
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF MAART – APRIL 2017 

JUBILARISSEN. 
 
Dit jaar zijn er maar liefst vier  jubilarissen bij Hippisch Hattem: 

25 jaar: Nathalie Karssing 

40 jaar: Ad van ’t Hul 

50 jaar: Johan Jonker 

60 jaar: Tonny Westra (zie foto) 

Tijdens de ALV is hier uitgebreid aandacht aan besteed! 

 

 

 
 

KNHS-LIDMAATSCHAP. 

Alle rijdende leden van onze vereniging zijn ook lid van de KNHS. Nog even op een rijtje 

waarom. 

 Als je wedstrijden wilt rijden, heb je een startpas nodig. Voor de F-proeven een 

paspoort. Dat loopt via de KNHS. 

 Je bent automatisch collectief verzekerd voor een aanvullende WA en 

ongevallendekking en een rechtsbijstandsverzekering. Meer info vind je op 

knhs.nl/verzekeringen. 



 De KNHS regelt cursussen, opleidingen en trainingen. 

 Ook verzorgt de KNHS diverse nieuwsbrieven, waardoor je op de hoogte kunt blijven 

van belangrijke zaken op paardengebied. 

 Er is ook een speciale voordeelpagina met kortingen te vinden op Mijn-KNHS. Zo is er 

korting op paardenevenementen en ruitersportartikelen. Zie knhs.nl/ledenvoordeel. 

 Verenigingen die lid zijn van de KNHS hebben een Veiligheidscertificaat! 

 

 
FNRS-PROEVEN VOOR NIET WEDSTRIJDRUITERS 

Vanaf begin dit jaar zijn we bezig met het rijden van FNRS-proeven die onderdeel zijn van de 

KNHS-FNRS Ruiteropleiding. 

Omdat we gemerkt hebben dat het toch helemaal nieuw is geven we hier nog wat extra 

uitleg. 

In principe worden alle kinderen die lid zijn van de ponyclub en geen officiële startkaart van 

de KNHS hebben (Bixiekaart niet meegerekend) ingedeeld voor de FNRS-proeven, Brons.  

Paardenleden die mee willen doen dienen hiervoor contact op te nemen met de Chef FNRS, 

Thea van der Zwaag, zie onder voor haar contactgegevens. 

Bij de rijproeven hoort ook een deel theorie waarvoor na elke even klasse een theorie-

examen  behaald moet worden om te kunnen promoveren naar een hogere klasse. De 

theorie van de omgang en verzorging van paarden en ponies en het rijden alsmede allerlei 

informatie staat in het boek van de KNHS/FNRS ruiteropleiding "Leer Paardrijden met 

Plezier". Dit boek is te verkrijgen bij het bestuur voor  € 12,50.  

 

Daarnaast worden er ook in de lessen aandacht besteed aan de theorie van het paardrijden 

en worden er enkele keren per jaar theorielessen gegeven op de manege. De eerste 



theorieles zal gehouden worden in de april/meivakantie en aansluitend kan er  theorie-

examen gedaan worden.  

Het examen bestaat uit 10 vragen waarvan je er 7 goed moet hebben. 

Ongeveer 4x per jaar wordt er een examenmoment gepland waaraan je deel kunt nemen. 

Deze momenten zullen in de agenda en op de website geplaatst worden. Houd dit dus goed 

in de gaten omdat je je hiervoor moet aanmelden. 

 

Promotie naar een hogere klasse 

Als je het minimaal aantal benodigde promotiepunten behaald hebt dan word je automatisch 

ingedeeld voor een hogere proef. Mocht je nog niet over willen maar je punten in die rubriek 

uit willen rijden meld dit dan even aan de Chef FNRS. 

Je promotiepunten worden bijgehouden in een persoonlijk paspoort, die is in te zien en 

wordt op wedstrijddagen meegenomen. 

Diploma 

Na het behalen van het minimaal aantal promotiepunten in een even klasse is het mogelijk 

een diploma te krijgen mits je geslaagd bent voor het theorie-examen.  

