
NIEUWJAARSBORREL & SHOWAVOND

Borrel
Onze gezellige nieuwjaarsborrel wordt gehouden op 
zaterdag 3 januari 2015. Om 20.00 uur ben je van harte 
welkom in de kantine van onze manege aan het
Vijzelpad in Hattem. 

SShowavond
Naast deze borrel worden er ‘s avonds shows verzorgd
door onze leden. Dat is natuurlijk gaaf om naar te kijken,
maar zelf meedoen is wel zeker zo leuk. Heb je zin om 
mee te doen? We hebben nog plek!

Een idee voor jou!
Een kur op muziek, demonstratie, toneelstukje te paard...
AAlles mag, zolang het maar veilig is. Vind je het moeilijk om 
iets te verzinnen? Misschien kunnen wij je helpen!
Bij deze nieuwsbrief versturen wij een ’pas de deux’ -proef. 
Dat is een proef die je met twee ruiters tegelijk rijdt. Je mag
gewoon voorgelezen worden. Het is wel slim om de proef
van tevoren te oefenen, want het is even wennen. 
Als je het leuk vindt, dan mag je je verkleden en/of muziek 
bij ons inlebij ons inleveren, zodat het een echte show wordt.

 Aanmelden?
- Schrijf je naam op de lijsten die op het prikbord in de
 binnenbak hangen. 
- Of mail naar activiteitencomhippischhattem@gmail.com

Kom je gezellig met ons het nieuwe jaar beginnen? 

BELANGRIJKE DATA

3 januari   Nieuwjaarsborrel & 
       Showavond 

25 december t/m 4 janari
       GEEN clublessen
       i.v.m. feestdagen

21 januari Informatieavond
              Verenigings-
       kampioenschap
       & Viertal
       (zie pag. 3) 

BONI SPONSORACTIE

Tijdens de nieuwjaarsborrel
maken wij bekend hoeveel
de Boni sponsoractie heeft 
opgeleverd. 

Ben jij benieuwd naar de
opbopbrengst? Kom dan naar de 
borrel op 3 januari.

Het bedrag dat wij van de Boni
krijgen, wordt gebruikt voor 
onze ponyleden. 
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ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Op de algemene ledenvergadering in maart 2015 zal een behoorlijk aantal bestuursleden 
aftreden. Na jaren (sommigen hebben er maar liefst 9 jaar op zitten!), willen ze graag hun 
verantwoordelijkheden overdragen aan een nieuwe garde. Gelukkig blijven ze wel nauw 
betrokken bij Hippisch Hattem, zodat we verzekerd blijven van hun onmisbare kennis, 
expertise en praktische inzet. 

NNatuurlijk is het even schrikken dat we ineens zo veel nieuwe bestuurders nodig hebben, 
maar …  het is er wel HET moment voor. Naar aanleiding van de door jullie ingevulde 
enquête is een groep leden voortvarend te werk gegaan. Allerlei ideeën zijn aangedragen 
en een aantal initiatieven zijn al in gang gezet. Ook willen de mensen van de enquête-
groep in diverse werkgroepen het bestuur blijven ondersteunen. Dat is een mooi gebaar 
naar de nieuwe bestuursleden!

                 De volgende functies zijn op dit moment vacant:
                                  - Secretaris
                 - Penningmeester
                 - Wedstrijdsecretaris paarden/pony’s
                 - Algemeen bestuurslid beheer gebouwen

Op onze website kun je een aantal taakomschrijvingen vinden. Maar het is niet nood-
zakelijk om daar exact in te passen: we hebben vooral enthousiaste mensen nodig, die zin 
hebben om hun schouders eronder te zetten en die zich mede verantwoordelijk voelen 
vvoor onze prachtige vereniging. Het is eventueel mogelijk om met iets minder personen 
een bestuur te vormen. 

Draag je Hippisch Hattem een warm hart toe en heb je zin om te helpen de lijnen uit te 
zetten voor een dynamische vereniging? Meld je aan!

Ben jij iemand die mensen enthousiast kan maken om zich verdienstelijk te maken voor 
onze club en accommodatie? Meld je aan!

Wil je best een steentje bijdragen, maar vraag je je af of een bestuursfunctie wel echt iets 
vvoor jou is? Meld je aan!

Heb je wel wat tijd beschikbaar, maar houd je niet zo van vergaderen? Meld je aan!

We kunnen dan in overleg kijken hoe jij het bestuur kunt helpen. Misschien door eerst eens 
aan te sluiten bij vergaderingen, misschien door je aan te sluiten bij een werkgroep, of mis-
schien wil je wel een deeltaak op je nemen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat onze 
vereniging bloeiend en bestuurbaar blijft.

Enthousiast geworden? Stuur even een mailtje naar  a.klomp46@kpnplanet.nl en we 
nemen nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!
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INFORMATIE-AVOND:   SAMEN EEN STERK TEAM

Woensdagavond 21 januari is er een infoavond over twee onderwerpen:
1. Verenigingskampioenschap
2.  Viertal rijden

In 2015 worden deze activiteiten voor het eerst opgepakt door de activiteitencommissie. 
Er is gekozen voor een nieuwe aanpak. Op de infoavond vertellen wij meer over het 
meedoen aan het meedoen aan het verenigingskampioenschap en het viertal rijden. Daarna leggen wij
uit hoe wij het aan willen pakken. Alle leden zijn welkom, jullie vragen natuurlijk ook. 

