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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017 

     

JONG SUCCES! 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KRINGVERGADERING. 

Hippisch Hattem valt onder de Kringvereniging Noord Oost Veluwe en Oost Flevoland. 

http://www.kringnvf.nl/  Deze kring valt weer onder de Regio Gelderland. 

www.paardensportgelderland.nl  

Op maandag 20 november is op de ledenvergadering van de kring de wedstrijdkalender voor 

outdoor 2018 vastgesteld. Deze kalender kunnen jullie vinden op de website van de kring. 

Voor Hippisch Hattem is het fijn, dat we wederom de eerste selectiewedstrijden paarden en 

Javai en Sven zijn zaterdag 28-10 
naar Wezep op bixie concours. 
Beide jongens starten de 1e keer in 
de bixie B rubriek. Javai reed keurig 
zijn proef en kreeg hiervoor zelfs 99 
punten en een 4e prijs. Ook Sven 
deed zijn best en kreeg 97 punten 
en een 5e prijs. Met Springen waren 
de mannen ook goed in vorm beide 
reden in de  klasse AA een 1e prijs.  

 

http://www.kringnvf.nl/
http://www.paardensportgelderland.nl/


pony’s mogen organiseren. KNHS wedstrijdleden kunnen zich door het rijden van 2 of 3 

selectiewedstrijden proberen te plaatsen voor de Regio Kampioenschappen. 

Tijdens de Regio Kampioenschappen worden mooie dekens uitgereikt aan de eerste 

prijswinnaars. Daarom is het inschrijfgeld verhoogd naar € 7,50 voor pony’s en € 10,00 voor 

de paarden. 

Belangrijk voor onze springers: In het outdoorseizoen mag WEL flexibel gesprongen 

worden op selectiewedstrijden. Het is een proef die na een jaar geëvalueerd wordt. Dit mag 

in het indoorseizoen nog niet. Er zijn nog maar twee kringen waarin flexibel springen niet 

toegestaan is op selectiewedstrijden. Op de kampioenschappen zelf wordt (vanzelfsprekend) 

niet flexibel gesprongen. 

Voor dressuur geldt het verbod niet. Je doet het kampioenschap altijd mee in de hoogst 

gereden klasse. Bovendien heb je met dressuur geen voordeel zoals met het springen. Bij 

flexibel springen kun je immers je pony of paard het parcours al laten zien. 

Op 14 april vindt de Kring Verenigings Springwedstrijd weer plaats. Team van pony of 

paarden kunnen deelnemen in hun eigen (B tm ZZ) klasse. Info staat op de website van de 

kring. Wij schitteren als Hippisch Hattem meestal door afwezigheid , mocht je nu al weten 

dat je het leuk zou vinden om mee te doen: meld het door de mail te beantwoorden! 

 

WORKSHOP FRONTRIEM MAKEN. 

 

Melanie, bedankt voor het idee en het organiseren van de leuke en gezellige workshop! 

 



        

EEN WINSTPUNT EN EEN TWEEDE PRIJS ONDANKS EEN 1 OP HET PROTOCOL! 

 

 

 

VUURWERK OVERLAST  

Voorzitter Gerrit Spaan heeft contact gehad met de politie. Graag willen ze informatie over de dagen 

en tijden waarop vuurwerk afgestoken wordt om daar een patroon in te herkennen en zo gerichter 

controles uit te kunnen voeren.  

Hoor je in de buurt van de manege vuurwerk: geef het door aan Gerrit, of rechtstreeks aan de politie: 

0900-8844.  

Doe dat ook als er een groepje jongelui bij het viaduct rondhangt! Daarbij mag je melden dat het een 

afspraak is met wijkagent Willemsen. 

Zijn er toeschouwers in de manege aanwezig: vraag ze om zo nu en dan even richting het viaduct te 

lopen om een oogje in het zeil te houden! 

