NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING HIPPISCH HATTEM
WOENSDAG 18 MAART OM 19.30 UUR
IN DE KANTINE VAN DE MANEGE

EREPENNING.
Vrijwilliger van het jaar 2019 van de Gemeente Oldebroek is geworden..... : Sieto van der Scheer!
We zijn er trots op, dat de Gemeente Oldebroek heeft gemeend als vrijwilliger van het jaar Sieto de
erepenning van Oldebroek uit te rijken. Een verbindend verenigingsman, het hart van Hippisch
Hattem, alles weter en alles kunner. Zo maar een paar kreten uit de toespraak van de burgemeester
van Oldebroek. Wij hopen dat Sieto nog jarenlang zo betrokken bij onze vereniging blijft!

Reactie van Sieto: Ik voel me wel vereerd... en ik was blij verrast dat er zoveel mensen bij de uitreiking
aanwezig waren. Hartelijk bedankt daarvoor, ik heb het erg op prijs gesteld!

HIPPISCH HATTEM CLUBDAG – 11 APRIL 2020
Op 11 april 2020 hebben we onze eerste Hippisch Hattem Clubdag. We proberen deze dag vooral de
gezelligheid met elkaar op te zoeken, maar gaan aan de andere kant ook op sportieve wijze met
elkaar de strijd aan. Vroeg in de ochtend zullen de clubkampioenschappen FNRS en KNHS starten met
de dressuurproeven. In de middag zal het springgedeelte van de kampioenschappen plaatsvinden. Na
de prijsuitreiking hopen we met een heel grote groep leden en vrijwilligers van onze club samen te
eten.
Net als vorig jaar zullen onze trotse kampioenen weer beloond worden met een kampioenschapsjas
of -trui en zullen ook de nummers 2 en 3 met een prijs naar huis gaan.
Daarbij zal er een prijs uitgereikt worden aan het beste FNRS/KNHS team. Alle deelnemers die aan
beide disciplines deelnemen, worden blind aan elkaar gekoppeld. Ga dus op 11 april op zoek naar je
teamgenoten en moedig elkaar aan om voor die mooie prijs in aanmerking te komen.
Lees hieronder verder voor informatie over inschrijving.

Clubkampioenschappen KNHS:
Bedoeld voor onze leden die binnen de vereniging hebben gekozen voor het KNHS-traject. Er
wordt niet voor promotiepunten gereden. Er kan maar met 1 paard worden gestart. Omdat het een
clubkampioenschap is, waarbij we al onze leden een mogelijkheid willen geven om voor het
kampioenschap in aanmerking te komen, hebben we ervoor gekozen om voor het eerst ook de BB te
laten meedingen voor het kampioenschap. Let goed op het reglement: je komt alleen in aanmerking
voor het kampioenschap als de combinatie uitkomt in de eigen, hoogst – flexibel – gereden klasse.
dressuur
De dressuur wordt verreden in de ochtend in de buitenbak voor de klassen BB t/m Z.
springen
Voor het springen vindt plaats in de middag en je kunt deelnemen in de klassen BB t/m Z.
Clubkampioenschappen FNRS:
Bedoeld voor onze leden die binnen de vereniging hebben gekozen voor het FNRS-traject.
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. 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:
Omdat deze dag vooral om het clubkampioenschap draait, houden we het inschrijfgeld laag en zal er
geen prijzengeld worden uitgekeerd. Wel zullen er andere prijzen beschikbaar worden gesteld.
Vanaf 15.00 uur op vrijdagmiddag 10 april kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de
buitenbak. Na afloop zal het springparcours blijven staan voor gebruik tijdens de lessen t/m
woensdag.
Losrijden:
Vindt plaats in de binnenbak.
Inschrijven:
Inschrijven KNHS via de mail: wedstrijden@hippisch-hattem.nl. Vermeld in de mail je
combinatienummer, je naam, naam van paard of pony en de klasse waarin je wilt rijden.
Inschrijven FNRS via Sonja Steinz.
Inschrijven is mogelijk t/m 28 maart. Inschrijfgeld te betalen op de wedstrijd is voor iedere ruiter €
5,- per proef/ parcours. Geef direct ook door of je wil blijven mee-eten. Kosten voor het eten zal zijn
€ 4,- voor kinderen t/m 12 jaar, voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen zal het eten € 8,bedragen.
Voor het overige verwijzen we naar het reglement clubkampioenschap Hippisch Hattem
(KNHS/FNRS) op onze website.
Veel groeten en tot 11 april,
Namens de activiteitencommissie
Melanie, José en Mijke.

