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NIEUWSBRIEF   OKTOBER 2015  

0PROEP.      

Hallo allemaal, 

 

Ik ben Melissa vd Kamp, 16 jaar en al tijden op zoek naar een verzorg/leasepaard. 

Ik rij nu al 6 jaar bij de ponyvrienden en zit al een aantal jaren op les bij hippisch hattem.  

Dit met leuke resultaten met meerdere prijzen bij de niet-wedstrijdruiters. 

Zou graag met het paard/pony naar les willen gaan en op den duur ook wedstrijden willen 

starten. 

Ik zou 3 a 4 keer in de week kunnen  rijden en ben ook berijd om te helpen met stallen 

mesten,etc. 

Ook ben ik berijd om een eigen bijdrage hiervoor te geven tot max  75 euro in de maand. 

Weet u iets of heeft u een e-pony of paard staan die weinig bereden word stuur dan een mailtje 

naar : 

melissavdkamp@hotmail.com 

 

 
 

In deze Nieuwsbrief foto’s van de 

Gemeente Kampioenschappen die zaterdag 

j.l. bij onze manege zijn gehouden. Ze zijn 

gemaakt door Herman Severein. 

 



WOENSDAGLESSEN EN BESCHIKBAARHEID BINNENMANEGE.      

In verband met het vroege donker rijden we weer volgens het winter-rooster.  

De lestijden op woensdag veranderen: kijk even op de website! 

 

Daardoor wijzigt ook de beschikbaarheid van de binnen-manege op woensdag: vrij rijden 

in de binnenbak kan vanaf 19.00 uur. 

 

De nieuwe lesindelingen staan op de website. 

 

 

BONI-ACTIE: TER HERINNERING!!!!! 

Acht weken lang van woensdag 30 september t/m dinsdag 24 november 2015 ontvangt u bij 

iedere 10 euro een gratis sponsormunt en extra sponsormunten bij diverse actie-artikelen.  

U kunt de sponsormunten doneren aan één van de deelnemende verenigingen door de 

munten koker van uw favoriete vereniging te doen. Hoe meer munten hoe meer geld er in 

de clubkas van uw vereniging terechtkomt. Doet uw club nu niet mee? Doneer dan de 

munten in de koker van DE DRIEHOEKRUITERS! 

Behalve een Schrik- en Obstakeltraining komt het geld geheel ten goede aan activiteiten 

voor onze ponyruiters.  

Vraag je klasgenoten, buren, vrienden, kennissen en familie om met ons mee te sparen. Ook 

de munten die je bij andere Boni filialen krijgt, kun je in Hattem in de koker van De 

Driehoekruiters doen! Afgeven in de kantine mag ook: wij zorgen er dan voor dat ze op de 

goede plek komen. 



Op 3 oktober hebben een aantal ponyruiters onze verenging gepromoot bij de Boni. Met een  

paar pony’s van Sonja (keurig getoiletteerd en super bom-proof!) hebben teams elkaar 

afgewisseld. Hierdoor zijn we in de stand weer een paar plekjes opgeschoven! 

Goed gedaan allemaal! 

Ook op vrijdagavond 30 oktober mag onze club weer aanwezig zijn om extra munten bij 

elkaar te krijgen. Veel succes dan! 

 

 

 

ONZE ZIEKEN 

Gelukkig zijn er goede berichten over het herstel van Jan Bosch. Hij revalideert momenteel in 

Vogellanden. Stapje voor stapje gaat het wat beter en komen herinneringen terug. 

Jan, we wensen je een voorspoedige revalidatie! 

 

Ons Ere-lid Elly Meijerink had pech. Net voordat ze op proef naar huis mocht, brak ze haar 

pols…. Jammer dat ze daardoor voorlopig nog niet naar huis kan. Ze heeft wel het vaste 

voornemen om ’s middags op ons Jubileum aanwezig te zijn. 

Ook Elly wensen we van harte beterschap! 

 



 

 

AFSTEKEN VAN VUURWERK ROND MANEGE EN ONDER VIADUCT  

Het afsteken van vuurwerk is alweer begonnen. Sommige leden hebben er last van als er bij 

het fietspad vuurwerk afgeschoten wordt. Ook gaan de jongelui soms expres onder het 

viaduct vuurwerk afsteken als ze zien dat ruiters de manege binnen gaan. 

Heb je last van het vuurwerk, dan geeft de politie het volgende advies: 

U kunt het beste gelijk bellen met ons als dit gebeurt zodat wij dit kunnen aanpakken.  

tel.nr.: 0900-8844 

 Politie | Oost-Nederland | afdeling Politie Service Centrum 

 

 

Opbrengst verkoop 

Tweede Hands spullen:  

 €  118,50 !!! 

Dit bedrag komt ten goede 

aan de activiteiten van 

onze club. 



 

SAMENGESTELDE WEDSTRIJD: MOLECATEN  16 en 17 oktober! 

Elke jaar komen er honderden leden van Hippisch Hattem en liefhebbers van buitenleven en 

ruitersport naar de cross country met een open samengestelde wedstrijd (SGW) voor paarden. Wat 

men dan veelal niet beseft is dat er ontzettend veel bij komt kijken om dit geweldig evenement goed 

te organiseren.   

Vanaf het voorjaar begint het SGW team steevast met het verzamelen van geschikte boomstammen 

voor het bouwen van hindernissen. Na de zomervakantie beginnen de reguliere vergaderingen  om 

alle voorbereidende activiteiten met betrekking tot de parcoursbouw, administratie, inkoop, 

communicatie, sponsoring, vrijwilligerswerving, etc. op het juiste moment in gang te zetten. Er wordt 

niets aan het toeval overgelaten.  

