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Deze kanjers, de dappere heren van onze ponyclub, Javaj en Sven hebben op 27 mei een 
mooi resultaat gehaald in Wezep.  
Sven haalde een 4e prijs in de Bixie A dressuur en een 5e prijs bij het Bixie AA springen. 
Javaj’s Bixie A dressuur was goed voor een 3e prijs en in het AA springen haalde hij een 4e 
prijs.  
Van harte gefeliciteerd met jullie prijzen! Wat fijn dat we weer een paar stoere jongens aan 
onze club hebben! 

 
 
 
VEILIGHEIDSCERTIFICAAT WEER TOEGEKEND! 
 
Dank zij de inspanningen van de groep facilitair, de onderhoudsploeg en de hulp van Sabine 
Severein is onze manege weer goedgekeurd door de Stichting Veilige Paardensport.  Tijdens 
de keuring werd vastgesteld dat we weer helemaal voldoen aan alle veiligheidseisen die 
door deze Stichting gesteld worden.  
Vooral namens al onze rijdende leden weer hartelijk bedankt, vrijwilligers! Door jullie 
werkzaamheden blijven we veilig paardrijden. 



 

 
 
 

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. 
 
 
 
 

 

 
 

 

SPONSORING STICHTING KINDERONTWIKKELING HATTEM. 

Onder speciale voorwaarden was het mogelijk om materialen gesponsord te krijgen ten 
behoeve van onze ponyclub De Driehoekruiters. Voor onze wedstrijden hadden we dringend 
een dressuurring nodig: de houten ring was op en lenen bij onze buurvereniging is nog wel 
eens lastig als ze zelf ook een wedstrijd hebben. Tot onze grote verrassing kende de Stichting 
Kinderontwikkeling Hattem niet alleen de toegezegde gedeeltelijke sponsoring toe, maar bij 
wijze van uitzondering hebben zij de hele ring gesponsord! 

Het was even haastwerk, maar mede dankzij de medewerking van leverancier Nedlandic was 
de ring er op tijd voor het Pinksterconcours en hebben al veel ponyruiters in een goed 
aangeleunde ring kunnen rijden dankzij de Stichting Kinderontwikkeling Hattem. 
 

HIPPINKSTER CONCOURS WEER EEN 
GROOT SUCCES! 

 

Dank zij de inzet van alle vrijwilligers is het 
Hippinksterconcours wederom een 
geweldig geslaagd evenement geworden. 

Natuurlijk waren de weergoden ons heel 
goed gezind, maar daarnaast konden we 
rekenen op veel hulp. 

Het is tegenwoordig wel bijzonder om als 
relatief kleine verenging zo’n groots 
gebeuren te kunnen organiseren.  

Samen hebben we een giga-klus geklaard! 

 

Het bestuur bedankt ieder voor de 
inzet tijdens dit Hattemer 
paardensport weekend! 

 
 



GEEN FEESTJE? 

 

Tot nu toe zijn er geen aanmeldingen binnen gekomen van mensen die het leuk vinden om 

het tweejaarlijkse clubfeest te organiseren. We stellen het feestje dus maar even uit. 

Degenen die zich nu zwaar teleurgesteld voelen, mogen zich natuurlijk alsnog melden. Zodra 

er liefhebbers zijn, veranderen we Geen feestje? in Een feestje! 

 

 

 

KAMPIOENSCHAPPEN REGIO GELDERLAND 12 AUGUSTUS 2017 IN WEZEP! 

 
Eindelijk zijn de regio kampioenschappen weer een keer dichtbij. Heeeeel dichtbij zelfs: op 

het H2O terrein in Hattemerbroek!  En gelukkig zijn er ondertussen bij de paarden net 

genoeg combinaties gevonden die mee willen doen. 

Dressuur: 

Hanneke met Bono L1  

Malou Haverkamp met Evie B 

Elke van Renssen met Coconut Clinton L1 

Robin Breunis met High B 

Springen: 

Karlijne van Damme met Adam junior, B 

Robin Breunis met High , B 

Malou Haverkamp met Evie, B 

Elke van Renssen met Coconut Clinton, B 

 

Mensen kunnen nog  steeds Elke van Rensen mailen als ze mee willen doen! 

E.vanrenssen@gmail.com 

We hebben nu namelijk wel een team maar zoeken nog reserves en een extra deelnemer 

dressuur zodat mijn (Elke) dressuur eventueel kan worden vervangen door een betere ruiter 

;) 

Om te kunnen deelnemen hebben we echt reserves nodig, dus aarzel niet en mail even! 

Het is 12 augustus in Wezep op het H2O terrein, alle support is welkom!! 

 

 



OOK PONY’S! OP 5 AUGUSTUS, DUS DE WEEK VOOR DE PAARDEN. 

De Regio Kampioenschappen voor de pony’s zijn een week voor de paarden, op 5 augustus ook op 

het H2O terrein in Hattemerbroek. Jammer genoeg valt dit in de schoolvakantie. Maar natuurlijk zou 

het geweldig zijn als ook de pony’s een team kunnen afvaardigen. In dit geval is de wedstrijd 

uitsluitend voor KNHS-combinaties. 

Er zijn 4 dressuur combinaties nodig en 4 springcombinaties. Daarnaast een aantal reserves! Een 

combinatie mag zowel een dressuurproef als een springparcours rijden. 

 

Ben jij niet op vakantie en heb je zin om deel te nemen in het team? Meld je aan bij Ellen Fikse! 

ellenfikste@hotmail.com. 

