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MOOIE PRESTATIE VAN TROTSE MALOU 

Van Malou kregen we het volgende bericht: 

 

Malou heeft woendag 15 juni met Erien voor het eerst dressuur wedstrijd gehad in 

Wapenveld. Met Erien heb ik bitloos gereden.  Wat deed zij het goed! De eerste 

proef iets spanning maar werd beloond met 182 punten  en de 2de proef ging nog 

beter werd beloond met 195,5 punten. 

  

 



SCHONE KANTINE 

Door een handje vol vrijwilligers wordt de kantine regelmatig geveegd en gesopt. Trouwe 

supporters en ruiters die na afloop van de les wat komen drinken, doen dat dankzij de 

schoonmaakploeg in een schone kantine.  

Super geregeld, en dank je wel dat jullie dat telkens weer oppakken! 

Wel heeft deze ploeg uitbreiding nodig. Daarvoor kun je je opgeven, bijvoorbeeld ook per 

tweetal. Je wordt dan een paar weken per jaar ingeroosterd.  Ben je aan de beurt, dan haal 

je de sleutel op bij Sonja.  

JE SPREEKT MET Z’N TWEETJES AF EN HEBT DAN VAN MAANDAG TOT EN MET ZATERDAG DE 

TIJD ! 

Op je eigen tijd kun je dus de bezem erdoor halen en de kantine soppen.  Je mag een kop 

koffie zetten en samen even gezellig pauze houden. Alleen opgeven mag ook natuurlijk: dan 

word je aan iemand gekoppeld. Nieuwelingen worden natuurlijk eerst even wegwijs 

gemaakt! 

Opgeven kan bij Malou: malou_handballen@live.nl of 06-26176688. 

Vele handen maken ook hier licht werk! 

 

VAKANTIE! 

TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE REGIO NOORD ZIJN ER VAN 1 TM 18 

AUGUSTUS GÉÉN LESSEN!!!!! 

De lessen in  van 18 tm 28 juli  en 22 tm 25 augustus gaan door voor degenen die zich hebben  

opgegeven. Zie de website www.hippisch-hattem.nl voor de les-indeling! 

 

Op maandagavond blijven de  twee springlessen ongewijzigd. 

Dinsdagavond worden de lessen 1 en 2 samengevoegd, net als 3 en 4. 

Op woensdag worden de lessen 0 en 1 samengevoegd, en de lessen 2 en 3. 

Op donderdagavond vervalt de 3e les. Deze les wordt samengevoegd met de 1e les en begint 

om 19.00 uur. 

Check de website even voor meer informatie! 

 

mailto:malou_handballen@live.nl
http://www.hippisch-hattem.nl/


PONY-SELECTIEWEDSTRIJD 2 JULI NUNSPEET 

 

Het bericht dat Mira de Ree op Facebook heeft geplaatst: 

 

Vandaag was de 3de en tevens laatste selectiewedstrijd springen en dressuur voor pony's in 

Nunspeet en we hebben bij de Driehoekruiters 2 kringkampioenen: Tess de Ree met 

Discovery in de klasse M1-C dressuur en Dominique Klock met H4u Baileys in de klasse Z-DE 

springen! 

Daarnaast is Zara de Ree reservekampioen geworden met haar pony Jurre in de klasse B-DE 

springen (van de 41!). 

Deze 3 hebben zich hiermee ook geplaatst voor de Gelderse kampioenschappen op 6 

augustus. 

Uitslagen Nunspeet: 

Dressuur klasse B-C 

2de prijs Lenore Gunnink met Miranda 

Dressuur klasse M1-C 

1e prijs Tess de Ree met Discovery 

Springen klasse B-DE  

3de prijs Zara de Ree met Berktzicht Jurre 

Reserves voor de Gelderse: Lenore met Miranda in de klasse B-C dressuur, Zara met Noortje 

in de klasse L2-AB dressuur en Lenore met Komodo in de klasse M-DE springen. 

Gefeliciteerd allemaal! 

En hierbij ook de felicitaties van het bestuur!  De geselecteerden : veel succes toegewenst op 

de Regio Kampioenschappen!!!! 

 
 

 

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


PAARDEN-SELECTIEWEDSTRIJD 9 JULI NUNSPEET 

 

Bij de paardenselectie wedstrijd waren er twee mooie Hippisch Hattem spring-successen: 

Kim Bouten werd met Helitrop Kringkampioen in de klassen B en Edwin Agterhuis in het M. 

