NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 10 januari 2014
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

2014. Het nieuwe jaar staat wereldwijd in het teken van de sport, zoals de Winterspelen
in Sotsji en het WK Voetbal in Brazilië. Manege Den Toom heeft haar voornemens om 2014
als het ‘Jaar van het Paard’ tot z’n recht te laten komen. Zo gaan we er alles aan doen om
onze titel ‘Best Zittende Manegeruiter’ te verdedigen in de FNRS Zitcompetitie, stellen wij het
welzijn van onze paarden (nog steeds) voorop, willen wij u inspireren door de paardensport te
combineren met culturele activiteiten en behouden wij een grote lesdiversiteit van dressuur
tot springen en van voltige tot zitles onder de veilige en verzorgde omstandigheden die u van
ons gewend bent.

Ruiterpaspoort voortaan voor iedereen verplicht
Manege Den Toom voldoet aan hoge (FNRS) kwaliteitseisen, zodat u verzekerd bent van
paardrijden op een leuke en veilige manier. Onderdeel hiervan is het hanteren van een
ruiterpaspoort. Vanaf februari stellen wij het bezit van een geldig ruiterpaspoort verplicht
voor al onze ruiters. Let op, een ruiterpaspoort is pas geldig als het een jaarzegel bevat.
Manege Den Toom stempelt de jaarzegel voor u of uw kind af.
Wij verzoeken:
- iedereen zonder ruiterpaspoort, dit aan te vragen met een pasfoto via Frederik den Toom
- iedereen met paspoort dat is aangevraagd bij een andere manege, dit aan ons te melden
- iedereen met paspoort te controleren of de jaarzegels en stempels zijn bijgewerkt

‘WarHorse’ in Carré: deadline inschrijven vervroegd
Inmiddels hebben wij de datum vastgesteld: donderdag 12 juni 2014. Na contact met Carré
blijkt dat de belangstelling zo groot is, dat wij de deadline voor het inschrijven vervroegen
zodat de kaarten z.s.m. besteld kunnen worden. Op de inschrijflijst staan momenteel
20 geïnteresseerden die wij persoonlijk benaderen om definitieve deelname wel/niet te
bevestigen. Als u ook mee wilt dan kunt u zich t/m aanstaande zondag opgeven via: info@
manegedentoom.nl. Daarna bestellen wij eenmalig de groepskaarten á 45,00 per stuk, 1ste
rang voor onze manegeklanten en verheugen ons op deze bijzondere voorstelling.

Afscheid Rondo
Rondo heeft onlangs een peesbeschadiging opgelopen en na
onderzoek door de dierenarts blijkt hij niet meer volledig te
kunnen herstellen. Zoals eerder in deze nieuwsbrief genoemd,
stellen wij het welzijn van onze paarden voorop. Dat houdt
helaas in dit geval ook in dat wij de bedroevende beslissing
hebben genomen om afscheid van hem te nemen en hem zijn
rust te gunnen. Wij danken hem voor zijn jarenlange trouwe
diensten.

Dressuurproeven: leer je theorie!
Voor de dressuurproeven aanstaande weekend zijn theorievragen onderdeel van de
dressuurproef en tellen dus mee in je persoonlijke protocol uitslag. Het theorie boek (‘Leer
pardrijden met plezier’) is verkrijgbaar bij ons en kost €15,00. Van zowel junioren als senioren
wordt de volgende theoriekennis gevraagd:
‘Leer Paardrijden met plezier’:
•

F2		

Bladzijde 7 t/m 56

•

F4		

Bladzijde 57 t/m 66

•

F6		

Bladzijde 67 t/m 90

•

F8		

Bladzijde 91 t/m 94

•

F10

Bladzijde 95 t/m 102

Voorselectie zitcompetitie
Zondag 2 februari is de voorselectie voor de FNRS Zitcompetitie. Uiteindelijk wordt er een
Manege Den Toom selectieteam geformeerd dat aan de regiofinales van de FNRS Zitcompetitie
zal deelnemen. Voordat het zover is, worden onze best zittende ruiters begeleid en voorbereid
door onze manege instructeurs, maar ook door Jarko Dun (paardenfysiotherapeut) en Jannet
van Wijk (fysiotherapeut gespecialiseerd op ruiters).

Verzoek: geen zadels op de grond
Het is ons opgevallen dat er zadels op de grond worden geplaatst tijdens het opzadelen. Ter
behoud van ons harnachement vragen wij u dit niet te doen.

Evenementen onder de aandacht:
•

Dressuurwedstrijd senioren		

zaterdag 11 januari (avond)

•

Dressuurwedstrijd junioren		

zondag 12 januari (gehele dag)

•

Voorselectie zitcompetitie		

zondag 2 februari

•

Paardenspelen en Jeugddisco

zaterdag 8 februari

•

WarHorse (in Carré)			

donderdag 12 juni 2014

•

Buitenrit met Rinske			

elke zondag van 10.00 - 12.00 uur

						

(wel van tevoren aanmelden s.v.p.)
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