Nieuwsbrief maart 2016
Eindelijk worden de dagen weer langer en hopelijk snel ook droger. Het voorjaar
biedt op de manege veel activiteiten, zowel op wedstrijd als recreatief gebied. Met
de Betting Night is het lustrumjaar ook echt van start gegaan. We kijken nog even
terug op de eerste evenementen van het jaar en alvast vooruit naar het voorjaar,
een cursus Buitenrijden en het laatste paardennieuws.
Lustrumverslag Betting Night
Op 13 februari vond de eerste lustrum fundraiser plaats, de Betting Night.
De avond begon spectaculair met een echte steeplechase. De spanning zat er
goed in toen de combinaties zij aan zij in de binnen manege tegen elkaar raceten,
wat gingen ze hard! Luidkeels aangemoedigd door alle bezoekers vlogen onze
eigen jeugdruiters met hun pony’s door de binnen manege. Uiteindelijk was Elvira
van Doorn samen met Charming de snelste combinatie en wonnen zij de
steeplechase. Slechts één Arrêche-lid had de uitslag goed voorspeld en ging er
vandoor met de pot.
De rest van de avond werd er volop gegokt aan de roulette- en blackjacktafel en
ook het dobbelen op de drafbaan werd door velen geprobeerd. Dankzij de
lustrumloterij vielen veel mensen in de prijzen. Het was een gezellige avond – het
belooft veel goeds voor de komende evenementen!
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Op 2 april staat de pub quiz op het programma! Ben jij alwetend? Weet je alles van
paarden, muziek en wetenschap? Zoek het beste, leukste team bij elkaar en schrijf je
in! Stel zelf een team (lesgenoten/stalvriend(inn)en/etc). Ook kun je je individueel
inschrijven, dan zoeken wij een leuk team voor je. De inschrijflijst hangt vanaf nu op
de manege.
Paardenspelen en Jeugddisco
6 februari organiseerde Petit-Arrêche de jaarlijkse Paardenspelen en disco. De teams
hadden zich flink uitgesloofd om er het best uit te zien. Iedereen wilde die

felbegeerde eerste plaats van
‘Beste geklede team.’De
uiteindelijk winnaars waren de
dames van team
‘Pocahontas.’ (foto)
Na afloop was er frites en
konden de deelnemers
uitrusten van alle activiteiten,
om daarna te dansen in de
disco. De foyer deed dienst als
discotheek! Het thema was dit
jaar ‘Cowboys & Indianen’. De
‘Best geklede’ van de avond
was Niek Groenendijk. Met
een toffe DJ, een echte Fotobooth en prachtige outfits werd de dag swingend
afgesloten.
Nieuws over onze paarden
Onze filmster Petit Gris is, na een blessure, weer terug op stal. In overleg met de
dierenarts hebben wij Petit Gris enkele maanden in de Achterhoek rust gegeven.
Voordat Petit Gris weer kan worden ingezet moet hij een opbouwprogramma
doorlopen om langzaam aan te wennen aan het werk.
Op de neus van Arix zijn twee bultjes door de dierenarts verwijderd. Alle hechtingen
zijn er inmiddels uit en de wondjes herstellen goed. Voorlopig loopt hij nog even
zonder neusriem.
De gebitten van alle paarden op stal zijn door de dierenarts nagekeken. De
verzorging van het gebit is heel belangrijk bij paarden. In de eerste plaats om goed
te kunnen eten en in de tweede plaats kan een paard met gebitsproblemen daar
veel last van ondervinden tijdens het rijden.
Cursus Buitenrijden (CBR I)
Dit voorjaar starten we met een cursus Certificaat Buiten Rijden I, kortweg CBR I.
Deze cursus bestaat uit een theoriegedeelte, een deel praktijk op stal en een deel
rijden. Tijdens de theorielessen leer je van alles over paardenwelzijn, gezondheid, de
omgang, de verzorging en het voorkomen van ziektes en blessures. In het deel
praktijk op stal leer je praktische zaken over de omgang met het paard en doe je
kennis op over het harnachement. Het onderdeel rijden is toegespitst op het
buitenrijden. Er wordt aandacht besteed aan de verlichte zit, er wordt een
sprongetje gemaakt en er wordt geoefend met obstakels. De cursus wordt
afgesloten met een examen. Mocht je interesse hebben, meld dit dan vast bij je
instructeur.
Binnenkort:
Paasrit (28/3)
Pub Quiz (2/4)
Den Toom’s Beauty (9/4)
Estafettestokje (24 april)
De volgende nieuwsbrief verschijnt begin april.

