
 

HIPPISCH HATTEM 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER - DECEMBER 2018 

 

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL OP 5 JANUARI OM 19.30 UUR. 

Alle leden van de Ponyclub De Driehoekruiters (en hun ouders) en de leden van Rijvereniging 

De Marleruiters worden van harte uitgenodigd om op 5 januari om 19.30 uur in de kantine 

van onze manege elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. Vrijwilligers zijn natuurlijk ook 

van harte welkom! De activiteitencommissie organiseert tijdens deze avond een ludieke 

activiteit: 

Wie temt ons rodeopaard tijdens de nieuwjaarsborrel? 

Regen, wind en kou. Je paard of pony is hartstikke fris en met gevaar voor eigen leven stap jij 

tóch op. Ben jij zo'n stoere ruiter? En denk jij dat je ons rodeopaard* ook wel kan temmen? 

Doe mee met onze competitie rodeorijden tijdens de nieuwjaarsborrel op 5 januari!  

De rodeoritjes zijn ook geschikt voor minder stoere ruiters, want het vrijwillige of onvrijwillig 

afstappen gebeurt hier op een zachte ondergrond en het rodeopaard moet eerst even 

opwarmen voordat hij op zijn best kan bokken. Test je skills en maak een ritje! Wie weet ben 

jij wel de beste rodeoruiter van Hippisch Hattem...  

* Het rodeopaard is stiekem een stier, maar hij kan zeker net zo goed bokken als een paard.  

 

 

In 2020 wordt De Hippiade in week 33 gehouden! 
In 4 dagen tijd worden zowel de paarden als de pony kampioenschappen verreden,  

Dus ook op doordeweekse dagen. 
 

 



EERSTE INDOOR BIXIEWEDSTRIJD BIJ HIPPISCH HATTEM GESLAAGD!  

Zaterdag 10 november hebben 41 jonge ruiters en amazones uit de wijde regio, hun beste beentje 

voorgezet met hun pony’s. Hippisch Hattem organiseerde deze dag namelijk een indoor 

bixiewedstrijd voor kinderen van 4 tot 13 jaar.  

De kinderen kregen na hun gereden dressuurproef en springparcours positieve feedback van de jury 

zodat ze aan deze dag een leuke herinnering overhouden en voldoende informatie hebben om hun 

eigen niveau weer te verhogen. Voor de echte durfals was er een parcours uitgezet met 

crosshindernissen met daarbij hulp van Elke van Renssen, zelf eventing-amazone bij Hippisch Hattem. 

Na afloop kreeg iedere deelnemer een goed gevulde goodybag, een mooie beker, een prachtige 

rozet en nog veel meer. Dit alles mogelijk gemaakt door onze sponsoren uit de regio. 

 

Bixie is speciaal ontwikkeld voor kinderen. De rubrieken zijn onderverdeeld in de lichtste klasse (AA), 

de middenklasse (A) en de zwaarste klasse (B1). En er is een begeleidingsproef voor de allerkleinste 

ruiters, die nog niet zelfstandig kunnen sturen. Bixie is de manier om kinderen op een 

laagdrempelige, veilige en leuke manier te motiveren om aan de ponysport deel te nemen. 

 

 



SUCCES VAN DE MARLERUITERS IN WAPENVELD 

De Marleruiters hebben goed gepresteerd op de  dressuurwedstrijd van haar buurvereniging 

in Wapenveld op 17 november j.l.  

Lisanne van Ittersum reed met Ezra en de behaalde 184 punten waren goed voor een 3de 

prijs. Malou Haverkamp  heeft deze keer Herwina  gezadeld  en behaalde met haar 

drssuurproef 201,5 punten, wat met een 2de prijs werd beloond..   

Alexandra Snippe ging met maar liefst 4 winstpunten naar huis: met Aifa behaalde ze in de 

eerste proef 195 punten en in de 2e proef 197. 

