HIPPISCH HATTEM______
NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2015
Geboortekaartje familie Oosten
Op 22 juli is Nilas geboren, 51 cm lang, 3880 gram zwaar. Op het kaartje staat: Bezoek
vinden we fijn, maar mag het aangekondigd zijn? Annelies(Oosten – van Oene) is rijdend lid
bij de paarden. In het afgelopen jaar heeft ze deelgenomen aan de enquete-commissie en
jullie zijn haar naam ook tegen gekomen bij de paasstollen actie. Annelies, Martin,
dochtertje Lisanne en baby Nilas wonen Kraaijenbergstraat 3, 8051 XL in Hattem.
Namens heel Hippisch Hattem: Hartelijk gefeliciteerd met dit kleine wondertje!
Het kaartje laat zich jammer genoeg moeilijk scannen… we rekenen dus nog wel op een foto
van Nilas voor de volgende nieuwsbrief!

Op weg naar de regio-kampioen
schappen pony’s in Brummen.
Ook de andere foto’s in deze
nieuwsbrief zijn van de
kampioenschappen.

REGIOKAMPIOENSCHAPPEN PONY’S:
Van onze ponyruiters waren er drie combinaties die via de selectiewedstrijden een
individuele startplaats voor de regio kampioenschappen wisten te bemachtigen:
Tess van Ree, Desiree Agterhuis en Dominique Klock. Dat is op zich natuurlijk al een
compliment en felicitatie waard!

Tess van Ree feliciteren we met een mooie dressuurproef. Ze kreeg 186 punten van beide
jury's ! Jammer genoeg viel ze net buiten de prijzen.
Met haar pony Lizzy reed Desiree Agterhuis een goede L1 dressuurproef! De jury gaf haar
177 en 182 punten voor haar proef. Super gedaan, Desiree! Jammer genoeg viel ook zij net
buiten het eremetaal.

Dominique Klock sprong met haar Vasco
een foutloos M parcours. Daarbij zette ze
een snelle tijd neer, waardoor ze met een
4e prijs werd gehuldigd! Proficiat,
Dominique!!!
Op de foto komen Dominique en Vasco
net terug van de huldiging. Zie het mooie
kampioenslint aan Vasco’s hoofdstel!

Voor het verenigingsteam zijn gestart: Mari-lotte, Julia, Kimberley, Joella, Doris en Ramona.
De dressuurruiters reden 164, 180, 188 en 191 punten bij elkaar. Aan de foto’s in deze
nieuwsbrief kun je wel zien, dat het mooi proeven waren!
Bij het springen had Joëlla een beetje pech: haar pony zag de eerste hindernis niet zo zitten.
Toen hij die eenmaal genomen had, ging het verder als een speer.
Er waren twee ruiters met een pechbalkje en één combinatie had 8 fouten. Al met al zat een
plaatsing er deze keer niet in, maar we kijken nu al uit naar volgend jaar!

Bijzonder is wel, dat Mari-lotte en
Joëlla zowel een dressuurproef als
een springparcours voor de
vereniging hebben gereden!
Geweldig, zulke all-rounders!

Alle deelnemers hebben weer een schat aan ervaring opgedaan. Het programma liep een
uurtje uit, wat voor sommigen de plannen voor de avond wat in de war stuurde. Maar door
het mooie weer en de heerlijke BBQ konden we er een hele gezellige dag van maken.

Het lukt lang niet alle ponyclubs om een verenigingsteam samen te stellen. Dan mag je er
trots op zijn, dat het de Driehoekruiters wel gelukt is! Op naar volgend jaar, met weer zo’n
enthousiast team!

REGIOKAMPIOENSCHAPPEN PAARDEN:
Wat een weertje op de Gelderse Kampioenschappen en wat heeft iedereen zijn/ haar best
gedaan om onze club te vertegenwoordigen! Prachtig!

