25 juni spetterend eindfeest: 55 jaar DRJV Arrêche & Manege Den Toom
Weet u waar de naam Arrêche vandaan komt? "...Cees Reimus (een van de oprichters) stelde voor
"Arrêche", een klanknabootsend woord: als Theo of Louis in de buitenmanege les gaven hoorde je
namelijk al op de Oranjelaan of Drift de galm ‘M.........arrêche’ bij de overgangen..." Zo opende
voorzitter Erica de Loos het lustrum samen met mascotte Falco en Birke Bakker, voorzitter
Lustrumcommissie, tijdens een Britse High Tea. Voor de jeugd was er het Luna park dat ook door de
jeugdige volwassenen goed werd bezocht. Op de DRJV Arrêche facebook pagina kunt u foto's en
reacties terugzien van alle lustrumactiviteiten: de Pubnight met Den Toom's rodeo Stier en het Horse
Event met demonstratie van het senioren Carrousel team. Op naar de volgende 5 jaren: Hoera! Maar
eerst vieren we op 25 juni nog een groot slotfeest, dus komt allen!
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Alle foto’s (met dank aan Susan Lentjes) zijn te vinden op de facebook pagina van het 11 lustrum.

Horse Event
Het paard kan natuurlijk niet ontbreken tijdens het lustrum. Daarom organiseerden we op 12 juni het
Horse Event. De dag begon met een spectaculaire western demonstratie uitgevoerd door Veca
Stables. Zij leerden ons de verschillen tussen western en dressuur rijden en voerden een spannende
barrel race uit. Daarna werd er door onze eigen carrousel een feestelijke lustrummanoeuvre
opgevoerd. Het Carrousel team heeft hier een half jaar voor getraind: te voet, te paard, met muziek
en met video reflecties tijdens de evaluaties aan de bar. We sloten de dag af met een voltige
demonstratie van Manege Groenendaal. Tussendoor waren er interessante workshops te volgen. De
workshops van de paardentandarts en paardenfysiotherapeut werden goed bezocht. Het was
wederom gezellig en de regen trok (bijna) onopgemerkt voorbij.

Lustrum Eindfeest, zaterdag 25 juni, komt allen, entree gratis!
Komt u het lustrum met ons afsluiten? Op 25 juni vindt het eindfeest plaats. Het thema is Brittanica. Verkleden
in Britse stijl mag en is erg leuk maar niet verplicht.
Entree is gratis. Passe partout houders ontvangen 5 consumptiemunten.
Datum: zaterdag 25 juni 2016
Aanvang: 20.30 uur
Leeftijd: Vanaf 16 jaar
Locatie: Manege Den Toom
We hopen u allen te zien en met elkaar dit lustrum feestelijk af te sluiten!
Let op: de jeugdactiviteit op 24 juni wordt verplaatst naar 28 augustus

----------------------------------------------------------------Afsluiting wedstrijdseizoen 2015-2016
De Van Binsbergen dressuur bokaal werd door Gonda op 7 mei uitgereikt aan Erica de Loos. Op 8 mei werd de
Wisselbeker dressuur overhandigd aan Lisa Groenendijk. Frenky van Zeelst won met onze Blacklight dit seizoen
alle springwedstrijden en verdiende de Wisselbeker springen. Van harte gefeliciteerd allemaal!

----------------------------------------------------------------Seizoen 2016 – 2017
Op 28 augustus gaat het nieuwe seizoen van start. Op de volgende pagina’s vind je het volledige programma en
tevens de aankondiging van de SGW die dit jaar op 24 en 25 september plaatsvindt.
Zondag 28 augustus: Puzzelrit & Gymkhana en BBQ
55 jaar geleden werd D.R.J.V. Arreche opgericht met als start een puzzelrit: “men werd gecontroleerd door
helikopters, astronauten en alle hekken mochten gesprongen worden”, althans, zo deed de organisatie de
deelnemers doen geloven!
Anno 2016 heet het bestuur u van harte welkom om op 28 augustus het seizoen 2016-17 gezamenlijk te
openen met voor de gevorderde ruiters als vanouds een Puzzelrit (de hekken daargelaten...).
De beginnende en half gevorderde ruiter kan zich inschrijven voor de Gymkhana (behendigheidsparcours) met
onder andere een Tally-Ho en een Prix d'elegance voor de allerkleinsten. Afhankelijk van uw ervaring kunt u
met of zonder bijloper deelnemen. Tijdens de BBQ volgt de prijsuitreiking en een toost op ons
56e bestaansjaar! Inschrijflijsten zullen begin juli op stal hangen.
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 2 september 2016 in de foyer
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op vrijdag 2 september a.s. en zal om 20.00u geopend worden in
de foyer. De stukken volgen binnenkort, maar houd deze avond dus vast vrij. Aansluitend gaat de SGW-flilm
2015 in première: De ST-Projects Samengestelde Wedstrijd 2015 is prachtig in beeld gebracht door Hans
Rademakers. Voor deelnemers en betrokkenen een must om deze in bezit te hebben. De film bestaat uit
unieke beelden uit ruiterperspectief, dronebeelden en een inkijkje achter de schermen. De film is te reserveren
bij Gonda van Binsbergen gondavb@kpnplanet.nl en kost slechts €10,-.

