NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 20 SEPTEMBER 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van diverse paardensportsensaties. Het behaalde
kampioenschap in de finale van de FNRS Zitcompetitie, de SGW die voor de deur staat, het
escorteren van de Gouden Koets en de ‘Vermiste Van Binsbergen Bokaal’.

Kampioen na finale FNRS Zitcompetitie
Zaterdag 14 september vonden de halve finale en finale plaats van
de 10de editie van de ‘FNRS Zitcompetitie’ in Deurne. Dit voorjaar
stelde Manege Den Toom haar ST-Projects selectieteam van best
zittende ruiters samen. Bente van Kooij (16 jaar) wist zich samen
met Lilli Klyhn (10 jaar) na alle regioselecties te kwalificeren
voor deelname aan de halve finale. Dit jaar gingen in totaal 900
manegeruiters de strijd aan om de felbegeerde titel “Bestzittende
manegeruiter” te bemachtigen, maar de finale in de hippische

Kampioen Bente & knappe Lilli
met Anky & Imke

plaats Deurne was voor slechts 20 deelnemers weggelegd. De
halve finale werd door beide afgevaardigden van Manege Den
Toom goed verreden. Na een spannende uitslag van de halve finale
behaalde Bente van Kooij zelfs glansrijk de finaleronde. Hierin
liet zij uiteindelijk de laatste vier kandidaten in haar categorie
achter zich en won de gouden medaille, beker en een certificaat.
Onder luid applaus van het publiek, gejuich van de supporters
van ‘Manege Den Toom’ en een confettikanon reikten de grote
dressuurvoorbeelden Anky van Grunsven en Imke Schellekens
Bartels de prijzen uit. Met het behalen van deze eervolle titel
won Bente van Kooij bovendien een dag bij ‘Academy Bartels’
met privéles van topamazone Imke. Vanwege onze blijdschap
plaatsten wij eerder deze week een persbericht op de website van
regionieuwsblad De Kaap en delen dit bericht nu vol trots met u.

Lilli en Bente na de finale

Combidag telt ruim 30 inschrijvingen
Aanstaande zondag wordt de jaarlijkse Combidag verreden als voorbereiding op de SGW,
maar ook door deelnemers die dat vermoedelijk ooit ambiëren. Met ruim 30 inschrijvingen
wellicht een leuke gelegenheid om een kijkje te komen nemen dit weekend!

ST-Projects Samengestelde Wedstrijd
De voorbereidingen voor de SGW 2013 zijn in volle
gang en in vergevorderd stadium. Het belooft weer
een ouderwets spectaculaire

en multidisciplinaire wedstrijd te worden voor ruiters en

paarden. Uw bezoek en aanmoediging drijven hun prestaties vast en zeker tot ongekende
hoogte. Wij zien u dus graag volgende week op en rondom het manegeterrein!

Vacature: Assistent Rekenkamer SGW
Lijkt het u leuk om als eerste op de hoogte te zijn van de SGW uitslagen? Geeft u zich dan
op bij de organisatie van de SGW als assistent van de rekenkamer. In deze belangrijke
functie staat u de (nu nog) éénkoppige commissie bij door de dressuur, spring en cross
uitslagen voortvarend te berekenen en verwerken in Excel.

Opsporing Verzocht: Van Binsbergen Wisselbokaal
Elk jaar wordt een wisselbeker uitgereikt aan de beste volwassen manegeruiter in de
dressuur. Deze bokaal is een eerbetoon aan het geslacht Van Binsbergen. Evert en Piet
van Binsbergen hebben een leven lang in dienst gestaan van het paard. Evert (1881/1964)
heeft op Wittenstein in Zoelen zijn beroemde Wittensteiners gefokt. Paarden waarvan heden
ten dage nog nakomelingen worden geboren. Zijn zoon Piet (1917/1998) heeft tot aan
zijn pensionering verschillende functies bekleed binnen de paardenwereld en daarmee zijn
sporen verdiend. Als dank en waardering, voor wat zij voor het paard hebben betekend, is
deze bokaal in het leven geroepen. Echter, deze bijzondere bokaal is momenteel spoorloos.
Mocht u de laatste, trotse winnaar zijn van deze beker, maar heeft u deze nog in uw bezit
dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te laten weten.

Escorteren Gouden Koets
Waar de meeste paarden al kunnen schrikken van een
vallend blad, trotseren paard en ruiter tijdens de oefening
voor

Prinsjesdag

rookbommen

en

joelend

publiek.

De ruiters komen uit alle cavalerieregimenten van de
Koninklijke Landmacht. Veel van de ruiters zijn reservisten
die in het dagelijks leven iets heel anders doen. Samen
met hun beroepscollega’s oefenen ze meerdere keren per
jaar met de paarden. Onder hen bevond zich dit jaar ook
weer Arinco Roembeek, ons allen bekend.

Koude nachten, dekens op!

Arinco tijdens de traditionele
oefening op Scheveningen
Foto: Edith Winkler

Nu de nachten kouder worden, gaan de paardendekens er weer standaard op. Als u uw
paard in de box terugzet en de naverzorging is voltooid, vragen wij u de deken er als volgt
op te leggen: de paardendeken met beleid over de rug plaatsen, waarbij de voorzijde
ruimschoots over de schoft ligt zodat u de gespen voor de borst eerst kunt bevestigen.
Vervolgens trekt u de deken naar achteren, zet de buiksingels kruislings vast en haalt de
bilkoorden door elkaar heen (indien aanwezig). Bij het afhalen van de deken is het voor het
paard prettig als u de deken overal losmaakt en deze er van voren naar achteren aftrekt,
met de haren mee. Wij helpen u ook graag, alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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