HIPPISCH HATTEM______
NIEUWSBRIEF NOVEMBER DECEMBER 2015

GEBOREN
Liefde
Zo’n klein woord
om alles te zeggen
Welkom in ons midden

Benja Dirksen
Benja is geboren op 10 oktober 2015
Om 22.30 uur en weegt 4260 gram
Berhard Dirksen & Annet de Vries
Hoenwaardseweg 11A, 8051 SH Hattem
Voor bezoek graag even een belletje:
06-52 06 15 83
Bernhard en Annet, van harte gefeliciteerd met jullie dochtertje! Een hele goede tijd als
gezinnetje toegewenst van de leden, vrienden en bestuur van Hippisch Hattem. Jullie kaartje
heeft op het prikbord in de manege gehangen, dus al is de nieuwsbrief wat laat, dit mooie
bericht hebben we zo al eerder bekend kunnen maken.

SGW.
Hallo leden!
Wij drieën hebben zaterdag de 17e mee gedaan met onze mooie cross. Misha en Elke hebben
gestart in de klasse L en Celeste in de klasse B paarden. En we kunnen jullie zeggen, we hebben
alle drie genoten!

Celeste was als eerste aan de beurt.
Zij mocht de spits afbijten van ons
drie en zelfs van de hele dag! Eerst
de spring ring in waar ze al aardig
zenuwachtig voor was. Gelukkig kan
Celeste op haar trouwe Ucello
vertrouwen en kwamen ze foutloos
rond! Toen ging de cross van start.
Daarvoor was ze nog veel
zenuwachtiger. Maar ze hebben
goed getraind en zagen het zitten.
Helaas ging het bij het water even
mis maar hebben ze toch heel knap
de cross uit gereden én een
winstpunt behaald!

Daarna was het de beurt aan Elke om als een
van de eerste te starten in de klasse L
paarden. In de ochtend had ze al dressuur
gereden op een bar slechte bodem. Toch nog
184 eruit kunnen slepen dus tevreden. De
cross kreeg nog een wijziging omdat er op 1
plek te veel water lag om een goede bocht te
kunnen maken. Dit vond Elke niet heel erg
want tegen die trakhener keek ze wel een
beetje op. Vol goede moed gingen ze het
spring parcours in. Haar trainster Alice NaberLozeman was er om haar te coachen. Fijn als
er iemand is die even meehelpt met los rijden.
Het spring parcours ging super, tot hindernis
8... een dubbel waarop het soms nog wel eens
mis ging. Maar nu gingen ze foutloos rond en
Elke dacht dat ze klaar was. Ineens riepen
mensen 'je moet nog naar 9!!’

Helaas moest ze een volte maken en dus alsnog 4 strafpunten. Beetje dom maar gelukkig kon ze
er om lachen. De cross ging fantastisch. Helaas moesten ze wel een weigering incasseren omdat
Tante Cor het water soms nog een beetje spannend vind om naar toe te springen. Elke is dik
tevreden en trots dat ze toch de cross hebben uitgereden en ook een winstpunt hebben
gehaald.
Als laatste van ons drie en ook als laatste van de klasse L paarden mocht Misha van start met
haar paard Dirk. Het was nog flink haasten want Misha heeft eerst de B ruiters gejureerd op stijl
in de cross. Gelukkig was ze op tijd omdat haar trouwe groom Rick haar heeft geholpen. Dirk
vind dressuur nog wel eens lastig want dan mag hij niet veel galopperen. :) Toch hebben ze voor
hun doen heel goed dressuur gereden. Dus ook Misha mocht naar het springen. Het
springparcours ging gelukkig foutloos. Dirk kan heel goed springen en wil de balken absoluut niet
raken. Daarom springt hij soms veel te hoog over de hindernissen, maar Misha kan hier goed
mee omgaan dus kwamen ze veilig naar de overkant. Dan de cross, Mi sha vond het geweldig hoe
bij iedere hindernis ze werden aangemoedigd door de toeschouwers. Dat maakt het extra
speciaal om te rijden op onze eigen cross. Misha en Dirk hebben genoten onderweg en als kers
op de taart kwamen ze foutloos rond en eindigde ze als 7e!! Zoals ze zelf zegt; 'Ik kon mij geen
betere afsluiting wensen van het cross seizoen dan deze foutloze cross op eigen bodem!'

