De springrubriek volgt in Mastersvariant, waarbij meerdere rondes worden 

gereden en iedere ruiter zelf mag bepalen welke hindernis moet worden verhoogd. 

Spektakel verzekerd!  

Tijdens de lessen zal gevraagd worden wie het leuk vindt om hier aan deel te 

nemen. Doe je niet mee, kom dan vooral je les-genoten aanmoedigen, ze kunnen 

het gebruiken! De belangrijkste prijs is de eer, het hoogste doel een gezellige avond. 

 

2016 

1 januari Nieuwjaarsreceptie:  

Kickoff Lustrumjaar 2016:  55 jaar Arrêche en Manege Den Toom 

Als vanouds starten we het jaar met de nieuwjaarsreceptie met voor alle leden en 

manegerelaties. In 2016 vieren de manege en Arrêche het 55-jarig bestaan. Tijdens 

de receptie kunt u genieten van de surprise hippique en zal het lustrumlogo worden 

onthuld.  

15 januari: Extra Algemene Leden Vergadering 

Tijdens deze extra ALV zal de vergadering zich uitspreken over de kandidaat-

bestuursleden.  

Aansluitend aan de Algemene Leden Vergadering wordt de film van de 

Samengestelde Wedstrijd 2015 vertoond. Hans Rademakers maakte deze, met 

medewerking van Marcel Creemers en Max Brinks, van ruim 50 minuten, waarin het 

sportieve weekend vanuit vele verschillende kanten in beeld wordt gebracht. De 

films is na de première ook te koop. Op het mededelingbord en bij de bar vindt u 

een inschrijflijst. 

 

 

  



 


