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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015
Geboortekaartje familie Oosten
Het geboortekaartje scannen lukte niet voor de vorige nieuwsbrief, maar de trotse ouders
Annelies en Martin hebben wel voor een mooie foto van Nilas gezorgd.
Ondertussen is er namens Hippisch Hattem een attentie voor Nilas en zus Lisanne heen
gebracht.

NAAST HET “WEL” OOK VEEL “WEE” DEZE KEER…..
Tot onze grote schrik hoorden we dat Jan Bosch, onze instructeur bij de paarden dressuur en
echtgenoot van de paarden dressuur instructrice Lajla, een zeer ernstig fietsongeluk heeft gehad in
Oostenrijk.
Bij het uitoefenen van zijn mountainbike hobby is hij zo ongelukkig ten val gekomen, dat hij enkele
weken in slaap gehouden is. De laatste berichten zijn, dat er een goede kans is dat Jan vandaag naar
Nederland verplaatst mag worden….. We duimen dat dit gaat lukken! Ook voor zoon Steven, die al
weken in Oostenrijk verblijft, zou dat een hele verbetering zijn.

We wensen Jan, Lajla en verdere familie heel veel sterkte en moed toe in deze spannende tijd!
Voor wie een kaartje wil sturen: Rietberglaan 7, 8162 NE Epe.

Nog een zieke:
Ook ons erelid, Elly Meijerink, is onverwachts in het ziekenhuis beland. Er bleek met spoed
een open-hart operatie nodig te zijn. Deze operatie is goed verlopen, maar het herstel gaat
nog enkele maanden duren.
Een kaartje voor Elly kan naar Galenshoeve 11, 8052 AV Hattem.

In deze nieuwsbrief de foto’s van de
Regio-kampioenschappen paarden.

GEMEENTEKAMPIOENSCHAPPEN HIPPISCH HATTEM – 19 SEPTEMBER 2015 Nog een paar nachtjes slapen en dan is het alweer zaterdag: tijd voor de
gemeentekampioenschappen!
Het is weer een druk programma, dus van 's ochtends vroeg tot begin van de avond kunnen
we genieten van springen en dressuur in alle klassen!
We hopen dat het deze week droog weer blijft, zodat de wedstrijdruiters op een goede
grasbodem kunnen rijden. Voor hun geldt in ieder geval: vergeet je proppen niet wanneer je
paard op ijzers staat!

Voor de niet-wedstrijdruiters is er in tegenstelling tot eerdere berichtgeving gekozen om
de pony’s in ring 1 en 2 (beide niet-wedstrijdruiters, maar verschillende klasses) apart te
jureren en hier elk een apart klassement voor te vormen. Dit heeft voornamelijk te maken
met de tijd die het overrijden van de beste combinaties in beslag zou nemen. Dit betekent
dat er in ring 1 gestreden zal worden om de gebruikelijke 8 bekers en dat er in ring 2
gereden zal worden voor geldprijzen. De paarden in ring 2 (ook niet-wedstrijdruiters) rijden
zoals gebruikelijk voor geldprijzen en worden apart geklasseerd. Voor het bepalen van de
algemeen kampioen van de niet-wedstrijdruiters worden de paarden en pony’s gezamenlijk
bekeken.
De prijsuitreiking verwachten we rond 20.00 uur, zo’n anderhalf uur na afloop van het
springen.
Alvast veel succes gewenst en laten we er met z'n allen een mooie dag van maken!
Saskia, Ricard en Jacco

REGEN…REGEN…REGEN…REGEN…
Tja…. Zoals jullie merken trekken er fikse regenbuien over Hattem. Hierdoor is onze
buitenbak soms akelig nat. Het wegpompen van water kan dan behoorlijk helpen. Waar we
minder aan kunnen doen is de conditie van het weiland aan de overkant van de weg. Op
donderdagavond gaan we het weiland in. Als we tot onze knieën in de drap zakken, is het
voor de paarden niet verantwoord om daar een proefje te lopen. In dat geval gaan we over
naar een noodprogramma.Houd dus voor de zekerheid wel even onze website in de gaten.
Donderdagavond (laat) worden daar zo nodig mededelingen gedaan!
HET SPRINGPARCOURS BLIJFT STAAN TOT EN MET DE WOENSDAGLES! (Als het weer meezit…!)

Tweedehands (paarden)spullen verkoop (tijdens Gemeentekampioenschappen)
Aanstaande 19 september is het weer zo ver, de Gemeentekampioenschappen bij Hippisch
Hattem worden verreden. Dat betekend dat ook de Tweedehands (paarden)spullen marktkraam
weer geopend zal zijn vanaf 13.30 uur. Heb je nog kleding die te klein is, laarzen die je over hebt,
een zadel dat niet meer past etc. Dan zou het fantastisch zijn als je deze spullen doneert aan
Hippisch Hattem. De opbrengst komt in z'n geheel ten goede aan activiteiten georganiseerd door
de activiteitencommissie!
Je kunt de spullen op elk moment brengen (neem even contact op wanneer je wil komen) bij
Danielle van 't Ende, Oude Kerkweg 13 in Hattemerbroek. 06 - 51864159 (Alle paard
gerelateerde artikelen zijn welkom!)
Mocht er een item zijn waarvan je een gedeelte van de opbrengst wilt doneren maar niet alles,
overleg dit dan even met Danielle. Tot de 19e!!
Hartelijke groet namens de activiteitcommissie

MINI-CROSS EN BUITENBAK GESLOTEN op 22, 23 en 24 oktober!
De activiteitencommissie organiseert weer een mini-oefencross in de buitenbak aan het
Vijzelpad. Vanwege de veiligheid is daarom de buitenbak gesloten op donderdag 22, vrijdag
23 en zaterdag 24 oktober.
Voor verder nieuws over deelnemen aan de oefen cross: houd in oktober onze website in de
gaten.

