
NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM ZOMEREDITIE 2015

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

Afsluiting Seizoen: Springwedstrijd & BBQ
De seizoensafsluitende springwedstrijd ‘Jumping de Paardenschuur’ trok dit jaar weer veel 
enthousiaste deelnemers op zaterdag 27 juni. De beginnende jeugd werd uitgebreid begeleid 
door Martijn van Kooij die hen de kneepjes van de voorbereiding t/m het springparcours 
wist bij te brengen. In de buitenmanege stonden tribunes en een bescheiden cateringpunt 
opgesteld. Voor het publiek vloog de tijd tijdens het aanschouwen van alle spannende 
sprongen, woeste weigeringen en bewegende balkjes. Net na de laatste deelnemer in de 
90cm baande de nostalgische geur van de BBQ zich een weg door de buitenmanege waarna 
aan de lange biertafels vooral de trek van het publiek werd gestild. Deelnemers hadden, 
gezien het tweede deel van de wedstrijd, nog even geen eetlust en bereidde zich voor op hun 
ronde in een progressief parcours. Ook hier werd het publiek getrakteerd op een spannend 
parcours met oplopend hogere hindernissen. De uitslag van de wedstrijd volgt hieronder: 

Klassiek:      Progressief: (oplopend hogere hindernissen)

Klassiek parcours 90cm: Joyce Visser  Progressief parcours 90cm: Frederik den Toom
Klassiek parcours 70cm: Glennys Baars Progressief parcours 70cm: Femke Oosterkamp
Klassiek parcours 50cm: Daniël Swart  (n.v.t. in 50cm)
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Beginnende jeugdspringruiters verkennen het 
parcours met Martijn van Kooij

Frederik den Toom feliciteert Daniël Swart met 
zijn 1ste prijs in de 50cm 
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3de Carousselwedstrijd junioren GROOT succes
Oefening baart kunst en dat heeft ons 12 koppige jeugdcarousselteam onlangs laten 
zien. Naast de wekelijkse carousseltraining beschikt ons team over een flinke dosis 
doorzettingsvermogen en ambitie. Slechts enkele maanden geleden wisten zij een vijfde 
plaats te bemachtigen bij hun tweede wedstrijd in Houten. In juni reden zij onder begeleiding 
van Marloes hun derde externe wedstrijd. Met 12 keurig getoiletteerde pony’s van onze 
manege, hun saamhorigheid en identieke carrouseltenue bleken zij onoverwinnelijk en 
behaalde de 1ste plaats! Afgelopen weekend organiseerden zij samen met het volwassen 
carousselteam een demonstratie waar het publiek erg van onder de indruk was. En alsof 
dat nog niet genoeg was, kwam daar direct  een sponsorspringwedstrijd  achteraan om geld 
binnen te halen voor het nog verder verbeteren van hun materialen en wedstrijden. Ver 
boven ieders verwachting haalden zij maar liefst €1000,- op en hadden mooie publieksprijzen 
in een loting! 

Vacature bar
De bar is voor velen een gezellige plek van samenkomst na afloop van een les of buitenrit. 
Eén van de bekende gezichten achter de bar is Jolanda Wouda. Zij heeft echter aangegeven  
per 1 augustus te stoppen. Daarom zoeken wij een opvolger voor 2 avonden in de week en 
af en toe een weekenddag of evenement. Bent u boven de 18 jaar, flexibel, secuur, gastvrij 
en wilt u ons barteam versterken? Dan horen wij dat graag! Wij hopen Jolanda nog vaak te 
zien, zowel te paard als aan de andere kant van de bar.

FNRS Zitcompetitie Regiofinale 2015 
Ons selectieteam voor de zitcompetitie ging op zondag 28 juni de uitdaging aan om onze 
eer en goede prestaties van voorgaande jaren hoog te houden in Woudenberg. Ook dit jaar 
mogen we weer heel tevreden zijn met de uitkomst. Onder belangstelling van onze trouwe 
supporters  reden de amazones hun FNRS zitproeven individueel tegen andere manegeruiters. 
Wij feliciteren maar liefst 4 meiden in 3 categorieën, zij gaan namelijk door naar de kwartfinale!

• Lise Maas (categorie 1)
• Merel Griffioen (categorie 3)
• Bente van Kooij + 
• Amber Lamoré (categorie 4)

  

FNRS Zitcompetitieteam - Selectie 2015
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Ook trots zijn we op onze kanjers die het 
net niet haalden.  Op zondag 6 september 
vindt de kwartfinale plaats bij ‘HC De 
Delft’  in Assendelft. Tot die tijd wordt 
er gewerkt aan het perfectioneren van 
houding, balans en een mooie, stralende 
glimlach. Wij houden u op de hoogte!  



