
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 3 juni 2014

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

Met veel plezier sturen wij u weer een nieuwe nieuwsbrief. Vanwege de grote hoeveelheid 
recent voltooide activiteiten met foto’s die we u niet willen onthouden, telt deze editie maar 
liefst 3 pagina’s. 

Dressuurwedstrijd: wijzigingen data
Er zijn enkele wijzigingen ten aanzien van de eerstvolgende dressuurwedstrijd. Vanaf 
aankomende week hangen de inschrijflijsten op het bord met de aanvangstijden.
Junioren F1 t/m F5  zondag 15 juni 2014
Junioren vanaf F6   vrijdag 20 juni 2014
Senioren    zaterdag 21 juni 2014

Dampende Dauwtraprit
Traditiegetrouw klonk het hoefgetrappel al om 06.00 uur over de Doornse straten op 
Hemelvaartsdag. Een groep van 16 vroege vogels verliet het terrein te paard voor een 
prachtige dauwtraprit. Voor wie nog niet helemaal wakker was, zorgde de motregen voor 
een verfrissende start van de dag. Uitgelaten kwam iedereen om 09.00 uur terug en schoof 
aan het ontbijt met prosecco, aardbeien en roerei gemaakt door Patricia van den Boom en 
Lietje Jacobs. Voor de paarden lag een dikke pluk hooi klaar in hun doorgeschudde box.  

Veiligheidscertificaat verlengd
Niet geheel onverwacht, maar wel met trots laten wij u weten dat na een 
onaangekondigde inspectie onze manege wederom aan de keuringseisen 
voldoet. Hiermee is verlenging van ons veiligheidscertificaat toegekend door 
de Stichting Veilige Paardensport. 

Foto’s: Charline van Ommen



Springen: meer dan alleen een hindernis
Onlangs vond de eerste (oefen)springwedstrijd van dit jaar plaats in de buitenmanege. 
Deelnemers reden eerst een vaardigheidsparcours direct gevolgd door een klassiek 
springparcours. Hun conditie, geheugen en inzicht werden hiermee op de proef gesteld, 
maar ook hun vaardigheid om accuraat te wisselen in alle gangen. Het was een uitdagende 
combinatie van dressuurmatige figuren tussen de hindernissen door, afgewisseld met 8 
verschillende hindernissen die werden gesprongen. Er stonden tribunes in een afgeschermd 
deel in de buitenmanege waardoor het publiek iedereen goed kon volgen en aanmoedigen. 
Gedurende de hele dag werden er hapjes en hamburgers van de BBQ verzorgd door Arrêche. 
Voor sommige deelnemers was het hun eerste officiële springparcours en dat vinden wij het 
benoemen waard, evenals de uitslag hieronder. 

Uitslag Junioren 50cm  Uitslag Junioren 70cm  Senioren 70cm
1. Julia Swart   1. Alexandra Smits   1. Joyce Visser
2. Roos v/d Boogaard  2. Bente van Kooij   2. Charline van Ommen
3. Elvira van Doorn   3. Frenky van Zeelst  3. Isabelle v/d Brink

Moedige Moeders & Veelbelovende Vaders
In het kader van Moederdag volgden op zondag 11 mei maar liefst achttien moeders paardrijles 
met hun kinderen. Ervaren moeders reden tegelijkertijd met hun kroost en de onervaren 
mama’s werden door hun kind begeleid op hun paard in een andere groep. Na alle lessen 
genoot iedereen van het zelf meegebrachte high tea buffet in de foyer. Het enthousiasme 
bij de herintredende moeders resulteerde uiteindelijk zelfs in een nieuwe vaste lesgroep op 
vrijdagochtend, genaamd de MOPPIES (Moeders Op Paarden). Diverse moeders gaven aan 
‘revanche’ te willen op aankomende Vaderdag toen de papa’s vanuit de foyer gekscherend 
foto’s maakten van hun debuut. Op zondag 15 juni kunnen vaders worden opgegeven voor 
een veelbelovende vaderdagles. Meer foto’s zijn te vinden op: www.arreche.nl

Volgende Springwedstrijd 6 juli met BBQ!
Zondag 6 juli wordt er weer een springwedstrijd 
georganiseerd in dezelfde setting (incl. 
vaardigheidstest). Dit evenement is tevens de 
afsluiting van het Arrêche seizoen en wordt op 
feestelijke wijze afgesloten met een BBQ! De 
inschrijflijst hangt eind deze week op het bord.