 

 

 

HIPPISCH HATTEM WEETJE:  HET VERSCHIL TUSSEN STICHTING EN 

RIJVERENIGING EN DE PONYVRIENDEN.  

Hoe zit dat nou toch met Hippisch Hattem, De Ponyvrienden en Het Stichtingsbestuur? 

Abacadabra voor velen . Zo zit het: 

Jaren geleden hebben een aantal leden van onze rijvereniging maanden lang hun vrije tijd 

opgeofferd met een nobel doel: het bouwen van een overdekte rijhal voor de ruiters van 

Hippisch Hattem. De bouwers, de vereniging en haar bestuur waren natuurlijk trots op het 

resultaat. Om ervoor te zorgen, dat dit waardevolle gebouw met rijhal, opzadelruimte, 

kantine en bergingen zo min mogelijk financiële risico’s zou lopen, is ervoor gekozen om de 

rijvereniging en de gebouwen juridisch en financieel te scheiden. 

Vandaar dat het Stichtingsbestuur Hippisch Hattem het beheer regelt van het hele manege 

gebouw. Gerrit Rouwenhorst, Barend van der Grift en Bert Klomp vormen samen het 

Stichtingsbestuur. Natuurlijk is er een nauwe samenwerking met het bestuur van de 

Rijverenging Hippisch Hattem.  



De Rijvereniging Hippisch Hattem bestaat uit de paarden vereniging De Marleruiters en de 

pony vereniging De Driehoekruiters.  Zij zijn de enige “klanten” (en dus inkomsten) van de 

Stichting.  

In de buurt van de rijhal is de manege De ponyvrienden van Sonja Steinz te vinden. Bij deze 

manege kunnen kinderen de beginselen van het omgaan met, en rijden op pony’s leren. Als 

de kinderen wat verder komen, kunnen ze met een bij Sonja gehuurde pony gebruik maken 

van de rijhal en de lessen van Hippisch Hattem. Daarvoor worden ze individueel lid bij de 

Ponyclub De Driehoekruiters.  

De contacten tussen Sonja en Hippisch Hattem zijn intensief. Sonja is lid bij de 

paardenafdeling De Marleruiters. Bovendien doet ze veel vrijwilligerswerk bij onze 

vereniging. Omdat de manege De Ponyvrienden helemaal losstaat van Ponyclub De 

Driehoekruiters is het niet altijd mogelijk om aan alle wensen tegemoet te komen.  Er is 

regelmatig over en weer afstemming. Dat willen we graag nog effectiever gaan regelen. 

 
 

 

Uit de vergadering van de Kring Noord Veluwe: 

 

In 2020 zullen de indoor kampioenschappen in Ermelo zeer waarschijnlijk ook op zondag verreden 
worden. Het kringbestuur verzet zich daar al jaren tegen, omdat ze van mening zijn dat alle ruiters 
de mogelijkheid moeten hebben om aan het kampioenschap deel te nemen. 

Het lijkt erop, dat het aantal voorstanders van het rijden van kampioenschappen op zondag zo 
gering wordt, dat we er rekening mee moeten houden dat dit niet lang meer tegen gehouden kan 
worden. 

Er zullen ook mensen zijn, die dit juist een goede ontwikkeling vinden. 

 

Vragen over de kring? Afgevaardigden zijn Mijke Keijl en Jacquette Meijerink. 

 

 
  

WEER VERDRIETIG NIEUWS. 
 
Jammer genoeg hebben we ook deze keer verdrietig nieuws te melden. Onverwachts is op 6 
december Aartje Pater overleden, echtgenote van één van onze oudste leden, Albert Pater. Dochter 
Henriët Pater is ook al jaren lid bij Hippisch Hattem. En nu rijden zelfs drie kleinkinderen bij onze 
vereniging: Lisanne, Iris en Amber. 
Mevrouw Pater heeft van oudsher als vrijwilligster mee geholpen op onze grote evenementen. Ze zal 
dus niet alleen ontzettend gemist worden door haar familie, maar ook door een groep 
“oudgediende” vrijwilligers. Een groot verlies voor maar liefst 5 Hippisch Hattem (familie-)leden. Veel 
sterkte toegewenst. 

