
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF   JANUARI 2016 

 

BONI-SPONSORACTIE. 

 
De Boni- sponsoractie heeft maar liefst € 643,00 opgebracht! 

Een aantal ponyclubleden hebben met pony’s van Sonja Steinz twee maal bij de Boni gestaan 

en mensen overgehaald om hun muntjes in de koker van onze vereniging te doen. Super 

gedaan! 

Zelfs bij andere filialen werden door leden muntjes gespaard en meegenomen naar de 

kantine. Zo kunnen we als relatief kleine club (opboksen tegen de grote voetbalclub is ook 

wel erg moeilijk) toch een mooi bedrag bij elkaar krijgen.  Alle spaarders: dank je wel! 

 

Dit bedrag wordt besteed aan extra instructie-activiteiten voor de ponyleden. Op de 

ledenvergadering meer hierover! 

 

PONY-METEN OP 26 JANUARI TUSSEN 18.30 EN 20.15 UUR OP DE MANEGE 

Alle pony’s moeten voor ze in de sport worden uitgebracht zijn gemeten door een officiële 

ponymeter. Het is verplicht je pony te meten tot en met 8 jaar. 



Het meten vindt plaats tussen 1 januari en 1 april. Wanneer een pony niet binnen die 
periode gemeten kan worden (bijvoorbeeld door aankoop van de pony in mei) moet de pony 

voor de eerste start worden gemeten. 

Op dinsdag 26 januari is er tijdens de lessen gelegenheid om je pony op te laten meten. 

Dhr. Van Weeghel zal van 18.30-20.15 aanwezig zijn en de kosten zijn per meting €7,50. 

Graag even opgeven bij saskia_meulenberg@yahoo.com. 

Ter info: de KNHS kent vijf categorieën: 
 Categorie A: stokmaat tot 117 cm 

 Categorie B: stokmaat van 117 cm t/m 126,9 cm 

 Categorie C: stokmaat van 127 cm t/m 136,9 cm 

 Categorie D: stokmaat van 137 cm t/m 148,0 cm 

 Categorie E: stokmaat van 148,1 cm t/m 156,9 cm 

 

HATTEMEMERBROK- ACTIE 
 
Na de succesvolle verkoopactie van paasstollen vorig jaar, is de actie-voorbereidingsgroep 
hard aan het werk gegaan met het voorbereiden van hopelijk weer zo’n succesvolle actie.  
 
Houd in je agenda in de periode van 15 februari t/m 6 maart alvast wat ruimte vrij om met 
behulp van intekenlijsten heerlijke Hattemer Brok te verkopen. In de week voorafgaand aan 
de verkoopperiode zullen de lijsten tijdens de lessen en per mail worden uitgedeeld. Houd 
de komende tijd de nieuwsbrief en je mail goed in de gaten want daarmee houden wij jou op 
de hoogte. 
 
Deze actie wordt gedaan door en voor de rijdende leden. Het spaardoel is dan deze keer 
ook speciaal voor de rijdende leden! Meer nieuws en info volgt! 
 

Groetjes Louisa, Tessa, Joëlla en Annelies  

 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 MAART 2016 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden op woensdagavond 16 maart om 

19.30 uur in de kantine van de manege. 

Rijdende leden, niet rijdende leden en vrienden van Hippisch Hattem zijn van harte welkom 

op de vergadering. Ponyruiters die nog geen 18 zijn mogen door hun ouders 

vertegenwoordigd worden. Per lid kan 1  stem uitgebracht worden en Vrienden hebben 

geen stemrecht.   

Een uitnodiging en agenda volgen natuurlijk nog, maar de datum kan alvast in de agenda. 

