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NIEUWJAARSRECEPTIE 

 

 

 

Voorzitter Gerrit Spaan bedankt Jan 

Klein en Henk Dokter voor hun 

jarenlange inspanning voor de SGW. Ze 

dragen hun stokje over aan de volgende 

generatie, maar blijven gelukkig voor 

raad en daad beschikbaar! 

Ook Evert Gelderman en Henny Zwerus 

dragen hun stokje, na een indrukwekkende 

staat van dienst, over. 

 

 

Henk, Jan, Evert en Henny, ontzettend 

bedankt voor alle tijd en energie die 

jullie in de SGW en in allerlei andere 

vrijwilligersklussen hebben gestoken! 

We hopen nog dankbaar gebruik te 

maken van jullie grote kennis om in de 

toekomst toch weer een mooie SGW 

te kunnen organiseren! 



SIETO VAN DER SCHEER BENOEMD TOT ERE-LID VAN HIPPISCH HATTEM. 

 

Tijdens de nieuwjaarsborrel is Sieto van de Scheer benoemd tot ere-lid van Hippisch Hattem. 

Jarenlang zet Sieto zich al onvermoeibaar en op allerlei gebieden in voor onze vereniging, en dat 

terwijl hij daar zelf geen enkel persoonlijk belang bij heeft. Zijn werkzaamheden zijn er teveel om op 

te noemen. Een aantal ervan: SGW commissie, Hippinkster commissie, opbouwen van tenten en 

terreinen bij de evenementen, wekelijks slepen van de bak, in de zomer dagelijks sproeien van het 

buitenterrein, (be) zoeken van sponsoren, shownummers regelen, onderhoud van manege en 

terreinen, en oproepbaar zodra er een knelpuntje is dat a la minuut opgelost moet worden. 

Sieto, van harte gefeliciteerd met deze ultieme blijk van waardering van al het werk dat je voor jouw 

vereniging en dus voor onze leden doet en hebt gedaan. We hopen, dat je door het ere-lidmaatschap 

gemerkt hebt hoe jouw werk door ons allemaal gewaardeerd wordt, al vergeten we dat wel eens te 

zeggen. En natuurlijk hopen we, dat je hierdoor veel zin blijft houden om zo actief met Hippisch 

Hattem bezig te zijn! 

 

 

Arieke en Hanneke luidden met hun ludieke act de huldiging van Sieto in. 



CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HIPPISCH HATTEM 

31 MAART 2018 

De Clubkampioenschappen vinden dit jaar plaats op zaterdag 31 maart 2018. We maken er een 
gezellige clubdag van, met ’s ochtends de dressuurproeven en ‘s middags het springparcours! 

Voor ieder clublid willen we deelname met 1 paard/ pony garanderen. Dus mocht je met meerdere 
paarden/ pony’s mee willen doen dan is dit alleen mogelijk wanneer er voldoende tijd beschikbaar is. 
Bij het opmaken van de startlijsten zal dit duidelijk worden. 

Clubkampioenschappen KNHS: 

Bedoeld voor onze eigen wedstrijdrijdende leden of de leden die ooit wedstrijdervaring hebben 
opgedaan. 

De dressuur (1 proef) wordt verreden in de buitenbak voor de klassen B t/m Z. Naast het (st)rijden 
voor de clubkampioenschappen is het mogelijk om de dressuur voor promotiepunten te rijden (incl. 
de klasse Z dressuur!). Dit jaar is het helaas niet mogelijk om voor promotiepunten te springen 
wegens te weinig deelnemers en het bekostigen van 3 juryleden voor het springen. Voor de springers 
zal er wel prijzengeld beschikbaar zijn. 

Clubkampioenschappen FNRS: 

Bedoeld voor alle FNRS ruiters, voor alle Ponyvrienden, of andere leden van onze vereniging die nog 
nooit een officiële wedstrijd hebben gereden. 

De dressuurring zal rondom in de planken gelegd worden. Voor jullie zullen de FNRS-
dressuurproeven versie A verreden worden. In het springparcours wordt naast de gebruikelijke 
beoordeling ook de tijd bijgehouden voor bepaling van het klassement. Degene die foutloos is en de 
snelste tijd rijdt is springkampioen. Voor de beste 8 ruiters in zowel de dressuur als het springen zal 
er een prijs klaar staan. De beste ruiter in beide disciplines wordt clubkampioen bij de FNRS-ruiters. 

Alle klassementen van de FNRS worden opgemaakt op basis van 1 prijzenschaal, pony’s en (enkele) 
paarden gezamenlijk. Bij de prijsuitreiking zullen ook FNRS-diploma’s uitgereikt worden aan de 
ruiters die de afgelopen periode geslaagd zijn voor het theorie-examen en voldoende 
promotiepunten behaald hebben in hun categorie (alleen bij de even proeven). 

Algemeen: 

Wil je graag met een ander paard of pony een oefenrondje rijden of een andere hoogte springen, dan 
kan dat NA het springen voor de clubkampioenschappen. Geef in dat geval de hoogte door waarover 
je wilt springen (springhoogte pony’s vanaf 30 cm, paarden vanaf 60 cm). Dit ‘oefenspringen’ wordt 
wel officieel door de jury beoordeeld. Aanmelden ook graag via onderstaand mailadres! Ondertussen 
wordt de uitslag berekend en vindt aansluitend de prijsuitreiking plaats voor zowel de KNHS 
wedstrijd als de clubkampioenschappen. 