Kleding en Pony 

Je rijdt natuurlijk proeven, dus zorg dat de combinatie er verzorgd uitziet. Je kunt in 

wedstrijdtenue rijden, heb je dat niet zorg er dan voor dat je er netjes uitziet. Tijdens de proef 

hoef je niet met handschoenen te rijden maar als je dit wel doet neem dan een lichte of witte 

kleur. Als je met donkere handschoenen rijdt kan de jury jouw handhouding niet goed kan 

beoordelen. Ook een te wijde of dikke jas kan de beoordeling van jouw houding beïnvloeden 

en punten kosten. Een capuchon wordt als onveilig beoordeeld.  Voor de veilligheid zijn 

alleen rijlaarzen of jodphers met gelijk gekleurde (kunst)leren chaps (zonder franjes) 

toegestaan. 

Voor het rijden van proeven op  gewone doordeweekse dag is hoeven de pony’s niet te worden 

ingevlochten. Het mag natuurlijk wel en is extra verzorgd maar het maakt voor de puntentelling niet 

uit. Het is voldoende als er aandacht besteed is aan het borstelen. 

Voorlezen van de proef 

Er zijn voorlezers beschikbaar om de kinderen de proeven voor te lezen. Wat natuurlijk ook kan is dat 

ouders zelf de proeven voorlezen. Dat maakt de ervaring wellicht nog een beetje leuker! Alle 

proeven zijn te bekijken op https://www.knhs.nl/disciplines/dressuur/dressuurproeven/f-proeven/ 

en we geven van tevoren aan of de A- of B-versie gereden wordt. 

https://www.knhs.nl/disciplines/dressuur/dressuurproeven/f-proeven/


Er wordt geen klassement opgemaakt, maar natuurlijk worden de protocollen wel uitgereikt zodat je 

kunt zien hoe de jury jouw proefje heeft beoordeeld en wat er nog te verbeteren valt voor een 

volgende keer. Wel  telt je proef mee voor de  FNRS competitie. Daar hoor je later meer over. 

Startlijst 

Enkele dagen voor de proeven wordt een voorlopige startlijst geplaatst op de website. Kun je 

onverhoopt niet meld je dan zsm af bij Thea of Sonja. 

Afmelden is belangrijk want dan vallen er geen grote pauzes in ons programma en weet iedereen 

waar hij/ zij aan toe is. 

Deelname en vervallen/verschuiven lessen 

Wij gaan er vanuit dat iedereen deelneemt aan de proeven, opgeven is dus niet nodig. 
 Er wordt geen vervangende les aangeboden als je niet meedoet aan de F-proef. 
 

Tips van de jury: 

 Let erop dat je licht rijdt op het juiste been. 

 Als je in de verkeerde galop aanspringt, moet je dat zo snel mogelijk proberen te 

herstellen. 

 Oefen de figuren van je proef goed. Er zijn veel lijntjes en oefeningen in de proef die 

moeilijker zijn als de KNHS proeven, dus verkijk je daar niet op! 

 

De planning van de FNRS-proeven voor 2017 is als volgt; 

 

1 april   Clubkampioenschappen  dressuur en springen 

April/ meivakantie Theorieles en examen 

3 juni   Pinksterconcours              dressuur 

14 juni                         FNRS                                                  springen 

19 juli                          FNRS                                                  springen 

23 sept             FNRS-kampioenschappen              dressuur en springen 

 

Aanvullende informatie wordt op de website van Hippisch Hattem gegeven. Houd deze dus 

goed in de gaten. 



Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan even kontakt op met Thea van der Zwaag. 

Haar mailadres is vierwindstreken07@hetnet.nl of telefonisch (op werkdagen na 17.30 uur); 

06-20151066. 

Wij wensen iedereen heel veel  succes en bovenal veel plezier! 

Het FNRS-team 

 

 

UITSLAG: 

Nog even een keertje een F-proef oefenen voor de Clubkampioenschappen! Dat kon op 15 

maart en daar werd weer enthousiast gebruik van gemaakt. De uitslagen: 

 

Naam Proef Uitslag 15-03 

      

Sven van 't Ende F1 216 

Amber Ketelaar F2 224 

Amber van Essen F3 208 

Yasemin Polat F5 204 

Norah Mulder F3 200 

Marit Tekelenburg F3 215 

Ella van de Bosch F5 213 

Lindsey Berghorst F7 208 

Mardou Bakker F7 207 

Hannah Mulder F7 198 

Larissa ten Hove F9 203 

Demi Berghorst F11 225 

Jella Werther F9 220 

Marlieke Koekkoek F7 205 

Vera Fritsch F7 205 

Manon Nijmeijer F7 ng 

Cil Hoogers F9 218 



Esmee Tardy F9 216 

Daphne Fijn F5 212 

Julia Boschman F7 197 

Hanne Schutte F7 217 

Annika van de Vosse F11 214 

Anouk van den Hof F9 220 

Sacha Smit F9 215 

Luna Veldkamp F9 213 

Floori-Anne van Dijk F9 219 

Charon Groeneveld F9 225 

      

 
 

Chef FNRS:  Thea van der Zwaag, 

 

VierWindstreken07@HetNet.nl 
 

 

SUCCESVOL OP WEDSTRIJD! 

