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REGIO-KAMPIOENSCHAPPEN PONY’S  6 AUGUSTUS 2016. 

De volgende prijzen zijn door De Driehoekruiters op de Regiokampioenschappen in Rekken 

gewonnen: 

Springen, Klasse B-DE, 5de prijs Zara de Ree met Berkzicht Jurre 

Klasse M-DE, 4de prijs Leonore Gunnink met Komodo 

Leonore heeft zich hiermee geplaatst voor de Nederlandse Kampioenschappen!! 

Gefeliciteerd meiden, knap gereden! 

Zara de Ree en Leonore Gunnink van harte gefeliciteerd met jullie prijzen, super goed gedaan! 

En Leonore: op naar de NK, top! 

Namens heel Hippisch Hattem van harte gefeliciteerd en uiteraard zijn we net zo goed trots 

op Tess de Ree en Dominique Klock! 

 

 

REGIO-KAMPIOENSCHAPPEN PAARDEN 13 AUGUSTUS 2016 

Grote teleurstelling voor het paardenteam van Hippisch Hattem 

Het paardenteam dat uit zou komen voor onze vereniging moet zich helaas afmelden voor de 

Regio Kampioenschappen in Rekken. Diverse omstandigheden, waaronder kreupele paarden en 

gips voor Celeste van Pijkeren, maken het niet mogelijk om met een compleet team aan de start 

te verschijnen. Helaas zijn we ondertussen ook door de reserve combinaties heen. Alle 

mogelijkheden zijn bekeken, maar het blijkt niet haalbaar. Een grote teleurstelling voor de ruiters 

en de organisatie, gezien al het werk, de training en de tijd die er in is gaan zitten. Dikke vette 

pech voor iedereen die hier bij betrokken is.  

https://www.facebook.com/zara.deree
https://www.facebook.com/zara.deree
https://www.facebook.com/hippisch.hattem
https://www.facebook.com/tess.deree
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008981196270
https://www.facebook.com/hippisch.hattem
https://www.facebook.com/celeste.vanpijkeren


Volgend jaar hopen we dat we opnieuw een mooi paardenteam aan kunnen leveren, inclusief 

ruim voldoende reserve combinaties! Er is een kans dat het volgend jaar in Wezep gehouden 

wordt, dus dat biedt mogelijkheden.... 

Iedereen alsnog super bedankt voor alle inzet! 

Het bestuur en de activiteitencommissie 

 

Individueel hebben Melanie Mulder en Daphne Enter op vrijdag 12 augustus gereden. Vandaag, 

zaterdag de 13e, hoorden we dat de omstandigheden toen slechter waren dan vandaag. Maar 

jullie hebben het toch maar gedaan! Helaas geen prijzen, maar goed gereden. 

Bij deze een paar foto's van het B en L springen van vanochtend op de Regio 

Kampioenschappen. Voor mooie/ duidelijke foto's toch de proffotograaf even vragen... 

Maar... In het B springen heeft Linda Keizer zich als 7e weten te plaatsen en Kim Bouten als 12e! 

Goed werk dames! 

Helaas vielen Marri-lotte Dubbeldam, Anne Klein (klasse L) en Misha Postma(klasse L) niet in de 

prijzen, maar gezien het terrein ook zeker goed rondgekomen. 

Bij Edwin Agterhuis speelde de bodemgesteldheid blijkbaar een grote rol, waardoor hij het 

parcours niet uit kon rijden. Nu maar hopen dat de weergoden H2O volgend jaar beter gezind 

zijn! 

 

CURSUS FITTER TE PAARD. 

Fitter te paard is een indoor trainingsvorm gericht op conditie, balans, kracht en ontspanning 

van de ruiter. Het wordt dus gegeven zonder paard. Wel ben je in goed gezelschap van 

paardenminnende mede-trainers. Informatie onderaan deze nieuwsbrief! 

 

BINNENMANEGE GESLOTEN VAN 21 TOT EN MET 24 SEPTEMBER. 

