NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM Februari 2015
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte van
enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

Carnavalsrit: Hippies on Horses
Carnaval roept bij menigeen het beeld op van
uitgedoste zuiderlingen die zich laven aan liters
bier en in polonaise van kroeg tot kroeg hossen.
Ook wij hebben als Hippies gehost...door de
bossen. Kijkend door de roze brillen veranderde
ons bos voor even in ‘Wood’stock. De frisse wind
‘blowde’ al snel een wapperend kledingstuk af,
maar zorgde verder niet voor ongemakken. De
geestverruimende ervaring was simpelweg te
vinden in het prachtige voorjaarsweer, zodat de
groep onder begeleiding van opper-hippie Rinske
optimaal kon trippen. Paddo’s waren niet meer te
vinden in het bos dus er werd een traditionele
borrelstop georganiseerd. Na afloop kwamen alle
Hippies happy van hun paard af.

Erica de Loos op Petit Gris

Paardenspelen & Jeugddisco
Petit Arrêche heeft zichzelf begin februari weer overtroffen door een dag vol geslaagde
jeugdactiviteiten te organiseren. In de binnenmanege was een sportief spelletjesparcours
uitgezet. Diverse verkleedde jeugdteams namen het tegen elkaar op door het verbreken
van tijden en andere gevestigde records. Na deze funronde volgde er nog een parcours te
paard waarbij vooral behendigheid een rol speelde. Het winnende team bestond uit de felroze
Madelien Buttner, Veronique Schütz en Juliëtte Bierman onder begeleiding van Marloes.
Alle deelnemers konden zich vervolgens te goed doen aan een welverdiende maaltijd in de
foyer. Niet lang daarna werden de verkleedkisten tevoorschijn getoverd. Het thema voor
de aansluitende disco was namelijk: Griezelen. Dracula tanden, schotwonden, wandelende
skeletten, niets was te gek. De DJ draaide muziek tijdens een massale stoelendans en liet de
voetjes van de vloer gaan.

Het winnende team

De jongens

De Pipi Langkousen

Oproep: Bestuurs -en Commissieleden Arrêche
Het interim bestuur is inmiddels voortvarend aan de slag gegaan met het organiseren van
de geplande evenementen. Zij hebben tijdens de laatste ledenvergadering aangekondigd
dat zij op zoek gaan naar permanente leden voor het bestuur en de commissies. Het 5
koppige bestuur zal zich vooral richten op bestuurlijke taken. De commissies (3-6 leden)
zijn zelf verantwoordelijk voor het succesvol organiseren van evenementen. Het bestuur is
ondersteunend aan de commissies en zullen de voorwaarden creëren zodat de commissies
succesvol evenementen kunnen organiseren. De commissies waar zoal leden voor worden
gezocht zijn: wedstrijdcommissie, recreatiecommissie, funcommissie en lustrumcommissie.
Bent u iemand die zich betrokken voelt met de vereniging en de manege, bestuurlijke ervaring
(met verenigingen) heeft, graag hippische evenementen organiseert, over passie, energie
en verbindend vermogen beschikt, en/of regelmatig aanwezig is op de manege? Dan horen
wij heel graag of u zich wilt gaan inzetten voor één van bovenstaande rollen. Het idee achter
deze vernieuwde verenigingsconstructie is een prettige “werkdrukverdeling” zodat we een
bruisende rijvereniging behouden zonder dat er teveel op dezelfde leden terecht komt. Er
hebben zich al wat mensen opgegeven, maar zonder voldoende actieve leden kunnen we
onze rijvereniging niet draaiende houden dus we hopen op veel enthousiaste reacties. U
kunt zich voor 15 maart opgeven via info@arreche.nl. Hierna gaat het interim bestuur een
poging doen om een bestuur en commissies te formeren. Als u nog vragen heeft, kunt u ze
rechtstreeks stellen bij Wim Bierman of Martijn van Kooij, of via info@arreche.nl.

Dressuurwedstrijden 7 en 8 maart
Voor iedereen die structureel bij Manege Den Toom rijdt, wordt er weer een dressuurwedstrijd
georganiseerd door Arrêche op zaterdag 7 maart (senioren) en zondag 8 maart (junioren).
Op het bord hangen de inschrijflijsten die al aardig vol beginnen te lopen. Ook de
seniorenwedstrijd beloofd een gezellige, drukke avond te worden met nu al een verdubbeling
van het aantal deelnemers! Vergeet niet te checken of je ook een theorie gedeelte moet
afleggen. Inschrijven kan nog steeds. De startlijsten worden uiterlijk 1 week voor aanvang
bekend gemaakt op www.arreche.nl.

Mini Caprilli: 22 maart
Deze nieuwe jeugdactiviteit vervangt het jaarlijks terugkerende ‘Den Toom’s Beauty’, maar is
nog steeds gericht op onze kleine jeugdruiters. Dat wil zeggen: beginnende jeugd springruiters
(ca. 8-12 jaar) die deelgenomen hebben aan minimaal 1 springcursus en mogen meedoen
van hun instructeur. Het gaat hierbij om een dressuurproef waarbij je tijdens de proef ook
een aantal hindernissen moet nemen. Het wordt gezien als overgang van de dressuur naar
het springen. De inschrijflijst komt binnenkort te hangen op het bord.

P’Art: Late Rembrandt
Voor het eerst is een tentoonstelling gewijd
aan het late werk van één van de allergrootste
schilders van ons land: Rembrandt. Meer dan
100 schilderijen uit 35 collecties vanuit de
hele wereld zijn te zien in de tentoonstelling
Late Rembrandt in het Rijksmuseum.
Ruiterschilderijen

horen

bij

vorsten

en

heersers. De ware heerser was te herkennen
aan zijn kunst het paard onder bedwang
te houden. In de Hollandse schilderkunst
kwamen deze in Rembrandts tijd nauwelijks
voor.

Tijdens

zijn

onstuimige

start

als

portretschilder verdiende hij er een vermogen
mee. Maar snel daarna maakte hij lange
tijd nauwelijks portretten. Ingegeven door
financiële nood werd de late Rembrandt weer
actief binnen dit genre. Zoals we Rembrandt
kennen deed hij dit op zijn eigen manier.
Op het Ruiterportret van Frederick Rihel

Ruiterportret van de rijke bankier Frederick Rihel
(1621-1681). Late Rembrandt.

wordt een zogenaamde levade uitgevoerd, een ogenschijnlijk moeiteloze maar uiterst
moeilijke beweging voor zowel de ruiter als het paard. Een geoefend paard kan deze houding
slechts een seconde of 5 vasthouden. Door deze beweging uit te voeren laat de ruiter zien
dat hij de rijkunst tot in de puntjes beheerst, wat symbool staat voor zijn uitmuntende
leiderschapskwaliteiten.

(tekst: Charline van Ommen)
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