Om iedereen een beeld te geven van hoe het is om een cross te rijden heeft Elke een filmpje
gemaakt met haar GoPro en door alle toppers van leden die haar gefilmd hebben kwam daar
een hele leuke rit uit. Genieten jullie mee? https://www.youtube.com/watch?v=C0I8ehp4HOY
Groetjes Misha, Celeste en Elke

JUBILEUM-FELICITATIES

.

Van deze personen en van de fam. Van Emst en Van ’t Hul mochten we gevulde enveloppen
ontvangen met een totaal bedrag van € 145,- Hartelijk dank daarvoor.
Afmeldingen voor het feest en hartelijke felicitaties kregen we van Jan en Gerda van Raalte,
Johan Toebes (voormalig penningmeester van De Driehoekruiters), Marloes Westerink
(voormalig instructrice van De Driehoekruiters, Jan en Lajla Bosch, Bart Buurkes, Heman
Sluiter, Lucia Klomp en Harry en Bep Knul.
De mooie bloembak in de kantine is een attentie van buurvereniging De Schaapskooiruiters.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag, gezellige mensen en prachtig weer en een
programma met voor elk wat wils.
De viering begon met een spectaculaire 9-Kamp voor de jeugd, waarin met veel lol fanatiek
gestreden werd! Onze sport is nogal individueel, maar hier werd een flinke dosis
samenwerking gevraagd.

Tijdens de receptie werden genodigden verwend met een high tea in de feestelijk versierde
kantine.

Ondertussen werden enkele clinics gegeven. De demonstratie “Van oud naar nieuw”,
bedacht door Malou en uitgevoerd door een viertal met instructrice gaf een mooi beeld van
de rijkleding door de jaren heen. Bijzonder was, dat José Warning de kleding van opa Jan
Boer kon laten zien!

Jesse Drent gaf een leerzame demonstratie Vrijheidsdressuur, waarbij hij met een
Shetlander en een Arabier liet zien wat je paarden op een speelse manier aan kunt leren.
Daarna was het de beurt aan Iris van Bruggen en Jolanda Souman. Zij gaven een geweldige
dressuurdemonstratie met twee prachtige, getalenteerde paarden.

’s Avonds genoten we van een heerlijke bbq en gingen de voetjes tot laat van de vloer! Henk
Dubbeldam werd tot zijn grote verrassing na een videoboodschap van Jeroen Dubbeldam
naar voren geroepen. Verderop in de nieuwsbrief meer hierover! Als intermezzo konden we
genieten van een aflevering van Zaai, waarin verschillende (bestuurs -) leden flink op de
korrel genomen werden.

Gedurende de hele dag konden we op een groot scherm een fotopresentatie bekijken die
door Femmie Warnink bij elkaar gesprokkeld was door bij “de oude garde” onder het genot
van een kopje koffie fotoboeken te bekijken.
Zelfs de weergoden waren ons gunstig gezind: de hele dag was het prachtig weer en scheen
de zon uitbundig. We kijken terug op een zeer geslaagde viering van ons jubileum!
De organisatie en de demonstratie mensen, en alle opbouw- en afbreekvrijwilligers : zonder
jullie was dit alles niet gelukt.

Dank je wel!

HENK DUBBELDAM BENOEMD TOT ERE-LID VAN HIPPISCH HATTEM!!!!
“Dit is nog mooier dan een lintje”, waren de woorden van Henk Dubbeldam toen hij wat was
bekomen van de emoties. Tijdens de feestavond ter gelegenheid van het jubileum van
Hippisch Hattem werd hij verrast met de benoeming tot Ere-lid. Tijdens het openingspraatje
van voorzitter Gerrit Spaan verscheen onverwachts het beeld van Jeroen Dubbeldam op de
beamer. Jeroen vertelde van zijn verbondenheid met Hippisch Hattem: zelf heeft hij
meermalen deelgenomen aan het Pinksterconcours en zijn opa is een van de oprichters en
eerste voorzitters van De Marleruiters geweest. Op dit moment rijdt een nichtje van Jeroen
heel succesvol bij de vereniging, zo vertelde Jeroen, en…… het Marleruiter lid oom Henk
Dubbeldam is al jaren een fervent fan van hem. Bovendien heeft oom Henk zijn sporen als
vrijwilliger bij Hippisch Hattem ruim verdiend, aldus Jeroen. Groot was de verbazing van
Henk toen hij via een boodschap op de beamer naar voren werd geroepen.

