
DE HATTEMSE GEMEENTEKAMPIOENEN VAN 2014 ZIJN BEKEND

HIPPISCH HATTEM – Veel ruiters en amazones uit de gemeente Hattem, leden van de pony- en paardensport-
vereniging Hippisch Hattem en de ponyvrienden hebben zaterdag 20 september onder prachtige omstandigheden 
aan het Vijzelpad gestreden om het gemeentekampioenschap 2014. Door het prachtige weer was er veel publiek 
die allen hebben genoten van een prachtige dag met veel mooie sport.

Uitslagen gemeentekampioenschappen
TTijdens gemeentekampioenschappen werd er door de leden van Hippisch Hattem gestreden in diverse klassen 
en de disciplines springen en dressuur. Dit leverde vele kampioenen op. Bij de dressuurrubriek voor 
niet-wedstrijdruiters ging de overwinning naar Annika van de Vosse met de pony Melodie (201 pnt). De dressuurtitel 
bij de ponycombinaties met wedstrijdervaring was voor Marri-Lotte Dubbeldam (218 pnt.). Bij de paarden is 
Megan ter Velde met Dirona (209 pnt) de dressuurkampioen. Bij het springen werd het kampioenschap bij de 
ponyruiters zonder wedstrijd-ervaring gewonnen door Melissa van de Kamp met Dino met 0 strafpunten en een 
tijd tijd van 67.33 sec. Bij de wedstrijdruiters was Dominique met de pony Vasco de allersnelste met 0 strafpunten in de 
barrage en een tijd van 37.07 sec. Bij de paarden was het Celeste van Pijkeren die met Ucello met 0 strafpunten en 
een tijd van 38.16 sec de springtitel won.

Algemeen gemeentekampioenen Hattem 2014
Bij de ponycombinaties zonder wedstrijdervaring is Annika van de Vosse op Melodie Algemeen gemeentekampioen 
geworden, Lenore Gunnink is Algemeen gemeentekampioen geworden bij de wedstrijdpony’s en Anouck van 
Blanckers-van Pijkeren werd met Dream Time Algemeen gemeentekampioen bij de paarden. Alle uitslagen zijn terug 
tte vinden via www.hippisch-hattem.nl

IN THE PICTURE

De kraam met tweedehands paardenspullen 
verkocht goed! Er is een mooi bedrag verzameld 
voor leuke en leerzame activiteiten. Op de foto zijn 
Danielle en Elke druk bezig met het maken van de 
prijskaartjes. Bedankt voor jullie inzet, dames!

Heb jij een leuke foto die te maken heeft met onze
rrijvereniging? Mail naar 
activiteitencomhippischhattem@gmail.com
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