Van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie! 

 

Marri-Lotte Dubbeldam werd 4e  afgevaardigd naar de Regio kampioenschappen in het B 

springen (heel knap, want ze start nog maar net bij de paarden). 

Ook Linda Keizer wist zich met Doutzen te plaatsen en Karlijne ten Damme en Anne Klein 

staan als reserve genoteerd. 

 

In het L springen heeft Misha Postma zich met Dirk geplaatst en Peter Smid heeft zeer 

verdienstelijk gesprongen in het Z, waar een vrije inschrijving geldt voor de Regio 

Kampioenschappen. 

 

In de M1 dressuur  heeft Daphne Enter zich met Darko weten te plaatsen en in het Z1 mag 

Melanie Mulder door naar de Regiokampioenschappen. 

 

Heel veel succes toegewenst op de Regio Kampioenschappen! 

 

Alle informatie over vraagprogramma’s, startlijsten en de uitslagen zijn te vinden op 

www.paardensportgelderland.nl                                        

                                                                                                                                        
 

VERENIGINGSKAMPIOENSCHAP PONY’S NIET NAAR DE REGIO. 

Ondanks grote inspanningen van de activiteitencommissie is het helaas niet gelukt om een 

basis- team ponyruiters bij elkaar te krijgen voor het om voor het verenigingskampioenschap 

Regio Gelderland te rijden.   

 

Wel kunnen we daar natuurlijk op 6 augustus de individueel geplaatste combinaties 

aanmoedigen! 

 

Voor  het paarden-verenigingskampioenschap op 13 augustus zijn gelukkig  uiteindelijk 

voldoende combinaties aangemeld om een team af te kunnen vaardigen en zo onze 

vereniging op de Regio Kampioenschappen  te vertegenwoordigen! 

    

    

http://www.paardensportgelderland.nl/


    

PLAATSVERVANGEND LESSER. 

Beste allemaal,  

We hebben in de afgelopen tijd, met alle wijzigingen diverse vragen gekregen. Heel vaak 

waren deze vragen individueel van aard. De instructiecommissie heeft deze vragen bij elkaar 

geharkt en uitvoerig besproken. Daarop hebben wij een voorstel ingediend bij het bestuur en 

hebben daar een positieve reactie op gehad. 

Welke vraagstukken passeerden de revue: 

Ik heb een pony die nog nooit in de les heeft gereden, mag een meer ervaren ruiter 

eerst een paar keer met de pony rijden? 

Mijn paard is niet fijn in de springles en ik kom er zelf niet doorheen, mag iemand 

anders dat doen? 

Ik heb een blessure, mag iemand anders in de les rijden op mijn paard? 

Ik wil langzamerhand de overstap gaan maken naar de paarden, maar heb ook nog 

een pony waarmee ik lessen wil blijven volgen, mag ik bijvoorbeeld soms op een paard van 

een clubgenoot de les volgen? 

Dit zijn allemaal begrijpelijke vragen, die eigenlijk met ‘nee’ beantwoord moesten worden, OF 

waarvoor iemand een les met zijn of haar eigen paard of pony moest laten schieten. Dan wil 

je dus wel graag iemand helpen, maar dat gaat dan ten koste van jezelf. Omdat we graag 

zien dat leden elkaar helpen hebben gezocht naar een mogelijke service, ‘de 

plaatsvervangende lesser’ (het ene lessend lid rijdt in de plaats van het andere lessend lid). 

Natuurlijk kom je dan nog wel wat zaken tegen waar je rekening mee moet houden. Je wilt 

geen onveilige situaties, ook wil je overzicht houden over wie er in welke les rijdt zodat de 

instructeur niet wekelijks voor verrassingen komt te staan. En we moeten niet nog meer 

soorten lidmaatschappen in het leven roepen, want dat maakt het er niet duidelijker op.  

Daarnaast heb je natuurlijk te maken met verzekeringen, ook niet onbelangrijk. Daarom 

zitten er wel wat regels en voorwaarden aan deze service. 

