
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF   APRIL  2016 

 

In deze nieuwsbrief foto’s van de clubkampioenschappen, gemaakt door onze huisfotograaf 
Herman Severein. 

 

WOENSDAGLESSEN. Na overleg tussen instructrice Misha Postma, een bestuurslid Ytzen 

de Vries en Ellen Fikse namens de instructie-commissie is het volgende afgesproken: 

Les 0 (op de woensdag) gaat van 3 kwartier naar een half uur. 

Achterliggende reden is dat de spanningsboog voor deze kinderen passend is bij een lesduur 

van een half uur. Deze les heeft als doel de deelnemers de beginselen rondom 'stap' en 'draf' 

te leren, zodat zij veilig kunnen deelnemen aan les 1. De starttijd van deze les wordt 

aangepast naar: 16:15u - 16:45u. 

De lestijden van de lessen 1 t/m 3 blijven ongewijzigd. 

 

DINSDAGLESSEN.  De lestijden op de dinsdag blijven qua aanvangstijd gelijk, maar 

worden formeel 3 kwartier, evenals alle overige lessen (behalve les 0). 

Hierdoor ontstaat een kwartier cooling down en warming up 'wisseltijd' 

Dit geldt zowel voor de spring- lessen van Misha Postma als voor de dressuur-lessen van 

Lajla Bosch. 



DONDERDAGLESSEN. 

Uit de enquête kwam naar voren dat de springruiters ALLEMAAL op donderdag konden 

rijden (ook een aantal leden die nu dus geen springles kunnen volgen)  en dat een aantal 

mensen liever op donderdag willen springen omdat het beter uitkomt met de training 

vanwege de wedstrijden in het weekend. Om daaraan tegemoet te komen en meer mensen 

in de gelegenheid te stellen om de springles te volgen, is de instructiecommissie met het 

voorstel gekomen om de springlessen deze zomer gelijk met de dressuur op donderdag te 

houden.  

Het bestuur wil zoveel mogelijk  in gaan op de wensen van leden die in de enquête naar 

voren zijn gekomen. Dat deze leden zich niet gerealiseerd hebben dat het oefenspringen dan 

samenvalt met de les, tja, dat kan gebeuren. Het is een proef van  4, en maximaal 6 weken. 

Een mooie periode om alle voors en tegens tegen elkaar af te wegen en dan een beslissing te 

nemen die aan de meeste ruiters recht doet. Want dat er bezwaren zijn, hadden we als 

instructie-commissie en bestuur natuurlijk ook wel bedacht. Het is dus niet voor niets een 

PROEF! 

 

Dressuren en springen naast elkaar kan voor beide disciplines lastig zijn. Dat de springruiters 

bij het invullen van de donderdag als voorkeursdag er niet aan gedacht hebben dat naast 

elkaar lessen een optie zou kunnen zijn, begrijpen we. Ook voor sommige dressuurruiters is 

het een puntje dat er naast hen gesprongen wordt. Niet elk paard kan daar goed tegen. 

Zulke bezwaren nemen we graag mee in de evaluatie. Net als de kantine-opbrengsten: is het 

gezellig op donderdag en komen er dan meer mensen (en minder kantinedienst nodig), of  

levert twee lesavonden meer kantine-inkomsten op? Een paar weken op  proef kon die 

effecten mooi aantonen. 

Misschien is het verstandig om de situatie weer terug te draaien. Als dat voor de meeste 

leden plus de kantine de beste oplossing is, doen we dat graag. Het verbaast ons alleen, dat 

er toch een aardig aantal ruiters zijn, die grote weerstand  hebben tegen deze proef.  Een 

proef, die wordt uitgevoerd naar aanleiding van wat zij zelf in de enquête hebben 

aangegeven en wat alleen als Proef aangekondigd is. Als instructie-commissie en als bestuur 



geven we graag gevolg aan de enquête. Meedenken en meedoen daarin  wordt erg op prijs 

gesteld, maar dan wel graag op een constructieve en inhoudelijke manier. Een fijne 

vereniging maak je samen! 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HIPPISCH HATTEM  
 

Op zaterdag 2 april is er gestreden om het Clubkampioenschap Hippisch Hattem 2016. Het 
was een droge dag, met veel gezelligheid, fanatieke ruiters/ amazones en mooie 
paardensport voor de toeschouwers.   
 
Tijdens het clubkampioenschap werd er door de leden van rijvereniging Hippisch Hattem 
gestreden in diverse klassen binnen de disciplines springen en dressuur. 
 
