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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 

 

WORKSHOP FRONTRIEM MAKEN!  

Beste leden, ouders, vrienden en vriendinnen van Hippisch Hattem, 

Een paar weken geleden hoorde ik op wedstrijd dat er ergens een workshop werd gehouden 

waarbij je je eigen frontriem kon maken. Dit bracht mij op het idee om dit ook te gaan 

organiseren bij ons op de manege 😊 

Op vrijdag 24 november organiseren wij onder begeleiding van Frontriemenshop.nl de 

workshop bij ons op de manege. De workshop start om 7 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. 

Tijdens deze workshop mag je je eigen frontriem maken, deze kan je dus helemaal aanpassen 

naar je wedstrijdoutfit of je favoriete kleuren!! Er zijn tientallen kleuren steentjes waar je uit 

kan kiezen. Minimale deelname is 6 personen, maximale deelname is 35 personen.  

De kosten zitten op €27,50 voor een frontriem van 12 mm en €32,50 voor een frontriem van 

18 mm per persoon (€2,50 hiervan wordt gebruikt zodat ik voor wat lekkers qua eten en 

drinken kan zorgen voor tijdens de workshop 😊). Voorrijkosten zitten op 35 euro, deze 

kosten vervallen als er zich 20 personen hebben opgegeven. Laten we dus hopen op een 

gezellige en grote groep!  

Verder informatie: 

- Er wordt gewerkt met strass steentjes. 

- Alle frontriemen zijn voorzien van een wave vorm. 

- De frontriemen zijn standaard zwart, mocht je graag een bruine frontriem willen dan kan dit 

ook mits dit vooraf aangegeven wordt.  

Enkele voorbeelden zijn als bijlage toegevoegd zodat jullie ongeveer een idee hebben hoe het 

eruit kan gaan zien.  

De eerste 3 foto's hieronder zijn 12 mm frontriemen, de andere 2 foto's in de bijlage zijn 18 

mm frontriemen zodat jullie goed het verschil kunnen zien. 

 



Opgeven voor de workshop kan door vóór donderdag 9 november een mail te sturen maar 

Melanie Mulder (m.mulder1996@hotmail.com). Voor vragen mogen jullie mij natuurlijk 

altijd mailen of bellen (06-43977828). 

Ik zie graag jullie mails tegemoet en wie weet tot vrijdag 24 november! 

                                 

 

        

 

 

IK SNAP ER HELEMAAL NIETS VAN……! 

 

Beste rijdende leden (en dan met name de crossers van de afgelopen week), 

 

Ik schrijf dit bericht vanuit persoonlijke titel, ik ben Ellen Fikse, moeder van een rijdend lid. Ik zit niet 

in het bestuur, alleen in de instructiecommissie omdat ik wil bijdragen aan de vereniging waar mijn 

kind lid van is en omdat ik de paardensport graag wil promoten. 

 

Een aantal weken geleden kreeg ik een aantal keren de vraag hoe het zat met de crosslessen. Mijn 

eerste reactie was. Ik ben niet van de organisatie van de crosslessen, dat is de activiteitencommissie. 

‘Ja maar we horen niets en het is altijd zo leuk’ Ik was gevoelig voor dat laatste argument en wist dat 

de activiteitencommissie het op dit moment niet rond zou kunnen krijgen om verschillende redenen. 

En dus nam ik het initiatief. Henk Dokter heb ik gevraagd om de spullen naar de manege te brengen, 

Elke van Renssen heeft het parcours bedacht en mede opgebouwd en Albert Zandbergen was 

beschikbaar met zijn trekker om de boel op de plek te krijgen. Misha heb ik gereserveerd voor het 

geven van de leuke lessen en toen ben ik gaan organiseren. Ik heb een Facebookbericht gemaakt die 



Saskia ook heeft doorgeplaatst op onze website. Ik begon met bericht met de hulpvraag en daarna 

pas de inschrijvingsmogelijkheden. Waar ik me echt over verbaas is dat iedere deelnemer (op 1 

uitzondering na: namelijk Alexandra Snippe en haar vader) met het grootste gemak van de wereld de 

hele eerste vraag negeren. En zich meteen vrolijk in gaan schrijven. Daar waar ik dus op dinsdag 

tussen 14:00 en 16:30 maar twee mensen op de been krijg lopen er een dag later inclusief ouders en 

toeschouwers totaal ongeveer 40! Ik snap daar NIETS van. 

