
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017 

 

 

Reminder:   In de voorjaarsvakantie, van 18 t/m 26 februari, gaan de lessen 

niet door! 

 

In plaats daarvan op zaterdag 25 februari de workshopdag! 

Zie verderop in deze nieuwbrief.  

 

 
BONBON-ACTIE. 
 
Beste leden, ouders van leden, vrienden van Hippisch Hattem, 
 
Met medewerking van Bonbonatelier A3 hebben wij een verkoopactie van paardenbonbons 
en chocoladeflikken georganiseerd. Deze heerlijke chocoladespecialiteit kost € 5 per zakje.  
Dit jaar zal de opbrengst gebruikt worden voor het optimaliseren van de verlichting van de 
buitenbak. Alle rijdende leden ontvangen een intekenlijst met informatiebrief om mee te 
doen aan de verkoopactie. De lijsten worden vanaf maandag 6 februari uitgedeeld.  
Van de rijdende leden (lessend en niet lessend) verwachten wij dat ieder lid 15 zakjes 
verkoopt. Maar ook andere leden en vrijwilligers die de vereniging een warm hart toe 
dragen zijn van van harte welkom om mee te doen aan de actie!  Natuurlijk geldt er dan 
geen minimum verkoop aantal, want alle extraatjes zijn meegenomen. Bonbons bestellen bij 
onderstaande telefoonnummers en via het beantwoorden van deze mail mag natuurlijk 
ook!!! 
 
Ondertussen hebt u een informatiebrief en een intekenlijst gekregen.  De intekenlijst kunt u 
als bestellijst gebruiken om de verkoop op te noteren. Wij wensen iedereen veel succes en 
hopen 28 februari en 2 maart tussen 19.00-20.30 uur veel volle intekenlijsten te ontvangen. 
Voor het best verkopende lid is een mooie prijs aangeboden door een sponsor. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur van Hippisch Hattem, 
 



Annelies Oosten – van Oene 
T: 038-2302291 
Danielle van ´t Ende 
T: 06-51864159 
E: secretaris@hippisch-hattem.nl 
 

 
WANTED 

 
Wie wil zaterdag 1 april in de middag helpen met het uitdelen van de zakjes met 

chocolade? 
 

Graag laten weten aan Daniëlle en/of Annelies. 
 

 

 

 
 

 
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ZATERDAG 1 APRIL VOOR ALLE LEDEN! 
 

Inschrijven kan via de mail: clubkampioenschap@hippisch-hattem.nl en is mogelijk tot 18 

maart. Vermeld in de mail je combinatienummer (als je wedstrijdruiter bent), je naam, naam 

van paard of pony, klasse waarin je wilt rijden (voor de FNRS ruiters de F 

schaal/springhoogte) en de maat van je pony (A,B,C,D of E). 

Inschrijfgeld te betalen op de wedstrijd: pony’s 7,50 euro per proef/ parcours, paarden 9 

euro per proef/ parcours. 

Informatie vind je op www.hippisch-hattem.nl 

 

 

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


 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
F-PROEVEN 
 

De eerste F-proeven zijn gereden! En met groot succes, want bijna iedereen had een 

promotiepunt te pakken. Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
RUITER F-PROEF Uitslag 1-2-2017 

      
Sven van ‘t Ende 1 220 
Amber Van Essen 3 217 
Lindsey Berghorst 7 225 
Ella vd Bosch 5 217 
Marit Tekelenburg 5 205 

Manon Nijmeier 7 218 

Hanne Schutte 7 210 

Marlieke Koekoek 7 214 

Hannah Mulder 7 214 

Benthe Morren 7 212 

Mardou Bakker 7 216 

Sacha Smit 9 217 

Jella Werther 7 229 

Vera Fritsch 7 212 

Daphne Fijn 5 210 

Julia Boschman 9 203 

Anouk van den Hof 9 220 

Demi Berghorst 11 214 

Luna Veldkamp 9 210 

Floori-Anne van Dijk 9 223 

Charon Groeneveld 9 213 

      

 

 

In Thea van der Zwaag hebben we een enthousiaste kartrekker gevonden voor de 

organisatie van de F-proeven. En ze heeft al een leuk team om zich heen weten te 



verzamelen. Samen hebben ze ervoor gezorgd dat een start gemaakt kon worden met het 

rijden van de F-proeven! Super gedaan, FNRS-team! 

