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NIEUWSBRIEF MEI 2017 

 
VRIJWILLIGERS-FEEST! 
 
Geweldig dat weer zoveel mensen zich al hebben opgegeven voor het meewerken aan ons 
Hippinksterconcours! 
 
Voor alle vrijwilligers, lid of geen lid, is er op vrijdag 2 juni al een feestelijk bedankje: 
iedereen krijgt een aantal munten voor gratis consumpties! Leuk om elkaar dan gezellig te 
ontmoeten en goed om te weten dat ieders hulp meer dan op prijs wordt gesteld! 
 
Oh ja, en wie nu een OEPS momentje heeft: opgeven of overleg voor vrijwilligerswerk: deze 
mail gauw even beantwoorden! 
 
 
 

OP HET RANDJE 
 

Ja, het was nog wel eens op het randje! Op 26 april konden de ponyruiters meedoen aan een 

behendigheids-parcours. De eerste opdracht was al een pittige: slalommen en meteen in 4 emmers 

een muntje mikken. Vaak kwamen de muntjes in de emmers terecht, maar nogal eens kwam hij net 

op het randje van de emmer en viel het muntje er uiteindelijk toch naast.  

Op een volte moesten een waaier van balkjes genomen worden. Daar waren veel pony’s handig in. 

Ze liepen er links of rechts langs. Maar in de tweede ronde ging het dan vaak al beter. 



Dan door naar de lepel met aardappel. Dat lukte best goed, maar om dan bij de pion de draai te 

maken en terug te rijden, was een uitdaging. Voorzichtig het doolhof door en dan zo hard mogelijk 

draven naar de overkant, om de paddenstoel en terug slalommen. Tot slot tussen de hekken 

doorsturen naar de finisch.  

Daarna mochten de combinaties nog een keer, om hun prestatie te verbeteren. Bijna iedereen had 

een snellere tijd in de tweede ronde en anders waren de oefeningen veel beter uitgevoerd. Kortom: 

er werd snel geleerd door pony’s en ruiters. Na de inspanning stond er een glaasje ranja en een 

koekje klaar.  

De onervaren ruiters hadden  soms een hele kluif aan het parcours, en voor de gevorderde ruiters 

was het juist een uitdaging om niet alleen de eigen tijd, maar ook die van clubgenoten te verbeteren.  

Dat leverde aan het slot van de middag nog een spannende eindstrijd op tussen Annelie en Floori-

Anne. In de eerste ronde reden ze een snelle tijd van respectievelijk 1minuut 22 en 1 minuut 20 min 

op. De ruiters waren er allebei op gebrand om de snelste tijd in de tweede ronde neer te zetten en 

namen dan ook veel risico. Het onderdeel lepel-met-aardappel werd door beiden helemaal in draf 

gereden en foutloos! En beiden eindigden in de geweldig scherpe tijd van 1 minuut 11. Daarbij werd 

Aragini van Foori-Anne een beetje te fanatiek, waardoor hij even in galop ging. Als het een wedstrijd 

was geweest, zou Annelie nipt hebben gewonnen. Wij waren getuige van een spannende en 

sportieve strijd en we hebben meteen  een extra moeilijkheid bedacht die we de volgende keer voor 

deze gevorderde ruiters gaan inzetten!. 

 
 

 

 

Z- KAMPIOENSCHAP SGW  

 
Onze SGW commissie is door de KNHS benaderd met de vraag, of Hippisch Hattem het Z 

kampioenschap SGW voor de regio’s Gelderland en Utrecht willen organiseren. 

Proficiat, SGW commissie, dat is toch maar weer een leuk compliment! 

En fijn voor ons: de ruiters sluiten zich aan bij onze eigen wedstrijdruiters, alleen krijgen we een 

financiële tegemoetkoming. Altijd welkom natuurlijk! 

SIETO EN ELKE GESLAAGD! 

Sieto van der Scheer en Elke van Renssen 
zijn beiden geslaagd voor het theoretische 
deel van de SGW opleiding!  

Super gedaan.  

 

We duimen voor het tweede deel hoor! 

 
 



ONDERHOUDSPLOEG VAN START 

Elke eerste zaterdagochtend van de maand komen een aantal enthousiaste mensen bij 
elkaar om allerlei onderhoudsklussen in en rond de manege te klaren.  

Ondertussen is de groep daadwerkelijk gestart. Het trapschot is onderaan dicht gemaakt en 
onze bak is weer een stuk veiliger. Belangrijk werk dus! 

Vind je het ook belangrijk dat de bak en het terrein netjes en veilig blijven: haak zo nu en dan 
eens aan!  

 

 

 

 

JAMMER. 

