
 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************************** 

DANKBAAR! 

De “oude” bestuursleden hebben jarenlang ontzettend veel tijd en energie besteed aan onze 

vereniging. Als lid heb je vaak niet in de gaten hoeveel er bij zo’n bestuursfunctie komt kijken. 

Bovendien stonden deze mensen ook hun mannetje bij het opbouwen en afbreken van de 

Hippinkster-  en de Samengestelde wedstrijd. Snipperdagen opnemen, dagenlang in de weer, niets 

was hen te veel.  Ze zijn door de wol geverfd en weten precies hoe alle zaken aangepakt en 

uitgevoerd moeten worden. Het “nieuwe” bestuur zal dan ook nog regelmatig een beroep moeten 

doen op hun kennis en kunde! Gelukkig hebben ze toegezegd ons met raad en daad bij te willen 

staan. 

Harry Zwerus, dank je wel voor al die jaren dat je de voorzittershamer hebt vastgehouden,  waar 

nodig hebt bemiddeld en onvermoeibaar hebt geklust. Bert Klomp, geweldig dat je als secretaris met 

je geweldige humor voor ons klaar hebt gestaan en nu binnen het Stichtingsbestuur weer 

verantwoordelijkheden op je gaat nemen. Jan van Raalte, wat was je een integere, betrokken en 

verantwoordelijke penningmeester!  Van contributie innen tot het regelen van de financiën voor de 

WISSELING VAN DE WACHT 

Tijdens de bestuursvergadering van 18 maart j.l 

is bijna een geheel nieuw bestuur aangetreden. 

Alleen Gerrit Spaan van het “oude” bestuur is 

gebleven.  Heel handig dat hij wel voorzitter 

wilde worden dus! Het nieuwe bestuur heeft er 

veel zin in. Er staan allerlei zaken op stapel om 

wat mee te gaan doen, maar helaas lukt niet 

alles in één keer. Maar de gang zit er lekker in en 

we proberen jullie goed op de hoogte te 

houden. Zo blijven we maandelijks een 

nieuwsbrief sturen, zo rond de 15e, en vind je al 

veel meer informatie op onze website 

http://www.hippisch-hattem.nl 
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evenementen, alles was altijd tiptop in orde. Gerrit van Eikenhorst, dank voor het meedenken, maar 

vooral voor je gouden rechterhanden.  En wat heb je er veel tijd in gestoken, zowel bij de 

evenementen als bij de klussen in en rond de manege.  Misha Postma, dank je wel voor het 

vertegenwoordigen van de rijdende leden en de motiverende en coachende rol naar de ponyruiters! 

(Die kunnen we gelukkig behouden omdat je als instructrice aan de ponyclub verbonden bent!) Jacco 

Ansmink, de computertechneut van het bestuur, dank je wel voor alle club- en 

gemeentekampioenschappen en voor het ict gebeuren op de evenementen.  \ 

En last but not least: Gerrit Spaan, Ook jij moet de uren maar niet gaan tellen die je in de vereniging 

gestopt hebt en waarvoor we je enorm bedanken. Gelukkig kun je er geen genoeg van krijgen en ben 

je zelfs bereid om met allemaal nieuwe mensen verder op pad te gaan voor een fijn Hippisch Hattem.   

Als “nieuw” bestuur willen we onze voorgangers bedanken voor hun jarenlange inspanningen voor 

onze vereniging. Wij proberen het stokje van jullie over te nemen…. En indien nodig…. Hopen we op 

een steuntje in de rug te krijgen! 

****************************************************************************************************** 

EVEN VOORSTELLEN   

Niet iedereen kent de mensen die in het nieuwe bestuur zitten. Daarom zullen we in elke nieuwsbrief 

iemand voorstellen. 

Deze keer is de beurt aan: Jacquette Meijerink: secretaris. 

Jullie hebben mij vast wel eens gezien: met dat kleine, zwarte hondje 

dat zo lang is als een teckel maar verder niet op een teckel lijkt  

Als ik niet met onze beestjes (hond Dotje, kat Jip en de paarden Frum, 

Sam, Felisseau en Habibi)  bezig ben, werk ik als Intern Begeleider. Op 

drie basisscholen help ik de leerkrachten met kinderen die super 

goed of juist lastig leren.  Daar komen allerlei administratieve 

toestanden bij kijken en ik breng dan ook heel wat uurtjes achter de 

laptop door.  En van jongs af aan ben ik al besmet met het 

paardenvirus…. 

Met mijn eerste pony Boontje ging ik als 8 jarig meisje naar De 

Driehoekruiters. Die waren toen nog maar net opgericht en reden  op Vogelzang in Hattemerbroek. 

Als ik terug naar huis reed, gooide Boontje mij er steevast af, rende dan naar de boerenkool (die pas 

nu niet meer terug te vinden is aan de Verlengde Kerkweg…!), waar ze dan heerlijk stond te eten. 

Later, toen mijn dochter Lorette met haar pony bij De Driehoekruiters ging rijden, werd ik bestuurslid 

bij de  ponyclub. Bij de Marleruiters  heb ik ook jarenlang gereden. Daar leerde ik Frits, mijn man 

kennen. Hij is nog voorzitter geweest van de Marleruiters. 

