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LESSEN WEEK 30 MAART GAAN WEL DOOR!!!!!! 

Op verzoek van een aantal leden heeft het bestuur besloten om de lessen in de week van 
maandag 30 april, dinsdag 1 mei, woensdag 2 mei en donderdag 3 mei WEL door te laten 
gaan. 

Deze lessen stonden als lesvervangend op de kalender, maar om een ieder de gelegenheid te 
geven om zich goed voor te bereiden op het Hippinksterconcours, worden in de genoemde 
week WEL lessen gegeven! 

 

KANTINE GESLOTEN OP 7 MEI: KOFFIE IN OPZADELRUIMTE. 

De Kringvereniging Noord Oost Veluwe en Oost Flevoland houdt de voorjaarsledenvergadering dit 

jaar in de kantine van onze vereniging. Dit gebeurt op maandagavond 7 mei. De kantine is daarom 

gesloten, maar in de opzadelruimte zorgen we in ieder geval voor koffie. 

 

OVERMAKEN. 

De penningmeester vraagt de leden die de contributie nog niet betaald hebben, deze met spoed over 

te maken. Er staat nog een post van € 1700,- open! Het betreft de contributie over het 4e kwartaal 

2017 / 1e kwartaal 2018. 

 

 

 

 

 



 

Kringvereniging Noord Veluwe en Oost Flevoland. 

Betreft: Verenigingsspringen op 7 april 2018 bij de Nunspeetse 

Ruiterclub te Nunspeet. 

aanvang:  13.00 uur. 

Aan alle leden van Kringvereniging Noord Veluwe en Oost Flevoland. 

Met veel plezier nodigen we jullie ook dit jaar weer uit voor de “Verenigings-

Springcompetitie Kring NVF”.   

Hier volgen de globale organisatie met de spelregels: 

 Pony’s en paarden springen achter elkaar, net zoals voorgaande jaren. 

 Startlijsten donderdag 5 april op website kring NVF. 

 Er wordt gestart met een basisparcours. De fouten worden als tijdfouten meegenomen 

naar het tweede parcours, dat op tijd gereden wordt. 

 De combinaties krijgen zoveel mogelijk de gelegenheid rond te gaan en dus ook de 

barrage te rijden. Bij onvoldoende resultaat of uitbellen in het eerste parcours telt het 

resultaat van die barrage niet meer mee. 

 Prijzengeld: 100 euro voor het winnende paarden- en winnende ponyteam. 

 Er mogen teams van 3 of 4 personen worden opgegeven. 

 Voor het berekenen van de uitslag nemen we (de) 3 (beste) resultaten. 

 De teams mogen zelfs uit deelnemers van 2 verschillende verenigingen bestaan! Kies dan 

even een gelegenheidsnaam, zodat we de teams goed kunnen aanduiden. Mocht zo’n 

samengesteld team winnen, dan wordt het prijzengeld verdeeld over de deelnemende 

verenigingen binnen dit team. 

 Elke ruiter en elk paard mag maar 1 keer deelnemen. 

 Binnen een team mogen de deelnemers in verschillende klassen uitkomen (BB,B,L,M en 

Z). 

 De definitieve inschrijvingen graag voor 30 maart a.s. insturen: 

- per email  bij jmvanvoorst@outlook.com  (via mailbericht, geen winstpuntenregistratie) 

- onder vermelding van: Naam van het team, naam ruiter, naam paard en klasse. 

Wij hopen op een sportieve wedstrijd, net zo spannend en gezellig als vorig jaar! 

Met een vriendelijke groet van uw Kringbestuur. 

 

 

 



NOUD IS GEBOREN! 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN HIPPISCH HATTEM 

31 MAART 2018 

 

Aanstaande zaterdag is het zo ver! De clubkampioenschappen worden verreden. De 

startlijsten zijn in concept te vinden op Startlijsten.nl.  

De vrijwilligerscommissie heeft inmiddels de bemensing van alle vrijwilligerstaken rond! 

Alle deelnemers: heel veel succes en vooral rijplezier toegewenst.  

Alle vrijwilligers: fijn dat we op jullie kunnen rekenen! Dank! 

Vanzelfsprekend is de kantine geopend, en zijn alle ouders, fans, vrienden en 
belangstellenden van harte welkom ! 

 
 

 

 

 

 

 

Van Elke van Renssen en Melle Bakker kregen 

we een geboortekaartje van hun zoon Noud. 

Hij werd op 5 februari geboren, 50 cm lang en 

3480 gram zwaar.  

Van harte gefeliciteerd met jullie zoon en een 

hele goede tijd als gezinnetje samen 

toegewenst! 

 



 

LEDENVERGADERING OP WOENSDAGAVOND 21 MAART 2018 OM 19.30 UUR 

IN DE KANTINE VAN ONZE MANEGE. 