‘HOE HEURT ’T EIGENLIJK?”
Hippisch Hattem maakt gebruik van een aantal kanalen om haar leden te bereiken,
waaronder Facebook. Ook de verschillende commissies maken hier gebruik van.
Bijvoorbeeld de activiteitencommissie heeft tijdens de Gelderse Kampioenschappen het
e.e.a geplaatst ten behoeve van het Hippisch Hattem verenigingsteam om deze gezamenlijke
clubactiviteit te promoten! Om het in de toekomst duidelijker te maken zal er onder elk
bericht staan van welke commissie, persoon, etc. het bericht afkomstig is. Tevens staat er
altijd een e-mailadres bij zodat je, als je vragen hebt, contact kunt opnemen met de
desbetreffende commissie of persoon. Alleen via de e-mail worden vragen beantwoord.
Ben jij een enthousiaste Facebook gebruiker en vind je het leuk om allerlei Hippisch Hattem
zaken de wereld in te sturen, dan horen we dat graag!

Daniëlle: voor al uw hamburgers,
paasstollen, vrijwilligers, activiteiten en
tuinonderhoud. Dus letterlijk van alle
(Tweede hands) markten thuis!

Zo’n regio kampioenschap is een
uitgelezen mogelijkheid om de
onderlinge banden weer eens flink
aan te halen!

WAAR IS DAT FEESTJE???? ????

HIER IS DAT FEESTJE!!!!!!!!!!!!!!!!

ZATERDAG 31 OKTOBER
Voorlopig programma:
13.00 uur: Spelprogramma voor de jeugd
15.00 uur: Receptie, en Thee voor de rijpere 50+ jeugd
Ondertussen voor alle belangstellenden enkele demonstraties!
19.00 uur: Feestavond : DJ Enrico , wat te eten en te drinken, een dansvloer
en een verrassing.

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 SEPTEMBER AANSTAANDE.
Herinnering: 20.00 uur in de kantine van onze manege.

VOLGENDE!
De volgende nieuwsbrief wordt rond 15 oktober verzonden. Copy (tekst, wedstrijdresultaat,
foto’s) daarvoor kun je mailen naar j.m.meijerink@live.nl secretaris@hippisch-hattem.nl

Sint Hubertusrit voor paarden, ruiters en menners in Epe

Op 31 oktober a.s. zal in Epe weer de befaamde Sint Hubertusrit worden gereden. Een evenement
van de Hippische Vereniging Epe waar talloze ruiters en menners uit heel Nederland en België op af
komen.
De rit wordt gereden rondom de St. Hubertusviering. Sint Hubertus geldt als beschermheilige van de
jacht en de rit heeft dan ook alle symbolische tekenen hiervan. De ruiters en menners kleden zich in
jachtkleding en trekken samen met hun paarden en honden de bossen in. Het wild hoeft echter niet
bang te zijn want de deelnemers zijn dierenvrienden en hebben geen geweren.
Vooraf gaand aan de rit worden de paarden en hun berijders ingezegend. Dankzij de medewerking
van Marc Overmars mag de (voormalige) Katholieke Kerk in het centrum van Epe hiervoor worden
gebruikt. De pastoor van de Eper parochie komt graag naar zijn voormalige kerk om mens en dier te
zegenen. De prachtige stoet zal worden voorafgegaan door het Sint Maartensgilde. Bovendien zullen
Jachthoornblazers uit Wapenveld de ceremonie begeleiden met passende jachthoornmuziek.
De inzegening kan altijd rekenen op een massale belangstelling van fotograferende kijkers. Wie
mooie plaatjes met een historisch karakter wil schieten komt tijdens dit gebeuren volop aan zijn
trekken. Maar ook wie live wil genieten komt ogen en oren tekort.
Na de inzegening gaat de tocht door het dorp naar de bossen. De deelnemers komen van heinde en
verre om van de herfstkleuren in de bossen te genieten. Tijdens de rit kan er, met een beetje geluk,
ook wild gespot worden wat het karakter van de tocht extra benadrukt.
Wild is er in ieder geval op de rustplaats maar dan in de vorm van wildhapjes. En voor wie helemaal
in de sfeer wil blijven is hier ook een Jachtbitter verkrijgbaar. Met opnieuw de muziek van de
Jachthoornblazers is het plaatje dan helemaal compleet.
Terug op de manege in Epe wordt de tocht beëindigd met een onvervalst wildbuffet. De organisatie
huurt hiervoor een professionele cateraar in die een overheerlijke wildmaaltijd serveert. Dit jaar
staat er Procureur van Wild zwijn, gebraden eend en Veluwse Wildgoulash op het menu. De reacties
op de site van de Sint Hubertusrit geven overduidelijk aan dat de deelnemers voor dit evenement
graag naar Epe komen. De Hippische Vereniging is dan ook weer voorbereid op veel deelnemers die

dankzij de hiervoor bestaande commissie enthousiast worden ontvangen. Wie mee wil doen of wil
komen kijken vindt alle informatie over de tocht op www.sinthubertusrit.nl