1.       Het is een service en dus geen lidmaatschapsvorm, het is dus ook geen recht. 

2.       De service geldt alleen voor lessende leden (het ene lessende lid rijdt in de les van het 

andere lessende lid) 

3.       Er is sprake van een hulpvraag. 

4.       Er is altijd vooraf overleg met de instructiecommissie (Esther voor de paarden, Ellen 

voor de pony’s) waarbij de situatie wordt voorgelegd, dan wordt bekeken of de situatie in 



aanmerking komt en worden er duidelijke afspraken gemaakt over de duur van de situatie). 

De aanvraag komt binnen in de instructiemailbox: instructie@hippisch-hattem.nl 

5.       In principe word je ingedeeld in de les van degene voor wie je de pony/het paard rijdt 

en je past je aan aan dat niveau. Het kan zijn dat in overleg met de instructie, bijvoorbeeld 

om veiligheidsredenen, in een andere les wordt ingedeeld die beter past. 

6.       De service is kostenloos, het ene lessend lid vervangt immers het andere lessend lid. 

Wij zijn blij met deze service, omdat we ervan overtuigd zijn dat het leden erg kan helpen. 

Maar we hebben wel moeten beloven dat er duidelijkheid blijft bestaan over wie er in welke 

les rijdt, zodat het nooit onoverzichtelijk gaat worden. Die opdracht vinden we niet meer dan 

logisch. 

Voor de duidelijkheid is het wel belangrijk om even aan te geven dat het niet de bedoeling is 

dat we in de zomervakantie steeds elkaars pony’s meenemen naar les omdat de ander op 

vakantie is. Daar is de regeling dan weer niet voor bedoeld  De hulpvraag moet wel iets 

concreter zijn dan dat. 

Groeten van de instructiecommissie! Esther en Ellen  

 

 

 

HOE BELEEF JIJ LOL MET JE KNOL? 

 

Van de KNHS: 

Maak een kort filmpje waarin je laat zien hoe jullie plezier beleven. Post dit filmpje met 

#lolmetjeknol op Facebook of Instagram en maak kans op een “Lol met je knol”- finaleplaats 

tijdens Horse Event 2016.   

 

Meer info: www.knhs.nl/lolmetjeknol. 

 

(Via de KNHS 40% korting op een dagkaart voor Horse Event 2016) 

 

 

mailto:instructie@hippisch-hattem.nl
http://www.knhs.nl/lolmetjeknol


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. 

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. 

Zoals jullie weten gaat Gerrit Spaan, na 6 intensieve jaren in het bestuur van Hippisch 

Hattem, zijn functie overdragen aan een opvolger. We hebben samen nagedacht over 

belangrijke eigenschappen die we graag bij onze volgende voorzitter zouden zien: 

Hij of zij is een Manager, die de vereniging overziet, die vooruit kan zien, kan organiseren en 

delegeren, zaken kan coördineren, controleren en beheersen. 

Onze nieuwe voorzitter is bereid om korte lijntjes te onderhouden met onze Hippinkster-, en 

SGW-commissie, vindt het leuk om bij de organisatie van deze evenementen betrokken te 

zijn en ziet het als een uitdaging om de commissies te ondersteunen in het op een nog hoger 

niveau brengen van deze nu al zo mooie wedstrijden. 

Ook is de aanstaande voorzitter liefst bekend in de (Hattemer-) omgeving, is 

maatschappelijk betrokken, waardoor we bijvoorbeeld verbindingen kunnen leggen met 

andere verenigingen en nieuwe sponsoren bij onze vereniging kunnen betrekken. 



Maar het allerbelangrijkst vinden we, dat de nieuwe voorzitter een fijn contact opbouwt 

met onze leden en een verbindende factor kan en wil zijn. 

Bent u of ben jij zo iemand? Herkent u of herken jij je in een aantal van de genoemde 

punten?  Of is er iemand binnen je kennissen of familiekring, die aan een aantal van deze 

wensen beantwoordt? Dan horen we dat graag!!!!!!  

De aanstaande voorzitter zou dan eerst met Gerrit kunnen meelopen, de sfeer kunnen 

proeven op onze bestuursvergaderingen en binnen onze vereniging (als het iemand van 

“buiten” is).  

 

VAKANTIE SECRETARIAAT HIPPISCH HATTEM: EERSTE DRIE WEKEN VAN AUGUSTUS. 

Tijdens de zomerstop heeft ook het secretariaat van Hippisch Hattem vakantie. De mail 

wordt vanaf 22 augustus weer beantwoord. 

 

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! 

 

 

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

 

mailto:j.m.meijerink@live.nl

