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LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. 

Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we 

graag weten wanneer jullie op vakantie zijn. Ook als we nog een extra activiteit of les willen 

plannen, is het wel fijn wanneer zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn om eraan 

deel te nemen.  

Daarom: ga je op vakantie en/ of weet je al dat je een  paar lessen niet mee kunt rijden? 

Geef het even door aan  instructie@hippisch-hattem.nl 

 

Proost Sieto! Je had ‘m verdiend!!! 
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VEILIGHEIDS-CERTIFICAAT   

Van de Stichting Veilige Paardensport hebben we weer het Veiligheidscertificaat ontvangen. 

Dat betekent, dat de manages (binnen en buiten) aan de veiligheidseisen van die stichting 

voldoet. En dat zijn er nogal wat! Achter de schermen zijn mensen regelmatig bezig om 

reparaties te verrichten of om nieuwe richtlijnen toe te passen. Ook kleine klussen als het 

vernieuwen van de inhoud van de verbanddoos en het laten controleren / vervangen van 

brandblussers zijn dingen waar wij als leden weinig van merken, maar die toch door 

vrijwilligers gedaan worden. 

Alle mensen die ervoor gezorgd hebben dat we aan alle strenge normen voldoen: hartelijk 

bedankt! 

                                                                            

                                                                          Henk Dubbeldam geconcentreerd bezig als ringmeester. 

 

EHBO OF BHV-ERS BINNEN DE CLUB? 

Een ongelukje is gauw gebeurd …. Vooral als je zoals wij je sport beoefend met een 

vluchtdier. De verbanddoos en een veilige rij-omgeving kunnen niet altijd voorkomen dat er 



meer hulp nodig is. Daarom vinden we het handig om te weten welke mensen rondom onze  

club beschikken over een EHBO of BHV diploma. 

Heb jij, (of misschien een van je ouders?) bijvoorbeeld via je werk, zo’n certificaat behaald? 

Dan horen wij het graag via een mail naar j.m.meijerink@live.nl  ! 

                   

                                                                                   

Harry en Henny Zwerus: Nogmaals proficiat! 

 

 

 

HET HIPPINKSTER- CONCOURS. 

Dat onze (nieuwe) voorzitter bijzonder trots was op het geslaagde Pinksterconcours hebben 

jullie al in zijn mail kunnen lezen!  Dankzij de inzet van iedereen (en een beetje geluk met de 

weersomstandigheden), kunnen we terugkijken op een geslaagd en vooral gezelllig 

sportweekend. 

De meest direct betrokkenen gaan de wedstrijd samen evalueren. Daarin worden de punten 

meegenomen die jullie aan ons doorgegeven hebben. En de penningmeester maakt 

voorzichtig de eerste balans op. Ytzen heeft al laten doorschemeren, dat we waarschijnlijk 
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ook nog op een mooi financieel resultaat kunnen rekenen! In de volgende nieuwsbrief 

hebben we vast al concretere gegevens. 

 

 

The Future Guys brachten veel spektakel waar het rijen-dikke publiek erg van genoot. 

 

 

BEGELEIDEN BRUILOFTSSTOET op 26 juni aanstaande. 
 

Op vrijdag 26 juni trouwen Anne Dorien Bos en Ronald van Tiel om 19.30 uur in de 

Andreaskerk in Hattem.  

Met een stel ruiters is al afgesproken om rond 17.30 uur te  verzamelen bij de manege.  De 

route gaat gedeeltelijk door het bos en wegen met verkeerdrukte worden zoveel mogelijk 

vermeden. De stoet rijdt alleen mee naar de kerk en gaat weer terug als Anne en Ronald in 

de kerk zijn. Je hoeft dus niet een uur bij de kerk te wachten.  

Het zou heel mooi zijn als we één of twee brave paarden hebben die met een vaandel 

kunnen lopen. Meteen een leuke reclame voor Hippisch Hattem natuurlijk. 