Jammer genoeg is hij in 2009 heel plotseling overleden.  Ook 

Wouter, onze zoon, heeft jarenlang recreatief bij De 

Driehoekruiters gereden.  Nu help ik Lorette een beetje met de 

paarden en rijd ik zelf niet meer. Daar is nu een bestuursklus 

voor in de plaats gekomen! De wereld verandert en Hippisch 

Hattem moet een beetje mee gaan veren, denk ik. Hoe dat 

precies moet? Daar gaat het bestuur hard mee aan de slag. De 



eerste vergaderingen waren gezellig en de vaart zit er al goed in. Ik ga mijn best doen om mijn taak 

zo goed mogelijk uit te voeren. Voor tips en suggesties houd ik me altijd aanbevolen! 

Tot ziens bij de manege of op ons Pinksterconcours, met een hartelijke groet, Jacquette. 

FACTUREN PER MAIL! 

 

Onze nieuwe penningmeester, Ytzen de Vries, heeft  de facturen voor de contributie per mail 

toegestuurd. Dat is natuurlijk even wennen voor iedereen. Maar ook Hippisch Hattem gaat met z’n 

tijd mee. De contributie moet 15 mei op de rekening van onze rijvereniging staan, daar verandert 

niets aan. We sparen zo veel werk en, nog belangrijker, veel bomen uit! 

****************************************************************************************************** 

BENIEUWD NAAR DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING? 

Stuur even een mail naar de secretaris: j.m.meijerink@live.nl   met de woorden  “ Notulen ALV 2015” 

en de notulen worden toegevoegd in het beantwoorden van de mail. Zo kan elk lid op de hoogte zijn  

van de zaken die op 18 maart besproken zijn over onze vereniging. 

****************************************************************************************************** 

GELD VERDIENEN 

De projectgroep “Sport, daar geef je om”, heeft een aantal sportverenigingen uitgezocht om hun 

banner op de website te mogen zetten tegen een vergoeding van 100 euro. En jawel: wij zijn 

daarvoor uitgekozen! De projectgroep probeert zo een grote achterban te bereiken. Als je onze 

website aanklikt, zie je de banner meteen. Er staan allerlei tips op om geld voor je vereniging te 

organiseren. Door de banner te plaatsen hebben wij het eerste geld alweer verdiend! 

NOG MEER GELD VERDIENEN 

De Activiteitencommissie heeft tijdens de clubkampioenschappen ruim 50 euro verdiend met de 

verkoop van tweedehandsspullen.  Ook tussendoor kun je spulletjes kopen: heb je een dekje  nodig 

onder je zadel of is je teugel geknapt? Een mailtje naar activiteiten@hippisch-hattem.nl  en je weet 

of er iets van je gading bij is!  
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PONY-SPRINGEN VOOR NIET WEDSTRIJDRUITERS, HEMELVAARTSDAG, BIJ SONJA 

Ben jij een ponyruiter zonder startkaart? En wil je een oefenspringparcoursje rijden? Dan kun je op 

Hemelvaartsdag terecht bij Sonja Steinz.  Opgeven kan door te mailen naar sonja@ponyvrienden.nl   

Je kunt de manege van de ponyvrienden vinden aan De Wrange 6 in Hattem. Het telefoonnummer is 

06-20144214.  

Als je mailt graag even doorgeven: 

Je naam, naam van de pony, welke categorie is de pony en hoe hoog je wilt springen. 

Hemelvaartsdag valt dit jaar op (donderdag) 14 mei. 

 

****************************************************************************************************** 

CLUBKAMPIOENSCHAP HIPPISCH HATTEM 2015: terugblik! 

 
 

 

We moesten het doen zonder een zonnetje en met zo nu en dan een paar druppels regen, maar weer 

was er veel publiek om hun favoriet aan te moedigen.  

 

Tijdens het clubkampioenschap werd er door de leden van Hippisch Hattem gestreden in diverse 

klassen en de disciplines springen en dressuur. Dit leverde vele kampioenen op. Bij de 

dressuurrubriek voor niet-wedstrijdruiters ging de overwinning naar Fleur Berende met de pony 

Melodie (199 pnt). De dressuurtitel bij de ponycombinaties met wedstrijdervaring was voor Romee 

Heetkamp met de pony Aragini (196 pnt.). Bij de paarden is Melanie Mulder met Extra-Utopia (201 

pnt) de dressuurkampioen.  
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Bij het springen werd het kampioenschap bij de ponyruiters zonder wedstrijdervaring gewonnen 

door Esmee Wolf op Jimmie met 0 strafpunten en een tijd van 48.27 sec. Bij de wedstrijdruiters was 

Marri-Lotte Dubbeldam met de pony Calvina de allersnelste met 0 strafpunten in de barrage en een 

tijd van 43.89 sec. Bij de paarden was het Celeste van Pijkeren die met Ucello met 0 strafpunten en 

een tijd van 45.23 sec de springtitel won. 

