
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF   JUNI  2016 

 

REMINDER:   GEEN LES 13 TM 17 JUNI!!!! 

Beste allemaal, 

het staat al sinds tijden in de agenda, maar bij deze even een reminder, omdat niet iedereen 

dagelijks de agenda op de site zal checken…. 

!! de gehele volgende week (13 t/m 17 juni) is er geen les i.v.m. de junivakantie 
op diverse basisscholen in Zwolle en Hattem !! 

Bestuur en instructie 

 

 

LESSEN IN DE ZOMERVAKANTIE. 

TIJDENS DE BOUWVAKVAKANTIE REGIO NOORD ZIJN ER VAN 1 TM 18 

AUGUSTUS GÉÉN LESSEN!!!!! 

Dit is ook op de ledenvergadering afgesproken en staat eveneens al tijden in de agenda op onze 

website vermeld. De eerste drie weken van augustus worden er dus geen lessen georganiseerd. 

Ga je niet op vakantie en wil je wel graag lessen? Dan mag je gerust samen afspreken en een 

instructeur inhuren. Initiatief en bekostiging ligt dan dus bij de leden zelf. 



Voor de lessen in  van 18 tm 28 juli  en 22 tm 25 augustus kun je je opgeven. 

Dat doe je door de mail te beantwoorden en de dagen dat je op les wilt komen in te vullen. 

Dat kan tot 10 juli 

Vorig jaar hebben we gevraagd om je af te melden voor de lessen. Dat is door nagenoeg niemand 

gedaan, waardoor de instructie soms voor niets kwam en vaak maar 1 of 2 ruiters in de les had. 

Vandaar dat we het nu omdraaien en je je moet aanmelden voor de les. De lessen worden ingedeeld 

aan de hand van de opgaves. Degenen die zich opgeven, krijgen bericht over de exacte lestijd. 

 

 
 
 

WIST U DAT…… 

 

…… we samen maar liefst 300 vrijwilligerstaken vervuld hebben op ons Pinksterconcours? 

.....  sommigen diverse snipperdagen hebben opgenomen om het terrein op te bouwen? 

…… de hindernispalen er weer zo fris en kleurig uitzagen omdat de kinderen van de woensdag 

lesgroep ze onder leiding van Daniëlle flink schoongeboend hebben? 

......  ons erelid Henk Dubbeldam zich de benen uit het lijf heeft gelopen terwijl hij meteen na het 

concours (18 mei) in het ziekenhuis verwacht werd voor een heupoperatie? Een goed herstel 

toegewenst, Henk! 

 

WIST U DAT…… 

 

......  onze voorzitter Gerrit Spaan met zijn vrouw Eline de trotse ouders zijn geworden van een 

prachtige Hippinksterbaby? 

......  het een jongetje is, Julan heet en dat zusje Emélie reuze trots op hem is? 

......  vader Gerrit het toch klaar heeft gespeeld al zijn Hippinkster taken uit te voeren? En dat we 

Eline natuurlijk dankbaar zijn dat ze hem steeds maar weer liet gaan! 

......  we Richard de Ree vanwege zijn ziek-zijn erg gemist hebben bij de voorbereidingen en op het 

secretariaat? We hopen heel erg dat hij volgend jaar weer van de partij kan zijn!!! 

....... Jacco Ansmink gelukkig een vertrouwde vervanger wilde zijn? 

…… Mira de Ree het ondanks alles klaargespeeld heeft om de inschrijvingen voor het ponyconcours 

te regelen? Super Mira, dank je wel! 



 

 

 

WIST U DAT…… 

 

....... we dit jaar geweldige sponsoren hadden, ook in natura? De hindernissen en prijzen van Bon Fix 

vielen  echt op en hebben jullie de nieuwe bewegwijzering gezien van Brimos en Ritassist?  

.....  Jaap Gunnink en zijn sponsorteam weer een geweldige prestatie hebben geleverd? 

...... de dinsdagavond-lesgroep het kermisterrein weer spic en span heeft opgeleverd? 

