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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.  

Het clubkampioenschap wordt gehouden op ons eigen terrein aan het Vijzelpad in Hattem 

en deelname kost 7 euro per start.  

Zie ook het bericht op de website! 

Groeten en succes met de voorbereidingen!  

Saskia Meulenberg 

 

mailto:clubkampioenschap@hippisch-hattem.nl


 

LAATSTE MOGELIJKHEID INLEVEREN LIJSTEN 
EN GELD HATTEMER BROK ACTIE! 

 

Beste leden, 

 

Het inlevermoment van de verkooplijsten van de Hattemer brokken was afgelopen week, 

maar er ontbreken er nog een heleboel. Hopelijk zijn er nog veel leden die het om wat voor 

een reden dan ook zijn vergeten in te leveren. A.s. woensdagavond hopen wij iedereen te 

benaderen waar wij nog geen lijst/reactie van hebben ontvangen. Maar als je zelf alvast 

actie wil ondernemen heel graag. Hieronder informatie waar en wanneer je je lijst nog in kan 

leveren en je kan ons altijd persoonlijk benaderen om een afspraak voor inleveren te maken. 

Via Joëlla: 06-14382444: Zij is dinsdagavond bij de club i.v.m. volgen van les van 20.15-21.00 

en haar adres is Hamburgstraat 28 Zwolle. 

Via Tessa: 06-83232891: Zij loopt stage bij de ponyvrienden dus i.o.m. haar kun je het ook 

daar inleveren. 

Via Annelies: 038-2302291: Zij woont Kraaijenbergstraat 3 Hattem en is maandagavond thuis 

en dinsdag grootste gedeelte van de dag ook. 

Wij horen graag van allen die nog niets hebben ingeleverd en bedanken iedereen die zich al 

heeft ingezet. 

 

Groeten Joëlla, Tessa en Annelies. 

 

 

 

NOG EEN REMINDER: ALGEMENE LEDENVERGADERING  30 MAART 2016 ! 

19.30 uur kantine manege Hippisch Hattem aan het Vijzelpad 

De agenda voor deze vergadering is eind februari aan alle leden en vrienden van de 

vereniging gemaild. 
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Activiteitendag Hippisch Hattem 

Op 27 februari j.l. vond de activiteitendag plaats bij Hippisch Hattem. Een 

dag vol workshops waar de deelnemers zich van te voren voor konden 

aanmelden.  

De aftrap was om 08.45 met de workshop paardenfysiotherapie en 

paardenmassage gegeven door Caroline Janssen en om 09.00 uur begon 

sportpsychologe Marieke Schreurs met haar presentatie. Door middel van 

allerlei testjes maakte zij haar workshop erg interactief en kreeg je inzicht 

in welke (mate van) spanning effectief voor je werkt. Daarom werd deze 

workshop als zeer leuk en interessant bestempeld door de deelnemers. Na een 

wisseling van de groepen werden beide workshops herhaald en deed Caroline 

eerst haar theoretische verhaal met onder andere toelichting op de spieren 

van een paard en in welke discipline welke spieren gebruikt worden. Daarna 

mocht men een aantal geleerde massage-grepen in 

de praktijk brengen.  

 

Om 12.00 werd er aangevangen door Danielle van 

Vliet van paardenkliniek Wapenveld. Zij vertelde over 

EHBO bij je pony/paard. Waar let je op als je je paard 

aantreft met bepaalde verwondingen en wat is 

belangrijk om te vertellen aan de dierenarts als je 

deze belt. De workshop was zo interessant, dat de deelnemers aangaven hier graag 

een vervolg op te willen! 

Eline Rietman kwam vertellen over hoe een zadel op je pony/paard hoort te 

liggen. Deze mag bijvoorbeeld niet op de schouder drukken omdat de 

schouder vrij moet kunnen blijven bewegen. Zadels werden opengesneden 

om de verschillende vullingen te kunnen zien en er werd een perfect 

passend zadel op een paard 

gedemonstreerd. 

 

Gedurende de dag was de kantine geopend voor koek en zopie en was het 

gezellig druk. ’s Middags tijdens de fotoshoot  (Elke van Renssen fotografie) 

werden er mooie plaatjes geschoten van de deelnemers. Voorafgaand aan de 

fotoshoot werd er visagie verzorgd door Angelique van haarmode Angelique 

zodat een ieder stralend gefotografeerd 

werd.  

