
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF JULI 2017 

 

GEMEENTEKAMPIOENSCHAPPEN KNHS/ FNRS HIPPISCH HATTEM  

16 & 23 SEPTEMBER 2017 

 

Dit jaar 2 zaterdagen met gemeentekampioenschappen: 16 september voor de KNHS ruiters, 

23 september voor de FNRS ruiters! 

 

Gemeentekampioenschappen ‘KNHS’: 

Onze eigen wedstrijdrijdende leden en alle inwoners van de gemeente Hattem (die geen lid 

zijn van onze vereniging, maar wel ooit wedstrijden hebben gereden) zijn van harte welkom! 

De dag zal zoals gewoonlijk starten met de dressuur. Het is mogelijk om 2 proeven te rijden, 

beide voor promotiepunten, de eerste proef telt voor de gemeentekampioenschappen. De 

dressuur wordt verreden in de buitenbak voor de klassen B t/m Z. De klasse Z zal dit jaar ook 

voor promotiepunten gereden worden. 

Na de dressuur wordt het springparcours opgebouwd voor de klassen B t/m ZZ. Wil je ook 

graag met een ander paard of pony een oefenrondje rijden of een andere hoogte springen, 

dan kan dat NA het springen voor de gemeentekampioenschappen. Dit ‘oefenspringen’ kost 

€5 euro per combinatie. Je wordt officieel door de jury beoordeeld. Aanmelden ook graag 

via onderstaand mailadres! 

Ondertussen wordt de uitslag berekend en vindt aansluitend de prijsuitreiking plaats voor 

zowel de KNHS wedstrijd als de gemeentekampioenschappen.  

Na afloop zal het springparcours blijven staan voor gebruik tijdens de lessen. 

 

Gemeentekampioenschappen FNRS: 

23 september, deze dag is voor alle FNRS ruiters, voor alle Ponyvrienden, maar ook voor alle 

inwoners van de gemeente Hattem die geen lid zijn van een paardensportvereniging en/ of 

die nog nooit een officiële wedstrijd hebben gereden. Ook deze dag start met de dressuur, 1 

proef. De ring zal rondom in de planken gelegd worden. Het springparcours wordt 



vervolgens aangepast en dan kan het springen van start gaan. Naast de gebruikelijke 

beoordeling wordt ook de tijd bijgehouden voor bepaling van het klassement.  

 

Alle klassementen wordt opgemaakt op basis van 1 prijzenschaal, pony’s en (enkele) paarden 

gezamenlijk. Bij de prijsuitreiking zullen ook de diploma’s uitgereikt worden van de examens die op 

14 juli gehouden zijn!! 

 

Losrijden:  

Vindt plaats in de binnenbak. 

 

Inschrijven: 

Inschrijven KNHS via de mail: gemeentekampioenschap@hippisch-hattem.nl en is mogelijk tot 2 

september. Vermeld in de mail je combinatienummer, je naam, naam van paard of pony, klasse 

waarin je wilt rijden en voor het oefenspringen: de hoogte waarover je wilt springen. 

 

Inschrijven FNRS via Thea van der Zwaag, of voor niet-leden van onze club ook via bovenstaand 

mailadres, en is mogelijk tot 19 september. Dan graag de F-schaal/ springhoogte en de maat van je 

pony (A,B,C,D of E) doorgeven.    

 

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

proef/ parcours. Oefenspringen 5 euro per parcours.  

Groeten namens het bestuur,  

Saskia en Jacquette 

 

 

Het is de bedoeling dat na de prijsuitreiking van het FNRS kampioenschap de paspoorten 

ter inzage worden neergelegd. Je kunt ze dan aanvullen met je persoonlijke gegevens of 

het aan ouders en andere familie laten zien. Om ervoor te zorgen dat we de paspoorten 

niet kwijtraken, willen we ze wel graag op de manege houden! 

 



HIPPISCH HATTEM NAAR DE GELDERSE KAMPIOENSCHAPPEN!  

Een aantal leden van Hippisch Hattem heeft een startplaats weten te bemachtigen  voor de 

Gelderse Kampioenschap!  Door goed te presteren op drie selectiewedstrijden worden zij 

afgevaardigd voor de Gelderse Kampioenschappen op 5 augustus in Wezep. Voor ponyclub 

De Driekhoekruiters mogen daar naartoe Duuk Fikse met Noortje, Lenore Gunnink met 

Marinda, Lois Kuster met Gucci, Tess de Ree met Emiel en Tess de Ree met Discovery. 

 

Op de derde selectiewedstrijd in Nunspeet werd Lenore Gunnink maar liefst twee maal 

gehuldigd als kringkampioen, met Marinda in de klasse B-C springen en met Komodo in het 

Z-DE springen! 