 
 



FNRS OF KNHS? 

Als KNHS ruiter mag je (tijdelijk) in een FNRS groep rijden als je daar redenen voor hebt. 

Het kan zijn dat je net wedstrijden rijdt en je niveau nog niet past bij de KNHS-les, of 

misschien ben je van je pony gevallen en heb je het vertrouwen nog niet terug. 

Als FNRS ruiter mag je met een KNHS startkaart (omdat je KNHS wedstrijden gaat rijden) in 

een KNHS les rijden. Je hoort dan bij de KNHS wedstrijdruiters. 

Per indoor- en outdoor seizoen wordt bekeken hoeveel lessen er nodig zijn.  

We gaan uit van tenminste 4 en maximaal 8 leden maximaal structureeel (en niet op 

papier maar  in de realiteit) in de groep. 

Als lid KIES je tussen KNHS en FNRS traject! 

Kampioenschap: Als je FNRS rijdt, rij je de FNRS kampioenschappen. 

Heb je een KNHS startkaart en wil je overstappen naar de KNHS-les, dan kan die les vol 

zijn. Je mag in de FNRS les blijven rijden totdat er plaats is. 

Dit alles in overleg met Ellen Fikse, de contactpersoon Instructie. Zij regelt een en ander in 

overleg met de instructie. 

 
 

NATIONALE-KAMPIOENSCHAPPEN 2019 SGW IN HATTEM!!! 
 
Persbericht 

Hippisch Hattem organiseert KNHS-kampioenschap eventing paarden 2019 

HATTEM - Landgoed Molecaten is op 4 en 5 oktober 2019 het decor van het KNHS-

kampioenschap eventing voor paarden. Vanuit heel Nederland strijden zo´n 125 combinaties 

om de nationale kampioenstitels in de klasse L , M en Z. Al vele jaren wordt in oktober onder de 

naam Molecaten Ruiterdag in Hattem een open eventingwedstrijd georganiseerd. De 

paardensportbond KNHS heeft het nationale kampioenschap paarden in 2019 toegewezen aan 

de organisatie in Hattem. Eventing is een tak van paardensport die bestaat uit meerdere 

onderdelen: een dressuurproef, een springparcours en de spectaculaire cross-country. 

 

Daarnaast wordt er tijdens de volgende editie van deze Molecaten Ruiterdag gestreden om de 

eventingtitel voor provinciale teams. Elke provincie stuurt een team van zes ruiters, die allemaal ook 

individueel meerijden om de L-titel. Een kampioenschap met zijn eigen dynamiek en charme en in 

sommige provincies sterke selecties. In 2019 won het team uit Noord-Brabant. 

Kroon op het werk en tegelijkertijd een duw in de rug 

"Dat dit kampioenschap kon worden binnengehaald is voor een groot deel op het conto van Henk 

Dokter te schrijven", vertelt Dick Greve namens de organisatie. "Al meer dan 20 jaar is hij 

verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van een de meest uitdagende Z-crossen van 



Nederland. Hij organiseerde een uniek crossbouwteam om zich heen dat jaar in, jaar uit in de bossen 

van Hattem aan de slag is. Voor hem is het een kroon op zijn werk en in 2019 zal hij alles uit de kast 

halen om er weer een heel mooie cross met prachtige hindernissen neer te zetten." 

Aan de andere kant is het bijzonder dat de twee jonge parcoursbouwers Elke van Rensen  en Sieto 

van der Scheer, die respectievelijk in 2017 en 2018 hun licentie hebben behaald,  nu gelijk een 

kampioenschap mogen bouwen. Samen gaan ze deze uitdaging oppakken en de B, L en M-cross 

ontwerpen en bouwen. 