Malou als hulpagent ☺ 

Na vuurwerkbom nummer twee onder het viaduct bedenkt Malou zich geen moment. Ze springt in 

de auto en ziet twee jongens het fietspad op rijden. Gelukkig heeft Malou een kleine auto en ze 

stuurt onmiddellijk het fietspad op. Beide jongens zijn geschrokken in de berm terecht gekomen en 

maakten een onvrijwillige landing. 

Tip van Sonja Steinz: 

Ik reed op 3 december 
een Z proef en haalde 
met 208 punten een 2e 
prijs. En dat terwijl ik op 
één onderdeel zelfs een 
1 scoorde! 

 

Dus: al heb je een 
onderdeel verprutst, 
gewoon doorrijden en 
weer goede punten bij 
het volgende onderdeel 
proberen te halen! 

 



Eigen rechter spelen is niet de bedoeling, maar hier waren de ruiters en instructie wel heel blij mee. 

Nu maar hopen dat deze jongens zich de volgende keer wel twee keer bedenken voordat ze deze 

ongein weer uithalen! 

 

 

  

FNRS 2017  : bericht van de Chef FNRS 

DE RUITEROPLEIDING 
Dit jaar zijn we gestart met het aanbieden van de Bronzen ruiteropleiding van de FNRS. Normaliter is 

deze alleen voor FNRS-maneges. Maar omdat we bij Hippisch Hattem ook veel enthousiaste ruiters/ 

amazones hebben die op een andermans paard of pony rijden en daardoor geen KNHS-wedstrijden 

rijden mochten we als eerste KNHS-vereniging starten met het aanbieden van deze ruiteropleiding. 

En zoals het woord als zegt is het een ruiteropleiding met praktijk en theorielessen om vanaf 

beginnend de ruiter/ amazone te scholen in zowel het rijden, de verzorging en de omgang met 

paarden en ponies. Bij de opleiding hoort een theorieboek  waar voor iedereen leesstof te vinden is 

en waarin de examenstof voor het theorie-examen behandeld wordt.  

Daarnaast zijn er de rijproeven voor zowel dressuur als springen waar iedereen op zijn eigen nivo aan 

deel kan nemen. De eenvoudigste oefeningen zijn op F1-nivo en het hoogste haalbare voor de 

Bronzen opleiding is de F12, wat vergelijkbaar is met de L1-dressuurproeven bij de KNHS.Na het 

behalen van voldoende promotiepunten kan een niveau hoger gestart worden en na het behalen van 

elke even proef wordt, als tevens het theorie-examen behaald is, aan de deelnemer een diploma 

uitgereikt. 

2017 
Zoals gezegd mochten we als eerste vereniging starten met de FNRS-proeven en dat hebben we dan 
ook gewoon gedaan. Op 1 februari en 15 maart zijn er dressuurproeven gereden en op de 
Clubkampioenschappen op 1 april jl. kon er ook nog gesprongen worden. De dag kon feestelijk 
afgesloten worden met het uitreiken van het allereerste FNRS-diploma aan Sven van ’t Ende.  
 
Tijdens het Pinksterconcours werd er ook FNRS-dressuur gereden en zo gaandeweg het jaar zag je de 
kinderen en ponies groeien in de proeven. Mooie proeven met verdiende promotiepunten en op 
naar het volgende niveau. Dit viel ook de jury’s op als ze enkele maanden later weer eens 
terugkwamen.  

 

Elke wordt gefeliciteerd met 

het behalen van haar 

diploma Cross-bouwer 

tijdens de SGW-Hattem. 



 
Op 14 juli werd een theorie-avond gehouden over het exterieur van het paard en de verschillende 
manegefiguren wat goed van pas kwam in het aansluitende theorie-examen.  
 
Op 19 juli werd een springwedstrijd gereden en tijdens de Gemeentekampioenschap stonden zowel 
dressuur als springproeven op de agenda. 
 