 

In verband met de pluimvee-tentoonstelling is de binnen-manege bezet van 21 tot en met 

24 september aanstaande. Dit soort mededelingen kun je ook terugvinden op de kalender 

van www.hippisch_hattem.nl 

 

https://www.facebook.com/melanie.mulder.562
https://www.facebook.com/daphne.enter
https://www.facebook.com/lindakeizer
https://www.facebook.com/kim.bouten
https://www.facebook.com/anne.klein.1610
https://www.facebook.com/misha.postma


 

SGW: 15 OKTOBER! 

 

Noteer het vast in de agenda: 15 oktober wordt de SGW-Hattem gehouden! 

In de week daarna kun je deelnemen aan crosslessen in de buitenbak. De 

activiteitencommissie informeert je daar tzt over. 

                                                                                           

WWW.HIPPISCH_HATTEM.NL 

Onze website wordt zo actueel mogelijk gehouden door Saskia Meulenberg. Dus altijd 

handig om daar regelmatig even een kijkje te nemen! 

 

Herhaald bericht:  

GEMEENTEKAMPIOENSCHAPPEN HATTEM:  17 SEPTEMBER 2016 

Informatie over deze wedstrijd. 

Wedstrijdruiters: 

De klasses B t/m ZZ voor het springen en B t/m Z voor de dressuur zijn beschikbaar. De 
nieuwe/ officiële klasse BB is bewust niet uitgeschreven. Wil je bijvoorbeeld onder je 
normale hoogte springen of met een jong paard springen, dan maken we daar onze eigen 
‘BB’ rubriek van. Geef in dat geval de hoogte door waarover je wilt springen. Je doet als BB 
ruiter alleen niet mee voor de kampioenschappen. 

We willen jullie graag de mogelijkheid bieden om 2 dressuurproeven te kunnen rijden. Dit 
betekent dat deze op het grasland tegenover de club zullen plaatsvinden, waardoor het ook 
mogelijk is om de klasse Z aan te bieden. Houd er dus rekening mee wanneer je paard of 
pony tegen die tijd op ijzers staat! De eerste dressuurproef telt voor het kampioenschap. Je 
start hier in je hoogst gereden klasse. Bijvoorbeeld bij flexibel starten in L en M dressuur, 
betekent een M dressuurproef rijden voor het kampioenschap. Beide proeven tellen voor 
punten. 

Niet-wedstrijdruiters: 

Jullie zullen je dressuurproef in de buitenbak rijden (verdeeld over 2 ringen). Dit betekent 
dat er 2 juryleden voor jullie aanwezig zullen zijn en dat er dus ook 2 aparte klassementen 
opgemaakt zullen worden. Om de dressuurkampioen bij de niet-wedstrijdruiters te bepalen 
zullen de eerste 2 combinaties van beide ringen het tegen elkaar opnemen door de 
dressuurproef op het gras over te rijden. Deze 4 ruiters strijden om de bekers van het 
dressuurkampioenschap. 

Op de wedstrijddag kun je op een papier op de secretariaatswagen lezen hoe laat er over 
gereden wordt en wanneer dat bekend gemaakt wordt. Ben je al weg, dan wordt je gebeld 
op het nummer dat in onze ledenadministratie staat. 

Het springparcours zal direct op tijd gereden worden, degene die foutloos is en de snelste 
tijd rijdt is springkampioen. 

http://www.hippisch_hattem.nl/


Losrijden: 

Vindt gezamenlijk plaats in de binnenbak. 

Slecht weer: 

Bij slecht weer is de kans klein dat we op het grasland terecht kunnen. Mochten we met 
slecht weer te maken krijgen, dan betekent dit dat we terug zullen gaan naar het rijden van 1 
proef en dat ’s ochtends de dressuur voor zowel de wedstrijd- als de niet-wedstrijdruiters in 
de buitenbak verreden zal moeten worden. Voor de wedstrijdruiters betekent dit dat de 
officiële klasse Z dressuur komt te vervallen (geen winstpunten te behalen) en dus omgezet 
zal worden in een oefenvariant. Dit vanwege de te korte buitenbak. 

Op 14 september wordt besloten of van het weiland gebruik gemaakt kan worden. Dan zal 
zonodig ook het programma omgegooid moeten worden. Als daarna alsnog blijkt dat ook de 
buitenbak niet begaanbaar is, dan gaan we op zoek naar een leuke alternatieve activiteit die 
het gemeentekampioenschap zal vervangen. Dit omdat het niet lang genoeg meer licht zal 
zijn. 