Door de goede samenwerking met de Molecaten Groep komt er onder andere een nieuwe hindernis in 

en rond het oude zwembad, een spectaculaire uitbreiding. 

 

Verblijf en gastvrijheid. 

"Het organiseren van een kampioenschap vergt veel van de organisatie en van Hippisch Hattem. Door 

de opzet met de teams zullen circa 80 paarden en 100 personen in het weekend van het 

kampioenschap in Hattem blijven  overnachten. En mega uitdaging omdat we geen vaste 

accommodatie hebben waar zo´n gezelschap kan verblijven. Anderzijds willen we ons handelsmerk 

`gastvrijheid` ook in deze recht doen en wordt er hard gewerkt aan een goede oplossing," vertelt Dick 

Greve. 

 

Hattemse inbreng. 

In de laatste jaren waren er geen Hattemse ruiters die aan het KNHS-kampioenschap eventing 

hebben meegedaan. Er is momenteel wel veel animo om deze tak van paardensport in 

wedstrijdverband te gaan beoefenen maar of één van de talenten in 2019 zo gaat presteren dat ze 

zich kwalificeren voor het kampioenschap moet worden bezien. Zeker is wel dat er één Hattemse 

actief zal zijn: Ineke Steinmetz is gevraagd om jury te zijn bij het onderdeel dressuur in de L-klasse en 

deze eervolle selectie heeft ze uiteraard geaccepteerd .  

 

Organisatie en vrijwilligers 

De SGW Commissie van Hippisch Hattem is inmiddels druk aan de slag om de totale organisatie vorm 

te geven. Afgelopen jaar waren ruim 170 vrijwilligers aan het werk tijdens de Molecaten Ruiterdag en 

bij het kampioenschap zullen dat er zeker 200 moeten zijn. "Dus iedereen die iets wil doen, kan zich 

melden. In de voorbereiding, op de dag zelf, hele dagen of enkele uren, het maakt niet uit . Voor 

iedereen is er plek om mee te helpen aan dit mooie en unieke evenement," is de oproep van Greve. 

 

 

 

VAN HET BESTUUR 

 

Een aantal bestuursleden, een paar leden, en een vertegenwoordiger van het 
Sichtingsbestuur hebben zich met Christel de Boer van de KNHS gebogen over een 
toekomstbestendig Hippisch Hattem. Dat gebeurt volgens een (gesponsord) programma van 
NOC NSF. 

Het is de bedoeling dat er een toekomstbestendig plan uit komt voor de komende 4 jaar.  



Dat wordt niet een schokkend nieuw plan, maar wel ideeën die het beleid van de komende 
jaren richting moeten geven. En ook, hoe dat dan te realiseren is. 

Een voorbeeld is: Hoe ziet het Pinksterconcours er over 4 jaar uit en hoe zorgen we daarbij 
voor voldoende vrijwilligers? 

Er ligt een voorlopige visie en er zijn een aantal concrete punten om uit te werken. Die 
moeten in de komende periode een volgorde van belangrijkheid krijgen. Dan kunnen er 
keuzes gemaakt worden over wat er wel en niet opgepakt of verbeterd gaat worden. 

Een steeds terugkerend punt is: 

Vereniging betekent: verenigen. Samen doen. Dus door de leden, voor de leden. Bestuursleden 
zorgen voor visie, zetten lijnen uit. Commissies (leden) voeren het uit. Een vereniging ( Hippisch 
Hattem)  is dus geen bedrijf waar je diensten kunt afnemen. 

En jullie begrijpen het al: dit is op zich al een puntje  !  

Wordt vervolgd! 

 

 

 

HET BESTUUR WENST ALLE LEDEN, VRIENDEN EN 

VRIJWILLIGERS VAN HIPPISCH HATTEM GOEDE 

KERSTDAGEN, EEN GEZELLIG UITEINDE EN EEN GEZOND 

2019 TOE! 

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. 

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


 

 

 

 