SAVE-THE-DATE

18 maart:
ALV, 19.30 uur, kantine.
11 april:
Clubdag op 11 april
29 augustus: We vieren maar liefst 3 jubilea:
50 jarig bestaan van De Driehoekruiters,
85 jaar Marleruiters en
15 jaar Hippisch Hattem.
En zie voor meer bijzondere data onze HH kalender!

SUCCESSEN INDOOR 2019-2020!
De Kring- en Regio Kampioenschappen waren dit jaar heel succesvol voor De Driehoekruiters en de
Marleruiters. Amanda werd kringkampioen dressuur en Tess in het springen! Van harte gefeliciteerd
met dit prachtige succes. Duuk werd reserve kringkampioen, ook een geweldige prestatie.
Bij de Regio Kampioenschappen werd het nog mooier, daar reed Robby van Bregt zich naar een
tweede plaats en veroverde zo met Bolero het reserve kampioenschap. Gefeliciteerd, Robby!
Bij de paarden behaalde Melanie met Jody het reserve kringkampioenschap in de M1 dressuur. Ook
voor jou de hartelijke felicitaties, Melanie!
De uitslagen:
Kringkampioen B/DE dressuur: Amanda den Besten met Irna
Kringkampioen in het Z/DE springen: Tess de Ree met Emiel
Reservekampioen L/ DE springen: Duuk Fikse met Rieboy
In het M/DE springen werd Dyanne van ‘t Hul met Flits afgevaardigd naar de RK
Desiree Agterhuis plaatste zich met Lotte in het B/ DE springen en behaalde een mooie 8e plaats op
de Regio Kampioenschappen.
Robby van Bregt werd afgevaardigd met Bolero voor het B/AB springen, en werd reservekampioen op
de Regio Kampioenschappen.
Paarden M1 dressuur: Reseve Kringkampioen Melanie Mulder met Jody.
In het B springen werd Dyanne van ‘t Hul met Zabelle afgevaardigd naar de RK, waar ze zich naar een
verdienstelijke 7e plaats reed!

OPPIMPEN KANTINE.
Lisa Ansmink heeft een plan gemaakt om onze kantine een face-lift te geven. Ze presenteert haar
ontwerp op de ALV, dus een extra reden om erbij te zijn op 18 maart.

INFO AVONDEN

Voor nieuwe leden hebben we een informatie avond over Hippisch Hattem gehouden. Daar werd de
suggestie gedaan om ook zo’n avond voor de ouders van FNRS leden te houden. Inmiddels heeft die
avond ook plaats gevonden.
Op zo’n info avond zijn een paar commissies aanwezig om van alles te vertellen. Ook is er veel ruimte
voor het stellen van vragen.
Het is leuk om zo kennis met elkaar te maken en het heeft al nieuwe kantine hulp opgeleverd en zelfs
een penningmeester! Ook weten de leden zo beter wie ze aan kunnen spreken bij vragen. We hopen
zo meer verbinding tussen de leden te krijgen. Ook dit jaar zullen we weer een aantal info avonden
organiseren. Anita Bos is ook bij de avonden aanwezig als gastvrouw en voor aanvullende informatie.
Heel handig, omdat ze bereid is om zo nu en dan zo’n avond te leiden als de secretaris verhinderd is.

HERINNERING: BETALEN FACTUREN.
De leden, die de contributie nog niet betaald hadden, hebben een herinneringsfactuur van de
penningmeester in hun brievenbus gevonden. Ytzen wil graag zijn taak als penningmeester netjes
overdragen, dus: graag zsm de contributie betalen!

HIPPINKSTERCONCOURS 30 MEI EN 1 JUNI
•
•
•
•
•

De voorbereidingen zijn al in volle gang!
Jubileumjaar, dus weer een spectaculair shownummer:
Future Guys!
Band voor de zaterdag-feestavond: De regionaal zeer bekende rock-pop coverband Empire
De commissie vrijwilligers is weer van start: Wendy, Juliette en Ada rekenen op jullie
medewerking om de indeling vlot rond te krijgen

Heb je een gezins- of familielid, een kennis, een vriend of vriendin die het ook leuk
vindt om deel uit te maken van ons Hippinksterconcours?
Meld ze aan bij Wendy van ’t Hof!
Jezelf aanmelden en overleggen over een passende taak kan nu al, graag zelfs!
06-23 58 97 72

PRIJS GEWONNEN?
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

NIEUWSBRIEF
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.

WWW.HIPPISCH-HATTEM.NL

