NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 8 OKTOBER 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.
ST-Projects Samengestelde Wedstrijd
Zaterdag 28 en zondag 29 september stonden in
het teken van de ST-Projects Samengestelde
Wedstrijd 2013. Bijna 60 combinaties kwamen
aan de start in de twee verschillende rubrieken
B en L. Het jaarlijks terugkerende evenement
startte met de dressuurproef, gevolgd door een
kilometers lange spectaculaire cross door het bos
die werd afgelegd over natuurlijke hindernissen van
boomstammen, houten tonnen, greppels en riet.
Zondag trok als vanouds veel toeschouwers die
langs het crossparcours te vinden waren. Gehuld
in herfstbestendige kleding genoot één ieder van
een prachtige nazomerse dag waarin de diverse
facetten van de paardensport centraal stonden.
Tenslotte werd het springparcours verreden in een
gezellige ambiance. Zaira van Vliet presteerde op
alle onderdelen het beste met het paard VIP en won
de wedstrijd met een wisselbeker. Met dank aan vele
vrijwilligers, Landgoed Den Treek en de sponsors

Winnares Zaira van Vliet op paard
VIP neemt 1ste prijs in ontvangst van
Herbert Rensen (directeur ST-Projects)
en Frederik den Toom.

kan er weer terugkeken worden op een succesvol
evenement. De uitslagen en een ‘On Board Video’
van de cross (by Jos Krediet) zijn te vinden op:
www.arreche.nl/sgw.

Manege Den Toom in de Media
Vanwege de FNRS Zitcompetitie 2013, waar Bente van Kooij als best zittende ruiter het
kampioenschap opeiste en de onlangs verreden SGW, zijn er diverse persberichten in de
regionale krant ‘De Kaap’ gepubliceerd.

Tips dressuurwedstrijd 20 oktober 2013
Onder de inschrijvingen doen ook deelnemers mee die voor de eerste keer een F-proef
gaan rijden. Voor hen zetten wij wat tips op een rijtje. Ten eerste staat plezier met je paard
voorop, dus geniet en laat dat zien aan de jury! Ter voorbereiding raden wij je aan om de
proef goed door te lezen (versie A van de F proeven) en te kijken naar andere deelnemers
op de wedstrijddag. Voor de F2, F4 en F6 proef wordt ook een theorie examen afgelegd aan
de wedstrijdtafel in de foyer. Hiervoor kan je een FNRS theorieboek kopen via de manege
(€15,00). Ook wordt een wedstrijdtenue gewaardeerd, vragen wij je om je ruiterpaspoort
mee te nemen (tenzij die nog in aanvraag is) en ben je ruim een uur van tevoren op de
manege om je paard en jezelf voor te bereiden. Vooraf kan je via de startlijst zien hoe
laat je aan de beurt bent. Heb je nog belangrijke vragen, stel ze dan gerust in je komende
lesuur. We wensen iedereen veel succes!

Mini cross in de herfstvakantie
Speciaal voor onze kleine ruiters wordt er in de herfstvakantie een
crosscursus georganiseerd (deelname tot 14 jaar). Op dinsdag,
woensdag en donderdag krijg je 1,5 uur springles en op vrijdag
wordt er een crossparcours in de buitenmanege uitgezet met
natuurlijke hindernissen. Binnenkort hangt er een inschrijflijst op
het activiteitenbord, maar ook per e-mail (info@manegedentoom.
nl) kan je je belangstelling alvast aangeven.

Zondagen
De bossen kleuren weer rood, oranje, geel en groen en de aardse herfstgeuren dampen
uit de grond. Wij horen het graag als u zich wilt aanmelden voor de BOSRIT met Rinske
(zondagen 10.00-12.00 uur). Op zondagochtend om 09.00 uur start weer de SPRINGLES
voor springruiters met basiservaring. Heeft u interesse om met regelmaat in deze groep
mee te rijden, stuur ons dan een email: info@manegedentoom.nl.

Ruiterpaspoort: aanvragen of laten stempelen
Het ruiterpaspoort wordt verplicht gesteld voor iedere ruiter op onze manege. Wij vragen
iedereen die nog geen paspoort heeft deze aan te vragen, dit kan bij Frederik den Toom. Vanaf
het eerste verlengingsjaar krijgen bezitters van een ruiterpaspoort een zegel toegestuurd.
Wij vragen u om deze door ons te laten stempelen zodat uw paspoort geldig blijft. De
voordelen van een ruiterpaspoort zijn: aanvullend verzekerd voor ongevallen, automatisch
lid van de KNHS, kortingen bij diverse ruitershops, ieder kwartaal een magazine en u kunt
hiermee deelnemen aan dressuurwedstrijden en u zo blijven ontwikkelen als ruiter.

Korte mededelingen
•

Nu de nachten kouder worden, vragen wij u vriendelijk om uw paard goed na te verzorgen
en de deken erop te leggen als u uw paard terugzet in de box.

•

De vermiste Van Binsbergen Wisselbokaal is gevonden!

•

Let op: afmelden kan nog steeds alleen kostenloos worden doorgevoerd als dit 24 uur
voor de lestijd wordt doorgegeven.
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