
ACTIE FEESTSTOLLEN!
Alle hippische paashazen opgelet! De werkgroep nanciën heeft het idee opgevat om dit voorjaar 
voor de paasdagen feeststollen met amandelspijs te gaan verkopen. Pasen valt dit jaar op 5 en 6 april. 
De opbrengsten komen ten goede aan de activiteiten die de activiteitencommissie organiseert. 
Dan kan je denken aan gastinstructie, de gymkhana en de paasbosrit. Hoe gaan we dit organiseren? 
De leden van Hippisch Hattem ontvangen een mail met meer informatie en o.a. een intekenlijst. 
WWat belangrijk is om nu alvast aan jullie te vertellen is dat de intekenlijsten uiterlijk 7 maart 2015 

ingeleverd zijn. We rekenen op jullie inzet!

Let’s do paasbest!

Groeten,
Annelies Oosten – Van Oene

Hanneke Schroten

VERDER IN DEZE NIEUWSBRIEF: 

- Verslag regiokampioenschappen

- Verslag info-avond
verenigingskampioenschap en viertal
(Geef je op!)

Denk eraan:
AAlgemene ledenvergadering op 18 maart
We rekenen op je! 
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HIPPISCH HATTEM OP DE REGIOKAMPIOENSCHAPPEN

Van november tot en met januari stonden de indoor selectie wedstrijden van onze kring op het programma. 
Voor elke discipline kon je deelnemen aan drie selectie wedstrijden. De beste twee resultaten die de combinatie 
neerzetten met deze selecties tellen voor het eindklassement. Zodra je  je bij de beste bevindt van het eind-
klassement wordt je geselecteerd voor de regiokampioenschappen van Gelderland/ Flevoland. Het is dan ook 
een hele prestatie als je geselecteerd wordt voor deze regiokampioenschappen, deze ruiters mogen daarom wel 
een beetje in het een beetje in het zonnetje worden gezet. 
Een aantal van onze leden is het gelukt om zich de kwaliceren.

Pony's dressuur                              Paarden dressuur
Zara de Ree met Noortje - M1/M2 cat.B (kring kampioen)       Melanie Mulder met Extra-Utopia - L2 drs
                                      Jolanda Souman met Vb's Christiaan - Z2 drs

Pony's springen                             Paarden Springen
Dominique Klock met H4u Baileys - L cat. D/E (res. kamp.)      Kim Bouten met Folán B - B springen
KKimberly Knol met Eleine - L cat. D/E                  Edwin Agterhuis met Jalon - M springen
Marri-lotte Dubbeldam met Calvina - L cat. D/E
Dominique Klock met Vasco - M cat .D/E
Reserve
Zara de Ree met Noortje - B cat. A/B (1e reserve)
Desiree Agterhuis met Lizzy - B cat. A/B (2e reserve)

Inmiddels zijn de regiokampioenschappen dressuur achter de rug. Zara de Ree wist na haar proef tweede te 
wworden met 57, 18%. Melanie Mulder werd in de L2 dressuur 17e met 60,83% en Jolanda Souman werd in de 
Z2 dressuur 14e met 58,97 %. 

Zaterdag 7 februari kwamen vier ponyruiters aan start op de regiokampioenschappen springen in Wezep. 
Zara de Ree ging heel voortvarend van start. Haar pony sprong huizenhoog over de de hindernis. Hierdoor 
verloor Zara haar evenwicht en kwam ze naast de pony terecht. Heel jammer voor Zara!
Dominique Klock reed een prachtig parcours. Als er een stijlprijs was geweest, had ze die vast gewonnen. 
Helaas maakte ze een pechfoutje en ging de barrage jammer genoeg aan haar neus voorbij.
MMarilotte Dubbeldam en Kimberley Knol mochten ook barrage rijden. Er werden snelle tijden neergezet en 
Marilotte koos voor de alles of niets strategie. Ze reed een reuze gewaagd en snel parcours, maar sneed de 
bocht zo ver af dat ze helaas een foutje maakte.
Kimberley reed daarna een safe rit, bleef keurig foutloos en behaalde zo een prachtige 7e plaats op de 
Regiokampioenschappen.
Alle springers: complimenten, jullie gingen er echt voor!

Zaterdag 14 februari waren de regiokampioenschappen springen voor de paarden. Kim Bouten had wat pech, 
tijdens haar tijdens haar rit met Folán B vielen twee balken. Edwin Agterhuis wist met Jalon een 6e prijs te behalen. Van harte 
gefeliciteerd!
 
Ledenvergadering 18 maart
Woensdag 18 maart wordt de Algemene Ledenvergadering van Hippisch Hattem gehouden in de kantine van 
onze manege. Een uitnodiging daarvoor volgt binnenkort. Noteer de 18e maart vast in de agenda : het wordt 
een interessante avond met een bestuursverkiezing en een presentatie van de enquetecommissie!

RedaRedactie
Vind jij ook, dat er best meer van en over onze leden in de Nieuwsbrief mag? Meld je dan aan als redactielid!
Met een paar extra handen maken we er een nog leukere Nieuwsbrief van!
Natuurlijk mag je ook eenmalig iets aanleveren hoor. Meld je aan of stuur je stukje naar j.m.meijerink@live.nl
De volgende Nieuwsbrief kun je verwachten rond 15 maart.
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GESLAAGDE INFO-AVOND OVER VIERTAL EN VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP

Op woensdagavond 21 januari jl. heeft de informatie avond over de nieuwe opzet van het verenigings-
team & viertal plaatsgevonden. Rond 19.15 druppelden de eerste nieuwsgierige leden de kantine binnen. 
Zij ontvingen een kop koffie/thee of fris met wat lekkers erbij van de Plus uit Wezep. De leden van de 
activiteitencommissie hadden de beamer en het scherm al geïnstalleerd zodat er vlot van start gegaan 
kon worden toen de kantine riant bezet was. Activiteitencommissie lid Elke nam de presentatie van de 
pprachtige geïllustreerde Power Point presentatie voor haar rekening. In deze presentatie kwamen de 
termen ‘clubgevoel’, ‘plezier‘ en ‘oefenen & verbeteren‘ samen. De kern van het verhaal was dat elk rijdend 
lid van Hippisch Hattem (zowel pony’s als paarden) een eerlijke kans krijgt om deel te nemen aan het 
verenigingsteam en dit gebeurd door middel van selectie momenten die voor iedereen toegankelijk zijn 
(in Hattem). Voor de dressuur wordt er drie keer een proef gereden die voorzien wordt van leerzaam jury 
commentaar. De springruiters/amazones mogen een parcours springen op locatie en na aoop zal een 
desdeskundig iemand op basis van het resultaat beslissen wie er het beste plaats kan nemen in het team.
Het uiteindelijke team zal daarna ook nog aan een speciale (proefgerichte) training mogen deelnemen 
gegeven door een succesvolle instructeur/instructrice. Leuk en leerzaam dus!

Daarna werd er nog uiteengezet hoe een viertal in z’n werk gaat en geïnformeerd of hier animo voor is. 
Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen en kijkt de activiteitencommissie uit naar een sportief, 
succesvol maar vooral als Hippisch Hattem verbonden gezellig seizoen. 

Wil je meedoen met het viertal, het verenigingskampioenschap of het verenigingsspringen?
MMeld je snel aan via activiteiten@hippisch-hattem.nl. 

Toch nog even nalezen? De notulen van de informatie avond zijn op aanvraag verkrijgbaar via 
activiteiten@hippisch-hattem.nl 
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