 

 

Malou heeft zaterdag 11 maart voor het eerst met Ferona v. Briljant  een dressuur 

wedstrijd gehad in Wapenveld. Dat werd zeer beloond in de eerste proef met 202 punten 

Malou won daarmee een 3e prijs. Voor de tweede proef kreeg de combinatie 199,5 punt. 

mailto:VierWindstreken07@HetNet.nl


Lisanne heeft zaterdag 11 maart met Ezra dressuur wedstrijden gehad in Wapenveld.  Dat 

werd zeer beloond  met in de eerste proef 203 punten en een 2de prijs in de tweede 

proef 192 punten. 

WORKSHOPDAG 

 

 

 

De activiteitencommissie heeft weer een geweldige workshopdag georganiseerd!  

Er kon onder andere gekozen worden uit toiletteren, longeren, valtraining en een 

fotografieworkshop. Rijdende leden en niet rijdende leden hebben ervan genoten en er 

waren zelfs een aantal gasten die met plezier zijn aangeschoven. 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN. 
 
De uitslagen staan op de website! Alle prijswinnaars: van harte gefeliciteerd! 

En alle vrijwilligers: hartelijk dank voor jullie medewerking. Jullie hebben er weer een 

prachtige dag van gemaakt. 



 

Omdat een aantal nieuwe leden voor het eerst meededen aan de 

Clubkampioenschappen nog even wat uitleg: 

 Eigenlijk worden er drie verschillende wedstrijden gereden. De KNHS 

wedstrijdruiters rijden volgens het KNHS reglement. Dat betekent bijvoorbeeld 

het B springen op fouten en stijl. Eerst kijken naar het aantal fouten en dan 

naar de stijlpunten. Degene met de minste fouten en de hoogste stijlpunten 

wint. Voor springen en dressuur geldt de KNHS prijzenschaal. 

 De FNRS-ruiters rijden een F- dressuurproef. Het springparcours is aangepast 

aan de FNRS-eisen. Bij het springen gelden de stijlpunten. Daar worden de 

spring- en tijdfouten afgehaald. Een andere manier dus dan bij de KNHS. 

 Dan is er ook nog het Clubkampioenschap. Hier gaat het om plaatsingspunten. 

Heb je de hoogste punten in dressuur, dan krijg je 100 plaatsingspunten. 

Nummer twee krijgt er 98. Dat geldt ook voor het springen. Maar om de beste 

springer te kunnen aanwijzen, moet iedereen op dezelfde manier beoordeeld 

worden. Nu geldt het aantal strafpunten en de tijd. Heb je de minste fouten en 

de snelste tijd, dan krijg je 100 punten. 

 Dit betekent dus, dat degene die bij het KNHS of FNRS springen de eerste prijs 

wint, niet automatisch de Clubkampioen springen is!  

 De FNRS-ruiters verdelen 8 prijzen in dressuur en 8 prijzen in het springen.  

 De Clubkampioenen krijgen wisselbekers, waar hun naam in gegraveerd wordt. 

Die beker lever je volgend jaar weer in voor de Clubkampioen 2018. 

Nu zijn sommige zaken vast al wat duidelijker. Wil je nog meer informatie: mail 

gerust! 

 

 

 

Een extra eervolle vermelding voor Sven van ’t Ende: hij is het eerste Hippisch Hattem 

lid dat een diploma gehaald heeft! Door een promotiepunt in de F2 en het afleggen 

van een foutloos theorie examen, kon Sven zijn F2 diploma in ontvangst nemen! 

 

Richard kijkt gespannen naar de verrichtingen 

van zijn dochter. 

Fijn dat je er weer bij was, Richard! 



CHOCOLADE ACTIE  HIPPISCH HATTEM GROOT SUCCES! 
 
