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JULI (hooimaand) De wakkere hooimaand geeft de zeisen, de maaier in de hand 
met vlijt, daar lege schuren hooi vereisen, om het vee te voeden in wintertijd. 

- weerspreuk -

en ze bij elkaar stonden te grazen. Voor zowel deelnemers als de overige betrokkenen een 
hele leuke activiteit om op terug te kijken. Namens alle aanwezigen bedanken we Marjolein 
Alberti van het Arrêche bestuur voor haar zoveelste culinaire bijdrage aan een evenement.

Pinkstertocht met pittoreske picknick
Het Pinksterweekend werd zoals altijd afgesloten met 
een pinkstertocht. De 5 uur durende rit kon geheel 
of gedeeltelijk worden gereden met halverwege een 
picknick in het bos. Het mooie weer, heerlijke hapjes 
en de ideale plek zorgden voor een hele sfeervolle 
setting en oversteeg het landlevenniveau van menig 
magazine. De paarden werden omheind tussen balken 
en dikke touwen waardoor er mooie stands ontstonden 

Paarden op het podium  
Op donderdag 12 juni stond de bus aan het begin van de 
avond klaar op de Drift voor een retourtje Amsterdam Carré. 
Na een massale stoelendans met de overige theaterbezoekers 
namen uiteindelijk 43 personen naast elkaar plaats op het 
centraal gelegen balkon met mooi uitzicht op het podium. In 
de pauze was er tijd om in de avondzon met een glaasje wijn 
op het monumentale balkon aan de Amstel onderling de eerste 
indrukken te delen. Gedurende het tweede spectaculaire deel 
werden er in de donkere theaterzaal hier en daar wat tranen 
weggepinkt, was het toneelspel en de muzikale ondersteuning 
soms wat bombastisch, maar voerde het geweldige levensechte 
poppenspel de boventoon. Tegen middernacht reed de bus met 
alle paardenliefhebbers weer naar Doorn. Heeft u een leuk 
cultureel idee met een hippisch tintje voor een volgend uitje? 
Laat het ons dan weten.

Twee paarden decoreren de 
voorgevel van Carré en ver-
wijzen naar de circusachter-
grond van het theater. 



Carrouselwedstrijd junioren
Onder begeleiding van Marloes reed ons juniorenteam op 21 juni hun eerste externe 
Carrouselwedstrijd bij Manege Groenewoude. Met 8 keurig getoiletteerde pony’s van onze 
manege vertrokken we met aanhangers naar Woudenberg. Het identieke carrouseltenue 
werd mogelijk gemaakt door twee sponsoren, te weten: ‘Source Leadership’ en ‘Qualino’, 
beide ook liefhebbende vaders van twee carrouselleden. Van pareloorbellen tot zelfgemaakte 
corsages van Catho, alles was tot in de puntjes verzorgd. Onze ruiters reden op zelf 
gekozen muziek twee aan twee in colonne. Diverse figuren, hun deftige dressuur en nauwe 
samenwerking resulteerden in een geweldige ‘manoeuvre’ en prachtig visitekaartje voor ons 
manegebedrijf. Voor de deelnemende meiden was het een mooie eerste ervaring en met de 
jurybeoordeling gaan zij enthousiast verder aan de slag voor een volgende wedstrijd. 

Manege Den Toom trekt Dennenboom
Kruip in de huid van een boswachter en kom helpen de jonge, ongewenste dennenboompjes 
uit de heidegrond te trekken. Wij zijn door de boswachter benaderd met de vraag of wij 
een clubje vrijwilligers kunnen formeren om deze wildgroei terug te dringen op een stukje 
heidegrond nabij camping De Maarnse Berg. Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, stuur 
dan een email aan info@manegedentoom.nl  

KNHS-onderscheiding uitgereikt aan Hanno Riedlin
Dinsdag 17 juni werd op het Nationaal Hippisch Centrum een afscheidsdiner georganiseerd 
voor alle vertrekkende raadsleden en commissieleden. De KNHS voorzitter reikte een bronzen 
speld uit aan (onder andere) Hanno Riedlin voor zijn inzet voor de sportbond als vrijwilliger. 
Manege Den Toom feliciteert Hanno met deze bronzen onderscheiding. 

Veelbelovende vaders  
In navolging van de moederdaglessen werden 12 
vaders op zondag 15 juni door hun kinderen in het 
zadel geholpen. Ervaren vaders reden tegelijkertijd 
met hun kroost en de onervaren vaders werden door 
hun kind begeleid op hun paard in een andere groep. Na 
alle lessen genoot iedereen van het zelf meegebrachte 
buffet in de foyer. Waar er op moederdag vooral 
gezonde en gevarieerde hapjes op tafel stonden, 
waren het nu met name worstenbroodjes en quiches 
die werden meegegeven door het thuisfront. 

Vaders onder begeleiding van dochters



Drie ruiters door naar kwartfinale FNRS Zitcompetitie
Ook dit jaar mogen we weer heel tevreden zijn met de uitkomst van de regiofinale die werd 
gereden in Bunschoten. Onder belangstelling van onze trouwe supporters  reden de amazones 
hun proeven individueel tegen andere manegeruiters. De dag verliep organisatorisch zeer 
goed en na de prijsuitreiking konden wij de volgende meiden feliciteren omdat zij doorgaan 
naar de kwartfinale:

Lisa Damen (categorie 1)
Jomijn van de Broek (categorie 2)
Bente van Kooij (categorie 3)

Zondag 7 september vindt de kwartfinale plaats op Manege Kraay in Nijkerkerveen. 

Alle Zitteamleden 2014 in hun gesponsorde ‘Source Leadership’ hoodie

Aanstaande zondag: Afsluiting Seizoen
Aanstaande zondag sluiten we het Arrêche seizoen af met een springwedstrijd en aansluitende 
BBQ. Het belooft een spannende wedstrijd te worden waarin de vaardigheidsproef weer 
onderdeel uitmaakt van het geheel. 35 combinaties schreven zich in voor dit uitdagende 
parcours. Voor de toeschouwers worden weer tribunes en catering in de buitenmanege 
opgebouwd om er een extra gezellige dag van te maken. De jeugd start om 10.00 uur 
gevolgd door de senioren en de BBQ. De prijsuitreiking vindt plaats rond 16.00 uur. Bent u 
er ook gezellig bij? 

Vermiste kleding?
Bent u een kledingstuk kwijt? Kijk dan eens op de kapstok naast de trap in de foyer. Kleding 
die lang blijft liggen, wordt uiteindelijk gedoneerd aan Humana of de kringloop.

•
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