Foto: Wietske Oosterkamp
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Pinkstertocht met Picknick: heen, terug of hele rit
Voor wie er niet genoeg van kan krijgen of niet mee kon met de dauwtraprit organiseren we 
op maandag 9 juni een 5 uur durende Pinkstertocht voor iedereen met buitenrij ervaring. 
Om 10.00 uur vertrekt de groep vanaf de manege. Halverwege stoppen we op een rustpunt 
en staat er een heerlijke picknick klaar. Daarna vervolgen we de tocht en rijden langs de 
mooiste plekjes terug naar de manege. Deelnemers hebben de keuze om de ‘gehele tocht’ 
mee te rijden of te kiezen voor ‘alleen de heen -of terugrit’. Inschrijven en meer informatie 
kan via: info@manegedentoom.nl of het bord.

Zomercursus: nog een paar plekken in de 2de week
Deze zomer worden er weer 3-daagse zomercursussen gegeven. Kinderen rijden per dag 
2 uur paard en er wordt ook aandacht besteed aan poetsen en omgang met de paarden/
pony’s, theorie en kennis van harnachement. Inmiddels zit de zomercursus in de eerste 
week al vol, maar in de week van 28 juli is er nog ruimte (ma-woe of woe-vrij). Alle dagen 
zijn van 10.00-17.00 uur en voor een goede lunch en tussendoortjes wordt gezorgd. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij Frederik. 

Regiofinale Zitcompetitie & Carrouselwedstrijd junioren
Ons selectieteam, verdeeld over 4 leeftijdscategorieën, is alweer maanden bezig met het 
volgen van zitlessen. De FNRS Zitcompetitie start voor ons met de regiofinale in Bunschoten 
op zondag 22 juni. Vorig jaar voelden onze deelnemende zitkanjers zich enorm gesteund 
door alle supporters die hen kwamen aanmoedigen dus wij hopen dat we dit jaar weer 
in groten getale aanwezig zijn namens Manege Den Toom! Deze nieuwsbrief sluiten we 
af met de mededeling dat onder begeleiding van Marloes op zaterdag 21 juni de eerste 
externe Carrouselwedstrijd van ons juniorenteam plaatsvindt in Woudenberg bij Manege 
Groenewoude. Wilt u komen kijken? Vraag dan meer informatie aan Frederik of Marloes. 

Evenementen op een rij:
Pinksterkamp     7,8,9 juni
Pinkstertocht     Maandag 9 juni
Vaderdaglessen     Zondag 15 juni (ochtend)
Dressuur junioren F1 t/m F5   Zondag 15 juni (middag)
Dressuur junioren vanaf F6   Vrijdag 20 juni
Carrouselwedstrijd jeugd (extern)  Zaterdag 21 juni (middag)
Dressuur senioren    Zaterdag 21 juni (avond)
Regiofinale FNRS Zitcompetitie  Zondag 22 juni
Springwedstrijd met BBQ   Zondag 6 juli
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Afscheid Lydie
Lydie had al langere tijd een zeldzame oogaandoening, na onderzoek bleek 
zij niet meer te kunnen herstellen. Zoals bekend, stellen wij het welzijn 
van onze paarden voorop. Dat houdt helaas in dit geval ook in dat wij de 
bedroevende beslissing hebben genomen om afscheid van haar te nemen 
en haar haar rust te gunnen. Wij danken Lydie voor haar jarenlange trouwe 
diensten.

Foto: Jos Krediet


