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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017 

 

MAN-POWER! 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

Van Nathalie en Martijn Gelderman ontvingen we onderstaand geboortekaartje. 

Leden en bestuur van Hippisch Hattem feliciteren jullie van harte met de geboorte van Anne-

Linn! Een hele goede tijd samen toegewenst.  

 

                                                             

Zaterdag 19 augustus is Javaj gestart in 

Oldebroek bij de Bixie. Hij is in de 

dressuur A, 4e geworden. Bij het A 

springen is hij 7e geworden. Zijn broertje 

Robby deed ook mee en werd ook 4e in 

de AA dressuur en ook 4e in het 

springen. 

 



 

 

 



REGIO-KAMPIOENSCHAPPEN 

Pony’s individueel: 

Duuk Fikse reed met Noortje in de B dressuur naar een 12e plaats, met een mooie proef en 

prachtige punten: 194 en 189. 

Naar een prima 7e plaats reed Leonore Gunnink met Marinda in de L1. Zij kregen van de jury 

183,5 en 186,5 punten. In het B springen werd deze combinatie 9e.  

In het M springen maakte Emiel met Tess de Ree jammer genoeg twee springfoutjes. 

 

Paarden individueel: 

Een prachtig resultaat voor Anne Klein met Hannelore: zij won het B springen en werd 

daarmee Regiokampioen B springen met Hannelore! Van harte gefeliciteerd met dit mooie 

resultaat. 

Kimberley Knol had een foutje, waardoor ze helaas wat zakte in het klassement. 

Dominique Klock maakte met Grubertha een springfoutje in het L springen. 

Melanie Mulder plaatste zich met gemak voor de finale van de Z1 dressuur  op zaterdag. 

Uiteindelijk behaalde ze met Extra Utopia een mooie 7e plaats, wat een startplaats oplevert 

voor de Hippiade, waar zij met bijna 64% een prachtig resultaat neer zette. 

Als vereniging zijn we er natuurlijk trots op dat we op de regio kampioenschappen door deze 

vier individuele combinaties vertegenwoordigd werden. Chapeau! 

 

 

 
 

Paarden verenigingsteam: Gelukkig konden de Marleruiters toch een verenigingsteam 

inschrijven. Elke, Robin, Lorette, Kimberley, Malou, en Hanneke (Op de foto ontbreekt Robin 

helaas). Zij lieten toch nog mooi 12 verenigingen achter zich! 

 

 

 

 



MALOU, VAN HARTE BETERSCHAP TOEGEWENST! 

 
Een spannende tijd voor Malou. Ze is vanwege benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. 

Er wordt uitgezocht waar de problemen vandaan komen. Omdat Malou al eens eerder heel ziek is 

geweest, is het voor haar erg spannend. We hopen dan ook heel erg dat het mee valt en dat we 

Malou snel weer in ons midden hebben! 

Namens alle leden en het bestuur heeft ze al een kaartje gekregen om haar een hart onder de riem 

te steken. We duimen voor je Malou! Van harte beterschap toegewenst. 

 

 

 
GEMEENTEKAMPIOENSCHAPPEN KNHS HIPPISCH HATTEM  

16 & FNRS 23 SEPTEMBER 2017 
 

OPGEVEN KNHS COMBINATIES TOT UITERLIJK 2 SEPTEMBER 2017!!!!! 
Afmelden na 2 september betekent WEL startgeld betalen, het is een 

officiële KNHS wedstrijd. 
 
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.  
 
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! 

 

 

                                                                                                                               
 
SUPERSALE BIJ DE STICHTING DE PAARDENKAMP. 
 
Op zaterdag 23 en zondag 24 september organiseert Stichting De Paardenkamp een 

verkoopweekend op hun boerderij in Soest. Laarzen, rijkleding, dekens, zadels en nog veel 

meer zijn er voor vaste lage prijzen te vinden. De SuperSale begint op 10.00 uur en duurt tot 

16.00 uur.  Meer informatie vind je op www.paardenkamp.nl/supersale. 

http://www.paardenkamp.nl/supersale


De opbrengst is volledig bestemd voor de 120 bejaarden pony’s en paarden die op De 

Paardenkamp verblijven. De opbrengst van vorig jaar was voldoende om  alle dieren een jaar 

lang kuilgras te voeren. 

 
 

Ook theorie- 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!) 
 

 
 

 
 
 
VAN HET BESTUUR. 
Tijdens de bestuursvergadering is er al een aantal keren gesproken over de toekomst van onze 
vereniging in relatie tot het organiseren van evenementen en de mensen die beschikbaar zijn om tijd 
en energie in de organisatie te stoppen. Van onze voorzitter ontvangen de leden daar binnen kort 
een email over. 
 
Er is aandacht voor het afwerken van de spiegels, maar het vraagt wat inspanningen om dat niet al te 
duur uit te laten pakken. Wordt aan gewerkt! 

mailto:vierwindstreken.hettem@hetnet.nl


 
 

 

 

DATA 

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. 

 

DEZE NIEUWSBRIEF WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE SPONSOR: 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 