Inschrijven: 

Inschrijven kan via de mail: gemeentekampioenschap@hippisch-hattem.nl en is mogelijk 
tot en met 2 september.  

WEES ER OP TIJD BIJ: WE VERWACHTEN (TE) VEEL DEELNEMERS EN SLUITEN DAAROM OP 2 
SEPTEMBER OM 24.00 UUR DE INSCHRIJVING. 

Vermeld in de mail je combinatienummer (als je wedstrijdruiter bent), je naam, naam van 
paard of pony, klasse waarin je wilt rijden en de maat van je pony (A,B,C,D of E). 

Inschrijfgeld te betalen op de wedstrijd: niet-wedstrijdruiters 7 euro per proef/ parcours, 
wedstrijdpony’s 7,50 euro per proef/ parcours, wedstrijdpaarden 9 euro per proef/ parcours. 

Groeten en graag tot de 17e september! 

Het bestuur 

 

NOG  MEER VAN HET BESTUUR. 

Denken jullie mee over de nieuwe voorzitter? Suggesties horen we graag, zodat we op tijd in 

gesprek kunnen gaan en de beoogde persoon kunnen vragen om een tijdje met ons mee te 

te lopen en kennis te maken met onze club en/of de bestuursfunctie.  

Hoe kun je sportverenigingen betrekken bij het halen van de goals van de gemeente met 

betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid  in de duurzame samenleving is een belangrijk 

gesprekspunt binnen onze bestuursvergaderingen. Voor onze vereniging is dat, vanwege de 

bijzondere sport die we beoefenen, best lastig. Toch is het belangrijk om een breed draagvlak te 

creëren, goodwill te kweken  en in aanmerking te komen voor subsidies en sponsoringen.   Voor ons 

zou het ook erg interessant kunnen zijn ten aanzien van het werven van vrijwilligers.  

Ook om bij de gemeente zichtbaar te zijn (worden), is het goed om ons eens te beraden op manieren 

waarop we wel maatschappelijk betrokkenheid kunnen laten blijken: bv gehandicapten met een 



pony of paard te laten omgaan / rijden. Er bestaat bv ook koe-knuffelen, dat een positieve invloed 

heeft op de psyche van mensen.  Senioren zouden we kunnen  uitnodigen voor het shownummer. 

We denken ook aan presentaties van sportverenigingen e.d. in het strodorp van het 

Hippinksterconcours in het kader van bijvoorbeeld gezond bewegen.  

Hebt u/ heb jij ideeën hierover? Laat het weten! Niet heel creatief in het bedenken van zoiets, maar 

wel zin om te helpen bij het uitvoeren? We horen het graag! 

 

Er is vanuit de gemeente Hattem contact opgenomen met het bestuur, omdat er klachten 
zijn binnen gekomen over paarden die over het fietspad van het Rooseboomspoor lopen. 
Het gaat dan met name om het stuk tussen de Vuursteenbergweg en het Vijzelpad. 

De klachten bestaan voornamelijk uit de grote hoeveelheid mest die op het fietspad ligt en 
fietsers die nauwelijks kunnen passeren vanwege de paarden die er (vaak naast elkaar) 
lopen. 

Formeel mogen de paarden niet over het fietspad, maar moeten over het ruiterpad. Dit 
ruiterpad is nu verre van ideaal gezien de begroeiing, het hoogteverschil, de ondergrond, 
crossmotoren etc. We hebben dit vanuit het bestuur aan de gemeente aangegeven 
en hebben gevraagd om te kijken naar oplossingen voor een ruiterpad wat veilig is en goed 
begaanbaar is. 

Willen jullie proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van de bermen en helpen om de 
overlast te minimaliseren? 

We hopen hier binnenkort meer over te laten horen. 

 

Alternatief Boni Actie: Op zondag 2 oktober 2016 de Singelloop Utrecht plaats. Door mee te 
doen als vrijwilliger, kunnen we geld voor de vereniging verdienen. Dat betekent wel, dat we 
vrijwilligers moeten vinden die zich ervan bewust zijn dat opgeven ook werkelijk meedoen 
betekent, omdat we de organisatie niet kunnen of willen benadelen. Wil jij, wilt u deze kar 
trekken? Zie onder aan de nieuwsbrief voor meer informatie. Graag melden bij het 
bestuur! 
 