 

Je hoeft echt niet altijd in de prijzen te rijden om mee te doen. Geef je dus gerust op. Het zou toch 

errrruuuggggg leuk zijn als ook een pony-team mee kan doen aan de Kampioenschappen Regio 

Gelderland! 

 

 

DERDE SELECTIE PONY’S:  

Facebook bericht, met dank aan Mira de Ree: 

Zaterdag 1 juli was de 3de en laatste selectie in Nunspeet voor de Gelderse 
kampioenschappen.  

Duuk, Dyanne, Noortje en Tess namen hieraan deel met de volgende resultaten: Lenore 
Gunnink is kringkampioen geworden met Marinda in de klasse B-C springen en met Komodo 
in het Z-DE springen!  

Tess de Ree is reservekampioen geworden met Eikenhorst's Emiel in de klasse M-DE 
springen. Verdere uitslagen: Dressuur B-ABC 6de prijs Duuk Fikse met Noortje M1-C 1e 
prijs Tess de Ree met Discovery Springen BB-DE 1e prijs Dyanne van't Hul met Gustav M-DE 
2de prijs Tess de Ree met Eikenhorst's Emiel  

Afgevaardigd naar de Gelderse kampioenschappen op 5 augustus in Wezep: B-AB springen 
2de reserve Duuk met Noortje B-C springen Lenore Gunnink met Marinda B-DE springen Lois 
Kuster met Gucci M-DE springen Tess de Ree met Emiel B-AB dressuur Duuk Fikse met 
Noortje M1-C dressuur 1e reserve Tess met Discovery  

Allemaal gefeliciteerd en succes op de Gelderse! 

 

 

mailto:ellenfikste@hotmail.com
https://www.facebook.com/tess.deree


 

 

VAN HET BESTUUR. 

Na het prachtige Hippinksterweekend is de Hippinkstergroep nog lang niet klaar. In de 
diverse groepjes is er al een evaluatie gedaan. Ook het bestuur heeft allerlei onderdelen de 
revue laten passeren. Een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk de begroting en wat er 
onder aan de streep voor Hippisch Hattem over blijft. Penningmeester Ytzen de Vries heeft 
al een globaal plaatje klaar, al zijn nog niet eens alle rekeningen en sponsorgelden binnen. 

Een Hippinksterconcours-nieuwe-stijl vraagt veel van onze verenging. Iedereen draagt zijn 
steentje bij. Maar er zijn ook mensen die daar een week vakantiedagen voor op moeten 
nemen. Na de wedstrijd zijn zij de volgende dag weer vroeg op het terrein om op te ruimen. 
Pas op woensdagavond is het meeste weg. Dan moet de wagen nog leeg, alle materialen in 
de schuren, op de zolders en ga zo maar door. Een kleine groep vrijwilligers is dan dagenlang 
in touw geweest van de vroege ochtend tot de laatste avond. Om hier de druk wat weg te 
halen, hebben we een Andere? Effectievere? Grotere? groep mensen nodig …. Het gaat een 
uitdaging worden om te bedenken of we als Hippisch Hattem de 2.0 versie van Hippinkster 
aankunnen of dat we een andere weg in moeten slaan. 

Omdat de reacties op Hippinkster Nieuwe Stijl heel lovend waren, zou het prachtig zijn om 
hier volgend jaar op voort te bouwen. Wie daar tips of suggesties voor heeft: schiet even een 
bestuurslid aan, bel, praat of mail met Wichert Fikse of iemand anders van de 
Hippinkstergroep.  

VEILIGHEID GECHECKT 

 

 

De commissie Facilitair heeft wederom 
de periodieke veiligheidscheck 
uitgevoerd.  

 

Er is vooral gelet op uitstekende delen 
in de rijbak.  

 

 

Waar nodig is gerepareerd!  
 

Op de foto: onderkant van de bakrand 

wordt afgedicht. 



De grote evaluatie van alle deelgroepjes bij elkaar gaat nog plaatsvinden.  

 

Het bestuur beraadt zich daarnaast op mogelijkheden van bezuinigen, bijvoorbeeld door het 
gebruik van zonne-energie.  

Ook zijn er initiatieven van de instructie-commissie om, na de opzet van de FNRS 
ruiteropleiding, de KNHS ponyleden meer op maat te bedienen. 

 

 

 

 

 

Het bestuur onderzoekt de voor- en nadelen van automatische incasso, omdat de 
penningmeester een dagtaak heeft aan het innen van contributies.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

Er was ook tijd voor een feestje. Zo heeft het 
bestuur Sieto van der Scheer gefeliciteerd met zijn 
verjaardag en het 10 jarig jubileum van zijn bedrijf. 
Als één van de meest veelzijdige vrijwilligers steekt 
Sieto zijn vrije tijd niet alleen in het onderhoud van 
terreinen en manege, maar is ook dagenlang van de 
partij bij het voorbereiden en afbreken van zowel 
het Hippinkster als SGW evenement. Een 
bijzondere vrijwilliger dus, die we bij deze nog eens 
van harte feliciteren met de mooie mijlpalen. Op 
naar een mooi nieuw levensjaar, een goed zakelijk 
jaar en een gezellig Hippisch Hattem jaar, Sieto! 
 



 

REMINDER: CONTRIBUTIE. 
 

Onze penningmeester heeft nog een aardig rijtje leden die niet betaald hebben. 

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. 

 

 

DEZE NIEUWSBRIEF WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

