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HET BESTUUR VAN HIPPISCH HATTEM WENST ALLE LEDEN EN
VRIJWILLIGERS EEN GEZOND EN SPORTIEF 2020 TOE!

KOMEN EN GAAN FNRS-COMMISSIE
Onze Chef-FNRS Thea van der Zwaag heeft vanwege meer werken en het volgen van een opleiding
het stokje overgegeven aan Ewald van der Hout. Thea heeft samen met Ellen Fikse de FNRS opleiding
opgezet en vorm gegeven binnen onze vereniging. Daarmee waren we de eerste KNHS rijvereniging
in Nederland met dit aanbod! Theorie-lessen werden voor het eerst gegeven en examens
afgenomen. Anneloes Spijkers regelde de juryleden voor de F-proeven. Zij zal zich nu meer met
Hippinksteren en sponsoring bezig houden, waardoor de betrokkenheid bij de F-proeven minder zal
zijn. Omdat Wendy van den Hof al in de vrijwilligerscommissie zit, zal zij ook nauw betrokken zijn bij
het FNRS gebeuren.

We bedanken Thea voor haar inzet in de afgelopen jaren. Super dat je deze rij-opleiding goed binnen
onze vereniging hebt neergezet! Anneloes, dank je wel voor je helpende hand en spandiensten!
Ewald wensen we samen met Wendy veel succes met het verder uitbouwen van de F-opleiding.
Voor ouders en ruiters is Ewald van der Hout dus vanaf nu Chef FNRS, en dus aanspreekpunt voor
vragen en informatie. Jacquette Meijerink blijft het lijntje van FNRS naar bestuur.

VERDRIETIG
Op 1 december is Willem van 't Hul overleden. Hij behoorde tot de “oude garde” van De
Marleruiters en is voorzitter geweest van De Driehoekruiters. Zijn kinderen zijn als leden of
vrijwilliger betrokken bij Hippisch Hattem en een kleindochter rijdt nu bij de ponyclub. Op 5
december is er definitief afscheid van deze in hart en nieren paardenman genomen. Namens
Hippisch Hattem is de familie met dit verlies gecondoleerd. En ook op deze plaats willen wij zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen nogmaals van harte sterkte toewensen.

In de ochtend van 17 december is dhr. Bennie Hoksbergen overleden. Veel van onze leden hebben
hem als hoefsmid bij hun paard gehad. Bovendien is hij de vader van ons lid Heleen en opa van
Dominique. Meer familieleden zijn als lid of vrijwilliger jarenlang bij Hippisch Hattem betrokken
geweest. Ook met de familie en betrokkenen bij dit overlijden leven we mee en we wensen hen veel
sterkte toe.

HIPPISCH HATTEM 2020
Zoals ieder jaar hebben we ook nu weer geprobeerd om tot een mooie verdeling te komen van onze
activiteiten, lessen en verenigingsverplichtingen voor 2020. De puzzel is weer gelegd en de kalender
zal binnenkort in de digitale agenda op de website weer worden bijgewerkt.
Dit jaar kunnen jullie ook in het bezit komen van een papieren versie van de jaarkalender om zo nog
duidelijker te hebben wat er het hele jaar door wordt georganiseerd. Tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst van 4 januari mag je de kalender komen ophalen. En blijf dan gezellig, want
er staat een hapje en een drankje voor je klaar. Ook zal de binnenbak voor de liefhebbers worden
omgetoverd tot een waar lasergameparadijs. Hou dus 4 januari vanaf 19.30 uur vrij in je agenda voor
een gezellige bijeenkomst en ben direct van het hele jaar op de hoogte! Ben je niet in de gelegenheid
om op 4 januari te komen, dan zullen de kalenders in de kantine blijven liggen en kun je die een
volgende keer gewoon meenemen.
Op de jaarkalender zullen niet alleen de lesweken staan, maar natuurlijk ook de data van onze twee
mooie evenementen: het Hippinksterconcours en de Molecaten Ruiterdag en het lustrumfeest. Ook
zal het jullie dan opvallen dat we dit jaar geen apart clubkampioenschap en
gemeentekampioenschap zullen organiseren. In de plaats hiervan zullen we onze energie steken in
de Hippisch Hattem Clubdag op 11 april a.s. Tijdens deze dag zullen de KNHS en FNRS
clubkampioenschappen worden verrekend, maar bovenal willen we van deze dag een super gezellige
clubdag maken. Met elkaar en voor elkaar. We komen elkaar best vaak tegen en vaak zijn we dan
met z’n allen hard aan het werk om van één van onze evenementen weer een daverend succes te
maken. We doen dit dan voor onze vereniging, maar ook voor veel andere paardrijliefhebbers in de
regio. De Clubdag moet vooral een gezellige en sportieve dag worden voor onze eigen leden met hun
aanhang. We willen die dag genieten van onze fijne accommodatie, mooie sport en de gezelligheid
onderling. Zet de datum van 11 april dus alvast in je agenda!

