
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM SEPTEMBER 2015

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

De laatste nieuwsbrief dateert uit de maand van de klaprozen en korenbloemen. Inmiddels 
bungelen zwarte bramentrossen aan de struiken, vonden er drie overvolle zomercursussen 
plaats voor de jeugd, zijn alle stalboxen grondig gereinigd en de SGW crosstrainingen in 
kleine groepjes sinds enkele weken weer gestart. Paardrijlessen draaien weer op volle toeren 
en er wordt momenteel druk gepuzzeld om alle jeugdruiters naar wens te plaatsen binnen 
alle nieuwe les -en sportschema’s. 
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Algemene Ledenvergadering - vrijdag 4 september
Het interim-bestuur van Arrêche heeft zich samen met het 
kandidaatbestuur ingespannen om een (belangrijke) algemene 
ledenvergadering voor u te beleggen. De agendapunten en stukken 
heeft u inmiddels ontvangen in uw mailbox. De avond wordt, naast de 
formele agendapunten, aangekleed met een fotopresentatie van het 
afgelopen jaar alsmede een vooruitblik op het komende lustrumjaar. 
Uiteraard ontvangen we u met koffie en taart en hopen op uw komst. 

Verandering Manege Den Toom
Na rijp beraad hebben Theo en Frederik besloten 
de samenwerking op de Drift te beëindigen. De 
komende tijd zal Frederik overigens nog gewoon 
aanwezig zijn, maar hij zal zijn rol binnen de 
manege afbouwen en zijn taken in de komende 
periode overdragen. 

Theo zal de manege met Louis en alle medewerkers 
voortzetten zoals hij dat voorheen ook gedaan 
heeft. Manege Den Toom blijft zich uiteraard 
optimaal inzetten om uw rijplezier onveranderd te 
continueren!



Dressuurwedstrijden - 12 en 13 september
De strijd om stempels, promotiepunten, rozetten en de eerste schreden richting de nominatie 
voor de dressuurbokalen gaat medio september weer van start. Voor velen ook een manier 
om gewoon ervaring op te doen of ouders en partners trots hun dressuurvorderingen te 
tonen. Wanneer u nog nooit heeft deelgenomen aan een dressuurwedstrijd, overweeg dan 
eens om andere prioriteiten of mogelijk faalangst opzij te zetten. Deelnemen is namelijk een 
leuke en gezellige manier om serieus bezig te zijn met de paardensport binnen de veilige 
muren van uw vertrouwde manege! Meedoen is belangrijker dan slagen. De inschrijflijsten 
hangen op het Arrêche bord.

Combidag: Dressuur en Springen - 20 september
Zondag 20 september wordt de jaarlijkse Combidag verreden ter voorbereiding op de SGW, 
maar staat ook open voor alle andere deelnemers die zowel hier als elders zijn opgeleid tot 
allrounders. Van 09.00-16.00 uur nodigen we u van harte uit om plaats te nemen op de 
tribunes om onze deelnemers te aanschouwen en aan te moedigen. Er is catering aanwezig 
nabij de tribunes. Het aantal inschrijvingen loopt al voorspoedig, maar kan nog steeds via de 
inschrijflijsten op het Arrêche bord.
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Samengestelde Wedstrijd 2015
Op zaterdag 26 en zondag 27 september organiseert Arrêche 
haar jaarlijkse Samengestelde Wedstrijd. De voorbereidingen 
zijn al flink op gang en ook de eerste deelnemers hebben 
hun weg naar het inschrijfformulier al weten te vinden. Maar 
zonder vrijwilligers zou het allemaal niet mogelijk zijn. Dus 
wilt u een bijdrage leveren door te helpen bij een van de 
evenementen, meld u alvast aan! En bent u niet zo ervaren 
met paarden, maar wilt u wel graag meehelpen? Voelt u zich 
van harte welkom en we vinden een taak die bij u past! Ook 
verzorgen we een instructie- en uitlegbijeenkomst voor de 
hinderniscontroleurs op zaterdagmiddag 26 september.  

Hindernis maïsveld 2014

FNRS Zitcompetitie - zondag 6 september
Op zondag 6 september vindt de kwartfinale plaats bij 
‘HC De Delft’  in Assendelft. Lise Maas, Merel Griffioen, 
Bente van Kooij en Amber Lamoré wisten zich na 
de regiofinale in Woudenberg te kwalificeren voor 
deelname aan de kwartfinale. Zij trainen elke week in 
de hoop op een plaats in de halve finale. Hoe meer 
supporters hoe gezelliger de dag dus kom gerust een 
kijkje nemen! Adres: Hippisch Centrum De Delft, Akere 
6A, Assendelft. 

4 meiden gaan door naar kwartfinale



                                                                                                                      

 (tekst Nieuwsbrief: Charline van Ommen)
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Dressuur, Cross en Springen
Zaterdag 26 september wordt een begin gemaakt met 
de dressuur. Daarna is het tijd voor de postinstructie. Op 
zondag 27 september wordt er vanaf 8.00 uur gedressuurd, 
aansluitend is de cross en als afsluiting het springen. 
Dressuur en springen vinden plaats op het terrein van 
Manege Den Toom en de cross nabij en rond het maisveld 
op stapafstand van de manege. Houd voor de route en 
aanvullende informatie de website in de gaten.

De SGW ’15 wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor 
ST-Projects, waarvoor hartelijke dank.

Inschrijven en programma
Inschrijven kan alleen via de website. Op de website www.
arreche.nl/sgw treft u het inschrijfformulier, het programma, 
reglement en de te verrijden dressuurproef.

Jomijn v/d Broek op Wendy 2014

Poster door Jos Krediet