 

Ook bij de paarden presteerden een aantal ruiters goed bij de selectiewedstrijden. Een 

startplaats voor de Gelderse Kampioenschappen op 12 augustus aanstaande, werd 

bemachtigd door Dominique Klock met Grubertha, Melanie Mulder met Extra-Utopia, 

Kimberly Knol met Eunice en Silwie van t Hul met Hehorla. 

 

Anne Klein met Hannelore werd Kringkampioen in de klasse B springen en verdiende 

daarmee natuurlijk ook een startplaats voor de Gelderse Kampioenschappen. 

 

ALLEMAAL VEEL SUCCES TOEGEWENST!!! 

                                                                                                                              

 
 
THEORIE AVOND MET EXAMEN VOOR FNRS RUITERS. 
 
Op vrijdagavond 14 juli werd de eerste theorieavond georganiseerd. 
De groep van 10 kinderen werd op niveau in tweeën gesplitst. De ene groep oefende met de 

super lieve pony Heidie de anatomie en het harnachement. De andere groep begon met de 

power-point presentatie. Daarna werd geruild. Ook een paar broertjes, zusjes en ouders 

luisterden aandachtig mee. Leuk om te merken dat sommige kinderen het boek bijzonder 

goed hadden bestudeerd! 



Na een lekker glaasje ranja met een plakje cake werd het theorie examen afgenomen. Met 

een bestuurslid en een jury als toezichthouders werd iedereen in stilte apart aan een tafel 

gezet en was er een echte examensfeer. De uitslag werd vrijwel meteen bekend gemaakt: er 

waren maar liefst 8 geslaagden!  

 

 

Ook examen doen?  
 
Heb jij het boek goed bestudeerd, zelf al veel paardenkennis opgedaan of de theorieavond al 
bijgewoond? Dan kun jij ook vast examen doen. Ook als je een on-even proef rijdt, mag je 
alvast examen doen voor de volgende even proef. Als je F5 rijdt, mag je dus F6 theorie 
examen doen. Want heb je dan genoeg promotiepunten in het F6 rijden gehaald, dan kun je 
een diploma krijgen. 
 

 
 
Examendatum:    15 september om  19.00  uur in de kantine. 
Opgeven:               bij Thea van der Zwaag   
                                 vierwindstreken.hettem@hetnet.nl 
                                 voor woensdag 13 september 20.00 uur  
                                 (ivm het regelen van de juiste examens!) 

 
F4 theorie diploma:  
Norah Mulder   
Amber Ketelaar   
F6 theorie diploma: 
Ella v.d. Bosch  
F8 theorie diploma: 
Hannah  Mulder   
Hanne Schutte   
F10 theorie diploma: 
Floori-Anne van Dijk  
Anouk van den Hof  
Charon Groenenveld  
Uitreiking tijdens de 
Gemeente Kampioen-
schappen! 

 

mailto:vierwindstreken.hettem@hetnet.nl


FNRS-SPRINGEN WOENSDAG 19 JULI. 
 
Met een officiële springparcours (dank je wel, Wichert en familie!) en voor de jongsten 
parcourslopen met instructrice Misha, gingen de ruiters goed voorbereid het parcours in. De 
(officiële) jury telt natuurlijk de weigeringen en de balken die vallen, maar vooral de inbreng 
van de ruiter is belangrijk en daar gaf de jury punten voor. 
 
De jury let erop of je op de goede momenten in de verlichte zit rijdt, op het tempo tussen de 
sprongen en hoe je door de wendingen rijdt. Ook kijkt de jury of je recht naar het midden 
van de hindernis rijdt en of je goed meegaat in de beweging van de sprong. Daar krijg je 
punten voor en daar worden de springfouten afgetrokken. In theorie kun je dus best met 
een springfout de winnaar worden, gewoon omdat je veel punten krijgt voor het rijden. 
 

 

 
 

  
Uitslagen FNRS springen dd. 
19-07-2017         

            

  naam pony hoogte Punten Promopunt 

1 Esmee Tardy Eunice 80 55   

2 Yasemin Polat Midnight 60 gediskw.   

3 Larissa ten Hove Shadow 60 gediskw.   

4 Amber Ketelaar Heidi 0 53   

5 Sven van het Ende Massey 30 gediskw.   

6 Amber van Essen Hermelijne 30 52   

7 Javaj van Bregt Bolero 30 65 1 

8 Charlotte van der Hout Hirondelle 30 60 1 

9 Nikki Walderveen Silver 30 70 1 

10 Daphne Smit Kuijt 40 61 1 

11 Norah Mulder Pieter 40 60 1 

12 Hanne Schutte Joël 40 75 2 



13 Vera Fritsch Midnight 40 53   

14 Charon Groeneveld Goldi 50 56   

15 Sietske van Gijsel Nikita 50 64 1 

16 Anouk van den Hof Kuijt 60 69 1 

17 Lindsey Berghorst Bonte Koe 60 56   

 
Tip van de jury:  
Let er bij de gemeente kampioenschappen op, dat je ook het GROETEN 
aandacht geeft!  