SAVE-THE-DATE !
4 januari:
Nieuwjaarsborrel met lasergame!
11 april:
Clubdag op 11 april
29 augustus: Volgend jaar vieren we maar liefst 3 jubilea:
het 50 jarig bestaan van De Driehoekruiters,
85 jaar Marleruiters en
15 jaar Hippisch Hattem.
En zie voor meer bijzondere data onze HH kalender!

JOHAN JONKER GEEFT HET STOKJE DOOR….!
Een hele grote verandering voor De Marleruiters gaat plaatsvinden: Johan Jonker, al sinds de jaren 80
(!!!!) onze zeer gewaardeerde springinstructeur, heeft besloten om de springlessen in 2020 door
iemand anders te laten geven. Het zat er al een paar jaar aan te komen, maar ja, waar haal je een
goede opvolger vandaan, die bereid is om op maandagavond op een verantwoorde manier aan een
zeer wisselende groep ruiters springles te geven? Johan streek dan maar weer over zijn hart en
knoopte er weer een jaartje bij aan. Totdat nu werkelijk het punt gekomen is, dat hij definitief het
stokje door wil geven.
Johan Jonker gaf in 1985 het 50 jarig bestaan van De Marleruiters extra cachet door op de Hippiade
(zo heette toentertijd de Nederlandse Kampioenschappen van de KNHS) het Z springen glansrijk te
winnen met zijn paard Win or Lose. Onze vereniging had een landelijk kampioen! Johan was al jaren
lang een vermaard springruiter: hij heeft tot 1985 maar liefst 318 prijzen gewonnen. Daarmee was
hij dan ook de meest succesvolle Marleruiter. Bij conculega ruiters was Johan berucht: hij ging er
standaard met de stijlprijs vandoor. Collega Marleruiters waren niet altijd even blij met zijn foutloze
ritten: alle paarden van de vereniging gingen toentertijd in één vrachtwagen op concours. En
iedereen moest dus wachten tot Johan aan het einde van de dag de barrage had gereden en de
prijsuitreiking had meegereden… Johan bezorgde de vereniging dus super lange concoursdagen 😊
Waar bij het rijden van Johan zijn nette en beheerste stijl kenmerkend was, zo was in zijn lessen het
verantwoord opleiden van paard en ruiter kenmerkend. Geen onnodige risico’s nemen, respectvol
naar het paard, geen torenhoge sprongen, maar leren rijden met controle. Dat dit niet iedereen
meteen onder de knie kreeg kon je soms horen. Uit de manege schalde dan een luid AJ AJ AJ AJ AJ !!!
Dan wisten we wel hoe laat het was: de combinatie scheurde ongecontroleerd over het obstakel.
Nou zou je daardoor kunnen denken, dat Johan een voorzichtige man is. Maar de oudere leden
weten, dat niets minder waar is. Johan heeft ook furore gemaakt met het rijden van De Hongaarse
Post!

.

Een aantal van onze betere springers (ook van de oude garde) heeft enorm geprofiteerd van Johans’
kennis en praktijkervaring. Het springen nam een enorme vlucht en Johan heeft de ruiters daar
geweldig in ondersteund.
Door de goede opleiding nadruk te geven, durfden ook minder fanatieke springers (sommigen
noemen dat “dressuurprikkies”) bij Johan mee te rijden in de springles. Je kreeg vertrouwen door de
opbouw van de les, eerder stoppen mocht altijd en je werd niet gevraagd om over je grenzen heen te
gaan.
Dat alles betekent dus Johan, dat je gemist zult worden! Weer een tijdperk afgesloten…. Heel erg
bedankt voor al die avonden die je besteed hebt aan het opleiden van onze ruiters en paarden.
Behalve dit bedankje op papier zullen we namens alle leden je een attentie doen toekomen ter
afsluiting van zijn jarenlange inzet!

