EXTRA NIEUWSBRIEF HIPPISCH HATTEM MET BONI ACTIE EN
GEMEENTE KAMPIOENSCHAPPEN
24 september 2015

RIJVERENIGING HIPPISCH HATTEM FELICITEERT HAAR
KAMPIOENEN!
Zaterdag 19 september stond in het teken van de jaarlijks terugkerende Gemeentekampioenschappen, georganiseerd door Rijvereniging Hippisch Hattem.
Hevige regenval eerder in de week zorgde helaas voor flinke wijzigingen in het programma. Ook de
zaterdag begon slecht, maar halverwege de dag werd het gelukkig droog! Fijn voor de deelnemers én
voor de bezoekers die absoluut goed vertegenwoordigd waren! Hartelijk dank voor alle
aanmoedigingen!

Er kon door zowel wedstrijdruiters als niet-wedstrijdruiters worden deelgenomen aan het programma.
Deelnemers moesten woonachtig zijn in de gemeente Hattem of lid zijn van een
paardensportvereniging in Hattem. De dag begon met het verrijden van de dressuur, aansluitend
vond het springen plaats; onze parcoursbouwer Wichert Fikse had weer gezorgd voor een leuk
parcours. In de dressuur werd letterlijk het beste beentje voorgezet en dit resulteerde in de volgende
uitslagen voor de niet-wedstrijdruiters. Bij de pony's in de klasse B reed Eva Wolff met Jacqueline met
202 punten naar de 1e plaats. In de klasse L1 won Annika van de Vosse met Melody, met 191 punten.
Bij de paarden won in de klasse B/L1 Mariëlle Nieuwenhuis met haar paard Cooper (192 punten) en in
de klasse M won Damar van Dijk met Belandra Hollander (171 punten). Het springen bij de nietwedstrijdruiters was in goede handen bij Alexandra Snippen, zij stuurde Udayne foutloos door het
parcours en zorgde voor de snelste tijd bij de pony's. Bij de paarden was Kimberly Knol met Eunice de
sterkste in de strijd.

De wedstrijdruiters reden een officiële wedstrijd. De dressuur, klasse B, bij de pony's is gewonnen
door Louisa van der Velde met haar pony Tommy. Haar proef was goed voor 183 punten. De klasse
L1 categorie A/B is gewonnen door Desiree Agterhuis met Lizzy (178 punten) en de klasse L1
categorie C/D/E is gewonnen door Marri-lotte Dubbeldam met Calvina (190 punten)! Algemeen
dressuurkampioen bij de pony's mag zich noemen: Marri-lotte Dubbeldam! Het springen voor de
wedstrijdruiters bij de pony's in de klasse BB was helaas niet voor prijzen, maar Tonia Kroes en
Ramona van Riessen hebben hun uiterste best gedaan! In de klasse B categorie B reed Desiree
Agterhuis met Lizzy opnieuw naar een 1e plaats, wat ook gold voor Louisa van der Velde in de klasse
B categorie D/E. De klasse L/M is gewonnen door Julia Veth met Donee Ludine S, de klasse Z door
Kimberly Knol, maar ditmaal met haar pony Eleine. Kimberly werd tevens algemeen springkampioen
bij de pony's!

De wedstrijdruiters bij de paarden: Anouck van Blankers-van Pijkeren reed met Dream Time naar de
1e plaats met 186 punten in de klasse B. De klasse L1/L2 werd aangevoerd door Lorette Meijerink
met Frummel, zij reed een proef die goed was voor 203 punten. In de klasse M1/M2 is Melanie Mulder
met Extra-Utopia winnaar geworden, zij reed 190 punten bij elkaar. Algemeen dressuurkampioen bij
de paarden is Lorette Meijerink!
Het springen bij de paarden, klasse BB, was helaas niet voor prijzen, maar werd aangevoerd door
Robin Breunis. Robin reed ook in de klasse B naar de eerste plaats, om uiteindelijk algemeen
springkampioen bij de paarden te worden! Malou Haverkamp was iedereen te snel af in de klasse L.
Met haar paard Adolf wist ze foutloos het parcours rond te komen.

De dag resulteerde tenslotte in de Gemeentekampioenen. Degene met de hoogste score in zowel de
dressuur als het springen mag zich Gemeentekampioen noemen. Bij de pony's (niet-wedstrijdruiters)
is dit geworden: Anouk van den Hof met Hirondelle! Bij de wedstrijdruiters-pony's is dit geworden:
Lenore Gunnink met Komodo van Orchid's! En Gemeentekampioen bij de paarden is geworden:
Malou Haverkamp met Adolf!

Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan en er een sportieve wedstrijd van gemaakt. Hartelijk dank
voor alle deelname en met name dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingespannen om het
geheel in goede banen te leiden.
Zie voor de uitslagen de website van Hippisch-Hattem.
Het bestuur van Hippisch Hattem

BONI-ACTIE.
Acht weken lang van woensdag 30 september t/m dinsdag 24 november 2015 ontvangt u bij
iedere 10 euro een gratis sponsormunt en extra sponsormunten bij diverse actie-artikelen.
*uitgezonderd geneesmiddelen, slijterij- en tabaksartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, boeken,
telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en statiegeld
U kunt de sponsormunten doneren aan één van de deelnemende verenigingen door de
munten koker van uw favoriete vereniging te doen. Hoe meer munten hoe meer geld er in

de clubkas van uw vereniging terechtkomt. Doet uw club nu niet mee? Doneer dan de
munten in de koker van DE DRIEHOEKRUITERS!
OP 3 EN 30 OKTOBER STAAN LEDEN VAN ONZE PONYCLUB OP HET PARKEERTERREIN VAN
DE BONI! OOK GAAN ZIJ DE WINKEL IN OM MENSEN TE VRAGEN DE MUNTEN AAN ONZE
CLUB TE GEVEN.
Ook Sonja Steinz zal met enkele van haar pony’s hieraan meewerken. En het is voor de
deelnemers natuurlijk heel gezellig als er mensen langskomen om te supporten.

BLIJE MALOU.
Na de Gemeente Kampioenschappen op 19 september ontvingen we dit berichtje van een trotse
en blije Malou:
Af gelopen Zaterdag mee gedaan met de gemeentekampioen schappen hippisch hattem
Met de dressuur 2e prijs geworden met 187 punten en met het springen 1e prijs
En ik ben gemeentekampioen 2015 geworden

Dit is ook een sprong die bij echte winnaars hoort, Malou! Gefeliciteerd!

Kopy voor de volgende nieuwsbrief voor 15 oktober mailen naar j.m.meijerink@live.nl

