
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 20 NOVEMBER 2013

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

PAS DE DEUX 14 december
Op zaterdag 14 december organiseert Arrêche weer een vermakelijke Pas de Deux. Er is 
gekozen voor het thema: een bekend duo. Dus laat uw fantasie de vrije loop en verras 
het publiek met een mooi duet waarbij ruiters en paarden verkleed of versierd zijn en de 
speciale dressuurproef op muziek in teamverband wordt verreden. De jury geeft punten voor 
de onderdelen van de Pas de Deux proef waarbij het laatste deel vrij in te vullen is door de 
deelnemers. Een ‘mystery guest’ en het publiek geven punten voor de creatieve inbreng. 
Voor beide onderdelen worden leuke prijzen ter beschikking gesteld. Arrêche zorgt deze 
avond voor de aankleding, gezellige muziek en heerlijke hapjes! U kunt zich in tweetallen 
opgeven via het inschrijfformulier op het prikbord. Als u de proef wilt oefenen, kunt u dit 
met Frederik overleggen (2x 30 minuten oefenen voor 1 knip per persoon). Wanneer u niet 
meedoet, bent u natuurlijk wel van harte welkom om te komen kijken vanaf 19.30 uur.

SINTERKLAASFEEST zaterdag 23 november
Zachtjes gaan de paardenvoetjes, trippel trippel trippel 
trap. De pepernoten liggen alweer twee maanden in de 
supermarkt en nu is de goede Sint dan ook eindelijk per 
stoomboot in ons land gearriveerd. Hij rijdt aanstaande 
zaterdag te paard naar onze manege. Vanaf 15.00 uur 
stijgt de Sint onder begeleiding van zijn Pieten af en treedt 
aan in de binnenmanege en daarna in de foyer alwaar hij 
de kinderen zal voorlezen uit zijn grote rode boek en voor 
hen een presentje heeft.  Alle zoete kinderen kunnen zich 
opgeven via het inschrijfformulier op het prikbord of door 
voor vrijdag 22 november een email te sturen aan: info@
arreche.nl. De Sint hoopt op een grote opkomst!   
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Buitenritten op zondag
Ondanks dat de ‘R’ in de maand is, worden er nog steeds heerlijke buitenritten gereden. 
Rinske staat elke zondag om 10.00 uur klaar om u gedurende twee uur langs de mooiste 
plekjes te begeleiden en uitgewaaid weer terug te brengen. Als u wilt aansluiten kunt u het 
ons, bij voorkeur voor de zaterdagochtend, telefonisch of per email laten weten.

Zitlessen FNRS Zitcompetitie 2014
Aanstaande zaterdag zal Bente van Kooij (winnares FNRS 
Zitcompetitie 2013) haar welverdiende dag inclusief privéles 
bij Academy Bartels gaan beleven. Met haar fenomenale 
prestaties nog vers  in het geheugen is het alweer tijd voor 
de voorbereidingen op de FNRS Zitcompetitie 2014. 

Wie gaat er dit jaar voor de titel ‘Best Zittende 
Manegeruiter’? Iedere ruiter vanaf 9 jaar en in het 
bezit van een geldig ruiterpaspoort, met registratie van 
deelname aan F-proeven, mag deelnemen aan de FNRS 
Zitcompetitie. Voordat het zover is, worden er eerst 
selectietrainingen op onze manege georganiseerd waaruit 
uiteindelijk een zitteam wordt geformeerd. De zitlessen 
starten op zondag 1 december.

Er zijn vier categorieën waarin je je kunt inschrijven: 
categorie 1:  9 t/m 11 jaar - alle niveaus 
categorie 2:  12 t/m 17 jaar - tot F10 niveau
categorie 3:  12 t/m 17 jaar - F10 niveau en hoger
categorie 4:  18 jaar of ouder - alle niveaus.  

Op het prikbord hangt binnenkort een inschrijflijst voor de 
zitlessen. Als je je inschrijft, houdt er dan rekening mee dat 
je voorlopig elke zondagmiddag zitles hebt en op de dagen 
van de regio- kwart- en halve finale beschikbaar zult zijn 
(deze data worden pas later bekend en zijn verspreid over 
het komende jaar). Minderjarigen hebben toestemming van 
hun ouders nodig om aan deze wedstrijd en de finales mee 
te doen. Kosten: 2 lessen is 1 knip van je rijkaart.
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Bente van Kooij in de finale

Bente van Kooij  en Lilli Klyhn na 
afloop met Anky en Imke