Een aantal leden hebben al toegezegd te willen helpen bij de organisatie van oefendressuur. 
Jammer genoeg missen we nog wat mensen. De vaste kern vrijwilligers is in april en mei 
ontzettend druk met het voorbereiden van het Hippinksterconcours, waardoor we meer 
andere handjes nodig hebben. Na Pinksteren zullen we nog een poging wagen.  

                                                                                                                                        

RONDOM BESLAGEN VOOR 50 EURO! 

Maandag 5 juni om 13.30 uur en 16.00 uur geeft Hoefsmid Mark Bastiaan een demo op het 
Hippinksterterrein. Is jouw paard / pony toe aan rondom een nieuw beslag en is het een 
super makkelijk paard (ivm de veiligheid van de omstanders!), meld je dan zsm aan door 
deze mail te beantwoorden. Kosten: 50 euro. Gesponsord dus! 

 



 

 

OPBOUW TERREINEN 

Woensdag 31 mei, donderdag 1 juni  ’s avonds en vrijdag 2 juni overdag en ’s avonds wordt 
er hard gewerkt om de terreinen in orde te maken. 

Spierballen zijn nog nodig bij de tentopbouw op woensdagavond! Ook paarden-dames 
hebben vaak flink kracht in de armen, maar je vriend of echtgenoot vindt het waarschijnlijk 
best gezellig om mee te gaan.  

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!                                                                           

Oh… ennuhhhh…. Krijgt die vriend of echtgenoot natuurlijk ook de muntjes voor de 
feestavond! 

HET HIPPINKSTER INTERVIEW VAN WICHERT EN DUUK FIKSE OP RADIO 

HATTEM IS TE BELUISTEREN OP: 

rtvhattem.nl?page=radiouitzending_gemist&code=PR0014 

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. 



 

 

EN…..HEB JE AL RONDGENEUSD OP WWW.HIPPINKSTER.NL? 

 

 

OEFENPARCOURS PAARDEN OP 3 JUNI: 1 EURO KORTING PER RONDJE 

Op zaterdag 3 juni is het voor de paarden vanaf circa 17.00 uur mogelijk om een 
oefenparcours te springen op het hoofd- en evt. bijterrein van het Hippinksterconcours in 
Hattem. Er kan worden gesprongen vanaf de klasse BB (60/70.80/90 cm) t/m klasse ZZ en je 
kunt 2 parcoursen rijden. Kosten zijn €6,- per rondje. Leden van Hippisch Hattem 
betalen €5,-. Opgave via charlotte@hippinkster.nl. 

De wedstrijdrubrieken paarden springen klasse BB t/m ZZ worden op maandag 5 juni 
verreden (opgave via www.mijnknhs.nl), kijk voor meer info op de website. 

 

EN NOG MEER OEFENEN OP HET PINKSTERCONCOURS! 

BB-springen voor pony’s en paarden 
Op zaterdag 3 juni kunnen pony’s en op maandag 5 juni de paardencombinaties starten in de 
klasse BB-springen. Bij de pony’s staan de hindernissen 10 cm lager dan de reguliere hoogte 
in de klasse B van betreffende categorie. Paarden kunnen starten in de rubriek met 
hindernissen op een maximale hoogte van 80cm en/of 90cm (2 parcoursen mogelijk). De BB-
rubrieken worden beoordeel op rijstijl, er wordt een klassement opgemaakt en de winnaars 
krijgen leuke prijzen! Het hebben van een startkaart is voor de klasse BB niet nodig. Opgeven 
kan via www.mijnknhs.nl of per e-mail: mira@hippinkster.nl (pony’s) 
en jacco@hippinkster.nl (paarden). 

Overigens geldt bij alle bovengenoemde opties wel dat de betreffende ruiter lid moet zijn 
van de KNHS. 

Oefendressuur (paarden en pony’s) op zaterdag 
Heb je geen startkaart of wil je je dressuurproef nog even oefenen voor de selectiewedstrijd 
paarden op Pinkstermaandag? Dressuurruiters pony’s en paarden in alle klassen kunnen op 
zaterdag 3 juni vanaf circa 16:30 uur een Oefendressuurproef rijden tijdens het Hippinkster 
Concours Hattem. Na het rijden van de proef krijg je commentaar en training van de jury om 
proefonderdelen te verbeteren. Deelname 15 minuten, startgeld 12,50 euro per 
combinatie.  Opgave via charlotte@hippinkster.nl 
 

 

REMINDER: CONTRIBUTIE. 
 

