
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 1 NOVEMBER 2014

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

De klok is weer een uur teruggezet en het is de tijd van pompoenen, stoofperen,  paddenstoelen, 
kastanjes, openhaardhout en sprookjesachtige boswandelingen dwars door kleurrijke salades 
van knisperende herfstblaadjes. Veel plezier met het lezen van deze 3 pagina tellende 
nieuwsbrief.

Onze SGW al 51 jaar een begrip
Alweer een maand geleden waren de bossen van Landgoed Den Treek en het terrein van Manege 
den Toom het decor voor één van de meest veelzijdige outdoor ruitersportevenementen uit 
de regio op amateurniveau. De 51ste SGW stond open voor zowel behendige manegeruiters 
als allround ruiters van buitenaf. Bijna 55 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. Gekleed in poncho’s, 
tweedjasjes en laarzen genoot één ieder van de voorbij komende deelnemers die maar 
liefst 15 natuurlijke hindernissen trotseerden. De combinaties die zich ook na deze cross 
country wisten te kwalificeren voor het laatste onderdeel reden tenslotte het springparcours. 
In een sfeervolle setting in de buitenmanege en onder belangstelling van het toegestroomde 
crosspubliek werd de SGW afgesloten met de prijsuitreiking. Zaïra van Vliet presteerde voor 
de 2de keer op rij het beste op alle onderdelen met het paard ‘Air Max’ en won de wedstrijd 
met een wisselbeker in de 90cm. Marinka Kobesen deed datzelfde met haar paard ‘AKK 
Estapourti’ in de 70cm. Met dank aan vele vrijwilligers, Landgoed Den Treek, het mooie weer 
en de sponsors kan er weer terugkeken worden op een succesvol evenement. 

150 jaar oude grove denneboom gekapt
Uitgegroeid tot een 30m hoge boom prijkte hij boven de stallen en de buitenmanege uit. 
Door de jaren heen heeft hij alles zien gebeuren: als jonge aanwas wortelde hij in de 
ongerepte natuur,  hij overleefde oorlogen, herbergde eekhoorns en vogels, keek neer op 
een kleuterschooltje, ontliep talloze bliksemschichten en met zijn steeds groter wordende 
silhouet overschaduwde hij uiteindelijk jarenlang onze buitenmanege. Onlangs bleek dat 
de grove den zo schuin was gaan staan dat hij gevaar veroorzaakte voor de omliggende 
bebouwing en zorgt zijn afwezigheid inmiddels voor veel extra licht. 



Sponsor Springen bij ‘Manege Lis Hartel’
Afgelopen herfstvakantie deden 11 kinderen mee aan de jeugd springcursus ‘Hindernissen in 
de Herfst’. Met een Springdiploma op zak hebben zij veel ervaring opgedaan en een mooie 
basis gelegd voor wat 9 afgevaardigde (gevorderde) springruiters aankomende zondag 
gaan doen. Martijn van Kooij, Wim Bierman, Joyce Visser, Annesofie Bierman, Jomijn v/d 
Broek, Valérie Slijkerman, Alexandra Smits, Frenky van Zeelst en Annemijn Visser hebben 
de afgelopen weken sponsorgeld weten los te krijgen bij vrienden en familie ten bate van 
Manege Lis Hartel. Zij dragen de nabij gelegen manege voor gehandicapten namelijk een 
warm hart toe. In twee minuten springen zij op hun eigen en onze paarden zoveel mogelijk 
hindernissen op de door hen bepaalde hoogte en krijgen daar punten voor. Allemaal hebben 
ze het minimum bedrag van €75,00 (of meer) binnengehaald en springen vast de meeste 
hindernissen als zij zondag door u worden aangemoedigd! Meer informatie is te vinden op: 
www.lishartel.nl

KDPV proost op ‘roots’
Op de eerste zondag van oktober rolde ‘De Oranjerie’ de rode loper uit, luidde de klokken en 
hees de vlag om het Keizerlijk Gezelschap in stijl te ontvangen. De Keizerlijke Doornse Polo 
Vereniging wist zich te paard door de nauwe poort aan de achterzijde van ‘Landgoed Huis 
Doorn’ te manoeuvreren om zich zo de toegang tot de elegante buitenplaats te verschaffen. 
Huis Doorn dankt zijn bekendheid vooral aan de Duitse ex-keizer Wilhelm II, tevens berucht 
grondlegger van de KDPV. Uit eerbetoon draagt hij nog altijd de titel Voorzitter. Te midden 
van het prachtige in Engelse landschapstijl aangelegde park, genoten de heren van dranken 
en spijzen. Helaas hadden de herenleden dit keer geen permissie om de hoffelijke graszoden 
te gebruiken als oefenterrein voor het door hen zo geliefde polospel. Aan het einde van 
een middag vol historische allure koersten zij in kaarsrechte linie af op het smetteloze 
borstbeeld van de Keizer voor een openlijk huldebetoon. 

Het (incomplete) KDPV staatsieportret met op de voorgrond het 
smetteloze borstbeeld van de Duitse ex-keizer Wilhelm II.
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Sint Maarten, Sint Maarten! De paarden hebben staarten!
Op zondagochtend 9 november organiseren we in samenwerking met Arrêche een Sint 
Maarten rit voor jeugd ruiters tot 12 jaar die onder individuele begeleiding een buurtrit 
door de straten maken langs bekende adressen. Oefen vast wat Sint Maarten liedjes want 
alleen dan krijg je snoep! Iedereen die meerijdt, knutselt een papieren hoed en bevestigt 
deze boven op de cap (in plaats van een lampion). Meer informatie en inschrijven kan via de 
poster op het Arrêche bord. 

Sinterklaasviering
Zoals elk jaar komt de Goedheiligman op zaterdag 22 november op zijn schimmel langs op 
de manege. Hij en zijn Pieten zorgen ervoor dat iedereen lekker in de Sinterklaas stemming 
komt. Kinderen kunnen zich opgeven op het bord.

Korte mededelingen
Met veel genoegen stellen wij u voor aan Lydie de Gans. Zij komt vanaf aanstaande maandag 
ons team structureel versterken op alle door de weekse middagen.

Alana en Obeline zijn weer terug uit de wei en lopen na een lang herstel weer rustig mee in 
de reguliere lessen.

Mest op straat blijft een heikel punt voor omwonenden. Wij vragen iedereen die te paard 
naar het bos gaat, elke mesthoop bij ons te melden of het zelf naderhand op te ruimen ter 
voorkoming van gemeentelijke opruimingsplichten die nu nog niet van toepassing zijn.  

Op dinsdag en donderdagavond is er nog ruimte om met groepslessen mee te rijden. Wij 
doen ons best om iedereen naar wens in te delen, maar u kunt ons ook altijd laten weten of 
u belangstelling heeft voor één van deze avonden.
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Lydie de GansOnze gevel wordt, na maanden van afwezigheid, weer gesierd 
door het ambachtelijk vervaardigde houten bord van Piet.