Bokaal voor Maartje van der Welle & Isabelle van den Brink
Na de laatste dressuurwedstrijd van dit seizoen is de felbegeerde  ‘Van Binsbergen Bokaal’ 
weer uitgereikt door Gonda van Binsbergen. Een aanmoedigingsprijs voor deelnemende 
senioren in de dressuurwedstrijden. Het laatste half jaar hing er voortdurend een actuele 
tussenstand op het mededelingenbord, maar de laatste wedstrijd werd beslissend. Dit keer 
eindigde de uitslag in een ex aequo. Daarom ontvingen zowel Maartje van der Welle als 
Isabelle van den Brink de prijs voor de hoogst behaalde punten van alle dressuurwedstrijden 
in het afgelopen jaar. Namens Manege Den Toom en Arrêche feliciteren we hen nogmaals via 
deze weg. Wij hopen dat de gezelligheid en de bokaal voor iedereen een stimulans blijft om 
deel te blijven nemen aan de dressuurwedstrijden in het komende jaar. 
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Gonda van Binsbergen en 
Maartje van der Welle

Isabelle van den Brink ontving 
de bokaal later ook van Gonda

Ex aequo, de bokaal gaat 
naar beide amazones

ST-Projects Samengestelde Wedstrijd
Zoals u wellicht al hebt kunnen zien, hangen de 
posters voor de SGW 2015 alweer rondom de 
manege. Dit betekent dat de voorbereidingen al 
enige maanden in gang zijn en dat de SGW commissie 
na de zomer extra hulp van vrijwilligers goed kan 
gebruiken. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. U 
kunt denken aan een rol als hinderniscontroleur bij 
de cross, ringmeester, schrijver bij de jury, bouwer 
van het springparcours, catering, mensen voor de 
rekenkamer, etc. 

In augustus starten de crosstrainingen voor 
deelnemers. Hierover volgt binnenkort meer 
informatie. De inschrijvingen voor deelname 
lopen inmiddels goed. Opgeven als vrijwilliger of 
inschrijven als deelnemer kan beide via: www.
arreche.nl/sgw. 



Zomercursussen jeugd
Half juli zijn er 3 zomercursussen voor de jeugd. Tijdens deze 3-daagse cursussen wordt 
er 2x een uur per dag paardgereden in een groepsles en leert uw kind de praktische 
handelingen rondom het paardrijden in combinatie met wat handige theorie. Inmiddels 
zitten alle cursussen vol, maar volgend jaar bieden we weer diverse zomercursussen aan.

Geboortebericht
Roepnaam: Kris
Donderdag 9 juli 2015
Dochter van: Renate Zumbrink en Remco Eijssen

Zomervakantie: geef uw afwezigheid tijdig aan
Verheugd u zich al op uw welverdiende vakantie? Inmiddels zijn hier al enige paarden naar 
de wei voor hun zomerverblijf, maar de meeste paarden zullen zich de komende weken 
bezig houden met de reguliere en aangepaste lessen, zomercursussen, zitlessen en krijgen 
lekker wat extra aandacht van onze trouwe vakantievierende (jeugd)ruiters. Tijdens de 
zomervakantie werken wij volgens zomerrooster,  geef dus graag uw afwezigheid tijdig aan, 
zodat wij hier rekening mee kunnen houden in het plannen van de lessen. Dit kan zowel 
per email als op het formulier bij de lessenaar. Uiteraard wensen wij iedereen een fijne 
vakantie toe!

Evenementen in September:
De maand zal beginnen met een Openingsactiviteit voor Arrêche leden. Het kandidaat 
bestuur organiseert een spetterende opening van het nieuwe seizoen. De invulling blijft nog 
even een verrassing. Ook vindt de Algemene Leden Vergadering plaats waarin reguliere  
bestuurlijke zaken worden behandeld, maar ook het kandidaat bestuur wordt voorgesteld 
en het lustrumprogramma wordt gepresenteerd! Verder kunt u weer rekenen op de jaarlijks 
terugkerende Combidag waarop zowel dressuur als springparcoursen worden gereden. Een 
week later volgt de ST-Projects Samengestelde Wedstrijd 2015. 
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P’Art
In vorige edities waren het vooral bekende 
schilderwerken die in deze rubriek onder 
de loep werden gehouden. Deze keer is 
de keuze gevallen op een minder fameus 
kunstwerk. Een blikvanger op de Brink in 
Baarn is het Bronzen Paard van beeldhouwer 
Pieter d’Hont, dat in 1983 werd onthuld. Dit 
kunstwerk herinnert aan de drinkbak voor 
paarden die in vroeger tijden op de Brink 
stond. Het paard is nieuwsgierig en toch 
op z’n qui-vive, voor velen een herkenbaar 
beeld bij paarden. Het Bronzen paard, Baarn (Pieter d’ Hont, 1983)

Nieuwsgierig en toch op z’n qui-vive.
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