 
 

 



PECH! 

Jammer genoeg is ons ere-lid, Elly Meijerink, weer opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege 

een bacterie op een hartklep moest ze voor de tweede keer binnen een jaar een open-hart 

operatie ondergaan. Een voorspoedig herstel toegewenst! 

GEEN KOFFIE-AUTOMAAT IN OPZADELRUIMTE. 

Naar aanleiding van een vraag in de ledenvergadering hebben we onderzocht of het mogelijk 

zou zijn om een  koffie-automaat in de opzadelruimte te plaatsen. Helaas blijken deze 

apparaten behoorlijk prijzig en bovendien is het een heel karwei om de automaat regelmatig 

te reinigen. Bijkomend probleem is, dat de omgeving te vochtig kan zijn, waardoor de 

melkpoeder te snel klontert, waardoor storingen gaan optreden. Jammer, maar er dient een 

thermosflesje koffie van thuis meegenomen te worden. 

VOLGENDE!    

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 volgende Nieuwsbrief! 

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

Op zondag 2 oktober 2016 vindt de 66e editie van de Singelloop Utrecht plaats. 

Mede dankzij de hulp van onze vrijwilligers is het grootste en leukste loopevenement van Utrecht altijd een 

groot succes en een waanzinnig leuk Utrechts feest!  

Onze vrijwilligers bieden wij een superleuke ervaring bij een Utrechts hardloopevenement, waarbij 

professionaliteit en gezelligheid voorop staat! Dat is wat wij je willen bieden tijdens de Singelloop Utrecht. Wij 

zoeken vrijwilligers die van aanpakken houden en die de organisatie die dag graag willen helpen. Een aantal 

voorbeelden van taken tijdens het evenement zijn: 

         Medewerker start: Je begeleidt de vele deelnemers naar de juiste startvakken. 

         Medewerker finish: Deelnemers na de finish voorzien van een bekertje water en/of sportdrank en natuurlijk 

het uitdelen van die welverdiende medailles. 

         Medewerker accommodatie: Op dit onderdeel kun je o.a. ingezet worden bij de kleedaccommodaties, als 

info punt medewerker of bij het punt voor het innemen van tassen. 

         Medewerker verzorging: Je bouwt met andere vrijwilligers de verzorgingsposten op waar de deelnemers 

van AA Drink of water worden voorzien. 

         Verkeersregelaar: Als verkeersregelaar sta je op en rondom het parcours en zorg je ervoor dat het parcours 

verkeersvrij blijft voor de deelnemers. Kies je voor dit onderdeel, dan krijg je vanuit de organisatie een 

onlinecursus aangeboden waarbij je je certificaat moet halen. Dit certificaat is na het volbrengen één jaar 

geldig en kan eventueel ook bij andere evenementen ingezet worden.  

  

mailto:j.m.meijerink@live.nl


Welke taak jullie ook krijgen; jullie vormen een niet te missen schakel in de organisatie van het evenement en 

wij zouden jullie hulp enorm op prijs stellen.  

  

Crew Cash Actie verenigingen en scoutinggroepen 

Voor groepen en verenigingen is er een speciale Crew Cash Actie. Wanneer je een groep van 10 of meer 

mensen aanmeldt ontvang je € 25,- euro per persoon voor de vereniging of scoutinggroep. Voor bijvoorbeeld 

een vrijwilligersteam van 10 mensen ontvang je zo € 250,- voor in de kas van de vereniging. Voor groepen van 5 

tot en met 9 personen ontvang je € 15,- euro per persoon. De organisatie doet zijn best om de groep zoveel als 

mogelijk gezamenlijk op een taak in te plannen. 

  

Waarom is het zo leuk om als vrijwilligers bij de Singelloop Utrecht te werken? 

         Jullie krijgt de kans mee te werken aan een geweldig Utrechts evenement. 

         Jullie krijgen een uniek shirt van de Singelloop Utrecht 

         Gratis lunchpakket en gratis koffie/thee op de dag van het evenement. 

