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NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 

GEBOREN. 
 
Op 10 december 2016 werd Tim geboren: zoon van Erna en Hans Sonneveld –Zandbergen en 

broertje van Bart-Jan en Chris. Leden en bestuur van Hippisch Hattem feliciteren jullie van 

harte met jullie zoon en broertje! 

 

 
 



SUCCESVOL OP WEDSTRIJD 
 
Adolf en Malou hebben donderdag 29 december mee gedaan aan het Kerst-concours in 

Wapenveld.  Voor het eerst L2 gestart en dat werd beloond  met 186,5 punten in de 

eerste proef  en de 2de proef leverde maar liefst 198 punten op! 

 

 
Team Malou Haverkamp 

Lissanne heeft met Ezra ook mee gedaan aan het Kerst-concours in Wapenveld en met 

succes! Voor de eerste proef  kreeg ze 186 punten en voor de tweede proef 198 met een 

2e prijs, waardoor ze mocht starten in de finale op vrijdag avond dat leverde haar met 

196 punten een 12e prijs op. 

Lisanne met Ezra 

  



KRINGKAMPIOENEN! 
 
Een prachtige prestatie heeft  Leonore Gunnink geleverd:  Met Komodo Van Orchid’s werd 

ze Kringkampioen springen! 

Een prestatie van formaat, omdat ze dat Kringkampioenschap maar liefst in de klasse Zwaar 

heeft bemachtigd.  

Geweldig gedaan  Leonore, van harte gefeliciteerd! 

 
Bij de paarden mogen we zelfs twee leden feliciteren met het behaalde Kringkampioenschap 

Springen. Kim Bouten met Heartbreaker werd kampioen in de klasse B. En een prachtige 

prestatie van Peter Smid met zijn Spetter: deze combinatie won het ZZ-kampioenschap 

springen. 

 
 
F-PROEVEN 
 

Inmiddels zijn de ruiters ingeschaald voor de eerste f-proef op woensdag 1 februari! 

Dan  kunnen voor het eerst promotie-punten verdiend worden, waardoor de ruiter kan 

promoveren naar de volgende klasse.  

 

Om zo’n promotiepunt te halen heb je 210 punten of meer nodig. Rij je F1 of F2, dan mag je 

na 1 promotiepunt meteen door naar de volgende proef. 

Bij F3 t/m F8 heb je 2 promotiepunten nodig, en bij F9 t/m F12  heb je er 3 nodig. 

 

Soms kan het verstandig zijn om een extra promotiepunt te halen en dus niet meteen door 

te gaan. Bij F3 t/m F12 mag je er maximaal 5 hebben. Vanaf F9 wordt het bijvoorbeeld 

belangrijk dat je een constante verbinding met de mond van het paard hebt. Is dat nog best 

lastig als je F8 rijdt, dan kun je dus nog 2 keer F8 oefenen voordat je over gaat naar de 

volgende proef. 

 

Waar kijkt de jury naar? 

 



Bij F1 en F2 is het belangrijk om recht op je pony te zitten. Je kijkt goed waar je naartoe gaat. 

De jury let erop of je de hulpen zo geeft als je in de les geleerd hebt. En of de pony gaat 

stappen en draven wanneer jij dat aangeeft. Je mag nog foutjes maken in het lichtrijden op 

het goede been. 

 

Bij F3 en F4 wordt op je handhouding gelet. Je zit recht op je pony en de jury let erop of je 

een goede balans hebt. Je kunt teugels langer laten worden en weer verkorten. De figuren 

rijd je zorgvuldig en de onderdelen zijn duidelijk te herkennen. 

Het is niet erg als je in de verkeerde galop aan springt. Wel is het belangrijk dat je niet uit 

galop valt. ( Je mag natuurlijk wel terug naar draf om in de goede galop aan te springen!) 

Lichtrijden op het goede been is nu belangrijk, anders wordt er een punt van je cijfer 

afgetrokken. Op de diagonaal verwissel je aan het eind van been. Vanaf F4 kun je ook een 

vrije stap rijden om de baan te verlaten. 

 

 
Bij F5 en F6 zitten je schouder, heup en hak op dezelfde rechte lijn. Het geven van de juiste 

hulpen wordt belangrijker. Je kunt nu ook je pony een paar passen laten verruimen en de 

hals laten strekken. Je houdt goed contact met de mond van je pony. Je kunt aanspringen in 

de juiste galop en bij een slangenvolte verwissel je steeds op de A-C lijn van been. 

 

Een stille handhouding wordt bij F7 en F8 verwacht. De figuren worden moeilijker en er 

komt middenstap bij. Je kunt met je been hulpen ervoor zorgen dat de pony lekker naar 

voren blijft lopen. Je hebt een goede zithouding en je voert de moeilijker figuren heel precies 

uit. 

 

F9 en F10 vragen om een “onafhankelijke” zit, waarmee je de bewegingen van je pony volgt. 

Daarvoor hoef je geen steun te zoeken op je beugels. Je bereidt alle proefonderdelen goed 

voor. De verbinding tussen je hand en de mond van de pony is nu heel constant, al hoeft je 

pony nog niet aan de teugel te lopen. Vanaf F10 moet je een deel van de proef doorzitten. 