De voorzitter memoreerde zijn praktische betrokkenheid met diverse voorbeelden: Henk is
één van de grote motoren geweest achter de bouw van de binnen-manege. Niet alleen
regelde hij voordelige materialen en hulpmiddelen, ook werkte hij een jaar lang elke
zaterdag daadwerkelijk mee aan de bouw ervan. Als voorzitter heeft Henk jarenlang een
fijne, verbindende rol gespeeld en ter voorbereiding van de Molecaten Cross is hij al
jarenlang een ervaren hindernisbouwer. Bovendien is Henk bij elke activiteit gevraagd en
ongevraagd als een van de eersten aanwezig om te helpen met het opbouwen en opruimen.
Met zijn respectabele leeftijd van 78 jaar loopt hij er menig jong lid uit tijdens de
werkzaamheden!
Het bestuur van Hippisch Hattem vond het 80 jarig jubileum van De Marleruiters, het 45 jarig
bestaan van ponyclub De Driehoekruiters (samen 10 jaar Hippisch Hattem) een uitgelezen

gelegenheid om Henk Dubbeldam zeer verdiend in het zonnetje te zetten als dank voor zijn
inzet voor paardrijdend Hattem. Met een kaas-wijn pakket en een oorkonde werd het erelidmaatschap bekrachtigd. De anders zo spraakzame Henk hield zijn dankwoord onverwacht
kort, omdat de emoties even de overhand kregen. Wij hopen dat we nog jarenlang van de
betrokkenheid en het enthousiasme van Henk kunnen genieten, niet alleen zijn vrijwilligerswerkzaamheden worden gewaardeerd, maar zeker ook zijn markante persoonlijkheid: want
zoals Henk, zo is er maar één.

ONZE ZIEKEN
Lajla is heel positief over het herstel van haar man Jan Bosch, onze paarden-dressuur
instructeur. Jan is zelfs al weer thuis en pakt allerlei klussen in en rond de stallen op. Het is
onvoorstelbaar dat dit alweer mogelijk is. Ook voor Lajla natuurlijk heerlijk om zo samen
thuis de feestdagen tegemoet te gaan na een periode van onzekerheid en spanning.
Wat geweldig Jan, dat je zo opknapt! Een voorspoedig verder herstel toegewenst!

Ons andere erelid, mevrouw Elly Meijerink, is gelukkig weer thuis! Met een beetje hulp kan
ze zichzelf weer redden. Gelukkig heeft ze de jubileum-receptie wel kunnen bijwonen en
daar enorm van genoten!
Elly, ook een goed verder herstel toegewenst!

Benthe Vermeulen, onze spring-instructrice bij de pony’s, is enkele weken geleden weer aan
haar knie geopereerd. De eerste tekenen lijken positief, maar Benthe moet 9 maanden
revalideren voordat ze weet hoe succesvol de operatie is geweest. Veel sterkte toegewenst
Benthe met je revalidatietraject!

En dan last but not least: Caroline Jansen, ons bestuurslid. Jammer genoeg duurt haar
herstel veel langer dan verwacht. Omdat Caroline nog gedurende geruime tijd wat rustiger
aan moet doen dan ze graag zou willen, beraadt ze zich op de taken die ze voor Hippisch
Hattem uit kan voeren. Caroline, heel veel beterschap toegewenst!!!!

AFSTEKEN VAN VUURWERK ROND MANEGE EN ONDER VIADUCT
Heb je last van het vuurwerk, dan geeft de politie het volgende advies:
U kunt het beste gelijk bellen met ons als dit gebeurt zodat wij dit kunnen aanpakken.
tel.nr.: 0900-8844
Politie | Oost-Nederland | afdeling Politie Service Centrum

Misschien handig om even in je telefoon te zetten?

SELECTIE RIJDERS: WORD JE GESELECTEERD?

OPGELET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bericht van het Regiobestuur:
Door het bestuur is besloten om met ingang van de komende indoorkampioenschappen met
hoofdstelnummers te gaan werken.
Hiervoor worden de laatste 3 cijfers van het combinatienummer gebruikt.
Onderstaand enkele links waar deze verkrijgbaar zijn:
http://paardengruiter.nl/winkel/overige/hoofdstelnummer/
http://www.all-eventing.com/product/1406814/hoofdstelnummers_basic.aspx
http://www.equestria.be/c-2132963/hoofdstelnummers/
http://www.divoza.com/nl/startnummers-klittenband?___SID=U
http://www.divoza.com/nl/startnummers-2
Willen jullie dit de amazones/ruiters, die zich selecteren voor de kampioenschappen, vertellen.
Met vriendelijke groet, Wim Romijn. KNHS Regio Gelderland.

