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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HIPPISCH HATTEM  
 

Op zaterdag 2 april worden de clubkampioenschappen van Hippisch Hattem 

weer georganiseerd! We hebben categorieën voor niet-wedstrijdruiters en 

wedstrijdruiters, er kan worden gesprongen en er kan een dressuurproef 

worden gereden, dus voor elk wat wils! 

Je kunt je tot 20 maart aanmelden via clubkampioenschap@hippisch-

hattem.nl.  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).  

Mochten er ruiters zijn die voor het clubkampioenschap een Z proef willen 

rijden, neem dan even contact op! We gaan graag in overleg hoe we dit 

passend kunnen maken.  

Let op: vanaf 1 maart worden door de KNHS de nieuwe proeven bekend 

gemaakt. Zo snel mogelijk daarna zullen we de te rijden proeven op het 

clubkampioenschap aan jullie laten weten, zodat jullie je kunnen voorbereiden!   

Het clubkampioenschap wordt gehouden op ons eigen terrein aan het Vijzelpad 

in Hattem en deelname kost 7 euro per start.  

Groeten en succes met de voorbereidingen!  

Saskia Meulenberg 
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KRINGVERENIGING NOORD OOST VELUWE EN OOST FLEVOLAND 

 

Onze kring heeft een nieuwe website: http://www.kringnvf.nl/  

Ga je deze zomer selectiewedstrijden rijden (dat is nodig als je je wilt plaatsen 

voor de kampioenschappen van regio Gelderland), houd dan deze website in de 

gaten.  

Op de wedstrijdkalender van de kring kun je zien welke wedstrijden zijn 

aangewezen voor selectie. Dat is allereerst op 14 en 16 mei ons eigen 

Hippinksterconcours! 

 

 

http://www.kringnvf.nl/


HATTEMEMERBROK- ACTIE 

Met medewerking van Bakkerij Lunchroom Blom Hattem hebben wij een 

verkoopactie van Hattemer brokken georganiseerd. Deze heerlijke 

speculaasspecialiteit kost € 5 per stuk. Dit jaar zal een deel van de opbrengst 

gebruikt worden voor het vernieuwen van de binnenbakspiegel. Alle rijdende leden 

hebben een intekenlijst met informatiebrief gekregen om mee te doen aan de 

verkoopactie. Maar u/jij als belangstellende heeft als het goed is ook een mail 

gekregen om aan de actie mee te kunnen doen. Mocht dit niet het geval zijn neem 

dan contact om met een van onderstaande leden. Wij wensen iedereen veel succes 

en hopen 8 en 10 maart tussen 19.00-20.30 veel volle intekenlijsten te ontvangen. 

Voor het best verkopende lid is een mooie prijs aangeboden door een sponsor.  

Annelies Oosten – van Oene 

T: 038-2302291 

E: martin_oosten@hotmail.com 

Tessa van Dijk 

T: 06-83232891 

E: tessa-jojo@hotmail.com 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  VERPLAATST NAAR 30 MAART 2016 ! 

 

Ivm  onverwachte afwezigheid van de penningmeester op 16 maart zijn we 

genoodzaakt de ALV te verzetten naar woensdagavond 30 maart. Tijd en plaats 

blijven 19.30 uur kantine manege Hippisch Hattem aan het Vijzelpad. 

De agenda voor deze vergadering wordt eind februari aan alle leden en 

vrienden van de vereniging gemaild. 
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VAN DE KNHS: 

#LOL MET JE KNOL 

Van 5 tot 12 maart is de nationale Week van het Sportplezier. Gedurende deze zeven dagen 

zal er extra aandacht zijn voor het plezier dat wordt beleefd aan sport. En zo ook aan de 

paardensport. Onze sport is bij uitstek geschikt voor liefhebbers met verschillende 

wensen en voorkeuren. De interactie met het paard staat centraal, maar de invulling 

daarvan is door iedereen naar eigen keus in te vullen. Juist deze veelzijdigheid maakt de 

paardensport een super leuke sport! 

Train je graag op het verfijnen van de dressuuronderdelen, of cross je liever door de bossen? 

