
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 17 april 2014

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

alvast een brug geslagen naar de aansluitende workshop Natural Horsemanship, gegeven 
door Martijn van Kooij en zijn familie. De foyer werd ondertussen door de donderdagavond 
dames omgetoverd tot High Tea Lounge. Na de buitenrit was er een gezellige samenkomst 
en genoten alle aanwezigen van torenhoge etagères met kleurrijke cup cakes, zelfgebakken 
taarten, deftige theepotten en hartige lekkernijen. Maar liefst 40 deelnemers verzamelden 
zich daarna in de binnenmanege voor de workshop. Het eerste uur werden er voornamelijk 
demonstraties gegeven en in het daarop volgende uur gingen er 3 groepen aan de slag met 
individuele grondwerk oefeningen met een paard. Martijn, Mirjam en Bente gaven ieder op 
hun eigen deskundige manier instructies en begeleiding terwijl deelnemers diverse parcours 
afwerkten om onder andere hun natuurlijk leiderschap te toetsen en het gedrag van paarden 
te ontdekken. Gelukkig heeft het Stokje de finish nog niet bereikt en is weer overgenomen 
door de woensdagochtendgroep, ook wel bekend als de ‘Stofdoeken’. Hopelijk slagen zij er 
volgend jaar in om er weer zo’n succes van te maken. 

Paasrit: maandag 21 april
Op 2de paasdag kunt u weer heerlijk buitenrijden van 09.00-11.00 uur. Nadat Rinske u 
langs de mooiste plekjes heeft meegenomen, staat er in de foyer paasbrood voor u klaar 
om de rit gezellig af te sluiten. De inschrijflijst hangt op het Arrêche bord. 

Verslag Estafette Stokje
Het woord estafette is afkomstig van het Italiaanse 
‘staffetta’, dat ‘koerier’ betekent en is vooral gebruikelijk 
in de atletiek waarbij toch in teamverband kan worden 
samengewerkt. Bij ons zorgt het Estafette Stokje er ook 
voor dat er, ondanks het individuele karakter van de 
paardensport, een vorm van samenwerking ontstaat binnen 
de lesgroepen. Vorig jaar werd het stokje overgedragen 
aan de donderdagavondgroep onder begeleiding van 
Arinco. Het samengestelde programma was veelzijdig en 
voor iedereen toegankelijk. De deelnemers aan de buitenrit 
kregen de opdracht mee om vast te stellen op welke manier 
zij merkten dat paarden kuddedieren zijn. Hiermee werd

De Donderdagavond Dames 



Verslag: Dressuurwedstrijden
Er zijn weer heel wat rozetten uitgereikt na de dressuurwedstrijden. Zo’n 15 senioren deden 
mee met de wedstrijd op zaterdagavond en 45 junioren trokken afgelopen zondag hun 
wedstrijdtenue aan. Tesamen zorgden de wedstrijden ervoor dat vrijwel alle manegepaarden 
prachtig ingevlochten de rijbaan betraden. De uitslagen zijn te vinden op het bord.

Den Toom’s Beauty: zondag 18 mei
Op zondag 18 mei gaat het nu eens niet om ‘het beste paard van stal’, maar om ‘het mooiste 
paard van stal’! Kinderen en volwassenen kunnen zich opgeven als team met hun favoriete 
paard/pony. Op de dag zelf zijn alle teams geheimzinnig bezig om hun zelf gekozen thema 
gestalte te geven door middel van verkleedspullen en versiering en showen zij zichzelf met 
hun versierde paard in de ring van de binnenmanege. Een jury beoordeelt uiteindelijk wie 
er met mooie prijzen naar huis gaan. De inschrijflijst hangt op het Arrêche bord. 

Meld mest op straat
Wij verzoeken iedereen die te paard de straat op gaat om uw instructeur of een manege 
medewerker zo spoedig mogelijk te melden als er gemest is. Hiermee willen wij overlast in 
de buurt voorkomen. Bovendien is het opruimen ervan het best mogelijk als dit nog niet is 
platgereden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

FNRS site: Spreekbeurtpakket voor kids
Rijd je met veel plezier op de manege en maak je veel mee? Vertel je klasgenoten hoe 
geweldig paardrijden is en wat je allemaal op een manege leert. De FNRS heeft speciaal 
voor jou een pakketje gemaakt met alle benodigdheden voor een super spreekbeurt! Vraag 
het aan via de FNRS website voor ruiters (> kidspagina > spreekbeurtpakket).

Evenementen: 
Paasrit   maandag 21 april van 09.00-11.00 uur
Koningsrit  zondag 27 april 
Mentour   zaterdag 10 mei
Den Toom’s Beauty zondag 18 mei
Springwedstrijd  zondag 25 mei
Pinksterkamp  7,8,9 juni

Inschrijven kan via:   de inschrijflijsten op het Arrêche bord of info@arreche.nl
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Het Studiehuys Doorn naast Manege Den Toom 
Het Studiehuys is een huiswerkinstituut met 3 vestigingen op de Utrechtse 
Heuvelrug. Eén van die vestigingen zal vanaf 1 september 2014 te vinden zijn 
aan de Austerlitzseweg 1 te Doorn, het pand naast onze manege. Het instituut 
is opgezet om scholieren van de basis- en middelbare school, maar ook van 
het Middelbaar- en Hoger Beroeps Onderwijs, de gelegenheid te bieden in een 
prettige, kleinschalige omgeving studiebegeleiding te volgen. De nieuwe locatie 
biedt de gelegenheid om echte 1-op-1 aandacht nog uitgebreider vorm te kunnen 
geven en duurzame bedrijfsvoering te garanderen. 