KERSTVAKANTIE: VAN 19 DECEMBER TOT EN MET 3 JANUARI
In verband met de veiligheid rondom het afsteken van vuurwerk zijn er geen lessen tussen
19 december en 3 januari, week 52 en week 53.
Op maandag 4 januari begint het nieuwe instructie jaar!

NIEUWJAARSBORREL: ZATERDAG 9 JANUARI 2016.
Zet de datum vast in je agenda: het wordt weer een gezellige borrel met een spectaculair
tintje!

VAN HET BESTUUR
Alle lessende leden hebben via de mail een vervolg-enquête ontvangen. Er is een aparte
enquête voor de pony’s en voor de paarden. Deze vervolg-enquête is opgesteld naar
aanleiding van de enquête uit 2014. Die enquête werd gehouden onder álle leden van
rijvereniging Hippisch Hattem. Het betrof toen een inventarisatie van: de tevredenheid over
de instructie, de lidmaatschapsvormen en de vraag wat de vereniging voor jou
aantrekkelijker zou kunnen maken.
Deze vervolg-enquête is opgesteld door een aantal actieve leden, die wij daarvoor erg
dankbaar zijn. Zij zijn ook bereid om de verwerking van de antwoorden op zich te nemen.
Dus… we willen nu heel graag vóór 20 december van jou weten wat je van de lessen vindt,
wat volgens jou de ideale groepsgrootte is, op welke dag je het liefst zou willen lessen, etc.
Voor de lessende paardenleden is het zelfs verplicht (!) om de enquête in te vullen, omdat
zij een keuze moeten gaan maken tussen dressuur/ springen/ dressuur EN springen.
Wat heel belangrijk is: denk tijdens het beantwoorden van de vragen even alleen aan
jezelf, dus antwoord zoals jij dit het állerliefst zou willen zien!
Voor inhoudelijke vragen over de enquête kun je terecht bij Arieke Zandbergen (0655158577) of bij Ellen Fikse (06-42268151)

Verder is het bestuur in overleg geweest met het Stichtingsbestuur. Daar zijn een aantal
werkpunten uit voortgekomen waar actie op ondernomen gaat worden.
Het bestuur heeft Wichert Fikse weer bereid gevonden om de kartrekker voor het
Pinksterconcours te worden. Ondertussen worden de eerste voorbereidingen alweer
getroffen!
De rijdende leden hebben het vast gemerkt: er was weer een behoorlijke hoefslag gereden
in de binnenbak. Jammer genoeg vertoont onze trekker kuren, waardoor de bak een aantal
keren niet gesleept kon worden. Ytzen, onze penningmeester is zelfs met hark en schop de
inmiddels flinke rand te lijf gegaan! De binnenbak wordt tenminste wekelijks gesleept.
Mocht dat niet gebeuren, dan is de trekker de boosdoener dus…. Vervelend, maar we hopen
dat hij het voorlopig weer blijft doen.
In verband met de ziekte van secretaris Jacquette Meijerink, heeft Ytzen de Vries, de
penningmeester tijdelijk de ledenadministratie overgenomen. Mutaties kunnen gewoon
naar de bekende mailadressen worden doorgegeven.

Jesse Drent tijdens het jubileumfeest met zijn free-style demonstratie.

KNHS CONTRIBUTIE
De KNHS heeft een nieuwe contributiestructuur. Als je daar meer van wilt weten:
https://www.knhs.nl/lidmaatschap/het-lidmaatschap-in-2016/
Ook de startkaartmogelijkheden zijn gewijzigd. Vooral interessant voor degenen die niet elke
week op wedstrijd gaan, maar een aantal keren per jaar starten. Informatie vindt je op de
tarievenlijst:

https://www.knhs.nl/over-knhs/tarievenlijsten/knhs-tarievenlijst/

VOLGENDE!
De volgende nieuwsbrief wordt rond 15 januari verzonden. Copy (tekst, wedstrijdresultaat,
foto’s) daarvoor kun je mailen naar j.m.meijerink@live.nl secretaris@hippisch-hattem.nl

HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN, VRIENDEN, SPONSOREN EN
VRIJWILLIGERS
GOEDE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN SPORTIEF 2016 TOE!

