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POLOCROSSE WEDSTRIJD 
 
Op woensdag 12 oktober hadden we twee Nederlandse Polocrosse vedetten in ons midden. 

Florien Luitse, samen met Rianne zijn opgenomen in het Nederlandse Polocrosseteam en 

spelen dus zelfs wedstrijden in het buitenland! 

Nou hebben wij het geluk dat Florien ook lid is van Hippisch Hattem en dat leverde een 

leerzame demonstatie en leuke wedstrijd van onze leden op. 

Anouk, Cil, Floori-Anne, Sylvana, Ella, Vera, Demy en Lindsay kregen uitleg van vader Luitse 

(zelf ook een  verdienstelijke polocrosser) en ook het publiek kon meeluisteren naar de spel -

uitleg. 

 

 
 

 

Daarna gingen de ruiters zelf aan de slag. Eerst werden de paarden en pony’s vertrouwd 

gemaakt met de stok waar het ballennet aan zit. Bij de meeste pony’s was dat geen punt, 

dus er kon al snel geprobeerd worden om de bal op te scheppen. Sommigen waren er heel 

handig in en konden dat al snel in draf redden. 

In twee groepen werd op de grote volte geprobeerd om ballen te vangen die toegegooid 

werden. Door het net naar de bal kijken schijnt daarbij een handige tip te zijn. Ook daar 

zagen we weer een paar handige ruiters! 



Toen werd het tijd voor een wat fanatiekere aanpak. In estafettevorm moest de bal 

opgepakt worden, om een staander gereden, bal weer neerleggen en de volgende 

teamgenoot de beurt geven.  

Tot slot kwam het echte werk! De deelnemers werden in twee groepen verdeeld en 

speelden een heuse polocrosse wedstrijd. Na een rustig begin, werden de ruiters behoorlijk 

fel en streden echt voor de winst. Dit smaakt naar meer, vonden de deelnemers: ze hebben 

zin in een vervolg training /  wedstrijd.  

Ook Florien en de andere aanwezige polocrossers vonden het leuk en ze hebben zelfs 

toegezegd dat we ze mogen inplannen voor een volgende keer! 

 

 

SGW-HATTEM 2016 

 

 
 

 

Het bestuur van Hippisch Hattem feliciteert de SGW-commissie van harte 
met de prachtige cross die ze hebben opgebouwd en de voorbereidingen en 
uitvoering van de SGW-Hattem 2016. 

Ook wil het bestuur grote waardering uitspreken voor de leden, maar zeker 
ook de niet-leden-vrijwilligers, die allen op hun eigen wijze een steentje 
bijgedragen hebben om de SGW te helpen slagen. 

We kijken terug op een geslaagde, gezellige dag, die mede dankzij jullie inzet, 
zonder noemenswaardige ongelukken is verlopen.  

SGW-commissie, vrijwilligers en leden: hartelijk bedankt! 

 



 

Karlijne ten Damme over de wijnvaten, foto Herman Severein. 

 

VAN HARTE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Anne, Ronald en Aimée, van 

harte gefeliciteerd met de 

geboorte van jullie zoon Julius 

Florijn! 

 

 

Een fijne tijd samen toegewenst 

namens leden en bestuur van 

Hippisch Hattem. 

 

 



 
WIST U DAT ……. 
 

... Dineke Gelderman de SGW tent een geweldige parkeerplaats vindt voor haar bolide? 
… Ze daarmee een aantal mensen behoorlijk de stuipen op het lijf gejaagd heeft? 

… De spanten op instorten stonden, maar de hele zaak door onze vrijwilligers nog net gered 
kon worden? 

… Dineke nog vief van lijf en leden is, en er de hand niet voor omdraait om in een rijdende 
auto te springen? 

… Jacco van ’t Ende van die parkeer-actie flink de bibbers van in de benen had? 
 

… inmiddels is gestart met de voorbereidingen om de spiegels in de binnenbak te monteren? 
… er een prachtige oefencross in de buitenbak staat? 