Er zijn 0 ouders en 0 kinderen die even moeite doen om iemand even te bedanken voor de 

organisatie. Of even aan te geven waarom het niet lukte om te helpen.  

 

Waarom weet iedereen mij te vinden wanneer ze liever in een ander lesje willen. Weet iedereen mij 

te vinden als de startlijst een dagje later wordt geplaatst, weet iedereen mij te vinden als ze op het 

laatste moment toch nog mee willen doen of wanneer er iemand op de lijst ontbreekt en weet 

(bijna) NIEMAND de weg naar de club te vinden als er een gewone open hulpvraag wordt gesteld. 

Voor mij is de teleurstelling groot en ik bedenk me nog wel een keer goed voordat ik weer iets ga 

organiseren. Ik zou heel graag persoonlijke reacties ontvangen op het mailadres instructie@hippisch-

hattem.nl 

 

Ondertussen zie ik hoe leuk het de dagen zelf is en hoe iedereen geniet van de paardensport en het 

samenzijn. Dat kan het met het opbouwen en afbreken ook zijn. De vraag om meer activiteiten kwam 

vanuit de rijdende leden. Daar zou de hulp ook spontaan vandaan moeten komen. 

Ik ben benieuwd naar de reacties van degenen die hebben meegedaan. 

 

Groeten, 

Ellen Fikse 

 

 

WEER DRIE GESLAAGDEN! 

Javaj van Bregt, Nikki van Walderveen en Amber van Essen: van harte gefeliciteerd met het halen van 

het examen voor de F4 proeven! Alle drie hadden maar één foutje in de antwoorden. Wel allemaal 

een ander foutje: ze zaten aan verschillende tafels en konden dus echt niet afkijken.  

Er was zelfs een vraag bij waarvan de ouders en de examenbegeleiding het antwoord niet wisten. 

Dus extra knap dat deze kinderen het zo goed gedaan hebben. 

Op een diploma moeten ze nog even wachten. De eisen voor een diploma zijn heel streng: je moet 

ook nog je promotiepunten gehaald hebben om naar de volgende proef te mogen. Maar dat gaat ze 

natuurlijk ook binnenkort lukken en dan zoeken we een mooi officieel moment om het diploma uit te 

reiken! 

mailto:instructie@hippisch-hattem.nl
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TIP VAN DE STICHTING VEILIG PAARDRIJDEN. 

Nu het weer wat kouder wordt, kunnen paarden wat frisser zijn bij het buiten zetten. Een 

vreugdesprong is dan snel gemaakt. Bij het in de weide of in de paddock zetten, raden wij daarom 

aan om het paard eerst om te draaien, het touw los te maken of het halster af te doen en een stap 

achteruit te zetten. Zo kun je het paard in de gaten houden en is de kans om geraakt te worden door 

de achterbenen een stuk kleiner. In de opzadelruimte hangt een poster als geheugensteuntje. 

 

GEMEENTE KAMPIOENSCHAPPEN KNHS WEDSTRIJDRUITERS  

Jammer, dat we ondanks de inspanningen van een aantal mensen om de buitenbak acceptabel 

genoeg droog te krijgen, de Gemeente Kampioenschappen voor KNHS wedstrijdruiters op het laatste 

moment af moesten gelasten. Er was ’s nachts te veel regen gevallen om veilig in de buitenbak te 

kunnen rijden. 

De kring gaf helaas geen toestemming voor het verplaatsen van de wedstrijd. Het aantal 

aanmeldingen werd daardoor aanzienlijk minder en helaas hebben we het hele kampioenschap af 

moeten gelasten. 

