NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 10 mei 2014
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.
MEI: de lentemaand waarin geurige bloesems langzaam plaats maken voor het frisse groen
en de oranjekoorts weer is gezakt. De komende weken organiseren we in samenwerking
met Arrêche weer een hoop gezellige, avontuurlijke en bijzondere actviteiten voor ieder
wat wils. Er zijn maar liefst 35 inschrijvingen voor de springwedstrijd, traditiegetrouw
wordt de dauwtraprit weer gereden, er ligt een gezamenlijk uitje naar de Internationale
Eventingwedstrijd in Maarbergen in de planning en we hebben een prachtige Pinkstertocht
met picknick in het vooruitzicht. In deze nieuwsbrief brengen we graag al deze evenementen
onder de aandacht, zodat u niks hoeft te missen.
Voor alle aankondigingen in deze nieuwsbrief kunt u zich inschrijven of om meer informatie
vragen via: info@manegedentoom.nl of de inschrijflijst op het bord!

Springwedstrijd zondag 25 mei
Zowel junioren als senioren hebben zich ingeschreven voor de eerste springwedstrijd van
dit jaar. Hoewel wij een ambitieuze rij-instelling toejuichen, staat deze wedstrijd in het
teken van: ‘meedoen is belangrijker dan winnen’ en is vooral bedoeld als een gezellige dag.
Deelnemers rijden 2 parcoursen waarvan de eerste een vaardigheidsproef is (zie FNRS Boek
VA2/VA3). Vroeger bekend als een Caprilli proef. Vervolgens wordt er een klassiek parcours
gereden. Uiteraard worden de proeven gejureerd, maar de beoordelingen zijn vooral gericht
op het verbeteren van persoonlijke prestaties als voorbereiding op de springwedstrijd eind
juni. ‘s Morgens rijden de junioren en in de middag zijn de senioren aan de beurt om hun
springlessen van het afgelopen jaar in praktijk te brengen. Gedurende de hele dag zijn er
hapjes en drankjes aanwezig. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken!

Voor dag en dauw te paard
Op donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) rinkelt de wekker voor de
dauwtrapliefhebber weer vroeg. Elk jaar is het weer een unieke ervaring
om voor dag en dauw te paard te gaan. Traditiegetrouw vertrekken we om
06.00 uur wanneer de zon opkomt, de vogels ontwaken en de reeën door
de dauwvelden en langs de bospaden trekken. Na kilometers door de frisse
natuur te hebben afgelegd, komen we weer om 09.00 uur terug op de manege
waar een luxe ontbijt met aardbeien en prosecco voor u klaarstaat.

Pinkstertocht met picknick
Voor de echte buitenrij liefhebber organiseren wij een 5 uur durende
Pinkstertocht te paard met een picknick. Om 10.00 uur vertrekt de
groep vanaf de manege. Halverwege stoppen we op een rustpunt
en staat er een heerlijke picknick klaar. Daarna vervolgen we de
tocht en rijden langs de mooiste plekjes terug naar de manege. Deze
bijzondere tocht valt op maandag 9 juni (2e Pinksterdag).

Rondleiding Eventingwedstrijd Maarsbergen
Op 25 mei organiseert Arrêche een bezoek met rondleiding langs de crosshindernissen
aan de SGW op het landgoed te Maarsbergen. Deze activiteit is toegankelijk voor iedere
liefhebber van de paardensport. Kinderen tot 14 jaar kunnen mee indien onder eigen
begeleiding. Vervoer is op eigen gelegenheid, maar deze mooie locatie is voor de meeste
van u gelukkig dichtbij. Aanvang is om 11.45 uur zodat de uitleg en rondleiding op tijd kan
beginnen. Er wordt een eigen bijdrage van € 5,00 euro gevraagd voor een gezamenlijk
drankje en hapje op het landgoed.

Zomercursussen jeugd
Vanaf 21 juli worden er zomercursussen gegeven. Tijdens deze 3-daagse cursus wordt
er 2 x een uur per dag paardgereden in een groepsles en leert uw kind de praktische
handelingen rondom het paardrijden in combinatie met wat handige theorie. De cursus is
van 10.00-17.00 uur en voor een heerlijke lunch wordt gezorgd. Voor meer informatie kunt
u een email sturen aan Frederik den Toom (info@manegedentoom.nl).

Harnachement: Hoofdstellen
Zorgvuldige omgang met het materiaal en de omgeving waarin u en/of uw kind rijdt, staat
bij ons hoog in het vaandel. Het naverzorgen van het paard, maar ook het netjes achterlaten
van het hoofdstel zorgt ervoor dat u niet opgezadeld wordt met de gebruikssporen van uw
voorganger. Wij vragen u vriendelijk om het hoofdstel op de juiste wijze terug te hangen
en het bit goed te reinigen en zo nodig het leer daarna droog te maken met de handdoekrol
naast de wasbak. Voor uitleg of hulp hierbij kunt u onze medewerkers altijd aanspreken.
Tip: hang het hoofdstel over uw schouder, pak vervolgens alle leertjes die uitkomen op de
bitringen bijeen met één hand zodat u met de andere hand het schuursponsje langs het bit
kunt boenen.
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