Ponyruiters zijn overigens ook van harte uitgenodigd! 

Vind je het leuk om ook in deze feestelijke stoet mee te rijden, meld je dan aan bij Jacquette 

Meijerink (j.m.meijerink@live.nl).  

Alle opgegeven deelnemers krijgen natuurlijk tzt nog aanvullende informatie over 

verzameltijden, kleding en dergelijke. 
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Heb je niet de beschikking over een paard dat meekan in de stoet, dan kun je mee als 

verkeersregelaar bij het oversteken  en ook hebben we iemand nodig die de mest wil 

opruimen. Kortom: met of zonder paard: je kunt je nog opgeven voor dit romantische 

tochtje! 

 

  

Albert en Henk in actie!  

 

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE. 

 

De tweede teamselectie werd tegenover de manege in het weiland gehouden. Voor een 

aantal paarden was dat best spannend: denk je naar de manege te gaan, kom je in een 

weiland met bordjes terecht. Plus een tafel en een bankje. Daar genoot het publiek dan wel 

weer van, vooral omdat er koffie en thee op stond. Het werd een gezellige avond en jury 

Annemiek Vinke gaf de ruiters uitgebreid commentaar na de proef. 

Voor het springen mocht gebruik gemaakt worden van de bak van Edwin Agterhuis, die 

zoveel tips en aanwijzingen gaf dat de ruiters haast een extra springlesje kregen. Leuk dat je 

sommige pony’s en paarden merkbaar ziet verbeteren tijdens zo’n sessie! 

1 juli is de laatste teamselectie dressuur in de buitenbak aan het Vijzelpad. Op 8 juli de 

laatste voor het springen bij Dirksen Horses op de Hoenwaard. Publiek is tijdens de 

teamselecties welkom: de activiteitencommissie zorgt voor een kopje (gratis) koffie of thee! 

 

 

 



VAN HET BESTUUR. 

Het bestuur heeft na het Pinksterconcours de bestuursdraad weer opgepakt. Op de 

bestuursvergadering zijn allerlei lijnen uitgezet. Heel jammer was, dat Caroline Janssen vlak 

na de vergadering door haar arts teruggefloten werd…. Ze moet het na haar ziekteperiode 

nog een tijdje rustig aandoen. Dat is jammer voor Caroline, want ze had er veel zin in om 

zaken op te pakken! Ondertussen heeft Bianca Jansen toegezegd de taken van Caroline waar 

te nemen. In de komende weken gaan we contact leggen met een aantal commissies en we 

zijn een ledenvergadering aan het voorbereiden. In de volgende nieuwsbrief kunnen we vast 

een aantal concrete zaken vermelden. Er wordt ondertussen gewerkt aan een nieuw 

aanmeldings- en informatieformulier, de Boni–actie vraagt voorbereiding (want ja, we 

mogen weer meedoen om geld voor onze pony’s in te zamelen!) en we hebben natuurlijk 

een jubileumfeestje in het verschiet.  

Zit jij nog niet in een commissie, maar wil je toch meer betrokken zijn bij de club? Dat is leuk: 

meld je even aan, dan kunnen we samen overleggen waar je in mee kunt draaien! 

Dat geldt natuurlijk ook voor ouders van ponyruiters. U hoeft echt geen paarden- of 

ponykenner te zijn: hart voor onze vereniging en een dosis enthousiasme volstaat. 

Stuur even een mailtje naar j.m.meijerink@live.nl en word zo een meer betrokken lid of 

ouder van onze club 

 

 

Het  paard van Claudia werkt braaf mee aan de demonstratie van de hoefsmid. 

 

Met dank aan Herman Severein voor de foto’s in deze nieuwsbrief! 
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Hippinkster Sfeerplaatje! 

 

VOLGENDE! 

De volgende nieuwsbrief wordt rond 15 juli verzonden. Copy daarvoor kun je mailen naar 

j.m.meijerink@live.nl 

 