 

GEMEENTE KAMPIOENSCHAPPEN FNRS RUITERS 

In de aanloop naar 23 september waren de weergoden ons beter gezind. Gelukkig kon het Gemeente 

Kampioenschap Hattem voor Niet Wedstrijdruiters wel doorgaan. Eigenlijk een verkeerde naam, 

want onze “niet-wedstrijdruiters” zijn ondertussen ook echte wedstrijdruiters. Er worden officiële 

proeven gereden, gekeurd door een officiële FNRS jury en er kon wel voor promotiepunten gereden 

worden! 

Deze keer werd begonnen met een springparcours. Voor veel deelnemers het spannendste 

onderdeel. De hele week kon er al geoefend worden op een parcours dat in de buitenbak was 

opgebouwd. Daarna werd dressuur gereden.  

Veiligheid in de cross:  

Jeugdleden hebben voor 

veilige paden gezorgd 

door! Super jongelui, 

bedankt! 



Bij de prijsuitreiking werd een extra competitieprijs uitgereikt. De plaatsingspunten van de 4 FNRS 

dressuurproeven die tot nu toe gereden werden, zijn bij elkaar opgeteld. Het slechtste resultaat werd 

weggestreept (dat kan ook de keer zijn dat niet gestart is) en degenen met de beste plaatsingspunten 

over de 3 wedstrijden werd competitiewinnaar.  

Winnaar FNRS Competitie :                   Jella Werther met Bonte koe. 

Gemeente Kampioen Dressuur:      Jella Werther met Bonte Koe 
Gemeente Kampioen Springen:      Daphne Smit met Kuijt  
Algemeen Gemeente Kampioen:    Javaj van Bregt met Bolero 
 
 

 

Wie is jouw Clubheld? 

Vanaf 27 september 2017 gaan we in iedere gemeente van Nederland op zoek naar de 
leukste, beste, trouwste en meest bijzondere vrijwilligers die zich actief inzetten voor 
hun sportvereniging. In iedere gemeente wint de clubheld met de meeste stemmen.  

Hippisch Hattem heeft hiervoor genomineerd: 

SIETO VAN DER SCHEER 

Sieto zet zich al jaren en jaren in voor Hippisch Hattem. Sproeiers aanzetten, tuinonderhoud, 
crossbouw, sponsoren regelen, evenementen opbouwen, en natuurlijk weer afbreken en 
opruimen, je kunt het zo gek niet verzinnen of Sieto regelt en helpt. En dat, zonder dat hij 
daar zelf enig belang bij heeft: hij doet het voor de rijdende leden!  

Om te laten blijken dat Hippisch Hattem heel veel waardering heeft voor wat Sieto voor onze 
vereniging betekent, is hij voorgedragen als Clubheld 2017! Nu, op 26 oktober 2017 staat 
Sieto nog op de eerste plaats! 

Help Sieto op die eerste plaats houden en breng je stem uit: 

Dat kan via onze website, nieuwsberichten, of  via https://www.clubheld2017.nl      Zoek op 
Hippisch Hattem of op gemeente Oldebroek om bij Sieto uit te komen en je stem op hem uit 
te brengen! En er is vast ook wel een gezinslid die met veel plezier onze Hippisch Hattem 
Sportheld wil steunen ☺ ! 

https://www.clubheld2017.nl/


 

SGW-HATTEM 14 OKTOBER 

Op zaterdag 14 oktober werden de KNHS-eventingkampioenschappen klasse Z voor de 
regio Gelderland/Flevoland en Utrecht verreden op Landgoed Molecaten in Hattem. 
Roxana Graman uit Almere en Kees van de Geest uit Bunschoten-Spakenburg kregen de 
kampioenslinten omgehangen. In de open wedstrijd van de klasse Z ging de winst met 
overmacht naar Stephan Hazeleger uit Harskamp. 

Ruim 180 eventingcombinaties kwamen onder prachtige weersomstandigheden aan start in 
de eventingwedstrijd in Hattem. De bossen van Landgoed Molecaten waren drukbezocht en 
bij de spectaculaire hindernissen zoals de afsprong en de waterbak was veel publieke 
belangstelling 

 
Jan Klein, voorzitter van SGW Hattem, kijkt terug op een geslaagde wedstrijd: “Het was een 

spectaculaire, sportieve en mooie wedstrijd. Eén ruiter is na een val voor observatie naar het 

ziekenhuis geweest, maar gelukkig zonder ernstig letsel, verder waren er geen incidenten. De 

publieke belangstelling was groot en we kregen veelvuldig complimenten van deelnemers, zowel 

over de hindernissen in de crosscountry, de bodemgesteldheid als de organisatie in het algemeen.” 