 

Hippisch Hattem kent dit jaar 3 jubilarissen: 

25 jaar lid: Henny Zwerus.  

Vooral achter de schermen heeft Henny al veel klusje voor Hippisch Hattem gedaan, ook 

toen echtgenoot Harry voorzitter was. Als secretaris van de SGW verricht ze al jaren bergen 

werk voor Hippisch Hattem. Bloemen en speldje worden bij haar thuisbezorgd. 

40 jaar lid: Gerrit Rouwenhorst 

Zo lang als we ons kunnen heugen is Gerrit druk met vrijwilligerstaken. Water en elektra 

tijdens onze evenementen verzorgen, kantine regelen, en het voorzitterschap van het 

Stichtingsbestuur. Uit handen van de voorzitter ontvangt Gerrit een bos bloemen en een 

gouden speldje. 

40 jaar Annie van Oene. 

Annie is jarenlang omroepster geweest tijdens onze evenementen. Ook deed ze jarenlang 

wedstrijdsecretariaat van het Hippinksterconcours. Tegenwoordig is ze jammer genoeg 

vanwege haar fysieke gesteldheid alleen nog het adresje waar de kantinedienst de sleutel 

kan halen en brengen. Echtgenoot Henk neemt vast de bloemen voor Annie mee, het speldje 

wordt later persoonlijk door de voorzitter opgespeld. 

 



 
Er wordt afscheid genomen van bestuurslid Saskia Meulenberg. Zij heeft zich vooral bezig 

gehouden met club- en gemeentekampioenschappen, was afgevaardigd in de 

activiteitencommissie en ze hield de web-site en facebook bij. In Mijke Keijl denken we een 

waardige opvolgster gevonden te hebben. 

 

Ook van voorzitter Gerrit Spaan wordt afscheid genomen. Gerrit is de spin in het web van 

Hippisch Hattem en weet voor elke klus wel iemand te mobiliseren om dat voor een 

gereduceerd prijsje uit te voeren. Veel klussen voert Gerrit ook eigenhandig uit. In verband 

met studie en een echtgenote die wat meer wil gaan paardrijden, doet Gerrit een stapje 

terug. 

 

Saskia en Gerrit, namens alle leden: heel erg bedankt voor wat jullie hebben gedaan als 

bestuurslid! 

En …. Hartelijk welkom als vrijwilliger  ! 

 
Gerrit Spaan heeft de voorzittershamer tijdens deze ledenvergadering overgegeven aan de 
nieuwe voorzitter: Wichert Fikse. 
 

 
 



NIEUWE VOORZITTER HIPPISCH HATTEM STELT ZICH VOOR: WICHERT FIKSE. 

Als nieuwe voorzitter van Hippisch Hattem stel ik mij even kort voor: 

Ik ben 51 jaar en geboren en getogen in Hattem. Inmiddels wonen we ook weer in Hattem (in het 
buitengebied richting Zalk). 

Ik ben getrouwd met Ellen en we hebben 2 kinderen. Duuk is 11 jaar en rijdt pony. Bibi is 10 jaar en 
voetbalt bij vv Hattem. 

Alles met paarden heb ik met de spreekwoordelijke paplepel binnen gekregen: mijn ouders hadden 
een boerderij op landgoed Molecaten met zowel paarden als koeien. De paardenkant daarvan heeft 
mij altijd bijzonder geinteresseerd. Er werden veulentjes gefokt en ook andere fokkers kwamen met 
hun merries op de hengstenhouderij. Ik heb altijd actief gereden. Eerst op pony's en vanaf mijn 14e  
op paarden. Ik kon vanaf dat moment namelijk met mijn zwager Johan Jonker mee naar concours. 
Heerlijk vond ik dat!  

Op dit moment ben ik Salesmanager bij BeddingHouse bv. Ik stuur de verkoop aan in diverse landen 
van onze dekbedovertrekken en hoeslakens die we onder diverse merken via retail verkopen.  

In onze vrije tijd proberen we zoveel mogelijk te genieten van de paardensport en van de fokkerij. Op 
stal staan nu 3 pony's en 4 paarden. 

Als voorzitter van Hippisch Hattem zal ik de komende jaren proberen om, samen met de overige 
enthousiaste bestuursleden, accenten te leggen richting de wedstrijdsport. Zodat er meer leden 
actief en succesvol kunnen zijn op concoursen. 

Voor alle vragen en/of opmerkingen over Hippisch Hattem kan  iedereen mij bellen via 06-23462339.  

Met z'n allen maken we er een mooie tijd van zodat we optimaal kunnen genieten van onze eigen 
hobby en van de hobby van onze kinderen! 

Tot ziens te beginnen bij de clubkampioenschappen zaterdag as! 

Wichert Fikse 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 