• Je rijdt naar de jury. 

• Je groet de jury, met je hand naar beneden en een knikje met je hoofd.. 

• Je zegt duidelijk de naam van jezelf: je voornaam en je achternaam. 

• Je zegt duidelijk de naam van je pony. 

• Nu weet de jury welke protocollen (formulieren) bij jou horen en dat voorkomt dat 
de verkeerde wordt ingevuld. 

• De jury geeft je een teken of luidt de bel, en dan rij je weg en ga je echt beginnen. 

• Denk aan de startlijn en aan het eind de finishlijn. Die moet je passeren om je 
parcours af te sluiten. 

 
Na dit oefenparcours en de tip van de jury kan iedereen goed voorbereid naar de Gemeente 
Kampioenschappen! 

 

 
 
Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor de hulp! Zo kunnen we het nog eens organiseren! 

 

 

Duuk Fikse bij zijn zelfgemaakte  

hindernis-meet-latten! 

 

Deze waren reuze handig bij het 

verhogen en verlagen van het 

springparcours. 

 

Ook tijdens de Gemeente 

Kampioenschappen zullen de 

meetlatten weer goede dienst 

bewijzen. 

 

Super handig, Duuk! 



 

LESSEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE. 

 

 
Week van 24 juli:   
Maandag:  1 springles om 19.00 uur. Alle lessende paarden-springers zijn welkom. 
Dinsdag:     2 dressuurlessen. De eerste les is de FNRS les, de tweede les de KNHS les . 
Woensdag: Les 1 mag meedoen in les 2. Les 4 mag rijden in les 3. Dat betekent dat dus 
alleen les 2 en 3 gegeven worden.  
Donderdag: 2 dressuurlessen. Ruiters van de laatste les gaan naar de 1e of 2e les. 
 
Week van 31 juli:   
Maandag:  1 springles om 19.00 uur. Alle lessende paarden-springers zijn welkom. 
Dinsdag:     2 springlessen. De eerste les is de FNRS les, de tweede les is de KNHS les. 
Woensdag: Les 1 mag meedoen in les 2. Les 4 mag rijden in les 3. Dat betekent dat dus 
alleen les 2 en 3 gegeven worden. 
Donderdag: 2 dressuurlessen. Ruiters van de laatste les gaan naar de 1e of 2e les. 
 
Week van  7 augustus:  Zomerstop. Geen les ivm vakantie. 
Week van 14 augustus: Zomerstop. Geen les ivm vakantie. 
Week van 21 augustus: Zomerstop. Geen les ivm vakantie. 
 
Week van 28 augustus: 
Maandag:  1 springles om 19.00 uur. Alle lessende paarden-springers zijn welkom. 
Dinsdag:     2 dressuurlessen. De eerste les is een FNRS les, de tweede les de KNHS les. 
Woensdag: Les 1 mag meedoen in les 2. Les 4 mag rijden in les 3. Dat betekent dat dus 
alleen de 2e en 3e les gegeven worden. 
Donderdag: 2 dressuurlessen. Ruiters van de laatste les gaan naar de 1e of 2e les. 
 
 

~ 
BEREIKBAARHEID BESTUUR HIPPISCH HATTEM TIJDENS DE VAKANTIE. 
 
Vanaf maandag 21 augustus is de vereniging weer via de mail 
secretaris@hippisch-hattem.nl bereikbaar. 
Bij noodgevallen: bel 112 ☺, dat is hopelijk niet nodig! 
Bij dringende vragen of vanwege belangrijke zaken rondom onze 
accommodatie is voorzitter Gerrit Spaan bereikbaar. Ook kan Bianca Jansen 
voor dringende zaken benaderd worden. Zie contactgegevens op de website. 
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DATA 

5  augustus     Regio Kampioenschappen pony’s op H2O te Hattemerbroek 

12 augustus    Regio Kampioenschappen paarden op H2O te Hattemerbroek 

16 september Gemeentekampioenschappen KNHS 

23 september Gemeentekampioenschappen FNRS 

 

 

 

REMINDER: CONTRIBUTIE. 
 

Onze penningmeester heeft (nog steeds, helaas!!!) een aardig rijtje leden die niet betaald 

hebben. De factuur krijg je via de mail binnen, misschien is het je ontschoten. 

Kijken jullie het even na of je inderdaad betaald hebt? 

 

 

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. 

 
HET BESTUUR VAN HIPPISCH HATTEM WENST LEDEN, OUD-LEDEN EN VRIJWILLIGERS 

EEN FIJNE ZOMER(VAKANTIE) TOE! 
 

 

DEZE NIEUWSBRIEF WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOR: 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 