Bij de dressuurrubriek voor de niet-wedstrijdruiters ging de overwinning heel knap naar Jella 
Werther met Bonte Koe (210 pt). De dressuurtitel voor de ponycombinaties met 
wedstrijdervaring was voor Marri-lotte Dubbeldam met Calvina (208 punten). Bij de paarden 
werd Lorette Meijerink met Frummel dressuurkampioen. Zij stak met kop en schouders uit 
boven haar concurrentie met maar liefst 214 punten voor haar dressuurproef.  
 
Bij het springen werd het kampioenschap bij de ponyruiters zonder wedstrijdervaring 
gewonnen door Esmee Wolff op Kuijt met 0 strafpunten en een snelle tijd van 54 sec. Bij de 
wedstrijdruiters was Romy Senneker de kampioen met haar pony Sulaatik’s Muscatel . Ze 



reed foutloos in de barrage in een tijd van 53.01 sec.  Bij de paarden was het Kimberly Knol 
met Eunice die met 0 strafpunten in de barrage en een tijd van 53.27 sec  de springtitel won. 
  
Algemeen clubkampioenen Hippisch Hattem 2015 
Bij de ruiters zonder wedstrijdervaring is Jella Werther op Bonte Koe algemeen 
clubkampioen geworden, Marri-lotte Dubbeldam is algemeen clubkampioen geworden bij 
de wedstrijdpony’s en Kimberly Knol met Eunice werd algemeen clubkampioen bij de 
paarden. Alle uitslagen zijn terug te vinden op www.hippisch-hattem.nl. 
 

Bekers graveren!  

Tijdens de prijsuitreiking ben ik vergeten te vragen of de prijswinnaars hun bekers in de 

kantine neer zouden willen zetten zodat ze gelijk gegrafeerd konden worden. 

Ik heb daarom iedereen gemaild om ze alsnog te kunnen verzamelen. Geen mail gehad? Dan 
is er iets misgegaan! Graag even contact opnemen met mij, Saskia. 
saskia_meulenberg@yahoo.com.  
 

 

De activiteitencommissie heeft € 74,- verdiend met de Tweede Hands sprullenkraam!!!!! 

 

WIL JE JE SELECTEREN VOOR DE REGIOKAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR?  

BELANGRIJK! 

Wim Romijn,  Regio Gelderland, laat het volgende weten: 

Zoals te verwachten heb ik de vraag gekregen van een amazone of ze selectie mag rijden in 

de klasse M1 terwijl ze 3 winstpunten in de klasse M2 heeft. 

Voor de outdoor kampioenschappen is van toepassing dat je met flexibel starten mee mag 

doen in een lagere klasse. 

http://www.hippisch-hattem.nl/
mailto:saskia_meulenberg@yahoo.com


Hieraan zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

Je mag niet in de hogere klasse, in dit geval de klasse M2, gestart zijn op of na 1 april. (voor 

indoor 1 oktober) 

Je mag nog niet het maximum aantal winstpunten van 30 hebben bereikt, dan moet je 

verplicht promoveren. 

Je mag nog niet het aantal punten in de klasse M2 bereikt hebben waarop je niet meer terug 

kan, dit zijn er 5. 

  

!!!!!! Let op 

Alle combinaties die voor 1 april zijn gestart in een hogere klasse en nog geen 5 winstpunten 

hebben behaald in de hogere klasse en na 1 april niet zijn gestart in de hogere klasse 

voldoen aan deze voorwaarden ondanks dat er voor 1 april geen flexibel starten was. 

  

Ook krijg ik regelmatig opmerking over het maximaal aantal winstpunten wat je mag hebben 

om te mogen starten op de regio kampioenschappen, dit is voor de dressuur 30 of hoger. 

!!!!!! Let op met dit aantal mag je geen normale wedstrijd starten. 

Een combinatie mag dan ook rustig met 29 winstpunten starten op de laatste wedstrijd voor 

de regio kampioenschappen en hoeft niet bang te zijn dan hij/zij dan over de 30 heen gaat 

en niet op de kampioenschappen mag starten. 

  

Met vriendelijke groet, 

Wim Romijn. 

KNHS Regio Gelderland. 

HATTEMER-BROK-ACTIE GROOT SUCCES! 