In Augustus begint het “echte” werk met het bouwen 

van het parcoursterrein. Elk jaar is dit weer een 

enorme uitdaging en ook dit jaar heeft het SGW team 

de schouders er weer flink onder moeten zetten om 

het plusminus 2,5 kilometer lange parcours, met 

inachtneming van alle wedstrijdvoorschriften, op tijd 

klaar te krijgen.   

 

Met nodige precisie zijn de afgelopen weken hiervoor 

de nodige boomstammen gezaagd, ontschorst en in de grond geplaatst. Naast de inzet van 

grondboor, hark, hamer en schop wordt  het gebruik van een shovel, tractor en kettingzaag ook niet 

geschuwd. Afgelopen weekend is het parcours schoongemaakt, gecontroleerd en aangekleed met 

coniferen. Ondanks alle beschikbare hulpmiddelen is het toch een zeer intensieve exercitie waarbij  

hulp van vrijwilligers welkom is.   

Komende zaterdag kan dus elke deelnemende ruiter, die de dressuurproef en springparcours goed 

heeft afgelegd, zich helemaal uitleven op een mooi gesitueerd parcours met zorgvuldig geplaatste 

hindernissen bestaande uit de nodige greppels, boomstammen en waterpartijen. Hierbij is veel zorg 

besteed aan een uitdagende positionering, verzorgde uitstraling maar vooral ook voor de veiligheid 

van paard en ruiter.  

Dit jaar is er bijvoorbeeld in het parcours een nieuw element van 

veiligheid toegevoegd in de vorm van het zogenaamde MIM 

clipsysteem. Dit is een Zweedse uitvinding die ervoor zorgt dat, als een 

paard tegen een hindernis valt, de hindernis meegeeft.  Hierdoor wordt 

de kans op een buiteling verkleint waardoor het risico op (ernstig) letsel 

bij ruiter en paard wordt beperkt .  

 

Tot slot willen wij u graag uitnodigen om aankomende zaterdag samen 



met ons te genieten van dit geweldig evenement. We hopen dat u dan ook even stil wil staan bij alle 

tijd en energie die er door het SGW team in is gestoken om dit alles mogelijk te maken.   

 

 
 

PONY-ZADELTJE GEZOCHT 

Een ponyruitertje zoekt een 15 inch zadeltje voor een C pony. 

Reacties graag naar j.m.meijerink@live.nl. 

 

 
PORTEMONNEE GEVONDEN    

 

Op de Gemeentekampioenschappen is een portemonnee gevonden. Er zit nog wat geld in, al 

word je er niet direct rijk van ;-) 

 

Wie de portemonnee mist, kan mailen met j.m.meijerink@live.nl 

                                                              

                                                                                                                                                                           

 

JUBILEUM HIPPISCH HATTEM  ZATERDAG 31 OKTOBER 

De aanmeldingen van leden en genodigden stromen ondertussen binnen. Nog niet 

opgegeven? Dan kan dat door te mailen naar secretaris@hippisch-hattem.nl of even bellen 

naar 038-444 56 12 en het antwoordapparaat inspreken met naam en activiteit (9-Kamp, 

mailto:j.m.meijerink@live.nl
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Receptie, 50+, of BBQ) en aantal personen. Voor de 9-Kamp ook graag even inspreken welke 

leeftijd de deelnemers hebben. 

Bij de 9-Kamp (13.00 uur) en de demonstraties ( 15.00 uur) is publiek natuurlijk van harte 

welkom! 

 

  

VAN HET BESTUUR 

In deze periode is het bestuur bezig met de SGW en het organiseren van de viering van ons 

Jubileum.  

Tijdens de bestuursvergaderingen is het de bedoeling dat we elke keer een groep 

vrijwilligers laten aanschuiven. Zo hebben we de vorige keer overleg gehad met de 

Sponsorcommissie. Op de extra ledenvergadering en via de notulen daarvan hebben de 

leden daar ook informatie over gekregen.  

We vinden het fijn om een kort lijntje  te hebben naar onze vrijwilligers. In elke groep is een 

bestuurslid actief. In de ene groep wat langs de zijlijn, in de andere groep draait iemand echt 

mee. Ytzen is als penningmeester ook een aantal keren mee geweest cross bouwen en ook 

Herman was in het bos te vinden vanuit zijn klus facilitair. Zo proberen ook de 

“nieuwelingen”  langzamerhand alle facetten van de club mee te maken. Soms tot grote 

hilariteit van de doorgewinterde vrijwilligers natuurlijk…. 

Op onze vergaderingen evalueren we de activiteiten van de periode daarvoor (bijvoorbeeld 

de gemeente kampioenschappen) en we noteren de punten die de volgende keer anders of 

beter kunnen.  



We merken dat er heel veel mensen bij de vereniging betrokken zijn en er zijn er veel met 

een eigen taak of verantwoordelijkheid. Dankzij deze mensen kunnen we een actieve 

verenging zijn! 

Heb je een tip voor ons of een aandachtspunt? Schiet ons even aan!  Via de mail mag ook. 

Een vereniging ben je samen! 

 

VOLGENDE!    

De volgende nieuwsbrief wordt rond 15 november verzonden. Copy (tekst, 

wedstrijdresultaat, foto’s)  daarvoor kun je mailen naar  j.m.meijerink@live.nl   

secretaris@hippisch-hattem.nl 
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