Leden van Hippisch Hattem: denken jullie aan het overmaken van de contributie? De 

rekening is enkele weken geleden gemaild naar het bij ons bekende email adres. 

http://www.hippinkster.nl/
mailto:charlotte@hippinkster.nl
http://www.mijnknhs.nl/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mijnknhs.nl%2F&h=UAQHoBZL0AQFMVh9ghdIbL7sZYsz9xv1OZnYtwfkU3TYm3Q&enc=AZOU3MVGW4j_4acQtlnXroGwV-K51q9cMB9YV359r-k--5eyYolHFReeuN8HT-RTM1PHm8b0lZ5SiUEaUJ2crA7ZKhrMKD7qCRbZ1fmsoA4MNb3dLQn-YJEfL9Q1V_0FkCZhNMyZm-OG5TZtnW8_-9qdZcej5_6u4J3BpH-6TLrPRDpvYTHvhGNefXMns8a2CDtyg-VAso22ufthFmpRXbTF&s=1
mailto:mira2hippinkster.nl
mailto:jacco@hippinkster.nl
https://www.facebook.com/hippinksterconcours?fref=photo
https://www.facebook.com/hippinksterconcours?fref=photo
mailto:charlotte@hippinkster.nl


 

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: 

 

 

 

 

 

Blessure Preventie en Clinics 

  

 

 

http://www.hippisch-hattem.nl/
mailto:j.m.meijerink@live.nl
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=dfcca5e603&e=64d8d5a20e


 

Zeer leerzame lezing over 

blessure preventie 
Met ons team van specialisten geven wij in 

het hele land lezingen over het voorkomen 

van blessures. 

Het zijn zeer interessante en leerzame 

avonden waarin bewegingsanalyse, 

thermografie, hartslagmeting en 

osteopathie aanbod komen. Deze inzichten 

samen geven u veel meer inzichten over 

uw paard en hoe u hiermee verder mee 

aan de slag kunt gaan. 

 

Balans Hippique Team: 

Cees van Beckhoven - Hartslagmeting 

Roos Koeter - Osteopathie 

Ella Gorter - Thermografie 

Bert Lam - Bewegingsanalyse 

 

DATA LEZINGEN 

Locatie: Paardensportvereniging de 

Willaerruiters 

Willaerlaan 125, 3925 HM Scherpenzeel 

Datum en tijd: vrijdag  19 mei van 19:00 uur 

– 22:00 uur 

Kosten: € 10,- 

(GRATIS voor de leden van de 

Willaerruiters en klanten van Equipe 

paardenverzekeringen). 

 

Locatie: Manege de Stap 

De Stap 12, 5425 VC De Mortel 

 

Frenk Jespers geeft clinic "training 

onder het zadel" 

Rijd zelf mee met je paard tijdens een clinic van een half 

uur. Je krijgt instructies op je eigen niveau. Daarnaast 

zal Kim van der Velden onder leiding van 

Frenk Guadeloupe - Beau en een Grand Prix paard 

voorstellen. Let op Vol = vol.  De kosten van een clinic 

zijn € 40,- als je mee rijdt (je mag iemand meenemen). 

 

Algemene informatie clinic 

Locatie: Dressuurstal Jespers 

Bergse Pad 8, Teteringen 

076-5714506 

Datum en tijd: zaterdag 20 mei van 13:00 uur – 17:00 

uur 

 

 

  

 

http://balanshippique.us14.list-manage1.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=aced4eb1d8&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=c75b4f8a7c&e=64d8d5a20e
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http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=f21f0ef222&e=64d8d5a20e
mailto:hielkje100@gmail.com%3e?subject=lezing%20Balans%20Hippique%2019%20mei-ook%20gratis%20voor%20klanten%20Equipe%20paardenverzekeringen
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=9baaec4175&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=9baaec4175&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=c3f2a9d683&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=f83c547082&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=423beffed3&e=64d8d5a20e
mailto:ilse@balanshippique.nl?subject=inschrijving training


Datum en Tijd: woensdag 07 juni van 19:00 

- 22:00 

Kosten: € 10,00 

(GRATIS voor klanten van Equipe 

paardenverzekeringen) 

 

 

 

 

 

Ondernemersdag 

Paardenhouderhij 
De tweede editie van de ZLTO 

Ondernemersdag Paardenhouderij gaat 

plaats vinden op vrijdag 09 juni bij Manege 

Buitenhorst 

Een evenement voor ondernemers binnen 

de paardenhouderij. Of u nu 

pensionhouder, opfokker, trainer, 

handelaar, manegeouder of paard & zorg 

verlener bent, er is voor ieder wat wils. 

Er worden verschillende workshops en 

lezingen gegeven. Er is voor iedereen iets 

te zien, te beleven en te leren. 