 
 

 



 In de afgelopen weken zijn de leden van rijvereniging Hippisch Hattem druk in de weer 

geweest met de verkoop van Hattemer brokken van bakkerij lunchroom Blom. Op zaterdag 2 

april werd de opbrengst van de verkoop bekend gemaakt. De leden verkochten samen ruim 

800 brokken. Vera Fritsch stak met kop en schouders boven iedereen uit door maar liefst 57 

brokken te verkopen. Zij won daarom een prachtig spellenpakket dat beschikbaar werd 

gesteld door Goliath Games, producent van gezelschapsspellen. Tevens werd Amber 

Ketelaar in het zonnetje gezet omdat zij als jongste lid van de Hippisch Hattem maar liefst 20 

brokken wist te verkopen. Ook zij won een spellenpakket van Goliath®. Bij de paardenleden 

was het een nek aan nek race en ging  José Warning er met een waardebon -gesponsord 

door restaurant pizzeria Elba- , van door. Met de opbrengst van deze actie wil de vereniging 

een grote rij-spiegel aanschaffen voor in de rij hal, zodat de ruiters hun houding en zit tijdens 

het rijden kunnen zien en -waar nodig- bijstellen.  

Hippisch Hattem wil een ieder bedanken die deze actie tot een succes heeft gemaakt. 

 SPIEGELS. 

Veel mensen is het al jaren een doorn in het oog: de kapotte spiegel in de binnenbak. Door 

het succes van de Hattemer brok actie is het financieel bijna mogelijk om een nieuwe spiegel 

te plaatsen. Ze kosten namelijk nogal een paar cent. 

Maar door de flow van de ledenvergadering en de blijde boodschap van Annelies dat het 

geld  zo’n beetje bij elkaar gespaard was, begon Lorette een fanatieke spiegelspeuractie. En 

warempel: ze vond een mooie aanbieding van wel 20 meter spiegel ruim binnen het budget!  

 

Wel jammer dat er een paar puntjes op te lossen bleken: De spiegels zitten nog vast aan de 

wand en dienen uit Limburg opgehaald te worden…. Voorzichtig even polsen bij Saskia of dit 

de moeite van het onderzoeken waard zou zijn bracht een flinke kettingreactie op gang. Het 

ene bestuurslid legde contact met de spiegeleigenaar, de ander boog zich over de financiën, 

agenda’s werden leeggemaakt en Sieto van der Scheer en Jan Mulder werden bereid 

gevonden om met Herman en Ytzen mee te gaan! Kortom: binnen een paar uur was de hele 

operatie geregeld. 



Zaterdag 16 april gaat (ging!)het viertal al om 6 uur richting Limburg.  Er moet nog wel een 

plan de campagne gemaakt worden om ze in onze binnenbakkunnen bevestigen. Bedankt, 

mannen! 

 

EN NOG MEER ACTIE!!!! 

Ook Linda Keizer is naar aanleiding van de ledenvergadering enthousiast geworden om in 

actie te komen.  

Natuurlijk kan Hippisch Hattem het geld van de koek- actie meer dan goed gebruiken om 

lesgelden laag te kunnen houden. Maar het is niet ieders hobby om met etenswaren langs 

de deur te gaan. Linda bedacht een alternatief: een Hippinksterverloting!  

Een gesponsord paarden-prijzenpakket had Linda in een mum van tijd voor elkaar. Nu is het 

nog de bedoeling om een Zomer-BBQ?-pakket (voor de niet paardenmens) samen te stellen. 

Linda kan daar heel goed hulp bij gebruiken. Neem even contact met haar op als je mee wilt 

helpen: dat kan rechtstreeks met Linda of via het bestuur. 

 

 



Er worden 2000 loten verkocht tijdens het Hippinksterweekend op ons concoursterrein. Ze 

kosten 1 euro, of 12 voor 10 euro. Je kunt kiezen uit een paardenlot of een zomerlot. De 

trekking vindt plaats op maandag tijdens het middagprogramma op het hoofdterrein.  Linda 

hoopt op deze manier campinggasten en bezoekers van zaterdag te bewegen om ook 

maandag weer te komen. Bovendien kunnen we een mooi bedrag ophalen voor onze club. 

Het bestuur neemt deze nieuwe actie meteen mee in de evaluatie van de Hattemer-brok-

actie om een beslissing te nemen over de manier waarop we volgend jaar geld kunnen 

verdienen om de contributie verantwoord laag te kunnen houden. 

Een super initiatief van Linda. Het bestuur is daar blij mee en heeft alle medewerking 

verleend door onmiddellijk een vergunning aan te vragen. Deze is inmiddels al afgegeven! 

 

VAN HET BESTUUR 

Vooral de voorbereidingen op het Hippinksterconcours vragen nu tijd en aandacht. Daarna is 

het goed om eens na te denken over de toekomstvisie van Hippisch Hattem. Het bestuur 

gaat daarvoor een dagje de hei (of misschien het water) op, om in alle rust daar eens over na 

te kunnen denken. 

