
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 6 juli 2013

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

50cm (pony’s):   50 cm (paarden): 90cm:
1) Linda Turkesteen  1) Bo Hofman  1) Wim Bierman
2) Jomijn van den Broek  2) Lisa Damen  2) Hanno Riedlin
3) Isabelle Slijkerman  3) Lisanne Vermeer 3) Anne Sophie Bierman

Foto’s zijn te vinden op de Arrêche website met dank aan Benno Rensing. 

Afscheid Geanne
Na 2 jaar dienstverband heeft Geanne gisteren haar laatste werkdag gehad, wij 
wensen Geanne veel succes met het vervolgen van haar leer/werktraject. Vanaf 8 
juli verwelkomen wij Martine van Harberden, zij komt ons team op diverse vlakken 
versterken. 

Certificaat Buiten Rijden start in de week van 22 juli! 
De eerste cursusweek begint op maandag 22 juli. Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 16.00 
uur. Vanaf heden kunt u zich via het formulier op het prikbord inschrijven. Minimaal niveau 
gevraagd van F4. Kosten 175,= incl. praktijk -en theorie uren, een leerboek en examen. 
Doorgang vindt plaats bij minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers.

Springdag
Op zondag 23 juni jl. vond de springdag plaats. 
Ruiters in alle leeftijden trotseerden 9 hindernissen 
in 2 verschillende rubrieken van 50 (pony’s en 
paarden) en 70 cm in de buitenmanege. Gelukkig liet 
het publiek zich niet verjagen door wat regenbuien, 
werden er maar weinig balken afgereden en was 
het aantal weigeringen gering. De jury beoordeelde 
de prestaties daarnaast op basis van stijl. Tot slot 
werd de barrage in de 70 cm gereden op tijd. Dit 
resulteerde in de volgende uitslag: 



Zitlessen starten in de week van 5 augustus!
Maandag 5 augustus t/m vrijdag 9 augustus worden er van 11.00-12.00 speciale zitlessen 
gegeven voor diegenen die hun zit en balans willen verbeteren. Vanaf heden kunt u zich via 
het formulier op het prikbord inschrijven. Kosten: 5 knippen van de kaart.   

Paardenkanjer van het jaar
Ben jij 14 jaar of jonger en een echte paardenfan? Doe dan mee met de 
verkiezing ‘Paardenkanjer van jaar’ en maak kans op een gaaf prijzen
pakket. Upload de grappigste foto van jou en je lievelingspaard/pony via 
www.paardenkanjer.nl  en geef vervolgens in 1 zin aan waarom jij de 
paardenkanjer 2013 bent. 

Vrijwilligers SGW
Wilt u onderdeel zijn van het grootste evenement van het jaar? De organisatie van 
de Samengestelde Wedstrijd in september stelt alle hulp nog steeds erg op prijs. Alle 
beetjes helpen, met een dagdeel hulp is de organisatie al ontzettend geholpen. Voor 
inschrijfmogelijkheden en meer informatie: www.arreche.nl/sgw.

Theorievragen bij F-proeven
Omdat de theorie ook een belangrijk onderdeel is bij het afleggen van een F-proef,  wijzen 
wij iedereen op het belang hiervan. Het FNRS handboek “leer paardrijden met plezier’ is te 
koop voor €15,00 op het kantoor van de manege.   

Afwezigheid graag melden
De zomervakantie staat voor de deur, geef graag uw afwezigheid tijdig aan. Uiteraard 
wensen wij iedereen tijdens zijn/haar afwezigheid een fijne vakantie toe.
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