  

Ook als vrijwilligers aan de slag? 

Meld jouw vereniging dan snel aan bij: vrijwilligers.utrecht@golazo.com  

Geef in de mail de verenigings-/organisatienaam, naam van de contactpersoon en de bijbehorende 

contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) aan. Wanneer mogelijk ontvangen we ook graag een 

schatting van het aantal vrijwilligers. 

Met vriendelijke groet, 

  

Thea van der Zwaag 

Vrijwilligerscoördinator Ladiesrun / Singelloop Utrecht 

E-mail: vrijwilligers.utrecht@golazo.com 

 

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

 

 

Start nieuwe cursus Fitter te Paard 

 

mailto:vrijwilligers.utrecht@golazo.com
mailto:vrijwilligers.utrecht@golazo.com


Wat is fitter te paard? 

Fitter te paard is een indoor trainingsvorm gericht op conditie, balans, kracht en 

ontspanning van de ruiter. 

Het is een groepstraining met een individueel accent, je gaat werken aan je eigen 

doelstellingen. 

 

 

 

Voor wie:  

Ruiters die in het paardrijden 

aanlopen tegen problemen met hun eigen fitheid, houding, spierpijn, scheefheid, 

stijfheid, of spanning, en ruiters die  gewoonweg aan hun fitheid willen werken op 

een leuke, effectieve manier 

 

Inhoud van de training: 

De training bestaat uit 1x per week een uur trainen bij Motus, een gevarieerd aanbod van 

oefeningen waarbij hart en longen aan het werk gezet worden, balans en houding verbeterd 

worden, en ontspanning oefenen ook aan bod komt. Uiteraard hebben de oefeningen steeds 

zoveel mogelijk raakvlak met het paardrijden. 

De oefenvormen waarmee ik, Caroline Janssen, werk komen uit mijn sportfysiotherapie en 

paardenfysiotherapie achtergrond en alle trainingen die ik op dit gebied heb gevolgd. 

Deze training  start op woensdagavond 31 augustus en loopt door tot woensdagavond 12 

oktober, dat zijn in totaal 6 trainingen.  Als er genoeg interesse is kan de training daarna 

voortgezet worden. 

Als uitbreiding is het mogelijk om 1x per week met de groep te gaan hardlopen of 

mountainbiken, om de conditionele belastbaarheid goed op te bouwen. 

Er zijn nog 4 plekken beschikbaar, dus meld je snel aan! 

Tijdstip: 18.30 -19.30 uur 

Kosten: 85,-   

Informatie en aanmelding: 



Motus, centrum voor bewust bewegen 

Hoopjesweg 2b, 8051 DB Hattem 

tel: 06-42183502 

caroline@animoo.nl 

 

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

BERICHT VAN DE KNHS: 

Geacht bestuur,  

Binnen enkele dagen ontvangt  u per e-mail of post de factuur voor de verenigingscontributie voor het 

jaar 2016. 

 

Onze paardensportbond 

Samen zijn wij de KNHS. Wij bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een 

plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij  hun ambitie. En 

daar hebben we elk KNHS-lid bij nodig. Het welzijn van het paard en de paardensporter staat in alles 

wat we doen centraal. Met het lidmaatschapsgeld werken wij ook aan het openstellen en onderhouden 

van ruiterpaden, zodat de Nederlandse natuur toegankelijk blijft voor ruiters en menners. 

KNHS-leden profiteren van honderden euro’s voordeel. En met hun lidmaatschap steunen ze de 

paardensport! Dit zijn de voordelen: 

                        Per jaar ruim € 500 korting op topmerken rijkleding en andere paardensportproducten van onder 

meer Divoza Horseworld, BoerenBond Welkoop en PK International. 

                        Vier of 12 maal per jaar Paard&Sport, het meest gelezen paardensportblad van Nederland 

(abonnement afhankelijk van lidmaatschap. 

                        Korting op paardensportevenementen zoals Jumping Amsterdam, CHIO Rotterdam en Horse Event. 

                        Exclusieve uitnodigingen voor KNHS-opleidingen en evenementen zoals de PaardenLeven dag. 

                        … en nog veel meer! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Medewerkers Sportaanbiedersdesk 



  

 