……. Ellen Fikse een fiks blauw achterwerk had omdat ze urenlang op de zitmaaier heeft getraind om 

Max Verstappen eraf te rijden?  

….. we daardoor wel super Z dressuurbanen hadden en een hoofdterrein zo glad als een biljartbal? 

…… collega verenigingen tijdens de Kringvergadering zeiden stik-jaloers op ons concours te zijn?  

…… ze gevraagd hebben of onze vrijwilligers te leen zijn en hoe we dit met z’n allen klaar kunnen 

spelen met zoveel starts? 

…… wij daar namens jullie behoorlijk apetrots die complimenten in ontvangst genomen hebben?!!!!! 

 

WIST U DAT…… 

 

…… Ellen en Wichert Fikse zich niet – zoals de genoemde Max Verstappen – uit laten schakelen, maar 

dat ze met succes het gras rondom de manege te lijf zijn gegaan? 

…… ze ons daarmee een flinke rekening van een hovenier besparen? 

…… dergelijke acties de contributie betaalbaar houden? 

 



18 juni: Terrein-Doe-Dag rondom de manege: De terreinen worden verder netjes 

gemaakt. Hulp helpt! Opgeven bij Herman Severein: facilitair@hippisch-hattem.nl                   

Warm aanbevolen natuurlijk: niet alleen de aanblik is aan verfraaiing toe, maar ook hier 

proberen we weer kosten uit te sparen! 

POEP-TIP ;-) 

Anita Bos, één van onze Hippisch Hattem vrijwilligers, heeft in het voorjaar niet alleen het 
onkruid langs de muren van de manege weggehaald, maar ook  een blauwe poepschep 
achtergelaten. Ze geeft ons de volgende tip:  zo kun je evt. met 2 bakjes poep ruimen en 
loop je zelf in evenwicht, beter voor je rug. 
 
Super Anita, dank je wel voor deze praktische acties! 

 
JUBILARISSEN.  
Dit jaar hebben wij maar liefst 4 jubilarissen bij Hippisch Hattem.  
1 iemand die 25 jaar lid is, 2 leden van 40 jaar lid en 1 zelfs 50 jaar lid. 
 

 Als eerste de 50 jarige jubilaris: Albert Zandbergen. 
Deze man begon op zijn 15e met paardrijden. Hij begon met een paard van dhr. Dubbeldam  om 
vervolgens met een paard van de dhr. Ruitenberg uit Zalk naar de les te komen. 
Door de  jaren heen heeft hij diverse paarden  uitgebracht in de springsport. Ook liet hij regelmatig 
halsbrekende shows zien met Johan Jonker samen. Zijn laatste jaren als actief ruiter deed hij vooral 
mee aan de 40+ rubrieken en werd zelfs een keer Nederlands kampioen bij de veteranen. 
Tegenwoordig worden zijn paarden door de jongere garde getraind en op wedstrijden uitgebracht.  
De meeste rijdende leden van tegenwoordig zullen hem vooral kennen als de vaste assistent van 
Johan Jonker tijdens onze springlessen. 
 

 
 
 

 Dicki Kluiver-Boer, 40 jaar 
Dicki’s eerste pony Prinsje (roodschimmel) Het geliefde pony’tje van iedereen. Deze pony werd 
uitgeleend (geleased) aan de Fam. Fikse en kwam weer terug bij Fam. Boer, later is hij naar de fam. 
van ’t Hul gegaan. 
Al jong is Dicki begonnen bij de paarden met Sjefke (een halve fries), toen kwam Petulance en daarna 
de vos Arno, laatste keer op Arno ja en toen kwam Jarno. 
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Dicki en Klaas trouwden in de enige echte ‘Marle koets’ te Hattem, met veel opkomst van de ruiters 
en amazones die hun naar het stadshuis begeleiden.  
Ook in die jaren is Dicki al begonnen bij het `Het Marle´ toneel dit heeft ze ook velen jaren gedaan, 
niks was te gek. 
Jaren heeft ze in het bestuur gezeten als algemeen bestuurslid en regelmatig geholpen als vrijwilliger, 
en altijd in voor een hapje en een drankje in de kantine. 
 
