
GESLAAGDE NIEUWSJAARSBORREL

3 januari j.l. vond de jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsborrel van 
Hippisch Hattem plaats. De dagen en momenten voorafgaand aan 
deze gezellige bijeenkomst was een aantal vrijwilligers al druk 
geweest met het gereed maken van de gebouwen en terreinen,
zodat alles er spik en span uitzag. 

RRond 19.30 uur druppelden de eerste genodigden binnen in de kantine. Toen deze gevuld was 
kwamen er vanachter de bar ineens een aantal amazones te stokpaard tevoorschijn, Zij moesten 
het ‘nieuwe’ viertal van Hippisch Hattem voorstellen dat een proef ging rijden in de bak. Als jury was 
mevr.J. Meijerink aangesteld. De proef was nog niet begonnen of het ging al mis. De boodschap van 
de dames van de Activiteitencommissie was wel duidelijk: dit moet beter! Vandaar dat zij een 
informatieavond hiervoor gaan organiseren op 21 januari.

Ondertussen werden er al (spring)paarden gezadeld voor het imposante barrière springen. Een aantal
  ‘sterke’ mannen handen Legden de laatste hand aan het hindernislijntje terwijl de combinaties zich los 
werkten in de bak van de fam. Klock (waarvoor dank!) vervolgens kon de show beginnen.

Van te voren konden de aanwezigen een gokje wagen op hoe hoog er gesprongen zou gaan worden en 
door welke combinatie dit gedaan zou worden. Er werd massaal ingezet op de 140 cm (Z-hoogte voor 
paarden en hééél erg hoog voor pony’s). De deelnemers Marri-Lotte Dubbeldam, Kimberly Knol, Paula 
Fröling en Misha Postma vingen aan. Van deze vier kwamen de drie eerst genoemden terug voor de 
tweede ronde. Groep twee bestond uit Wichert Fikse, Elke van Renssen, Jose Warning en Malou Haver-
kkamp. Uiteindelijk gooide Kimberly Knol de hoogste ogen met haar pony Eleine en zij sprong ruim 
140 cm! Bij de paarden sprongen Malou en Paula het hoogst en streek Paula, met haar Clipper (op 
stijl), uiteindelijk met de eer. De winnaars ontvingen een mooie prijs beschikbaar gesteld door Rosanne 
van der Kolk.

Na al dit spektakel maakte de secretaris Bert Klomp de opbrengst van de Boni spaaractie bekend:
de opbrengst bedroeg maar liefst €646,-(!) en Bert overhandigde’ dit  symbolisch aan de activiteiten-
commissie opdat zij een mooie activiteit gaan organiseren voor de jeugd van Hippisch Hattem.

TTijdens de bekendmaking van de winnaar(s) van ‘leg een wedje’ doneerde iedereen die op Kimberly 
Knol 140 cm ‘gewed’ had, zijn/haar gewonnen bedrag aan de activiteitencommissie! Als kers op de taart 
werd dit bedrag afgerond naar 100 euro door Gerard Agterhuis en zelfs verhoogd naar €111,10 door 
een anonieme gulle gever. Namens de activiteitencommissie,bedankt!

Er werden nog een paar borrels gedronken op een zeer geslaagde avond en een mooi toekomstig 
sportjaar voor Hippisch Hattem.

Alle vrijwilligers bedankt!!
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PONYMETEN

Op 10 februari kan je jouw pony laten meten op de club! 

Van 18.30 (bijna het einde van de eerste les) tot 20.15 uur 
(het begin van de laatste les) is er de mogelijkheid om je 
pony op te laten meten. Dhr. van Weeghel, van Stal van 
Weeghel uit Hattemerbroek, zal hiervoor paraat staan.

KosKosten € 7,50 per meting. Locatie: clubterrein

Je kan je aanmelden bij Saskia  
-> saskia_meulenberg@yahoo.com

Vind jij het leuk om mee te doen met ons verenigingskampioenschap?

Ben je benieuwd hoe het is om mee te rijden in een viertal?

Nieuwsgierig naar de nieuwe aanpak?

KOM NAAR DE INFORMATIE-AVOND!

- Wanneer?   Woensdag 21 januari
- Tijd?       Aanvang 19.30 uur
- Waar?      Onze clubkantine

Graag tot dan!

Groetjes van de activiteitencommissie

Wij hebben er al zin in! Kom je ook?

Op de foto’s ons laatste viertal (2008!!)