  

En dan natuurlijk waar het allemaal om te doen was:  de Algemeen clubkampioenen Hippisch Hattem 

2015. Bij de ponycombinaties zonder wedstrijdervaring is Esmee Wolf op Jimmie algemeen 

clubkampioen geworden, Louisa van der Velde werd algemeen clubkampioen  bij de wedstrijdpony’s 

Jose Warning met Elbi algemeen clubkampioen bij de paarden. 

 

Na de huldiging van deze kampioenen was er nog even bijzondere aandacht voor Barbara Kroes.  Zij 

werd door haar zus Tonia heel lief in het zonnetje gezet omdat ze het hele jaar door hard traint met 

haar pony terwijl ze alleen maar een dressuurproefje in Hattem kan rijden. De pony kan niet in de 

trailer en kan alleen voor dressuur worden ingezet. Het publiek werd even heel stil van dit verhaal en  

Barbara nam geëmotioneerd de kadobon van haar zus in ontvangst. 

 

Alle kampioenen: van harte gefeliciteerd! Alle deelnemers die een fijne proef of parcours reden: ook 

gefeliciteerd! Iedereen die teleurgesteld was: volgende keer beter… Alle vrijwilligers die deze dag 

mogelijk gemaakt hebben: super bedankt!!! 

 

 

 

BEKERS GRAVEREN 

Ben je clubkampioen geworden??? Lever dan zo snel mogelijk je beker in. 

Zet hem maar in de kantine. De wisselbeker krijg je na het graveren terug en 

je mag hem houden tot de volgende clubkampioenschappen. 

Was je geen kampioen, maar heb je wel een beker gewonnen? Dan wordt die 

beker niet gegraveerd, maar je mag hem houden en hoeft hem niet meer in 

te leveren! 

 

 

PONYRUITERS: HERINNERING 

Dinsdag 26 mei wordt je vroeg in de avond verwacht op het wedstrijdterrein. We ruimen dan samen 

het terrein op. Die week is er geen ponyclubles! Je hoort nog precies hoe laat en waar. We rekenen 

op alle ponyruiters, want vele handen maken licht werk en dan zijn we in een mum van tijd klaar! 

 



BUITENRIT OP ZATERDAG – RIJD JE MEE?  

Aankomende zaterdag organiseert de Activiteitencommissie een 

bosrit vanuit Hippisch Hattem. We rijden weg om 10.00 uur (bij veel 

animo eventueel een tweede groep om 10.15 uur). Er wordt om 

09.30 uur verzameld bij de manege aan het Vijzelpad. Onderweg 

wordt een ieder 'koek en zopie' aangeboden.  

Wil je meedoen? Geef je nog  snel op via activiteiten@hippisch-

hattem.nl 

 

Denk aan passend en veilig harnachement en kleding.  Deelname is 

op eigen risico. 

 

********************************************************************************** 

VERENIGINGSSPRINGEN IN HULSHORST – DE UITSLAG 

Onze ponyafvaardiging heeft op 11 april het beste beentje voor gezet tijdens het verenigingsspringen 

in Hulshorst! Helaas was Tess ziek, maar Romee, Kimberly en Joëlla, hebben hun best gedaan! Helaas 

moesten zij in de stromende regen starten en is het ze niet gelukt om in de prijzen te rijden, maar wij 

zijn trots op ze! Een schrale troost: het is maar 2 teams gelukt om met 3 combinaties het parcours uit 

te rijden. 

********************************************************************************** 

STRIJD JIJ MEE VOOR ONZE VERENIGING? GEEF JE OP! 

Het verenigingskampioenschap is een wedstrijd tussen de verenigingen. Het wordt gehouden tijdens 

de Gelderse Kampioenschappen (de regiokampioenschappen). Je rijdt in een team van vier 

dressuurruiters en vier springruiters.  Deze teams strijden tegen elkaar voor de eer van de club. 

 

 

 

 

 

 

Iedereen kan zich 

selecteren voor het team. 

Je moet wel een startpas 

hebben vóór de 

kampioenschappen, maar 

het maakt echt niet uit 

hoe vaak je op wedstrijd 

gaat.  

 

Het uitzetten van de route! 

Het paardenteam  

van vorig jaar! 
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Er is 3x oefendressuur en 3x oefenspringen. Altijd binnen Hattem. We noemen deze dagen 

‘teamselecties’ en ze zijn helemaal gratis! Kom je niet in het team, dan heb je toch super kunnen 

trainen voor je eigen wedstrijden.We maken er gezellige en leerzame dagen van, want dat vinden wij 

het aller belangrijkst.  

 

Wil je meer weten? Kijk op http://www.hippisch-hattem.nl/verenigingskampioenschap-viertal/. Je 

mag ook mailen of het aan ons vragen.  

 

Denk eraan: woensdagavond 6 mei is onze eerste teamselectie dressuur. En een week later (13 mei) 

de eerste teamselectie springen.  

 

Meld je aan via activiteiten@hippisch-hattem.nl 

 

Groetjes van de Activiteitencommissie 

http://www.hippisch-hattem.nl/verenigingskampioenschap-viertal/
mailto:activiteiten@hippisch-hattem.nl