Kun jij staan op de rug van een galopperend paard, of beleef jij meer lol aan het rijden van 

buitenritten? Zit je liever in een wagen achter het paard, in plaats van er boven op? Poetsen, 

knuffelen, wandelen, verzorgen; de mogelijkheden waarop je plezier met je paard kunt beleven 

zijn eindeloos! Jong of oud, jongen of meisje, internationaal of bixie; de paardensport is leuk voor 

iedereen en op elk niveau. De boodschap en tegelijkertijd de titel van deze campagne is dan ook 

‘lol met je knol’. Zowel paardensporters als sportaanbieders, zoals verenigingen en maneges, 

kunnen meedoen aan deze actie. 

Heb jij lol met jouw knol? 

Wij zijn benieuwd naar de leukste momenten waarop jij ‘lol met je knol’ beleeft. Deel jouw leukste 

foto via #lolmetjeknol op Instagram en Facebook. Door het gebruik van deze hashtag op social 

media kunnen wij al deze leuke momenten verzamelen. Alle verschillende foto’s zullen laten zien 



hoe veelzijdig onze sport is. Iedereen kan ‘Lol met je knol’ ervaren, op heel veel verschillende 

manieren. 

Een onafhankelijk gekozen jury zal de drie leukste foto’s selecteren. Deze zullen worden 

beoordeeld op originaliteit, creativiteit en uitstraling van ‘lol met je knol’. Voor de winnaars zullen 

er waardebonnen van een ruitersportzaak van 150, 100 en 50 euro beschikbaar worden gesteld, 

zodat je jezelf of je paard/pony van een mooie nieuwe outfit kan voorzien. 

https://www.knhs.nl/media/8741/voorwaarden-actie-lol-met-je-knol.pdf 

 

 

 
PECHVOGEL. 
 
Ons ere-lid, Elly Meijerink heeft na een onfortuinlijke val thuis, een heup-
operatie ondergaan. Ondertussen is ze revaliderend in IJsselheem, het 
verpleeghuis op de 6e verdieping van V2 van de Isala kliniek in Zwolle. 
Hoewel mevrouw Meijerink goed hersteld is van de hart-operatie wordt de 
revalidatie nu wat bemoeilijkt door de polsbreuk. Ze kan haar arm niet 
optimaal gebruiken om op te steunen. Het revalideren vraagt dus een 
behoorlijke dosis moed en doorzettingsvermogen. Ze is ook wel een reuze 
pechvogel : drie ziekenhuisopnames in een paar maanden tijd…. 
Elly, namens ons allemaal veel sterkte toegewenst! 
 
Natuurlijk zal de griep-epidemie ook onder onze leden zijn rond gegaan. Alle 
grieppatienten en andere zieken wensen we via deze nieuwsbrief een goed 
herstel toe! 



 

VAN HET BESTUUR 

 De Hippinkstercommissie komt al flink op stoom. Onder leiding van Sieto 
zijn er plannen voor een geweldig shownummer! We hopen jullie daar 
binnenkort meer over te kunnen vertellen. 

 Op zaterdag 14 mei komen de pony’s weer aan bod plus de 
oefenrubrieken voor de paarden. Maandag 16 mei starten de paarden.  

 Vast even blokken in je agenda: Opbouwen doen we op 11, 12 en 13 mei, 
opruimen op 17 en 18 mei! 
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WORSHOPDAG 27 FEBRUARI 

Het belooft zaterdag 27 februari een gezellige en leerzame dag te worden!  De 

activiteitencommissie is druk bezig om de laatste puntjes op de i te zetten.  

Een aantal workshops worden in de rijbaan van de manege gegeven, dus houd 

daar wel rekening mee met je kleding, mocht het die dag een beetje koud zijn. 

De preciese tijden en  de verdeling van deelnemers over de workshops zijn te 

vinden op onze website: www.hippisch-hattem.nl 

 

 

GESELECTEERD!    

Kimberley Knol heeft - heel knap! -  op de regiokampioenschappen een 

startplaats weten te bemachtigen  voor de Nederlandse Kampioenschappen 

Indoor!. Met haar dappere springpony Eleine behaalde zij een welverdiende 5e 

plaats op de regiokampioenschappen. Een heus springkanon dus! Van harte 

gefeliciteerd met deze prachtige prestatie, Kimberley. 

VOLGENDE!    

De volgende Nieuwsbrief wordt gemaild rond 15 maart. 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! 

 

http://www.hippisch-hattem.nl/
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