15 september kon in de kantine nogmaals theorie-examen gedaan worden waarbij alle deelnemers 
geslaagd zijn. 
 
Als afsluiting van het seizoen werd op 15 november jl. nog een dressuurwedstrijd georganiseerd 
waarna in de kantine genoten werd van de heerlijke pannenkoeken die Ellen Fikse voor iedereen 
gebakken had. 
 
VRIJWILLIGERS  
Alle bovenstaande activiteiten hebben we alleen maar voor onze kinderen/ jeugdleden kunnen 
organiseren met hulp van velen. We willen hierbij dan ook alle ouders en andere vrijwilligers die ons 
het afgelopen jaar geholpen hebben ontzettend bedanken. Want wat was het parcours snel 
opgeruimd met vele handen of de ring snel uitgezet. En een goedlopende startlijst maakte een vlot 
wedstrijdverloop mogelijk en paspoorten die gelijk bijgewerkt waren zorgen voor een vlotte 
administratie. En niet te vergeten de kantinediensten en de overheerlijke pannenkoeken, allemaal 
dankzij uw/ jullie inzet. Toch hebben we nog niet alle ouders, ruiters en familieleden kunnen 
bereiken daarom aan diegenen hierbij ook een oproep om je te melden. Er is voor ieder wel een taak 
en je hoeft geen verstand van paarden te hebben om behulpzaam te kunnen zijn.  Ook ruiters die 
samen met een pony meedoen kunnen zich beschikbaar stellen om een paar uur te helpen. We 
proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je rijtijden evenals met ouders die hun kinderen 
willen zien rijden. En hoe meer hulp we hebben hoe minder vaak je ingezet hoeft te worden en hoe 
korter je taak. Het gaat immers om jullie kinderen die rijden. 
Dus meld je gauw aan voor het nieuwe seizoen bij de Chef FNRS (Thea van der Zwaag; 
vierwindstreken07@hetnet.nl of app naar 06-20151066). 
 
2018 
Hoewel we nog gaan evalueren over het afgelopen jaar kijken we alweer vooruit naar 2018.  
 
De voorlopige FNRS-agenda voor het komende jaar ziet er als volgt uit: 
 
Woensdag   3 januari   Theorieles + mogelijkheid theorie-examen 
Woensdag 31 januari   Dressuurwedstrijd 
Vrijdag  16 maart  Theorie-examen 
Woensdag 14 maart   Dressuurwedstrijd 
Zaterdag 31 maart  Clubkampioenschappen 
Zaterdag 19 mei   Pinksterconcours 
Woensdag 25 juli   Springwedstrijd 
Vrijdag  14 september  Theorieles + mogelijkheid theorie-examen 
Zaterdag 22 september   Gemeentekampioenschappen 
Woensdag 14 november  Dressuurwedstrijd 
 
Heb je nog tips of opmerkingen die we kunnen meenemen bij de evaluatie laat het ons dan even 
weten. 
Rest ons niets dan jullie een heel gezond en sportief 2018 toe te wensen. 
 
Het FNRS-team 

mailto:vierwindstreken07@hetnet.nl/


 

Woensdag 3 januari: Theorieles FNRS (15.00-16.30 uur) 
en aansluitend examen 

 Om 17:00 uur is er de mogelijkheid om theorie-examen te doen (voor wie dat wil). 

Opgeven is verplicht! 

 

 

KOETS. 

 
 

 
 

Voor sommige mensen toch even een sentimenteel moment: de koets van Hippisch Hattem is 

verkocht. Menig lid van onze vereniging is hierin getrouwd. Ook heeft de koets diverse nieuwe 

Hattemer burgemeesters ingehaald en Sinterklaas vervoerd richting stadhuis.  

Helaas bleek reparatie te duur, vooral ook omdat er geen passend span paarden meer beschikbaar is 

voor de koets. De koets is nu te onveilig voor gebruik op de weg. Ook is de boom gebroken en missen 

we de benodigde tuigages.  Jammer jammer, maar allemaal argumenten om toch maar afscheid te 

nemen van de koets…. 