Vrijdag natuurlijk eerst al Melanie Mulder die zo goed reed dat ze door mocht naar de
finale> Dit resulteerde vandaag in een 11e plaats, wat haar reserve doet staan voor het NK!
Fantastisch gedaan!
Edwin Agterhuis reed op vrijdag met Jalon in het Z springen, maar door 8 strafpunten in het
tweede parcours mocht hij helaas niet door naar de barrage.
Vandaag werd er door de Linda Keizer met Doutzen gestart in de klasse B, ze reed een prima
parcours maar had helaas 4 strafpunten in de barrage.
Wichert Fikse reed met Entrada in de klasse L en stuurde naar een 9e plaats! Het eerste en
tweede parcours waren voor hem foutloos, in de barrage had hij een balk, echt
zonde! Heleen Klock reed met Elle-Balia in dezelfde klasse, maar had helaas 4 strafpunten in
het eerste parcours.
Anne Klein reed mee in de klasse M met haar paard Djibab van de Linthorst, maar had helaas
4 strafpunten in het eerste parcours. Jammer! In dezelfde klasse reed ook Edwin Agterhuis
met Foxtrot, maar hij had 2 balken in het eerste parcours.
Gesprongen werd er ook door het team, waarin Karlijne Van Damme naar een 18e plaats
reed met Aram Junior. Ook Malou Haverkamp reed een foutloze ronde en werd 27e! Renate
Van Het Ende-Ten Have zette met Winston de scherpste tijd van het team neer met 78.76
maar had helaas een balk. Elke van Renssen deed enorm haar best, maar haar resultaat
wordt weggestreept voor het eindresultaat. Super gedaan allemaal!
En dan het dressuurteam: José Warning en Elbi hebben het samen erg goed gedaan, ze
reden 193 punten bij elkaar! Carlijn Verholt reed een proef met veel afleidingen rondom de
bakrand, maar reed met Jovany 176 punten. Melanie Mulder met Extra Utopia 178 punten
en Lorette Meijerink met Felisseau 192 punten. Knap gedaan!
Als team is een uiteindelijke 16e plaats (van de 21) gerealiseerd.
De activiteitencommissie zorgde ook weer voor de inwendige mens, zodat iedereen ook
letterlijk met een voldaan gevoel op de dag terug kon kijken. Goed geregeld!
Kortom: een mooie dag met veel kijkplezier en trots op iedereen: ruiters, amazones, fans,
grooms, supporters, etc!

GEMEENTEKAMPIOENSCHAPPEN HIPPISCH HATTEM – 19 SEPTEMBER 2015 Het is ondertussen weer mogelijk om je op te geven voor de Gemeentekampioenschappen
op 19 september a.s. We hebben categorieën voor niet-wedstrijdruiters en wedstrijdruiters,
er kan worden gesprongen en er kan een dressuurproef worden gereden, dus voor elk wat
wils!
Er is wel een wijziging ten opzichte van de voorgaande jaren: de wedstrijdruiters zullen hun
dressuurproeven op het grasland tegenover de club gaan rijden. Het is daardoor mogelijk om
2 proeven te rijden en ook om de klasse Z aan te bieden. Houd er dus rekening mee wanneer
je paard of pony op ijzers staat!
De niet-wedstrijdruiters zullen in de buitenbak rijden (verdeeld over 2 ringen), waardoor het
mogelijk is om eerder het springparcours op te bouwen. Omdat er in 2 groepen gereden
wordt, rijden de beste 2 combinaties van beide ringen een finale. Let dus op de uitslagenlijst
aan de secretariaatswagen. Daar kun je zien of je de finale mag rijden en hoe laat die
verreden wordt!

Inschrijven kan via de mail: gemeentekampioenschap@hippisch-hattem.nl en is mogelijk tot
5 september. Vermeld in de mail je combinatienummer (als je wedstrijdruiter bent), je
naam, naam van paard of pony, klasse waarin je wilt rijden en de maat van je pony (A,B,C,D
of E).
Het clubkampioenschap wordt gehouden op ons eigen terrein aan het Vijzelpad in Hattem
en deelname kost 7 euro per proef.
Groeten en graag tot de 19e september!
Saskia, Jacco en Richard

WAAR IS DAT FEESTJE???? ????