Al 40 jaar is ze vrijwilliger tijdens de cross en het pinksterconcours, afgelopen jaar heeft ze ook onder 
anderen geholpen met het shownummer samen met Erna, Oerend hard rende ze rondt als 
Blackstoffie die heel goed zijn best deed en buiten gewoon lenig was. 
 
Bedankt Dicki en ga zo door! 
 

 

 Dick Bauw, 40 jaar. 

Dick is zijn carrière begonnen bij de fam Fikse,Dick zijn ouders waren bevriend met de familie Fikse. 

En dan kom je als kleine jongen toch al niet gauw om paarden heen, 

Dick zette het het rijden door en en je had hier vroeger in Hattemerbroek manege de Belder en de 

liefde voor paarden werd alleen maar groter. 

De liefde en passie voor het rijden zette zo ver door dat Dick er zijn werk van wilde maken en zo 

kwam  het dat Dick naar de opleiding voor instructeur in Deurne gegaan is. 

Hierdoor moest hij stage lopen op verschillende bedrijven onder andere bij manege Ritseart in Zwolle 

waar hij als stagiair bij Frans Berings kwam te lopen. 

Ook bij manege Agnietenberg (beter bekend als de Haerst) heeft Dick stage gelopen. 

Dick is wel altijd de "gewone "jongen uit Hattem gebleven want toen hij in Zeist moest stage lopen in 

het Ruiters uniform voelde hij zich hier niet altijd prettig onder. 

Samen met zijn broer Gerard reden ze bij de Marleruiters dan beiden met merrie's die zussen van 

elkaar waren gereden door de broertje Baauw. 

Op dit moment is Dick nog altijd actief in de paardensport en is zelfs Nederlands kampioen 40+ 

geweest,ook rijd Dick Sgw wedstrijden en heeft hij veel passie voor de eventing sport. 

Mochten jullie nu nog geen indruk hebben van Dick dan kan ik er nog aan toevoegen dat Dick ooit 

nog op het beroemde paard van Ridder Floris(Rutger Hauer) heeft gereden ,onder de ouderen onder 
ons is deze serie heel bekend! 

 



 
 

Bernhard Dirksen dit jaar 25 jaar lid. Omdat Bernhard  niet aanwezig kon zijn op de ledenvergadering 

is voorzitter Gerrit Spaan persoonlijk naar Bernhard gegaan om het speldje uit te reiken 

 

BONI-ACTIE 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 De afgelopen drie jaar heeft Boni supermarkten middels de Jeugdsponsoractie de jeugd van vele 

(sport)verenigingen ondersteund. Ondanks de enthousiaste reacties en inzet van de deelnemende 

verenigingen, hebben we besloten de Jeugdsponsoractie het komende jaar niet in te zetten. 

 Aan dit besluit liggen twee redenen ten grondslag. In de eerste vinden we het na drie jaar 

Jeugdsponsoractie tijd voor andere activiteiten en willen we ons richten op andere doelgroepen. Ten 

tweede willen we meer variatie in ons activiteitenprogramma. 

 Ervan uitgaande u middels dit schrijven voldoende te informeren, willen wij u bedanken voor uw 

inzet de afgelopen jaren tijdens de Jeugdsponsoractie.  

Met vriendelijke groet, 

 Afdeling Formule & Marketing Boni supermarkten 

Dat is jammer….! Wie weet een andere actie waarmee we geld kunnen verdienen?  We zijn 

ondertussen getipt over een RABO-bank actie. Later meer hierover. 

 



 WIL JE JE SELECTEREN VOOR DE REGIOKAMPIOENSCHAPPEN DRESSUUR?  

BELANGRIJK! 

Nieuw Selectiereglement Kring NOVOF. 