In de afgelopen weken zijn de leden van rijvereniging Hippisch Hattem druk in de weer 
geweest met de verkoop van paardenbonbons van bonbonatelier A3. Op zaterdag 1 april 
werd de opbrengst van de verkoop bekend gemaakt. De leden verkochten samen 820 zakjes 
met chocolade. Duuk Fikse en Mila van Leeuwen staken met kop en schouders boven 
iedereen uit door samen maar liefst 68 zakjes met chocolade te verkopen. Zij wonnen 
daarom een prachtig spellenpakket dat beschikbaar werd gesteld door Goliath 
Games, producent van gezelschapsspellen. Tevens werd Arieke Zandbergen in het zonnetje 
gezet omdat zij bij de paardenleden de nek aan nek race wist te winnen en ook zij won een 
spellenpakket van Goliath®. Met de opbrengst van deze actie wil de vereniging de verlichting 
van de buitenrijbaan gaan optimaliseren. Hippisch Hattem wil een ieder bedanken die deze 
actie tot een succes heeft gemaakt. 
 
 

 
 
 
 
VAN HET BESTUUR 

De bodem van de binnenbak is aangevuld met een laagje zand. Graag weer extra alert zijn op 

het uithalen van de mest!  

 

Via een bestuurslid kon het buitenterrein-  gesponsord -flink geveegd worden! Ook het 

onkruid wordt nog onderhanden genomen. Geweldig! 

 

Gelukkig hebben de rijdende leden zich ook dit jaar weer ingezet voor de verbetering van 

onze accommodatie. Door de verkoop van zakjes bonbons is er een leuk bedrag gespaard 

voor de verlichting van de buitenrijbak. Het bestuur buigt zich nu over een oplossing met een 

goede prijs-kwaliteistsverhouding. Puntje daarbij is ook, dat we onze buren niet in de directe 

schijnwerpers willen zetten   

 

 

 

 



Datum Activiteit 

Wo 22 maart Leden jaarvergadering in de kantine 

Za 1 april Clubkampioenschappen  

2 tm 5 april Springparcours blijft staan voor eigen oefening 

7 april, 20.30 uur Denktank Inzet vrijwilligers en Planning Onderhoud. In de kantine. 

Voel je welkom. 

Graag even aanmelden bij facilitair@hippisch-hattem.nl  

Dé kans om jouw ideeën en meningen ook echt mee te laten tellen! 

17 april Geen springles in verband met Tweede Paasdag 

24 tm 30 april Geen lessen. Wel lesvervangende activiteit. 

26 april Behendigheid! Info volgt nog. Tijd: waarschijnlijk van 16.00 -17.30 uur 

Voor alle leden die het leuk vinden om een behendigheidsparcoursje af 

te leggen met hun pony / paard. 

 
 

 
 

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: 

 

 

 

 

 

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


Datum  :  Maandag 17 april 2017 (2e Paasdag) 

 

Aanvang : +/- 9.00 uur (onder voorbehoud) 

 

Vertrek : Stal Slager 

   Berkenstouwe 14 

   7951 NC  Staphorst 

 

Hier is voldoende parkeergelegenheid.  Tevens de gelegenheid om je paard / pony los te 

rijden. 

 

De route: 

 

 Om de 2 minuten start er een groepje van 2 ruiters / amazone’s. (Je mag ook alleen.) 
 

 Je volgt een uitgezette route door de staatsbossen over de ruiterpaden. 
 

 Deze route bestaat uit een stap-, draf- en galoptraject. 
 

 Na een route van ongeveer 60 minuten, heb je de gelegenheid een oefencross te 
rijden met ongeveer 20 hindernissen, incl. een waterhindernis. Bij twijfel hoef je een 
hindernis niet te nemen; er bestaat een mogelijkheid er bij langs te gaan. 

 

 Tenslotte route vervolgen richting eindpunt (= vertrekpunt) 
 

Meedoen is uiteraard op eigen risico.  

 

Bij ieder oversteekpunt en andere bijzondere punten langs de route is 

begeleiding aanwezig. 

 

De startlijst  en overige informatie staat t.z.t. op www.stalslager.nl 

 

http://www.stalslager.nl/


Kosten : € 12,50 per deelnemer  

 

Voor informatie : Roelof Slager 

    Tel. 06-13482040 

 

Inschrijven  : D.m.v. inschrijfformulier 

    op de website of 

    per email: 

info@stalslager.nl      

    

 

mailto:info@stalslager.nl