 

 

 

Chef FNRS:  Thea van der Zwaag, 

 

VierWindstreken07@HetNet.nl 
 

 

 

 

Nog een paar dingen, die handig zijn om te weten: 

 

 Op het verkeerde been lichtrijden geeft vanaf F3 een punt aftrek. Als je een prachtige 

grote volte rijdt, maar je rijdt licht op het verkeerde been, dan krijg je geen 8, maar 

een 7.  Je krijgt dus geen strafpunt (-1).  

 Van been verwisselen doe je bij het van hand veranderen aan het eind van de 

diagonaal. 

 Voor een vergissing in de proef (als je bijvoorbeeld linksaf gaat in plaats van rechtsaf) 

krijg je 2 punten aftrek.  

 Maar vergis je je voor de tweede keer, dan komen er 4 minpunten bij. 

 Voor de derde vergissing krijg je 8 minpunten. 

 En de vierde vergissing betekent uitsluiting. 

 Gelukkig wordt dus lichtrijden op het verkeerde been niet als minpunt gerekend! 

 

Promotiepunten. 

Als je 210 punten of meer hebt, krijg je promotiepunten. 

 

Bij de F1 en F2 heb je 1 promotiepunt nodig om door te mogen naar de volgende proef. 

Bij F3 tot en met F8 heb je er minimaal 2 nodig, en vanaf F9 minimaal 3. 

 

Je mag vanaf proef F3 ook door blijven rijden totdat je 5 promotiepunten hebt. Dat kan 

verstandig zijn als je maar net 210 punten haalt, voor een jury rijden nog best spannend 

vindt, of wanneer je pony niet echt makkelijk is…. Overleg dan even met je instructrice of het 

beter is om een keer extra in dezelfde proef te rijden.  

 

Diploma’s. 

 

Bij de F2, F4, F6, F8, F10 en F12 proeven horen diploma’s. Daarvoor moet je de 

promotiepunten hebben gehaald voor die proeven en het theorie-examen hebben gehaald. 

 

mailto:VierWindstreken07@HetNet.nl


Elk jaar krijg je een paar keer gelegenheid om theorie-examen te doen. Ook zullen we 1 of 2 

keer per jaar de theorie uitleggen en oefenen. Op een theorie-examen kun je eventueel vast 

het examen van het volgende diploma ook doen.  

 

Let op: je houdt zelf in de gaten of je het theorie-examen voor je diploma op tijd doet. Je 

hoort binnenkort wanneer het eerste oefenmoment en examen zal zijn. 

 

In het boek Leer Paardrijden met Plezier staat precies aangegeven wat je voor een theorie 

examen moet weten. Het boek is voor € 12,50 te koop bij de vereniging (mail 

secretaris@hippisch-hattem.nl). 

 

 

De theorie. 

 

Er zijn telkens 10 vragen, waarvan je er tenminste 7 goed moet hebben. 

Het zijn meerkeuze vragen, waarbij je kunt kiezen uit antwoord a, b of c. 

De vragen gaan over het paard (het gedrag, waar zijn knie zit, waar de hoefwand voor dient), 

over veiligheid  (wat veiligheidspunten zijn op stal bijvoorbeeld) en over het rijden (welke 

hulpen geef je als je volte te groot wordt). 

 

Heb je promotiepunten gehaald voor een even F proef, en heb je een voldoende voor je 

theorie-examen voor die proef, dan haal je het diploma! 

 

 

 

Heb je een leuke foto van je F-proef?  

Mail hem naar secretaris@hippisch-hattem.nl en je komt in de Nieuwsbrief! 

 

 

 

REGIO-KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR  
 
Op de regio-kampioenschappen mocht Leonore Gunnink met haar Komodo starten in het Z 

springen.  Hoewel ze niet in de prijzen vielen, willen we toch Leonore feliciteren met deze 

mooie prestatie! 

 

Bij de paarden mochten Dominique Klock, Kim Bouten, Mari-Lotte Dubbeldam en Edwin 

Agterhuis De Marleruiters vertegenwoordigen in het springen. Voor Dominique was het de 

eerste keer, omdat ze net de overstap naar de paarden heeft gemaakt. En met haar 

Grubertha sprong ze knap naar een 12e prijs in het B springen!  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 
 

mailto:secretaris@hippisch-hattem.nl
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VAN HET BESTUUR 

 

 

Datum Activiteit 

Za 25 febr Workshopdag in de manege 

Wo 15 maart F- proeven 

Wo 22 maart Leden jaarvergadering in de kantine 

Za 1 april Clubkampioenschappen 

 
 

 



 

WWW.HIPPISCH-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. 

 

DEZE NIEUWSBRIEF WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOR: 

 

 

 

http://www.hippisch-hattem.nl/
mailto:j.m.meijerink@live.nl