 

 

 

VERVOLGENQUETE  HIPPISCH HATTEM 

 
In de zomer van 2014 is er een enquête gehouden onder de  leden van Hippisch 
Hattem. Dit was een algemene enquête waarin verschillende onderwerpen de 
revue passeerden. In de ledenvergadering van 30 september jl. is er gestemd 
over o.a. het invoeren van verschillende lidmaatschappen. Een consequentie 
hiervan is dat de paardenleden moeten kiezen tussen de spring- of dressuurles 
of besluiten een les bij te kopen. Om deze keuze kenbaar te maken en verder 
in te gaan op onderwerpen die in de algemene enquête aan bod kwamen, is er 
een vervolgenquête gehouden. 
Naast de keuze voor een lidmaatschap kon er ook worden aangegeven op welke dagdelen en 
tijdstippen het liefst een les zou worden gevolgd. Bij de paardenleden geven de springruiters aan 



allemaal op donderdagavond te kunnen. Op de tweede plek staat de maandagavond die  als huidige 
lesavond voor de springlessen fungeert. De dressuurruiters onder de paardenleden geven echter 
exact hetzelfde aan. In de winter kunnen deze twee groepen echter niet tegelijk op donderdagavond 
de binnenbak gebruiken. Misschien dat er in het buitenseizoen wel mogelijkheden zijn om aan de 
wensen van beide groepen tegemoet te komen. Het bestuur buigt zich hierover.  
Er zijn vier paardenleden die graag om de week een spring- en dressuurles zouden volgen. In de 
praktijk zou dit kunnen worden gerealiseerd door deze groep in tweeën te splitsen. Er worden dan 
twee ruiters toegevoegd aan de springles en tevens worden er twee ruiters toegevoegd aan de 
dressuurles. Deze ruiters wisselen dan per week van les en nemen op deze manier elkaars plek in, 
zodat de groepsgrootte elke week gelijk blijft. Daarnaast geven drie paardenruiters aan een les te 
willen bijkopen en op deze manier ook in de toekomst twee lessen er week te kunnen blijven volgen.  
Onder de ponyleden blijven de huidige lesmomenten ook favoriet bij de meeste ruiters.  

De meeste ponyleden geven aan graag vier tot zes keer per jaar 
een andere activiteit in plaats van een les te doen. Favoriet 
hierbij zijn oefenspringen, oefencross, schriktraining, voltige en 
ponyvoetbal. De activiteitencommissie en het aanspreekpunt 
instructie zullen kijken welke mogelijkheden er hiervoor zijn.  
Uiteraard werd er in de enquête ook gevraagd naar de 
tevredenheid ten aanzien van de instructie en de gewenste 
groepsgrootte. De antwoorden en opmerkingen die hierbij 
gegeven zijn zullen worden besproken met de instructie. Tevens 
worden er vaste lesindelingen gemaakt samen met de 

instructie, zodat er vaste lesgroepen op niveau ontstaan. Deze lesgroepen krijgen vervolgens 
allemaal een groepsapp, zodat er kan worden afgemeld wanneer een ruiter niet kan. Op deze manier 
kan er van tevoren worden ingeschat of er lessen eventueel kunnen worden samengevoegd en de 
instructie niet voor niets komt.  
Het bestuur en het aanspreekpunt instructie van zowel de pony’s als de paarden willen de le den 
bedanken die de enquête hebben ingevuld. Op deze manier kunnen wij met zijn allen kijken naar de 
wensen en mogelijkheden die er zijn binnen de vereniging en groeien als vereniging!! Hippisch 
Hattem is in beweging!! 
 
Aanspreekpunt instructie pony’s: Ellen Fikse 
Aanspreekpunt instructie paarden: Arieke Zandbergen 
instructie@hippisch-hattem.nl  
 

 

 

 

 

 

mailto:instructie@hippisch-hattem.nl


BETALINGSTERMIJN EN LIDMAATSCHAP. 
 
Op de website staan de betalingstermijnen aangegeven. Hierdoor is de indruk ontstaan, dat 

je per indoor of outdoorseizoen lid kunt worden van Hippisch Hattem. Dat is niet het geval, 

want het zou niet fijn zijn om de binnenbak in de winter extra bezet te hebben door leden 

die alleen maar vanwege de weersomstandigheden tijdelijk lid worden.  

Je wordt per jaar lid. Als een lidmaatschap binnen een jaar wordt opgezegd, kan je niet voor 

het volgende indoorseizoen weer lid worden. 

Een hele enkele keer is er een uitzondering te maken, bijvoorbeeld bij het overlijden van een 

paard. 

Om onze accommodatie veilig te houden en goed te kunnen onderhouden, hebben we onze 

leden het hele jaar door hard nodig!  