Ponyleden EN paardenleden: wij nodigen jullie graag uit voor de info-
avond op 21 januari! Meer informatie (o.a. aanvangstijd) volgt nog.

Sportieve groeten van de activiteitencommissie

NIEUWS VAN DE ENQUETE-WERKGROEP

Na een paar maanden van intensief overleg is het er eindelijk: een mooi totaalplan voor 
onze rijvereniging Hippisch Hattem! 
In onze enquête-werkgroep zijn diverse “soorten” leden vertegenwoordigd, met ieder 
zijn eigen belangen. Je begrijpt, dat dit in de afgelopen maanden heel wat interessante 
discussies heeft opgeleverd! In drie deelgroepen (nanciën, activiteiten en instructie) zijn 
we aan de slag gegaan om de uitslag van de enquête om te zetten in plannen. Als je er we aan de slag gegaan om de uitslag van de enquête om te zetten in plannen. Als je er 
zo diep in duikt, kom je vaak van het één in het ander. Zo hebben we niet alleen een
totaalplan vanuit de enquête voor het bestuur gemaakt, maar hebben we ook diverse 
algemene aanbevelingen opgesteld waar het bestuur haar voordeel mee kan doen.
Op 17 december presenteert de werkgroep de plannen en aanbevelingen aan het bestuur. 
De plannen worden dan toegelicht met de motivatie die eraan ten grondslag ligt. 
Als het bestuur akkoord gaat met de plannen, dan is de taak van de werkgroep nog niet 
afgelopen. Sommige onderdelen moeten nog verder uitgewerkt worden om ze in maart afgelopen. Sommige onderdelen moeten nog verder uitgewerkt worden om ze in maart 
op de ledenvergadering aan jullie te kunnen presenteren. En ook zal het bestuur vast 
wensen en suggesties hebben die de werkgroep weer mee kan nemen in de uitwerking. 
In ieder geval is er nu al een hele stap gemaakt! 
Wat we heel jn vinden, is dat sommige dingen alvast in gang gezet zijn, zoals de nieuws-
brief en de organisatie van verschillende activiteiten bijvoorbeeld. De website gaat vanaf 
nu ook wat meer inhoud krijgen. En we zijn bezig met een leuk alternatief voor onze 
lotenactie. Kortom: naast plannenmakerij wordt er ook heel praktisch gewerkt en proberen lotenactie. Kortom: naast plannenmakerij wordt er ook heel praktisch gewerkt en proberen 
we de suggesties die jullie in de enquête hebben aangegeven waar mogelijk al op te pakken.

Wordt vervolgd!

De enquête-werkgroep



   

 
             

Pas de Deux Proef 2 
 
Ruiters: Datum: 
Paarden: Jury: 

 
 

 
Attentie: bij het passeren elkaar de linkerhand kunnen geven. 
   Cijfer Opmerkingen 
1 A – X 

X 
 
C 

Met tweeën binnenkomen in arbeidsdraf 
Halthouden – Groeten 
Voorwaarts in arbeidsdraf 
Splitsen 

  

2 F - D - M  
K - D - H 

Rechtsomkeert 
Linksomkeert 

  

3 C  
X 
A 

Afwenden  
Volte halve baan links en rechts 
Rechterhand 

 
 

 

4 C – X – A 
 

Halve grote volte rechts, gevolgd door 
halve grote volte links 

  

5 B 
E 

Afwenden 
Splitsen 

 
 

 

6 C en A 
X - B en X - E 

Afwenden 
Halve volte halve baan links 

  

7 M en K Galop links aanspringen 
 

  

8 A en C Grote voltes 
 

  

9 A en C  Arbeidsdraf 
 

  

10 B en E 
X 
C 

Afwenden 
Afwenden met tweeën richting C 
Splitsen 

  

11 M-X-F en  
H-X-K 

Gebroken lijnen 
 

  

12 A 
C 

Afwenden met tweeën door het midden 
Linkerhand 

  

13 F-X-H 
H  

Van hand veranderen in middendraf 
Arbeidsdraf 

  

14 C 
A 
F - X en K - X 
C 

Afwenden 
Splitsen 
Schuine lijnen 
Rechterhand 

 
 

 

15 B 
E 

Afwenden 
Splitsen 

  

16 C en A Slangenvolte met drie bogen 
 

  

17 A en C  
X - B en X - E  

Afwenden 
Halve volte halve baan rechts 

 
 

 

18 F en H Arbeidsgalop rechts 
 

  

19 E  en  B 
 

Grote volte éénmaal rond   

20 A en C Arbeidsdraf 
 

  

21 K en M Van hand veranderen 
 

  

22 B en E 
X 

Afwenden 
Afwenden met tweeën richting C 

  

23 G Halthouden en groeten 
 

  

24 CMBA In vrije stap de rijbaan verlaten   
25  De verzorging van het geheel: ruiter en 

paard / pony 
  

 
   Totaal: _______ 