Tevens was er een workshop valtraining in de binnenbak gegeven door 

Yos Lotens. En gezellige boel waar heel veel lol werd gemaakt maar ook 

werd er serieus geoefend hoe je het beste ‘breuk-vrij’ van je pony/paard 

kunt vallen. De balans werd geoefend en er was een heus opblaaspaard!  



’s Avonds vulde de kantine zich met deelnemers die een 

paardenhaarsieraad gingen maken van eigen mee gebracht paardenhaar. 

Megan Bakker van Lavitana begeleidde dit proces met veel enthousiasme. 

Er waren prachtige resultaten! 

Al met al een zeer geslaagde dag waar veel leuke en positieve reacties op 

zijn gekomen! Één ervan was dat je echt iets gemist hebt als je er niet bij 

bent geweest . Kijk voor meer foto’s op www.hippisch-hattem.nl 

 

 

Dank jullie wel, activiteitencommissie, voor deze interessante, 

leerzame en gezellige dag!. 

 
 

 

 

 

VAN HET BESTUUR 

 Ook buiten wordt de bak weer gesleept zoals jullie gemerkt hebben. Fijn dat er 

mensen zijn die deze klus elke week weer op zich nemen! 

 Het bestuur treft voorbereidingen voor de ALV, de Clubkampioenschappen en de 

Hippinksterwedstrijd. Gelukkig is de Hippinkstercommissie al goed op stoom en de 

vrijwilligers voor de Clubkampioenschappen zijn bijna rond. Zin om mee te doen? 

Meld je even! 

 

 



VOORBEREIDING HIPPINKSTER 2016: VRIJWILLIGERSCOMMISSIE 

Beste leden, ouders, vrienden & vriendinnen van Hippisch Hattem, 

Zoals jullie wellicht zullen weten zijn de voorbereidingen voor het Hippinkster Concours van 14 en 16 
mei alweer in volle gang.  
Ook zijn wij (Eline Daniëlle en Annetta) alweer druk bezig met het maken van de vrijwilligerslijst.  
Onze 1e lijst zal op 1 April naar iedereen verzonden worden.  
 
Voor deze lijst zullen wij net als voorgaande jaren het zelfde systeem hanteren.  
Nieuwe leden kennen dit systeem natuurlijk nog niet. Maar dit houd in dat wij alle leden indelen op 
een plek als vrijwilliger tijdens een dagdeel op de Vrijdag, Zaterdag of Maandag.  
Op de 1e lijst die iedereen in de mail zal ontvangen staan alle namen rood gemarkeerd.  
Het is dan de bedoeling dat je kijkt op welke plek je staat en dat als je daar mee akkoord gaat je je 
plek bevestigd via de mail.  
Wij zullen je mail dan behandelen en je naam groen markeren.  
Elke vrijdag zal er een update van de lijst verschijnen op de website http://hippinkster.nl/vrijwilligers-

hippinksterconcours-2016/ 
 
Ook dienen alle leden zich voor minimaal 1 extra taak op te geven. Deze extra taken zijn op de 
vrijwilligerslijst onder in de tabbladen bij de dagen te vinden.  
Wij hebben namelijk extra hulp nodig op de  woensdag, donderdag vrijdag en de dinsdag na het 
concours.  
 
De lessen van woensdag 11-05, donderdag 12-05 maandag, 16-05 en dinsdag 17-05 zullen komen te 
vervallen.  
Daarom verwachten wij alle Ponyleden van de woensdag middag op woensdag 11-05 op de club om 
met z’n allen al het hindernis materiaal schoon te maken.  
De Paardenleden van de donderdag avond worden om  donderdag 12-05 om 18:00 uur op het terrein 
verwacht om te helpen met het uitzetten van de ringen het parcours en het inrichten van de tenten. 
Alle Ponyleden van de dinsdagavond worden dinsdag 17-05 om 18:00 uur op het terrein verwacht 
om het terrein op te ruimen.  
 
Kun jij nou niet op de ingeplande momenten, dan zouden wij het fijn vinden als je contact zou 
opnemen met de vrijwilligerscommissie. 
Samen kunnen wij dan kijken of we je op een andere plek kunnen indelen. 
Op basis van de gemaakte indeling zullen er zeker nog plekken open blijven staan.  
Ben of ken jij iemand die graag (extra) hulp zou willen bieden om het Hippikster Concours ook dit jaar 
weer tot een mooi evenement te maken dan horen wij dat graag! 
 
Op velen van jullie kunnen wij ieder jaar weer rekenen, waarvoor alvast onze dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Vrijwilligerscommissie Hippisch Hattem. 
 