HIER IS DAT FEESTJE!!!!!!!!!!!!!!!!

Vanwege het 80 jarig jubileum van de Marleruiters, het 45 jarig jubileum van
de Driehoekruiters en het 10 jarig jubileum van RV Hippisch Hattem, nodigen
we jullie van harte uit voor de viering daarvan op
ZATERDAG 31 OKTOBER
Meer nieuws daarover in de volgende nieuwsbrief, maar noteer deze dag vast
in je agenda!

WEDSTRIJD-UITSLAGEN IN DE KRANT

Elke week zijn er weer ruiters, die op diverse
wedstrijden mooie resultaten behalen! Dat willen we
natuurlijk graag aan Hattem en omgeving laten weten.
Heb je een prijs behaald en vind je het leuk om daarmee
in de krant te komen, lever dan een duidelijke foto met
een (kort) stukje tekst aan voor donderdag. Deze
worden doorgestuurd naar Hattem Huis aan Huis en De
Schaapskooi. Of de stukjes geplaatst worden, is
natuurlijk afhankelijk van de redactie van de krant….

VAN HET BESTUUR: EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 SEPTERMBER.
Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging met een agenda voor de Extra Algemene
Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdagavond 30 september om 20.00 uur
in de kantine van onze manege.
Deze vergadering is afgesproken op de ALV van maart j.l. Daar is een presentatie gehouden
door de enquête-commissie. Een punt dat daaruit voortvloeit is een contributieverhoging
voor de lessende leden. Meer daarover volgt in de uitnodiging.
Ook de verkoop van de koets is op de vorige ALV besproken. Dit punt wordt ook in stemming
gebracht.
Kortom: Noteer vast in de agenda!

EVEN VOORSTELLEN:

Hallo allemaal,
Er is mij gevraagd een stukje te schrijven om mezelf en mijn paard even voor te stellen, dus
bij deze:
Mijn naam is Senli Boogerd, ik ben 16 en ik ga na de vakantie beginnen met de MBO
opleiding Recreatiedier aan de Groene Welle. Ik woon in Zwolle.
Mijn paard heet officieel Minos de la Tombe, maar we zeggen gewoon Minos dat is toch wat
gemakkelijker . Hij is een Belgisch Warmbloed en hij is nu 3 jaar, maar een echte
knuffelkont. Minos is mij beschikbaar gesteld door de Pegasus Foundation. De Foundation
geeft mensen die de nodige tegenslag hebben gehad de kans om in de sport verder te
komen, of stellen een paard ter beschikking voor een Paard en Sport opleiding. Ik krijg met
Minos de kans om verder te komen in de sport, iets wat ik altijd al graag
heb gewild en dus gaan Minos en ik die uitdaging samen aan. Vind je het leuk om iets meer
over de Foundation te weten te komen kijk dan even op de site: www.pegasusfoundation.nl
Ik ben op donderdag 30 juli bij jullie begonnen met rijden en we hebben diezelfde middag
ook het kennismakingsgesprek gehad en ik had er meteen een goed gevoel bij.
Omdat het nog vakantie is heb ik natuurlijk lang niet iedereen ontmoet, maar ik vond het

gelijk de eerste les al erg gezellig.
Minos en ik kijken er dan ook erg naar uit om er een hele leuke tijd bij jullie van te maken
en we zullen jullie vast nog wel tegenkomen tijdens de lessen of andere activiteiten.
Groetjes van Minos en Senli