Elke van Renssen van de organiserende vereniging Hippisch Hattem heeft afgelopen jaar de cursus 

parcoursbouwer eventing gevolgd. De wedstrijd in Hattem was voor haar eveneens de 

examenopdracht. Na afloop kon de technisch afgevaardigde Cees de Jong van de KNHS haar 

al verblijden met het slagen voor de cursus. 

Voor meer informatie en foto’s: www.sgw-hattem.nl 

 

HET BESTUUR VAN HIPPISCH HATTEM BEDANKT DE SGW-COMMISSIE VOOR 
HET NEERZETTEN VAN EEN PRACHTIGE PAARDENSPORTDAG! 

 
DE CROSS-BOUWPLOEG BEDANKEN WE VOOR HET MOOIE NATUURLIJKE 

PARCOURS WAARMEE HATTEM ZICH ELK JAAR WEER ONDERSCHEIDT. 
 

http://www.sgw-hattem.nl/


WE FELICITEREN ELKE VAN RENSEN MET HET DIPLOMA CROSS-BOUWEN, 
DAT ZE MET ONDERSTEUNING VAN DE HELE SGW-GROEP MET VERVE HEEFT 

GEHAALD. 
 

EN NATUURLIJK BEDANKEN WE ALLE LEDEN, VRIENDEN, VRIJWILLIGERS EN 
HUN FAMILIELEDEN VOOR HET VRIJWILLIGERSWERK DAT ZE HEBBEN 

GEDAAN OM DEZE SGW-WEDSTRIJD MOGELIJK TE MAKEN. 
 

HET IS GEWELDIG, DAT WE ALS HIPPISCH-HATTEM SAMEN ZO’N 
EVENEMENT KUNNEN VORMGEVEN! 

 

 

 

VAN DE GEMEENTE HATTEM :  

In een gezin dat rond moet komen van een minimum inkomen hebben gezinsleden het 
soms niet makkelijk. Dat geldt voor ouders, maar ook voor de kinderen en jongeren. 
Vanaf nu kunnen deze gezinnen via de website www.kindpakket.nl een aanvraag doen 
voor allerlei zaken. Dit varieert van een bijdrage voor school of zwemles tot een 
kinderfeestje of een leuk uitje voor het hele gezin. Ook een bijdrage in de contributie 
van een sportvereniging of muziekles behoort tot de mogelijkheden. Op de website 
www.kindpakket.nl is precies te vinden welke producten je kunt aanvragen en kun je 
de aanvraag ook direct regelen.  

 

http://www.kindpakket.nl/
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Omdat het voor de gemeente moeilijk bepalen was waar kinderen behoefte aan hebben, is 
dit aan de kinderen zelf gevraagd. Samen met Hattemse basisscholen is er aandacht 
gevraagd voor dit onderwerp en hebben kinderen formulieren ingevuld. Vervolgens is samen 
met ondernemers uit Hattem gekeken naar mogelijkheden om te voldoen aan de wensen 
van de kinderen. 
 
Wethouder Doret Tigchelaar vindt het belangrijk dat het Kindpakket nu beschikbaar is: ‘Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen deel kunnen nemen aan allerlei activiteiten: financiën 
mogen geen belemmering zijn voor kinderen om mee te gaan op schoolreisje, te gaan 
sporten of op muziekles te gaan. Met extra financiën van het Rijk kunnen we nu meer 
kinderen ondersteunen. Om dat goed te regelen hebben we kinderen gevraagd om zelf aan 
te geven waar ze behoefte aan hebben. Ze weten immers zelf het beste wat ze graag 
zouden willen. Ik ben erg blij met de vele Hattemse ondernemers, sport- en 
muziekverenigingen en ook musea die vervolgens een steentje hebben bijgedragen om het 
Kindpakket samen te stellen.’ 
 
 

  

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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