
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF  DECEMBER  2016 

 
OP BIXIE WEDSTRIJD, 3 DECEMBER. 
 

 
 
Melanie Klock en Sven van t Ende hebben in Hasselt mee gereden in de klasse AA Melanie 
reed keurig haar proef zonder begeleiding en behaalde in de 1e proef 81 punten en een 2e 
prijs. in de 2e proef had ze 80 punten en een 4e prijs. 
Sven reed onder begeleiding en haalde in de 1e proef ook 81 punten en kreeg een 3e prijs in 
de 2e proef had hij 78 punten en ook dat was goed voor een 3e prijs. Voor Sven was dit zijn 
1e bixie wedstrijd. 
 
Amber van Essen en Amber Ketelaar reden mee in de de klasse A Voor Amber van Essen was 
ook dit haar 1e wedstrijd en stuurde haar pony in de 1e proef naar 82 punten en in de 2e 
proef naar 83 punten en daarmee mocht ze een 2e prijs in ontvangst nemen. Amber 
Ketelaar haalde in de 1e proef 83 punten en een mooie 2e prijs en in de 2e proef reed ze 79 
punten bij elkaar. 

 
 
 



RUITER OPLEIDING FNRS PROEVEN 
 

De aftrap is genomen!  

Op twee informatie avonden zijn de ouders van de niet (knhs-) wedstrijdruiters 

geïnformeerd over de organisatie van de Ruiteropleiding, zoals De Driehoekruiters die gaan 

volgen.  Er waren enthousiaste reacties, ook van ouders van kinderen die momenteel wel bij 

de knhs wedstrijden rijden. Daar volgde ook het verzoek uit om voor ALLE ponyruiters de 

theorie bijeenkomsten te organiseren.  Dat nemen we natuurlijk mee in de planning! 

Verschillende ouders hebben het boek gekocht dat bij de Ruiteropleiding hoort. Het boek 

kost € 14,95 maar de vereniging sponsort een beetje, zodat maar € 12,50 afgerekend hoeft 

te worden. 

 

Op woensdag 1 februari gaan de ruiters voor het eerst een f-proef rijden. Daarmee kunnen 

promotie-punten verdiend worden, waardoor de ruiter kan promoveren naar de volgende 

klasse.  

 

Natuurlijk willen we het niet alleen bij deze proef laten. Er staan tenminste 5 dagen gepland 

waarop een proef afgelegd kan worden. Om dit structureel aan te kunnen bieden, hebben 

we wel de hulp van ouders nodig. Een aantal aanmeldingen hebben we al, maar sommige 

ouders wilden nog even nadenken over de taak die ze het leukst lijkt. Vele handen maken 

ligt werk, dus alle aanmeldingen zijn welkom. De proef-dagen worden voor het hele jaar op 

de kalender van www.hippisch-hattem.nl vermeld. 

 

Taken, waaruit gekozen kan worden, zijn : 

 Schrijver bij de jury 

 Chef paspoort 

 Gastvrouw voor jury en helpers 

 (in combinatie met?) kantinedienst 

 Pers-chef voor Foto / stukje voor in de krant en / of nieuwsbrief 

 Uitzetten van dressuur- of springring volgens tekening 

 Maken van startlijsten 

 Uitnodigen en regelen jury’s 

 Helpen bij of geven van theorielessen 

 Voorlezen van proeven 

 En iemand die bovenstaande taken wil coördineren, dus een chef fnrs. 

 

Voor een draaiboek wordt gezorgd en natuurlijk is er support van bestuur en instructie-

commissie! 

 

Meer informatie of aanmelden:  Ellen Fikse ellenfikse@hotmail.com  of Jacquette Meijerink 

j.m.meijerink@live.nl  Gewoon de mail beantwoorden mag ook. Natuurlijk vinden we het 

ook fijn als ouders van KNHS ponyruiters, Marleruiters, Vrienden of Vrijwilligers zich melden! 

 

http://www.hippisch-hattem.nl/
mailto:ellenfikse@hotmail.com
mailto:j.m.meijerink@live.nl


 
 

REMINDER: ONZE CLUB-ACTIE! 

 
 
Week 6 t/m 8  
6 t/m 23 feb 

Leden verkopen het actieproduct met intekenlijsten.  
 

Week 9 
27/2 – 5/3 

Lijsten kunnen tijdens de clublessen  ingeleverd worden.  
  

Clubkampioenschappen 
1 april 2016 

De verkoop-producten kunnen door de leden afgehaald worden en 
naar de kopers gebracht. 

 
Tip:  Noteer het vast in je agenda! 

 

WORKSHOPS. 

De activiteitencommissie wil, na het grote succes van de vorige keer,  in 2017 weer een 
workshopdag organiseren. Momenteel wordt er nagedacht over de invulling ervan.  Wilt u / 
wil jij meer weten over een paard-gerelateerd onderwerp? Laat het weten! 