EVEN VOORSTELLEN: Bestuursleden
Niet iedereen kent de mensen die in het nieuwe bestuur zitten: deze maand stelt Ytzen de
Vries (penningmeester) zich voor.
Ik ben 49 jaar, ben getrouwd (met Esther). Wij hebben drie kinderen
(Rajco (17), Joëlla (15) en Annelie (13)).
In het dagelijks leven ben ik leveranciersmanager bij een grote
zorgverzekeraar. In dat werkveld ben ik voornamelijk bezig met relatie-,
proces- & contractmanagement.
Vroeger heb ik zelf fanatiek aan hockey gedaan en ben destijds ook coach
geweest van een jeugdteam. Inmiddels ben ik fanatiek toeschouwer en
sta zo af en toe samen met Henk Dubbeldam naar een hockeywedstrijd te
kijken.
Daarnaast ben ik jarenlang lid geweest van een scoutinggroep en heb daar ook in de leiding
gezeten.
Enkele jaren geleden kregen mijn kinderen het op hun heupen en wilden graag gaan
paardrijden.
Esther en ik komen niet uit de paardenwereld. Hierdoor was het enthousiasme bij ons niet
zo groot om op deze wens van onze kinderen in te gaan. Maar ja, zoals dat wel vaker gaat:
de aanhouder wint. En dat was in deze situatie ook het geval.

De kinderen zijn gestart met rijden op de pony’s van Sonja (wie niet zou je haast zeggen !).
Joëlla en Annelie zijn lid geworden bij Hippisch Hattem en rijden inmiddels wedstrijden.
We hebben ongeveer 1,5 jaar geleden een eigen E-pony gekocht
(Hulstkamp’s Leandro) waarmee fanatiek wordt getraind en
wedstrijden wordt gereden.
Hierdoor kom je als ouders regelmatig bij de manege aan het Vijzelpad
en spreek je mensen tijdens de diverse wedstrijden. Op enig moment
zijn Esther en ik gevraagd om na te denken of wij een rol in/voor het
bestuur zou willen spelen.
Ons idee was om een ondersteunende rol te gaan vervullen. Echter,
tijdens een gezellige meeting bij Saskia Meulenberg, werd mij gevraagd
of ik de rol van penningmeester op mij zou willen nemen.
Als zoon van een boekhouder krijg je in je jonge leven natuurlijk e.e.a. mee rondom
financieel beheer en de administratie hiervan. Mijn broer is in het dagelijks leven ook
boekhouder en heeft diverse jaren geleden ook de rol van penningmeester binnen de
rijvereniging vervuld.
In de wetenschap dat ik soms op andere kan terugvallen, heb ik met enthousiasme de
handschoen van penningmeester opgepakt en voer ik deze taak zo zorgvuldig mogelijk uit.
Zoals ik tijdens de ALV van maart jl. heb aangegeven wil ik ‘open’, ‘eerlijk’ en ‘transparant’ mijn
rol vervullen. Voor zover jullie mij inmiddels hebben gesproken en/of meegemaakt, hoop ik dat
jullie dit ook als zodanig ervaren. Natuurlijk hoop ik ook dat jullie (onze leden) deze houding en
intentie hebben richting ons als bestuur.

Tot ziens bij de manege en/of tijdens evenementen.
Een hartelijke groet, Ytzen de Vries.

Na een middagje flink helpen klussen op de terreinen
rondom de manege moest Sven nodig plassen. Hij ging
keurig naar het toilet, maar kreeg na de gedane
boodschap de deur met geen mogelijkheid meer open.
Dankzij het technisch inzicht van Sieto en de assistentie
van Herman kon hij uiteindelijk uit zijn benarde positie
worden bevrijd. Daarvoor moest wel de hele deur uit de
sponningen gelicht worden….
Sven is een dapper ventje. Hij raakte geen moment in
paniek en heeft zelfs in dat kleine kamertje nog een lekker
zakje chips naar binnen gewerkt.

LUST VOOR HET OOG!
Daniëlle, Henk Dubbeldam, Jan Klein, Sieto vd Scheer, Ytzen en Herman hebben het terrein
rondom de manege een flinke onderhoudsbeurt gegeven.

Het zou fijn zijn als we de terreinen een beetje bij kunnen houden.
Wie wil zo nu en dan even meehelpen? Graag een mailtje naar :
facilitair@hippisch-hattem.nl

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

