
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 7 FEBRUARI 2014

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

Selectie ‘SL-Zitteam’ 2014
Afgelopen zondag was weer een spannende dag voor de bijna 30 deelnemers van de selectie 
voor de FNRS Zitcompetitie. De afgelopen maanden hebben zij elke zondag zitles gehad om 
uiteindelijk een plekje te bemachtigen in het ‘Source Leadership Zitteam’ van Manege Den 
Toom. Er zijn 4 categoriën waarin elk 3 leden en 1 reserve ruiter zijn geselecteerd. Tijdens 
de selectiewedstrijd werd in groepjes van 4 combinaties tegelijkertijd een zitproef gereden 
in de binnenmanege. Elke deelnemer reed op verschillende paarden en werd vervolgens 
door een externe jury beoordeeld. In sommige categoriën was het voor de jury erg moeilijk 
om een keuze te maken aangezien het niveau hoog en vrijwel gelijk was. Wij bedanken alle 
deelmemers die niet door zijn gegaan voor hun inzet en moed en hopen jullie volgend jaar 
weer terug te zien in een nieuwe ronde. Gesponsord door ‘Source Leadership’ (van Wim 
Bierman) zullen onderstaande Zitteamleden met hun instructeurs de komende maanden 
toewerken naar de regiofinale op 22 juni in Bunschoten.

Het ‘SL-Zitteam’ 2014 bestaat uit:
Categorie 1:   
Lilli Klyhn   
Lisa Damen
Frederique Bierman
R: Isabelle Slijkerman    

Categorie 2:   
Floortje Bosma
Jomijn van de Broek
Emma van Riessen
R: Sascha Heerikhuisen

Categorie 3:   
Amber Lamoré  
Bente van Kooij
AnneSofie Bierman
R: Alexandra Smits

Categorie 4:    
Maartje van der Welle
Marny Bracht
Charline van Ommen
R: Elena Liskova

Jeugd Springcursus 18 februari - 21 februari
Speciaal voor onze junior ruiters wordt er in de voorjaarsvakantie 
een springcursus georganiseerd (deelname tot 14 jaar). Op 
dinsdag, woensdag en donderdag krijg je 1,5 uur springles en 
op vrijdag wordt er een springparcours in de binnenmanege 
uitgezet. Vanaf deze week hangt er een inschrijflijst op het 
activiteitenbord, maar ook per e-mail (info@manegedentoom.nl) 
kan je je deelname alvast aangeven. 



Dressuurproeven 8 en 9 maart
Voor iedereen die structureel bij Manege Den Toom rijdt, wordt er een dressuurwedstrijd 
georganiseerd door Arrêche op zaterdag 8 maart (senioren) en zondag 9 maart (junioren). 
Op het bord hangen de inschrijflijsten die al aardig vol beginnen te lopen. Enkele 
wetenswaardigheden en tips voor deze dressuurproeven: Vraag tijdig je FNRS Ruiterpaspoort 
aan of zorg dat deze geldig is voor aanvang van de wedstrijd. Lees je proef ruim van tevoren 
goed door. Mocht je dan nog vragen hebben dan kan je die aan je instructeur stellen en 
zo nodig oefenen. Dit keer gaat het om ‘versie A’ van de proeven. De startlijsten zijn voor 
aanvang te bekijken op www.arreche.nl. Voor bepaalde dressuurproeven zijn theorievragen 
onderdeel van de proef en tellen dus mee in je persoonlijke protocol uitslag. Het theorieboek 
(‘Leer paardrijden met plezier’) is verkrijgbaar bij ons en kost €15,00. 

Evenementen: voor al deze activiteiten kunt u zich inschrijven 
Paardenspelen en Jeugddisco zaterdag 8 februari
Jeugd Springcursus   dinsdag 18 februari - vrijdag 21 februari
Dressuurwedstrijd senioren  zaterdag 8 maart (avond) 
Dressuurwedstrijd junioren  zondag 9 maart (gehele dag)
Carnavalsrit (thema après ski) zondag 2 maart 15.00-18.00 uur incl. stamppot
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Afscheid Billy
Billy heeft onlangs weer blessures opgelopen en na onderzoek 
door de dierenarts bleek hij dit keer niet meer te kunnen 
herstellen. Wij hebben de zeer bedroevende beslissing moeten 
nemen om afscheid van hem te nemen. Wij danken hem voor 
zijn jarenlange trouwe diensten en fijne buitenritten. 

Ook zonder paard goed in het zadel 
Wij willen graag dat u ook goed in het zadel zit buiten het 
manegeterrein. Daarom zijn er vanaf vandaag mooie Manege Den 
Toom fietszadelhoesjes verkrijgbaar (€3,00 p/st), vraag ernaar bij 
één van onze medewerkers! 

Manege Den Toom Smartphone Case
Vanaf heden zijn er ook smartphonehoesjes zoals op de afbeelding 
te bestellen. Er kunnen hoesjes met dit ontwerp worden besteld 
voor: Apple, HTC, Samsung, Blackberry, Nokia, Sony, Huawei 
en LG.  In het bordeaux rode bordje kan een persoonlijke tekst 
worden opgegeven, zoals een naam, geluksgetal, etc. De hoesjes 
kosten €20,00 per stuk. 

Billy


