NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 19 juli 2014
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

Springwedstrijd & afsluiting van het seizoen
De seizoensafsluitende springwedstrijd trok veel deelnemende junioren en senioren die een
vaardigheidsproef met aansluitend springparcours reden op zondag 6 juli. In de buitenmanege
stonden wederom diverse overkapte tribunes. De onderlinge sfeer was gezellig en Jolanda
en haar zus Helga zorgden voor de catering. Vooral in de tweede groep (70cm springhoogte)
bleek het vaardigheidsparcours een lastige opgave. Gelukkig werkte het weer mee en hielden
we het, ondanks de slechte weersvoorspellingen, toch droog. Patricia van den Boom was
creatief aan de slag geweest en had voor de nummers 1 van beide groepen (50cm en 70cm)
een oranje sjerp met emblemen gemaakt. Na de prijsuitreiking genoten zowel deelnemers
als toeschouwers van een heerlijke BBQ, verzorgd door het bestuur van Arrêche. Net nadat
de BBQ en de tent waren ingepakt, kwam het regenwater met bakken uit de hemel. De
uitslag van de wedstrijd volgt hieronder:
50cm								

70cm

1. Elvira van Doorn - Cantadou				

1. Amber Lamoré - Black Light

2. Julia Swart - Casper					

2. Emmelie Westerhof - Colombo

3. Sascha Heerikhuisen - Whisper			

3. Charline van Ommen - Whisper

De jarige Maaike van Kooij reed haar parcours ook binnen de top 3, maar werd bij afwezigheid buiten de
prijsuitreiking gehouden.

Nummer 1, 50cm: Elvira van Doorn +
Nummer 1, 70cm: Amber Lamoré

Bokaal voor Maartje van der Welle
Na de laatste dressuurwedstrijd van dit seizoen is
de ‘Van Binsbergen Bokaal’ weer uitgereikt. Een
aanmoedigingsprijs voor deelnemende senioren in de
dressuurwedstrijden. Dit keer ontving Maartje van der
Welle de prijs voor de hoogst behaalde punten van
alle dressuurwedstrijden tezamen in het afgelopen
jaar. Namens Manege Den Toom en Arrêche feliciteren
we Maartje nogmaals via deze weg. Het is leuk te
merken dat steeds meer senioren deelnemen aan de
dressuurwedstrijden. Dat is mede te danken aan uw
enthousiasme en de lekkere hapjes die het bestuur elke
keer na afloop klaar heeft staan. Wij hopen dat deze
gezelligheid en de bokaal voor iedereen een stimulans
blijft om deel te blijven nemen in het komende jaar.

Gonda van Binsbergen en Maartje
van der Welle

Samengestelde Wedstrijd 2014
Vrijwilligers gezocht
De commissie is alweer enige tijd bezig met de
voorbereidingen voor de SGW. Wel kunnen zij wat extra
hulp goed gebruiken zodra dit jaarlijks terugkerende
evenement bijna in zicht is. Iedereen kan zijn steentje
bijdragen:
•

Zo zoekt de commissie vrijwilligers die in het SGW
weekend willen helpen als hinderniscontroleur
bij de cross, ringmeester, schrijver bij de jury,
bouwers van het springparcours, mensen voor de
rekenkamer, etc.

•

Daarnaast is er ondersteuning nodig bij de bouw
van de crosshindernissen in het bos op donderdag
25 en vrijdag 26 september.

•

Tot slot zijn er de weekenden voorafgaand aan
de SGW en wordt hulp gezocht om hindernissen
en hout klaar te maken, in elkaar te timmeren en
paden gereed te maken.

Opgeven kan via: www.arreche.nl/sgw
SGW trainingen
Vanaf vrijdag 15 augustus starten de SGW trainingen.
Voor deelname aan de trainingen, mail naar:
info@manegedentoom.nl.
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De SGW poster 2014, ontworpen door
Jos Krediet. Op de afbeelding: Wim
Bierman, geschilderd door Chantal van
den Brink.

Rein, rein zullen onze stallen zijn
Inmiddels zijn wij weer begonnen met de jaarlijkse
grondige reiniging van alle stallen. De paarden zullen
niet altijd in hun eigen box staan. Onze excuses voor
eventuele hinder.

Theo en Rinske aan de slag

Paardennieuws
Momenteel zijn er twee paarden met blessures. Alana staat voorlopig in de wei om te
herstellen en LA gaat terug naar haar vorige eigenaar omdat zij een veulentje met haar
willen fokken.

Geboortebericht
Cornelia, Joan, Elisabeth van den Ouwelant, roepnaam Coco
Donderdag 17 juli 2014
Dochter van: Ewout van den Ouwelant en Vanessa Oostijen

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. Uiteraard wensen
wij iedereen een fijne vakantie toe!
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