Ook dit jaar zijn we van Balans Hippique 

weer aanwezig op de Ondernemersdag 

Paardenhouderij. 

Op vrijdag 9 juni bij  zal Ella Gorte van 

Doorn van Paard en Beweging in beeld een 

demo geven over thermografie! 

 

Frenk Jespers geeft clinic 

exterieurbeoordeling 

Rijvereniging Sint Jan Lierop organiseert in 

samenwerking met Balans Hippique en 

Dressuur/trainingsstal Ingrid Wijnen een Clinic 

Exterieurbeoordeling. 

Dressuurtrainer en KFPS en KWPN-jury Frenk Jespers 

komt naar Lierop en zal, met hulp van eigen leden, een 

Clinic exterieurbeoordeling geven. 

Deze clinic houdt in dat Frenk twee paarden van onze 

eigen leden zal gaan beoordelen; onder het zadel en 

vanaf de grond. We willen dit evenement graag ook 

openstellen voor niet-leden, omdat deze clinic voor 

iedereen interessant kan zijn. Na afloop van de clinic 

zullen de aanwezigen een certificaat mee naar huis 

krijgen. 

Locatie: Dressuur/trainingsstal Ingrid Wijnen 

Lungendonk 17,5715 PA Lierop 

Datum en tijd: 13 mei, 13.30 – 16.30 uur 

Kosten: leden Rijvereniging St. Jan € 15,=, niet-leden € 

17,50 

Inschrijven: vóór 8 mei a.s. VOL = VOL 
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http://balanshippique.us14.list-manage1.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=07afc78bba&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=8d1ddc5e43&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage2.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=30ccdd3f66&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=edb5f1c6fe&e=64d8d5a20e
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=36b05a01a9&e=64d8d5a20e
mailto:roos@balanshippique.nl?subject=inschrijving lezing 19 mei of 07 juni
http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=92d9fde623&e=64d8d5a20e


 

Thermografisch onderzoek heeft een aantal 

grote voordelen voor het paard en hun 

eigenaar. Het grootste voordeel is dat er 

gekeken wordt naar het gehele paard, 

waardoor er naast de blessure ook vaak de 

achterliggende problematiek naar voren 

wordt gebracht.  

 

 

Balans Hippique wordt mede 

mogelijk gemaakt door 
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Wat is Balans Hippique? 

Bekijk hier de video.  

 

  

Kom gratis naar de lezingen Blessure Preventie als je klant bent 

van Equipe Paardenverzekeringen! 

 

Equipe Paardenverzekeringen ondersteunt met veel plezier de evenementen van Balans Hippique. Elke 

paardenliefhebber weet hoeveel aandacht een paard vraagt. Hoeveel tijd en geld we spenderen om ervoor 

te zorgen dat ons paard in topconditie blijft. De clinics en lezingen die door Balans Hippique worden 

aangeboden vormen daarop een mooie aanvulling voor onze klanten.  

De clinics en lezingen zijn zeer interessant en leerzaam voor iedereen die paarden houdt en houdt van 

paarden. Regelmatig biedt Equipe leuke akties aan in samenwerking met Balans Hippique. 

 

Klanten van Equipe Paardenverzekeringen mogen gratis naar de lezingen blessure preventie. Geef 

je hier op en geef je polisnummer door voor gratis toegang! 

http://balanshippique.us14.list-manage2.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=56a8ed7b9a&e=64d8d5a20e
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http://balanshippique.us14.list-manage.com/track/click?u=1f7d6d11e129027fcca43d43a&id=c995318070&e=64d8d5a20e
mailto:roos@balanshippique.nl?subject=gratis%20lezing%20blessure%20preventie
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Equipe Paardenverzekeringen  

www.verzekermijnpaard.nl 

info@verzekermijnpaard.nl 

tel. 0416-315203 

 

 

Meetdag bij jouw op stal? 

Tijdens een Balans Hippique meetdag kun je je paard door professionals laten meten aan de hand van het 

Balans Hippique Pakket om blessures te voorkomen. Dit pakket bestaat uit een samenwerking tussen 

verschillende deskundigen op diverse gebieden, thermografie, bewegingsanalyse, hartslagmeting en 

een behandeling van de fysiotherapeut. En dat voor een zeer gunstig tarief. 

 

Het unieke aan de Balans Hippique dag is dat verschillende professionals op één dag op één locatie 

aanwezig zijn, waarbij ze met elkaar samenwerken. Op die manier bespaar je veel kosten en tijd en krijg je 

een totaal beeld van jou en je paard! Stuur ons een mailtje voor meer informatie 

 

 

Balans Hippique - Bergse Pad 8 - 4847 NC - Teteringen 

076-8888018 of 06-24959306  
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