Het klussenteam heeft de koets keurig opgepoetst. Belangstelling voor de koets was er ondanks dat 

nauwelijks, terwijl onze voorzitter toch allerlei contacten had gelegd bij diverse koetsminnende 

personen, musea en dergelijke. We hadden de hoop op verkoop al bijna opgegeven toen zich 

warempel de meneer meldde die jaren geleden deze koets gerestaureerd heeft! Aan Herman heeft 

hij precies uitgelegd wat gerestaureerd was en de diverse details van de koets bellicht.  Hoewel we 

een koets armer zijn, is de vereniging 1200 euro rijker. Een, zij het misschien wat schrale, troost. 

 

 



 

NIEUWJAARSBORREL: 6 JANUARI VANAF 19.30 UUR IN DE KANTINE! 

VOOR LEDEN, VRIENDEN EN VRIJWILLIGERS VAN DE DRIEHOEKRUITERS EN DE 

MARLERUITERS. 

Programma: 

19.30 uur  Kantine open 

20.00 uur  Opening door de voorzitter. 

20.15 uur  Clinic: met dressuur en springaspecten! 

21.00 uur “Stukje” …..   verrassing! 

21.30 uur  Gezellig verder borrelen 
 

Van 19.30 uur tot 21.30 uur is het mogelijk om leuke en voordelige paardenspullen te kopen 

bij de marktkraam. De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor onze vereniging. Er 

wordt tevens een paardenmix verkocht door enkele jeugdleden. 

 

We zien u /  je graag op 6 januari om samen op het nieuwe jaar te proosten! 

 

INFORMATIE OVER HIPPISCH HATTEM. 

Soms zijn er bijzondere omstandigheden of speciale dagen. Je vraagt je af, of er wel les is. 

Kijk dan even op onze website: Saskia probeert alle bijzonderheden zo snel mogelijk onder 

de nieuwsberichten te plaatsen! 

Ook via Facebook proberen we iedereen op de hoogte te houden. 

Gladheid. 

De vorige gladde periode heeft het bestuur wat verrast: het duurde langer dan verwacht en 

er viel meer sneeuw dan voorspeld. Gelukkig hebben Malou en Sieto hun uiterste best 

gedaan om een sneeuwvrij pad te maken.  

Er zijn afspraken gemaakt om het terrein bij de manege te strooien. Maar soms zijn de 

omstandigheden zo, dat verwacht wordt dat bijvoorbeeld door opvriezing het terrein toch te 

glad gaat worden. Het bestuur beslist dan dat de lessen worden afgelast. Info daarover via 

Facebook en de website. Wil je zelf toch rijden? Dat mag, maar denk vooral aan je eigen 

veiligheid! 



 

KALENDER. 

Op de website staat de kalender. Je kunt daarop zien welke activiteiten plaats vinden en wanneer de 

lesvrije weken zijn. We proberen de kalender zoveel mogelijk bij te werken. Kijk wel regelmatig even: 

door omstandigheden kan het nodig zijn om een datum te wijzigen. Belangrijke wijzigingen worden 

via de website en Facebook doorgegeven. Door regelmatig de kalender door te kijken, word je niet 

onverwachts verrast ☺ 

 

WORKSHOPDAG 3 MAART 2018! 

 

Zet het vast in je agenda:  

Zaterdag 3 maart organiseert de activiteitencommissie een workshopdag. 
Er zullen workshops te volgen zijn voor jong en oud, rijdende en niet 

rijdende leden. 

Meer informatie over het programma volgt. 

Save de date! 

 

 

Het bestuur van Hippisch Hattem wenst alle 

leden, vrienden en vrijwilligers van onze 

vereniging een gezond en sportief 2018! 



 
 
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


 

 

 

 

 

 

 