Heb je / hebt u ergens een leuke spreker gehoord, of een ander idee voor de workshopdag? 
Geef het door! 

Ook hierbij geldt: suggesties van Vrienden en Vrijwilligers worden ook erg op prijs gesteld! 

Activiteitencommissie@hippisch-hattem.nl , of beantwoord deze mail. 

 

mailto:Activiteitencommissie@hippisch-hattem.nl


 

NOMINATIES SPORTVERKIEZING 2016 

 

Sportkoepel Hattem is een vereniging die de belangen dient van alle sportverenigingen in 
Hattem. Gerrit Spaan, onze voorzitter, neemt daar voor ons de honneurs waar. 

Behalve het hebben van contacten met de Gemeente en het nadenken over subsidies en 
financiën in de toekomst, organiseren ze ook de sportverkiezingen in Hattem.  Suggesties 
voor nominaties kunnen bij het bestuur worden ingediend. 

Ook zoekt deze vereniging nog een bestuurslid!  

Meer informatie:    http://www.sportkoepelhattem.nl 

 

 

 

 

http://www.sportkoepelhattem.nl/


VAN HET BESTUUR 

 
Toekomstvisie 
 

Het is inmiddels bijna twee jaar geleden dat op de algemene leden vergadering een vrijwel 

compleet nieuw bestuur moest worden gekozen. Alleen een algemeen bestuurslid bleef over 

van het zittende bestuur. Hij kreeg de voorzittershamer in handen en de uitdaging om de kar 

te gaan trekken  met een compleet nieuwe ploeg bestuursleden. 

Ik kan jullie vertellen dat dit de eerste weken nog wel een aantal slapeloze nachten heeft 

opgeleverd.  Ondanks  dat de bestuursleden niet allemaal bekent waren met de vereniging 

en al helemaal niet met de paardensport, was er wel direct een overvloed aan 

enthousiasme. Dit en de steun van een groot aantal leden en vrijwilligers gaf de burger 

moed en deed de nieuwe voorzitter weer rustig slapen. 

Het eerste half jaar is er vooral besteed aan het leren kennen van de vereniging en de sport 

en het verdelen van de taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur en de 

commissies.  Het afgelopen jaar zijn er plannen opgesteld om onze vereniging 

toekomstbestendig te houden. Hierbij kun je denken aan een begroting voor onderhoud en 

investeringen voor de komende jaren. Ook zijn er plannen in ontwikkeling om onze 

evenementen een impuls te gegeven. Deze plannen zijn vooral gericht op een goede 

financiële huishouding  en het behoud van een financieel gezonde vereniging.  

 Maar wat is een vereniging waard zonder de sportieve prestaties van heer leden? In mijn 

ogen niet veel! 

Een aantal jaren geleden is, onder het vorige bestuur, al gestart met het houden enquêtes. 

Deze waren bedoeld om er achter te komen wat er speelt onder de leden en hoe de leden 

tegen een aantal zaken aankijken. Terugkijkend moeten we constateren dat het niet simpel 

is geweest om even een enquête te houden en dan wat dingen aan te passen.  Gelukkig zijn 

we inmiddels een heel eind gevorderd in het uitwerken van wensen van leden en het 

ontwikkelen van onder andere de lesplannen. Uiteraard is dit mede te danken aan een de 

hulp een groot aantal enthousiaste leden en vrijwilligers. 

Het mooiste voorbeeld van de ontwikkelingen is wel de geïntroduceerde ruiteropleiding. Het 

plan werd bij het bestuur geïntroduceerd door iemand van de instructiecommissie en direct 

omarmd door het bestuur. Alsof het zo had moeten zijn kwam de KNHS een week later met 

een uitnodiging voor een informatieavond over de FNRS lesmethode die beschikbaar kwam 

voor KNHS verenigingen. Dit sloot natuurlijk perfect aan bij onze plannen en binnen twee 

weken werd het duidelijk dat wij de primeur hebben in Nederland.  

Ik durf best te roepen dat we met ons allen  trots mogen  zijn  op het dit mooie clubje.  Naast 

het enthousiasme en enorme inzet van de bestuursleden zijn er ook een groot aantal leden 



en vrijwilligers die het hele jaar door klaar staan om mee te helpen en mee te denken.  Dit is 

volgens mij ook het belangrijkste in het bestaansrecht van Hippisch Hattem. 