ALBERT!
Alle Marle-springers weten het: Johan had een rechterhand. Of liever gezegd, twee extra
rechterhanden. In de persoon van Albert Zandbergen, die onvermoeibaar Johan hielp met het
opbouwen van hindernissen, het ophogen ervan en het oprapen van alle afgegooide balken. Dat
vertrouwde beeld gaan we nu ook missen.
Albert, heel erg bedankt voor je hulp! Mede dank zij jou bleef er vaart in de springlessen. We hebben
het zeer gewaardeerd!

STOKJE.
En aan wie geeft Johan het stokje door……?
Kirsten van de Berg is bereid gevonden om de springlessen op maandag te gaan verzorgen. Kirsten
brengt diverse paarden uit in de springsport en springt momenteel op L, M en Z niveau. Genoeg
ervaring dus om een waardige opvolger van Johan te worden.
Kirsten, veel plezier als instructeur bij onze vereniging!

FNRS INFO AVOND VOOR OUDERS OP 27 JANUARI 19.30 UUR IN DE KANTINE.
Hoe zit dat met diploma's en speldjes, wat zijn promotiepunten, hoe kun je als ouders je kind helpen
bij het voorbereiden van een proef, kortom: alles rondom de F proeven komt aan bod. De FNRS
commissie vertelt over nieuwe plannen en de vrijwilligerscommissie legt uit hoe zij te werk gaan. De
avond is speciaal bedoeld voor de ouders van onze FNRS leden. Vanaf 15 jaar zijn de ruiters zelf ook
van harte welkom! Koffie en thee staat om 19.30 uur natuurlijk klaar in de kantine.

SPRINGEN IN DE BINNENMANEGE
Springen in de binnenmanege is toegestaan. Zijn er al ruiters aan het rijden, dan WEL even
TOESTEMMING vragen! Dressuur gaat om veiligheidsredenen voor op springen. Hebben de
dressuurruiters bezwaar, bijvoorbeeld omdat hun pony of paard heftig op springers /
tegenliggers reageert, dan zul je even moeten wachten.... En na afloop niet vergeten om de
hindernissen weer op te ruimen.

GOEDE RESULTATEN VAN ONZE PONY EN PAARDEN LEDEN OP DE SELECTIE
WEDSTRIJDEN!
Javaj van Bregt sprong met Berkzicht Jurre naar een 1e prijs in het selectie parcours in de B
cat. D/E.
Desiree Agterhuis sprong met Lotte in het tweede parcours naar een 5e prijs in de B cat. D/E.
Duuk Fikse sprong met Rieboy in het tweede parcours naar een 2e prijs in de L cat. D/E. Tess
de Ree sprong met Eikenhorst's Emiel in het selectie parcours naar een 3e prijs in het Z cat.
D/E. In het tweede parcours sprongen ze naar een 1e prijs.

In Hierden werd de tweede selectie springen pony's gehouden.
Javaj van Bregt sprong met Berkzicht's Jurre in het B springen cat. D/E naar een 7e prijs in
het selectieparcours, in het tweede parcours reden zij naar de 6e prijs.
Zara de Ree sprong in het tweede parcours naar een 5e prijs in het L springen cat. D/E.
Tess de Ree sprong met Eikenhorst's Emiel in het tweede parcours naar een 1e prijs in het Z
springen cat. D/E.
In Wezep werd de tweede selectie dressuur paarden gehouden.
Melanie Mulder reed met Jody in de M1 dressuur naar de 1e prijs met 211,5 punten.

Daarnaast werden er nog diverse andere wedstrijden verreden door onze leden
Natalie Karssing reed in 't Harde met Iona's Nolan naar een 1e prijs met 192 punten in de M2
dressuur.
Luna Veldkamp sprong in Raalte met Royally Impressed naar een 7e prijs in het B springen.

Prijs gewonnen en je wilt dit graag in de krant hebben staan, mail je resultaat dan naar
Melanie Mulder via m.mulder1996@hotmail.com.
Als dit voor zondagavond 20:00 binnen is kan het in de krant worden gezet. Het zou
natuurlijk leuk zijn als we elke week onze goede resultaten in de lokale kranten kunnen
zetten 😊

WWW.HIPPISCH-HATTEM.NL
Heb je een leuke foto, een (p)aardig nieuwtje? Mail het naar j.m.meijerink@live.nl en we
plaatsen het in de volgende Nieuwsbrief.