Na afloop zal het springparcours blijven staan voor gebruik tijdens de lessen. 

 



Losrijden: 

Vindt plaats in de binnenbak. 

Inschrijven: 

Inschrijven KNHS via de mail: clubkampioenschap@hippisch-hattem.nl. Vermeld in de mail je 
combinatienummer, je naam, naam van paard of pony, klasse waarin je wilt rijden en eventueel voor 
het oefenspringen: de hoogte waarover je wilt springen. 

Inschrijven FNRS via Thea van der Zwaag/ Sonja Steinz. 

Inschrijven is mogelijk t/m 17 maart. 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. 

Groeten namens het bestuur, 

Saskia en Jacquette 
 

 

 

PONYMETEN. 

Alle pony’s moeten tot en met de achtjarige leeftijd jaarlijks tussen 1 januari en 1 april gemeten 

worden. Dat moet door een daarvoor opgeleide KNHS Ponymeter gebeuren en daar zijn kosten aan 

verbonden. Hippisch Hattem kan een ponymeter uitnodigen om tijdens de dinsdagavondles de 

pony’s te meten. Omdat er dan meerdere pony’s gemeten worden, kan dat vaak tegen gereduceerd 

tarief. Wil je gebruik maken van een ponymeting in onze manege, meld je dan voor 10 februari aan 

bij saskia_meulenberg@yahoo.com 

 

DE KRING-SELECTIEWEDSTRIJDEN. 

Een mooi resultaat voor Annelie de Vries op de King Selectiewedstrijden: Ze werd reserve 

kringkampioen in de klasse L1 cat DE en plaatste zich dus moeiteloos voor de Regio 

Kampioenschappen. Proficiat, Annelie! 

Clinic tijdens de Nieuwjaarsreceptie:  

Milou Aten en Mathijs Dekker 

Hoe leid je een springpaard op, 

dressuurmatig en daarna in het 

springen? 

mailto:saskia_meulenberg@yahoo.com


Duuk Fikse werd met Noortje in het B springen 2e reserve voor afvaardiging naar de Regio 

Kampioenschappen. 

Dyanne van ’t Hul werd met Gustaf in het B springen cat. DE reserve-kampioen. Gefeliciteerd, 

Dyanne! Ook Dyanne mocht direct door naar de Regio Kampioenschappen. 

Tess de Ree behaalde een derde plaats op de selectiewedstrijden, wat bijzonder knap is omdat Tess 

uitkomt in het Z springen. 

Bij de paarden werd Melanie Mulder als eerste reserve net niet geplaatst voor de Regio 

Kampioenschappen. 

Dominique Klock werd als 7e rechtstreeks geplaatst met Genisis-mina voor de Regio 

Kampioenschappen in het B springen. 

 

 
Het bestuur en de leden van Hippisch Hattem feliciteren Dyanne 
van ’t Hul met Gustaf van harte met het behalen van het Regio 

Kampioenschap in het B springen! 
Knap gedaan Dyanne, proficiat! 

 
 

 



LEDENVERGADERING OP WOENSDAGAVOND 21 MAART 2018 OM 19.30 UUR 

IN DE KANTINE VAN ONZE MANEGE. 

SAVE THE DATE! 

Agenda volgt tzt. 

 
FNRS- NIEUWS 

 
Op 31 januari jl. is de eerste FNRS dressuurwedstrijd van het nieuwe seizoen gereden. Het weer zat 
niet echt mee maar daar lieten de fanatieke ruiters en amazones zich niet door weerhouden. Er 
werden mooie proeven gereden en menigeen heeft weer een promotiepunt verdiend. 
 
De uitslagen volgen hieronder: 
 
(Excel-bestand) 
 
 
De volgende wedstrijd is op woensdag 14 maart a.s.  
De dinsdagavond hiervoor is er geen les voor FNRS-ruiters en op de wedstrijddag zelf is de bak vanaf 
14.00 uur gesloten voor vrijrijden. 
 
Dank aan alle vrijwilligers voor hun hulp. 
 
Met vriendelijke groet, 
Thea van der Zwaag 
 
Chef FNRS 
 
FNRS-agenda 
 
Woensdag 14 maart   Dressuurwedstrijd 
Vrijdag  16 maart  Theorie-examen 
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 
 

 
ROOKVERBOD SPORTACCOMMODATIES. 
 
Er is een wettelijk verbod op het roken in sportaccommodaties. Ook onze opzadelruimte valt 
daaronder. Omdat er wel een grote asbak staat, kan dat tot misverstanden leiden. De asbak zal 
daarom uit de opzadelruimte verwijderd worden.  

In de opzadelruimte mag niet gerookt worden. 



 

Met:  Dierenarts over paardengebit, Paardenmassage en pijn bestrijden met elastische tape, 

Voeradviezen, en een fotografe die portretfoto’s van jou en je pony/paard komt maken! 

Let op Faceboek en de website van Hippisch Hattem voor meer nieuws over de workshopdag! 

 



VAN HARTE BETERSCHAP EN STERKTE TOEGEWENST! 

Daniëlle van ’t Ende heeft een nieuwe klap te verwerken gehad rondom haar ziekte.  

Dick Greve heeft ook een fikse medische tegenslag te verwerken.  

Leden en bestuur van Hippisch Hattem wensen jullie sterkte bij de revalidatie en het verwerken van 
deze nare tegenslag. 

 

 

 

 

 
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


 

 

 

 

 

 

 

 