        “Een vereniging ben je samen” 

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2016 heb ik aangegeven dat mijn 2e 

bestuurstermijn in 2017 afloopt en ik de voorzittershamer dan graag over wil geven aan een 

opvolger.  Na de laatste ALV zijn er een hoop dingen gebeurd, zoals jullie net hebben 

gelezen. Er staan een aantal ingrijpende veranderingen op de stoep, die het komende jaar 

een hoop energie zullen vragen van het bestuur en een aantal vrijwilligers.  Een must voor 

het doen slagen van de veranderingen is een stabiele basis.  Ik denk persoonlijk dat het 

bestuur in de huidige zetting die basis heeft . We zijn goed op elkaar ingesteld en 

vertrouwen elkaars kunnen. Daarnaast hebben we respect voor elkaar  gelukkig ook enorm 

veel lol. Ik heb er het volledige vertrouwen in dat dit bestuur samen met jullie, Hippisch 

Hattem  toekomst kan blijven bieden. 

In de afgelopen maanden ben ik op zoek geweest naar een potentiele opvolger voor de rol 

als voorzitter. Gelukkig heb ik die inmiddels ook gevonden. Wichert Fikse is bereid om de 

hamer van mij over te nemen.  Wij zijn hier als bestuur natuurlijk enorm attent mee. 

Zoals zo vaak heeft deze wijziging ook gevolgen. Op dit moment heeft Wichert de functie als 

wedstrijdleider bij het Hippinkster concours. Daar zal een andere invulling voor gezocht 

moeten worden.  Aangezien de volgende ALV al over 3 maanden is er veel op het 

programma staat de komende maanden hebben we een voorstel gemaakt waarvan wij 

denken dat dit het beste is voor de vereniging. 

Dit voorstel houdt in dat ik mij in maart 2017 verkiesbaar zal stellen voor 1 jaar. Wichert gaat 

na het Hippinkster concours zijlings meedraaien in het bestuur. Op die manier kan hij als het 

ware worden ingewerkt en is hij van alles op de hoogte zodra hij toetreed in het bestuur in 

maart 2018.  Het grote voordeel hiervan is dat de plannen, die op stapel liggen, in uitvoering 

kunnen onder de huidige zetting. Aangezien zij de ins en outs het beste weten is dit erg 

belangrijk voor de juiste uitvoering. Daarnaast hebben wij dan een heel jaar de tijd om naast 

het bestuur de plekken opnieuw in te richten. Denk hierbij aan de Hippinkster commissie, 

maar ook de SGW commissie. Gelukkig heeft deze commissie belooft nog één jaar door te 

gaan, maar dan moet er wel vervanging zijn. 

Wij hopen dat we op deze manier de stabiliteit van Hippisch Hattem door kunnen zetten tot 

in lengte van dagen en gaan er vanuit dat dit voorstel de goedkeuring van de leden krijgt 

tijdens de ALV in maart 2017. 

Als laatste wil ik alles en iedereen een bijzonder fijne feestdagen en een uitstekend 2017 

toewensen.  

Gerrit Spaan,  Voorzitter. 



 

Datum Activiteit 

24 dec tm 8 jan Geen les, Kerstvakantie. 

Za 7 januari Traditionele nieuwjaarsborrel, kantine open 19.30 uur 

Wo 1 februari Eerste F proeven 

Wo 22 maart Leden jaarvergadering in de kantine 

Za 1 april Clubkampioenschappen 

 

 De voorbereidingen om de spiegels te plaatsen zijn in volle gang! Binnenkort kunnen de 
ruiters zichzelf aan alle kanten bekijken en dus beter hun houding verbeteren. 

 Nu zien de ruiters alleen hun eigen bovenkant. Er wordt een oplossing gezocht om de 
spiegels zo te kunnen plaatsen, dat ook de houding van het paard gezien kan worden. 

 Daarna is voor de afwerking van deze klus zijn een paar leden nodig. Kan prima door 
dames gedaan worden! Een vereniging ben je samen! Wil je helpen, bijvoorbeeld gezellig 
met een vriend(in), dan graag melden bij Herman Severein of bij secretaris@hippisch-
hattem.nl 
 

 



 

NIEUWJAARSRECEPTIE ZATERDAG  7 JANUARI 

 

Aan alle leden, vrienden en vrijwilligers van Hippisch Hattem, 

Op zaterdag 9 januari vindt de traditionele Nieuwjaarsreceptie weer plaats in de kantine 
van Hippisch Hattem. Om 19.30 uur gaat de kantine open en om ongeveer 20.00 uur zal 

onze voorzitter Gerrit Spaan de avond openen. 

De activiteitencommissie organiseert  weer een leuk intermezzo, zodat er tijdens het 
borrelen ook iets te beleven valt! 

Bij deze ben jij / bent u van harte uitgenodigd om op 7 januari het nieuwe jaar gezellig in te 
komen luiden. 

Graag tot dan! 

Het bestuur van Hippisch Hattem. 
 

 
 

WWW.HIPPISCH_HATTEM.NL 

Heb je een leuke foto, een (p)aardig nieuwtje of een spannende wedstrijd gereden? Mail het 

naar j.m.meijerink@live.nl en we plaatsen het in de volgende Nieuwsbrief. 

 

DEZE NIEUWSBRIEF WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOR: 
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