 

                                                                                                                                                                           

 

 

NIEUWJAARSBORREL:  ZATERDAG 9 JANUARI 2016. 

Met dank aan de kantinecommissie en ons Stichtingsbestuur konden we elkaar onder het 

genot van een drankje en een hapje een gelukkig nieuwjaar toewensen. Gezellig dat er weer 

veel leden en vrijwilligers aanwezig waren! De feestvreugde werd aanzienlijk verhoogd door 

het barrière springen, dat georganiseerd was door de activiteitencommissie. Winnaar Peter 

Smid mag dan hier een  buiging voor het publiek maken, het publiek maakte een diepe 

buiging voor Peter en zijn paard. Foutloos over 1.60m was dan ook een luid applaus waard! 



 

 

Alle deelnemende Springkanonnen: 

 

 

 

 

 

 



VAN HET BESTUUR 

 Gelukkig is de trekker gerepareerd en wordt de bak inmiddels weer gesleept. Sieto 
van der Scheer en Gerrit Spaan racen wekelijks rond om de bodem weer glad te 

strijken. Dank, heren! 

 Jaap Gunnink heeft een zere arm van het schrijven van kerstgroeten naar onze 
sponsoren. Fijn dat de sponsorcommissie zelfs daaraan denkt! 

 Het bestuur heeft Eco-taks subsidie aangevraagd en gekregen.  

 De Hippinkstercommissie heeft weer vergaderd. Er is een idee voor een spannend 
shownummer geopperd: we gaan kijken of dat te boeken is…..! 

 De gemeentelijke subsidie voor onze jeugdruiters is weer aangevraagd. 

 De website en de lesindelingen worden zo veel als mogelijk up to date gehouden. 
 

 

 

. 

EVENTING INFORMATIE VAN Regio Gelderland 

Beste Eventingruiter en -amazone, 

Het Eventingforum heeft het NK Eventing paarden 2016 toegewezen aan Leidschendam 

waar in het natuurgebied “Vlietland” voor de laatste maal een eventingwedstrijd zal worden 

verreden. Het kampioenschap zal vroeg in het seizoen worden gehouden en wel op vrijdag 

24 en zaterdag 25 juni 2016. 

In het kampioenschapsreglement is het volgende opgenomen voor de klasse L:paarden. 

“ Klasse L paarden: Iedere regio vaardigt 6 combinaties af naar het kampioenschap klasse 

L. Vervolgens worden de 90 startplaatsen van het individuele kampioenschap ingevuld aan 

de hand van een verdeelsleutel voor de regio’s. Regio’s bepalen zelf hoe de selectie wordt 



uitgevoerd. Naast het individuele kampioenschap doen maximaal 6 en minimaal 4 door de 

regio aangewezen combinaties mee aan het equipekampioenschap. De eindscore van de 

beste 4 combinaties per regio tellen mee voor het equipe kampioenschap. De regio met de 

minste strafpunten is winnaar. Ruiters die in het lopende jaar op 2-ster of hoger niveau zijn 

gestart zijn uitgesloten van deelname aan het kampioenschap klasse L. ”  

Het selectiereglement voor de L paarden van de Regio Gelderland is te vinden op 

website www.paardensportgelderland.nl. 

Begin juni zal op deze site ook de lijst van de geselecteerde combinaties worden 

gepubliceerd. 

Bestuur Regio Gelderland. 

 

 

 

SHIT-ZOOI….. 

Sommigen “vergeten” weer wat vaker om de mest op te ruimen.  Help elkaar er even aan 

herinneren! We hebben zo’n fijne, goede bodem, dat willen alle ruiters graag zo houden! 

http://www.paardensportgelderland.nl/


 

GESELECTEERD!    

Tijdens de selectiewedstrijden van de Kring NOV hebben zich weer een aantal leden 

geselecteerd voor deelname aan de regio kampioenschappen. Goed gedaan, gefeliciteerd! 

We zien graag een stukje tekst en / of een foto van jullie in de volgende nieuwsbrief: laat 

even iets van je horen! 

 

VOLGENDE!    

De volgende Nieuwsbrief wordt gemaild rond 15 februari.  

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! 

 

mailto:j.m.meijerink@live.nl


 

 

 

 

 