… daar woensdag-, donderdag-, vrijdag-, en zaterdagmiddag crossles gegeven wordt? 
… de kantine open is voor toeschouwers die zich even willen warmen of een kopje koffie of 

thee willen gebruiken? 
 

 
 
 

 
 
 
 

. 

 
 
 
 



ONZE ZIEKEN: 
 
Elly Meijerink hoopt binnenkort weer (meer) naar huis te kunnen. Een positief berichtje dus, 

al moet er nog wel wat georganiseerd worden voordat het weer een definitief thuiskomen 

kan zijn. 

 

Jan Klein heeft een operatie ondergaan en, zoals jullie vast tijdens de SGW al gezien hebben, 

is hij  gelukkig ondertussen goed hersteld. 

 

En reuze blij zijn we, dat velen van ons Richard de Ree tijdens de SGW even konden 

begroeten! 

 

 

 
 

 

VAN HET BESTUUR 

 

Binnenkort buigt het bestuur zich over de les- en activiteitenkalender voor 2017.  

We proberen een mooie indeling en verdeling te maken, maar sommige activiteiten zijn aan 

periodes gebonden (bijvoorbeeld de cross-lessen na de cross en ook voorbereidingen voor 

verengingskampioenschappen zijn aan tijd gebonden). 

 

Er zijn leuke plannen in de maak voor onze niet-wedstrijdruiters! Wij zijn al heel enthousiast 

en we hopen binnenkort met een uitgewerkt plan te komen.  

 

 

 

 

 



 

Om vast in de agenda te noteren: 

 

Datum Activiteit 

24 dec tm 8 jan Geen les, Kerstvakantie. 

Za 7 januari Traditionele nieuwjaarsborrel, ’s avonds 

Wo 22 maart Leden jaarvergadering in de kantine 

Za 1 april Clubkampioenschappen 
 

Zie ook de agenda op www.hippisch-hattem.nl 
 

 

 
                                                                                           

WWW.HIPPISCH_HATTEM.NL 

Onze website wordt zo actueel mogelijk gehouden door Saskia Meulenberg. Dus altijd 

handig om daar regelmatig even een kijkje te nemen! 

 

Meer SGW foto’s zien?  www.sgw-hattem.nl  !!! 

Heb je een leuke foto, een (p)aardig nieuwtje of een spannende wedstrijd gereden? Mail het 

naar j.m.meijerink@live.nl en we plaatsen het in de volgende Nieuwsbrief. 

 

 De Niro rijlaarzen: nog even naar beneden scrollen. 

 

http://www.hippisch_hattem.nl/
http://www.sgw-hattem.nl/
mailto:j.m.meijerink@live.nl
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RIJLAARZEN. 

Goedendag! 

 Als laarzenspecialist willen we graag eens in de maand in jullie regio aanwezig zijn om informatie te 

geven over DeNiro rijlaarzen. Deze fantastische rijlaarzen worden met de hand gemaakt in Italie. De 

kwaliteit is goed, de prijs aantrekkelijk! Zowel qua design als in kalfsleer. Inlopen is verleden tijd, je 
rijdt hier zo mee weg! 

Nieuwsgierig? 

http://www.hippostyle.nl/pages/sub/91409/De_Niro_laarzen_specialist.html 

Wij zouden het erg fijn vinden, als u de leden van jullie rijvereniging hierop kunt attenderen.  

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we een dag inplannen. 

Horen we van u? 

Met hartelijke groeten, 

Tjarda Robinson 

  

Je voelt je fijn in ‘Hippo stijl’!  

  

In de avonduren, op stal, overal waar je bent, direct shoppen? DAT KAN! HippoStyle = ONLINE!  

Ga naar www.hippostyle.nl en klik op de knop WEBSHOP. 

 

  

 

http://www.hippostyle.nl/pages/sub/91409/De_Niro_laarzen_specialist.html
http://www.hippostyle.nl/