Daarnaast wordt gekeken of het Veiligheidsprotocol aangepast kan worden voor 

bijvoorbeeld de SGW. De inventaris moet opgenomen worden. Alle dagelijkse zaken 

(ledenadministratie, de facturatie, slepen van de bak, maar ook graferen bekers e.d.) gaan 

natuurlijk gewoon door. 

Het is weer voorjaar en dus komen er weer een paar klusdagen om het terrein rond de 

manege te onderhouden. Ook zin in gezelligheid en meteen het aanzien van Hippisch 

Hattem te verbeteren? Meld je even bij het bestuur, zodat de dagen en tijden afgestemd 

kunnen worden! Ook vaders en moeders van pony-leden zijn natuurlijk van harte welkom. 

Een leuke gelegenheid om clubmensen(beter) te leren kennen! 

 

 
ATTENTIE:   De facturen zijn weer verstuurd. Dat gebeurt al enige tijd per mail. Soms 

komt die mail in de Spambox terecht!   De uiterste betaaldatum is 18 mei. Daardoor kan 

de factuur ongewild in de vergetelheid raken. Vlot betalen is misschien handiger  



VOORBEREIDING HIPPINKSTER 2016: VRIJWILLIGERSCOMMISSIE 

De mail voor aanmeldingen komen al bij de vrijwilligerscommissie binnen, maar bij deze toch 

nog even ….. 

 

….zodat je niet vergeet om je ZSM aan te melden voor de Hippinkster Vrijwilligerstaken. 

 

Hippinkstercommissie: 

Om de week komt de Hippinkstercommissie bij elkaar om de voortgang te bespreken. 

De inschrijvingen komen al binnen,  Facebook en op de Hippinksterwebsite worden gebruikt 

om mensen enthousiast te maken voor ons concours, de vergunningen zijn verleend, de 

Hippinksterkrant wordt klaargemaakt om gedrukt te worden en de sponsoren zijn weer 

benaderd.  

Het spectaculaire shownummer (de Vuurshow op zaterdag en de Bokkenrijders op maandag) 

vragen om een gedegen Veiligheids protocol. Er is overleg met de brandweer en er zal een 

instructie komen voor de Veiligheidsmedewerkers. Natuurlijk vraagt dit – nu de ramp met de 

monstertruc weer veel in het nieuws is -  om veel aandacht. 

Achter de schermen gebeurt natuurlijk nog veel meer: inkopen worden voorbereid, offertes 

aangevraagd, materialen en tenten gereserveerd, er is contact geweest met de 

landeigenaren, enzovoorts enzovoorts.  

 
 

En tijdens de opbouw van de 

tenten en het klaarmaken 

van de terreinen wordt er 

natuurlijk voor koffie, fris en 

iets lekkers gezorgd! 

Dus gezellig: 

 klussen en koffieklets! 



Nieuw aanspreekpunt instructie paarden 
 

Als gevolg van de enquêtecommissie is er een aanspreekpunt instructie aangesteld, zowel 
voor de pony’s als de paarden. Leden en instructie kunnen het aanspreekpunt (zoals de 
naam al doet vermoeden) aanspreken met opmerkingen, ideeën of vragen. Het 
aanspreekpunt communiceert dit vervolgens met het bestuur, indien nodig.  
Voor de ponyleden en –instructie is dit Ellen Fikse. Voor de paardenleden en –instructie was 
dit tot op heden Arieke Zandbergen. Arieke rijdt echter sinds enige tijd geen paard meer en 
heeft besloten haar functie neer te leggen. 
Gelukkig is er een opvolger gevonden en wel in de persoon van Esther Lodewijk! Hieronder 
zal Esther zichzelf aan jullie voorstellen: 
 
Hallo allemaal!  
 
Via deze weg stel ik me graag aan jullie voor als opvolger van Arieke als aanspreekpunt 
instructie paarden. Mijn naam is Esther, ik ben 21 jaar en woonachtig in Hattem. Van jongs 
af aan ben ik al met het paardenvirus besmet en ben ik begonnen met rijden bij de 
Ponyvrienden. Jarenlang ben ik ook lid geweest van Hippisch Hattem bij de pony’s. 
Momenteel rijd ik zelf niet meer, maar ik help nog wekelijks bij de Ponyvrienden om de 
kindjes te leren paardrijden. Momenteel ben ik aan het afstuderen voor de opleiding 
Commerciële Economie en in mijn vrije tijd ben ik te vinden bij vrienden, in de sportschool of 
in het bos met mijn hond. Ik heb erg veel zin om de functie van Arieke over te nemen. Dus 
als je vragen, opmerkingen, verbeterpunten hebt of juist helemaal tevreden bent over de 
lessen, let me know!  
 