 

In de proeven F11 en F12 let de jury erop of je je hulpen onzichtbaar geeft. Je hulpen zijn nu 

zo goed, dat de pony ontspant in zijn nek- en kaakgewricht en daardoor “ aan de teugel” 

gaat lopen. De figuren rijd je heel precies. Vanaf F11 komt het wijken voor. En enkele 

sprongen midden-galop. Het wordt nu dus ook belangrijk hoe je je pony kunt laten lopen. 

Theorie. 

Om het F2, F4, F6, F8, F10 en F12 diploma te halen, leg je ook een theorie examen af. 

Je krijgt dan 10 meerkeuze vragen, waarvan je er  7 goed moet hebben. 

 

In het boek “Leer paardrijden met plezier” kun je de theorie lezen. Een aantal ouders hebben 

voor hun kind dat boek al gekocht. Bij elk hoofdstuk staat: “ Voor iedereen.” Dat is de 

theorie die je voor het examen moet kennen. Dan komt er een stuk “Rijtechniek Dressuur    

F.. / F…” , waar precies in staat aangegeven hoe je de proeven hoort te rijden. 

 

Op dit moment worden er plannen gemaakt voor de eerste theorie afname. Ook zijn we aan 

het bedenken hoe en wanneer we de eerste theorieles gaan organiseren. 

 

 

Om de FNRS proeven en de theorie structureel te kunnen blijven aanbieden, hebben we de 

hulp nodig van de ouders van de leden die hieraan mee doen. Er zijn al een aantal 

aanmeldingen gelukkig! Nu zoeken we met name nog een “Chef FNRS” , die in samenspraak 

met de instructiecommissie en een handig draaiboek het overzicht wil houden over de 

taken en de vrijwilligers die zich daarvoor aangemeld hebben. 

Graag even melden bij ellenfikse@hotmail.com  of  secretaris@hippisch-hattem.nl 

 

Ben je geen ouder, maar lijkt dit je gewoon leuk om te doen?  Prima natuurlijk: meld je aan! 

 

 

EN NOG EEN WEDSTRIJD: 
Malou en Adolf  hebben  afgelopen zaterdag spring wedstrijd gehad in Wezep.  In het L heeft 

ze foutloos gereden in de bagage ook foutloos, dus 2 winstpunten er bij!  

We hebben voor het eerst ons M debuut gemaakt.  Daar hadden we 3 balken, maar ben 

super blij! 

 

mailto:ellenfikse@hotmail.com
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REMINDER: ONZE CLUB-ACTIE! 

 

 
Week 6 t/m 8  
6 t/m 23 feb 

Leden verkopen het actieproduct met intekenlijsten.  
 

Week 9 
27/2 – 5/3 

Lijsten kunnen tijdens de clublessen  ingeleverd worden.  
  

Clubkampioenschappen 
1 april 2016 

De verkoop-producten kunnen door de leden afgehaald worden en 
naar de kopers gebracht. 

 

Tip:  Noteer het vast in je agenda! 

 

 

CONTRIBUTIE. 

Van de 102 facturen voor de rijdende leden zijn er gelukkig al 75 betaald. 

Behoor jij toevallig tot één van de 27 leden die niet betaald hebben: wil je de factuur zsm 
betalen?  (De uiterste betaaldatum is al een maand verstreken…) 

Mocht je twijfelen over je betaling: bel even met de penningmeester! 

 

 

NIEUWJAARSBORREL. 

De Nieuwjaarsborrel op zaterdag 7 januari j.l. stond dit keer in het teken van een andere 
viervoeter: de hond. Nadat eigen leden met hun hond verschillende oefeningen 

uitgeprobeerd hadden, legden  5 ervaren wedstrijdhonden van Hondenclub Ermelo een 
parcours af. De aanwezigen konden aangeven, welke hond in welke tijd zou winnen. 

De activiteitencommissie had voor een leuk prijzenpakket gezorgd: 



 

En Ferdinand de Haan stelde een speciale prijs beschikbaar aan Megan Severein:  degene die 

het leukst met de hond omging.  

Het was een leuke, leerzame en spannende avond. Natuurlijk werd daarna onder het genot 
van een drankje en een hapje 2017 gezellig ingeluid. 

 

 

VAN HET BESTUUR 

 Dank zij een aantal vrijwilligers hangen de spiegels nu in een handige hoek, waardoor de 

ruiters nu ook kunnen zien hoe hun viervoeter loopt. Een mooi staaltje van team-work:  

de rijdende leden hebben de spiegels  bij elkaar gespaard met de verkoopactie.  Het 

heeft even geduurd voordat ze daadwerkelijk opgehangen konden worden. Ze zijn door 

vrijwilligers uit een manege uit Limburg gehaald, er moest een heel raamwerk 

getimmerd worden en ook het ophangen heeft de nodige tijd gekost. Maar samen zijn 

we sterk en het resultaat is duidelijk zichtbaar!  

 Het bestuur is o.a. bezig met de voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering 

van 22 maart aanstaande. 

 De Hippinkster commissie is alweer druk bezig met de organisatie van het Hippinkster-

weekend. Er zijn nieuwe plannen in de maak waardoor het een nog mooier en vooral 

breder evenement zal worden! Misschien lichten ze binnenkort in de nieuwsbrief vast 

een tipje van de sluier op….? 

 

 

Datum Activiteit 

Wo 1 februari Eerste 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: 
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