In verband met de mogelijkheid om ook in dressuur flexibel te starten, is het Selectiereglement van 

onze kring aangepast. Op de kring-ledenvergadering van 23 mei j.l. is dit reglement goedgekeurd. Je 

vindt het terug op www.kringnvf.nl 

 

CONTRIBUTIE 

Betaling contributie 2e & 3e kwartaal 2016 
18 april jl. heeft de penningmeester de facturen per mail verstuurd naar alle leden. De uiterste 
betaaldatum hiervan was gesteld op 18 mei 2016. 
Tot op heden zijn nog NIET alle facturen betaald: 

         Lessende leden Marleruiters: 15 personen 

         Lessende leden Driehoekruiters: 14 personen 

         Accommodatie leden Marleruiters: 3 personen 

         Niet-rijdende leden Marleruiters: 4 personen 

         Vriendenleden: 11 personen 
  
Bij deze de oproep om per direct de openstaande factuur te betalen ! 

 

PAARDEN: LESSEN BIJKOPEN 

Nu de paarden spring-, en dressuurlessen weer op verschillende dagen plaatsvinden, is het in overleg 

mogelijk om een les bij te kopen. Voor dit outdoor seizoen is het lesgeld daarvoor gereduceerd 

omdat er al een aantal lesweken voorbij zijn. 

Deelname in de bij te kopen les kan alleen, wanneer er plaats is in de desbetreffende les. Dit wordt 

geregeld door Esther Lodewijk, in samenspraak met de instructie. 

 

Een extra paardenles kan per seizoen worden bijgekocht. 

Het is aan jezelf, hoe vaak je van die gelegenheid gebruik wilt of kunt maken. 

VOLGENDE!    

De volgende Nieuwsbrief wordt gemaild rond 15 juli. 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! 

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

RUITERFITNESS, binnengekomen via de mail. 
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 Ruiterfitness is tegenwoordig een veel gehoord begrip en activiteit. Dit komt omdat veel mensen, 

ruiters en amazones, jong en oud, zich ervan bewust worden dat het net zo belangrijk is dat zijzelf fit 

zijn als wanneer het paard en / of de pony fit is. Wij zullen ons even kort voorstellen. FIRA Collection 

is een modern bedrijf die zich begeeft in de breedte van de paardensport. FIRA Collection wil het 

beste uit iedere samenwerking halen. FIRA Collection bestaat uit verschillende takken, zo hebben we 

onder andere FIRA Horses, FIRA Events, FIRA Casual en FIRA Media. Kijk maar eens op; 

www.firacollection.com Even voorstellen; Anouk Wolters was tot 1 april nog internationaal groom 

van olympisch dressuurruiter Diederik van Silfhout. Anouk is een gespecialiseerde en gediplomeerde 

personal trainer. Zij is zelf al sinds jongs af actief in de dressuur sport en weet als geen ander hoe 

belangrijk (en moeilijk!) het is om fit te worden en te blijven. Zij streeft ernaar om zoveel mogelijk 

mensen te kunnen begeleiden en hiermee hun prestaties indirect te kunnen verbeteren. Bij Anouk 

kan men terecht voor trainingen, blessure behandeling en preventie en voedingsadviezen. De 

ruiterfitness wordt doorgaans gegeven en georganiseerd in groepsverband. Het wordt op een leuke, 

spontane en ontspannen manier gegeven door Anouk. Zij zal de training per persoon aanpassen 

zodat iedereen mee kan doen, jong of oud. De oefeningen uit de training zijn zo opgebouwd dat je er 

thuis weer mee verder kan gaan en je relatief snel progressie zal merken. Blessures kunnen 

besproken worden en ter plekke zal advies gegeven worden. Voor behandelingen kan er altijd een 

afspraak gemaakt worden buiten de ruiterfitness training om. Het is gebruikelijk om de training in 

een vast patroon terug te laten komen, bijvoorbeeld iedere 1e woensdag van de maand. Maar dat is 

uiteraard geen verplichting en zal ook afhangen van het aantal kandidaten. De training duurt 

ongeveer 60 tot 75 minuten. De kosten zijn (per training vanaf 2 personen) 15 euro per persoon met 

een maximaal bedrag van 150 euro en een maximaal aantal personen van 30. De training kan bij u op 

locatie worden gegeven, of op onze eigen locatie in Hierden. Voor meer informatie kunt u mailen 

naar team@firacollection.com of bel naar 06-57828698. Met vriendelijke groet, Team FIRA Collection 
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