Het mailadres waarop jullie het aanspreekpunt instructie kunnen bereiken blijft hetzelfde: 
instructie@hippisch-hattem.nl  
 

Arieke, het bestuur van Hippisch Hattem wil je bij deze hartelijk bedanken voor je tijd, 

energie en inzet binnen de enquête- en instructiecommissie! Je was lekker doortastend en 

om je humor hebben we regelmatig dubbel gelegen   We hopen dat je een andere 

passende manier vindt om een bijdrage te leveren binnen Hippisch Hattem, want we 

willen je positiviteit nog lang niet missen! 

 

mailto:instructie@hippisch-hattem.nl


GLIMMEND TRAPSCHOT: Jong geleerd……! 

Daniëlle brengt haar jongens al vroeg bij wat het betekent om verenigingslid te zijn. De 

jongens hebben haar verwoed geholpen om het trapschot te boenen en weer te laten 

glimmen. En Ome Herman Severein heeft gezellig met ze mee geboend. 

Het resultaat is iedereen opgevallen! Een zonnebril was haast noodzakelijk. Maar alle 

gekheid op een stokje, alle boeners: BEDANKT! 

 

 

VOLGENDE!    

De volgende Nieuwsbrief wordt gemaild rond 15 mei. Heb je een leuke foto, een paardig 

nieuwtje of een spannende wedstrijd gereden? Mail het naar j.m.meijerink@live.nl en we 

plaatsen het in de Nieuwsbrief! 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Binnengekomen mail:       Schrijf je in voor de opleiding Fit & Veilig! 

Geachte heer/mevrouw, 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om mee te doen aan de opleiding Fit & Veilig. Met dit unieke 

lespakket leert een instructeur ruiters om veilig te vallen en aan hun fitheid te werken. Voor kinderen 

èn volwassenen. Het lespakket is gekoppeld aan een opleiding. Na 3 dagdelen (1 hele dag plus 1 

terugkom ochtend) zijn instructeurs getraind in het gebruik van het lespakket door een valtrainer en 

een trainingscoach van het Adelinde Training Center. 

Inmiddels zijn er al meer dan 100 instructeurs getraind in Fit & Veilig. Zowel een recent 

gebruikersonderzoek als de evaluaties na de opleidingsdagen tonen aan dat de instructeurs zeer 

mailto:j.m.meijerink@live.nl


enthousiast zijn over het programma. Zij zien het als een praktische manier om de veiligheid en het 

rijplezier te vergroten, en waren onder andere te spreken over: 

-       de combinatie van het zélf ervaren van het vallen en het geven van de instructie hierin, 

-       het kunnen herhalen van de oefeningen op de terugkomdag zodat instructeurs een goede basis 
hebben om zelf instructie te geven op het gebied  van ruiterfitheid en valtraining, 

-       het kunnen uitwisselen van ervaringen op de terugkomdag. 

Schrijf je nu in! 

De eerstvolgende opleidingsdata in 2016 bij u in de buurt zijn:  

         Dinsdag 17 mei en dinsdag 14 juni terugkomdag - Gouda 

         Dinsdag 24 mei en dinsdag 21 juni terugkomdag - Achterveld 

         Dinsdag 31 mei en dinsdag 28 juni terugkomdag - Rosmalen 

         Dinsdag 11 oktober en dinsdag 8 november terugkomdag - Heemskerk 

         Dinsdag 18 oktober en dinsdag 15 november terugkomdag - Achterveld 

         Dinsdag 25 oktober en dinsdag 22 november terugkomdag – Gouda 

Aanmelden kan op www.veiligheid.nl/fit_veilig 

Meer over Fit & Veilig 

Jaarlijks raken zo'n 66.000 ruiters geblesseerd tijdens het paardrijden. Paard- en ponyrijden is leuk, 

maar dan wel zonder blessures! Aanleiding voor een lespakket waarbij fit en veilig paardrijden 

voorop staat! Adelinde Training Center en VeiligheidNL hebben de krachten gebundeld en in 

samenwerking met valpedagoog Yos Lotens dit lespakket ontwikkeld. Het lespakket wordt 

ondersteund door Stichting Veilige Paardensport, FNRS en PPHO. 

Met vriendelijke groet 

Barbara Modderman 

Secretariaat   

  

 

http://www.veiligheid.nl/fit_veilig


 

 

 