Annetta Heideveld.  
Daniëlle van ’t Ende. 
Eline Spaan-Rietman.  
 
vrijwilligers.hippischhattem@gmail.com 
 

http://hippinkster.nl/vrijwilligers-hippinksterconcours-2016/
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ZATERDAG 19 MAART: TOI TOI KIMBERLEY!!! 

Met gepaste trots kunnen we hier melden dat  Kimberley Knol onze vereniging gaat 

vertegenwoordigen op de KNHS Indoor kampioenschappen op zaterdag 19 maart. 

Met Elaine start ze zelfs in het Z springen. Een prestatie van formaat! 

Fans en mensen die bestand zijn tegen een flinke portie spanning kunnen deze combinatie 

komen bewonderen in de namiddag: In ring 1 begint het Z springen 1e parcours voor DE 

pony’s om 17.10 uur en Kimberley start als nr 24.  

Dat is laatste van de categorieën D en E, dus Kimberley kan een tactisch parcours rijden. 

Kimberley rijdt tegenwoordig met haar paard op maandagavond in de springles, dus ook de 

paarden- springruiters in Nederland krijgen er een geduchte concurrent bij. 

Heel veel succes zaterdag, Kimberley, we duimen voor jullie: TOI TOI TOI !!!! 

 

 

 



NIEUWE LES-INDELING. 

Vanaf 1 april is de nieuwe les-indeling voor het buitenseizoen op onze website www.hippisch-

hattem.nl   te vinden. Op 5 april gaan we weer buiten rijden. 

Let op: er kunnen wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige indeling!  

De lessen zijn ingedeeld naar aanleiding van de gehouden enquêtes, met de bedoeling zo meer 

tegemoet te komen aan de wensen van de ruiters en de kwaliteit van de lessen. 

OP VERZOEK VAN EEN AANTAL SPRINGRUITERS GAAT DE SPRINGLES IN WEEK 14  IN HET 

BUITENSEIZOEN NAAR DE DONDERDAGAVOND,  BEGINNEND DUS OP 7 APRIL! 

Op maandag 4 april dus geen springles. 

 

Dat betekent dus voor de paarden dressuur en springles naast elkaar. Dat is even wennen en heeft 

voor-, en nadelen. Daarom beginnen we met een proef van 4 tot 6 weken en evalueren dan met 

ruiters en instructie of de proef geslaagd is. Als het niet blijkt te werken, gaan we terug naar de oude 

situatie. 

Tot en met donderdag 7 april zal het parcours van de clubkampioenschappen blijven staan en 
kunnen de instructeurs gebruik maken van het parcours tijdens hun lessen. Op die donderdag 
hebben de paarden dan voor het eerst tegelijk dressuur en spring les, maar wordt er dus gesprongen 
in de hele buitenbak en zal de dressuur binnen plaats (moeten) vinden…   
 

 

 

 

VERZOEK VAN HANS VELTKAMP: VERKIEZING IJSSELSTEIN 

Beste bestuurders van sportverenigingen in Hattem, 

Hattem is nog volop in de race voor de “Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2016”. De 

burgermeester plaatste een column, de kranten schrijven, TV Hattem en Radio Hattem 

roepen op. Het begint steeds meer te leven, maar we zijn er nog lang niet. 

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


Op dit moment staat Hattem op de derde plaats. We zijn nu bezig met flyeren en, met name: 

het Hattemse verenigingsleven vragen te helpen. Vandaar dit bericht. 

We vragen jullie de leden van jullie organisaties op te roepen te gaan stemmen.  Hattem 

(IJsselstein) is één van de 13 kandidaten voor die prijs. Met jullie stem kun je Hattem op de 

kaart zetten. En een prijs van € 10.000 laten winnen. 

Meer informatie en stemmen: 

http://maakgelderlandmooier.gelderland.nl  

Stem op Hattem, stem op 07.IJsselstein! Je kunt vanaf elk e-mailadres één keer stemmen. De 

stemmers maken kans op een diner voor 8 personen op IJsselstein.  Daarvoor moet je wel 

aangeven dat je gestemd hebt, via    solidus@planet.nl 

Stuur dit door naar leden, collegae, vrienden en bekenden. 

Meer zien, kijk op film over IJsselstein e.o.: https://youtu.be/uZsTKY0X-Qs 

 

VOLGENDE!    

De volgende Nieuwsbrief wordt gemaild rond 15 april. 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! 
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