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FNRS OEFENSPRINGEN
Woensdag 1 juli was het dan eindelijk zover na een lange tijd in de ban van corona te zijn geweest
mochten de fnrs ers weer aan de start verschijnen voor een laatste oefenspring wedstrijd voor de
zomervakantie. De wedstrijd werd met volle enthousiasme gejureerd door Misha Postma en haar
schrijfster Janina Kwakkel.
De amazones hebben de pony's goed door het parcours gereden en zijn allemaal met een super mooi
resultaat naar huis gegaan.
We gaan ons de komende tijd opmaken voor 29 Augustus voor de clubkampioenschappen waar we
dressuren en gaan springen.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie.
Ewald, Wendy en Sonja.

STOKPAARDEN-WEDSTRIJD

Celene Maatkamp en Olivia Ros hebben met glans de
Stokpaarden wedstrijd gewonnen. De stokpaarden zelf zien
er al prachtig uit, met mooie details. Maar daarbij hebben
Celene en Olivia een leuke Pas de Deux ingestudeerd en
deze laten filmen. Er staat zelfs een hip muziekje onder.
Kortom: overtuigende winnaars!

Omdat er zoveel werk en aandacht besteed is aan het
totaal, hebben we de proef als bijlage toegevoegd!

Namens het bestuur heeft Mijke Keijl deze creatieve
amazones een pony verzorgpakket uitgereikt. Gefeliciteerd,
Olivia en Celene!

OP ZOEK NAAR INKOMSTEN……GRAAG MEEDENKEN!
Een financiële aderlating voor Hippisch Hattem: We missen 2x 10.000 Euro op onze begroting 2020
nu zowel het Hippinksterconcours als de SGW niet door kunnen gaan. Het bestuur onderzoekt, welke
opties er zijn om in ieder geval wat inkomsten te krijgen, zodat we de contributie laag kunnen
houden.
Zijn er uitgaven waar we op kunnen bezuinigen?
Kunnen we iets ondernemen waardoor we wat verdienen voor de club? We kunnen denken aan
•
•
•
•
•

grote clubactie
een verkoopactie
wat doet Rabobank voor verenigingen?
Actief/ actiever reclameborden verkopen
Sponsorloop (Sponsorride in ons geval?)

Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Wat spreekt jullie aan? Wie heeft een ander goed idee? En wie
heeft zin om mee te helpen in de uitvoering? LAAT MAAR WETEN!!!!

HIPPISCH HATTEM CLUBDAG – 29 AUGUSTUS 2020
Op 11 april 2020 zouden wij onze eerste Hippisch Hattem Clubdag houden. Helaas is dat vanwege de
alom bekende redenen niet doorgegaan. Wel kunnen we aankondigen dat we nu een
clubkampioenschap gaan organiseren op 29 augustus a.s. We zullen op deze dag op sportieve wijze
met elkaar de strijd aangaan. Vroeg inde ochtend zullen de clubkampioenschappen FNRS en KNHS
starten met de dressuurproeven. In de middag zal het springgedeelte van de kampioenschappen
plaatsvinden. Daarna zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Net als vorig jaar zullen onze trotse kampioenen weer beloond worden met een kampioenschapsjas
of -truien zullen ook de nummers 2 en 3 met een prijs naar huis gaan.

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 leuke prijzen beschikbaar worden gesteld.
Vanaf 15.00 uur op vrijdagmiddag 28 augustus 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 17 augustus a.s.
Inschrijfgeld te betalen op de wedstrijd is voor iedere ruiter €5,-per proef/ parcours.
Voor het overige verwijzen we naar het reglement clubkampioenschap Hippisch Hattem(KNHS/FNRS)
op onze website.
Coronaprotocol
Hoe tegen die tijd de coronamaatregelen er precies uitzien, kunnen wij nu niet voorspellen.
Hou in ieder geval rekening met het volgende.
•Anderhalve meter afstand houden
•Max 1 begeleider tijdens de wedstrijd
•Max 1 gast per ruiter tijdens de prijsuitreiking
•Prijsuitreiking zal buiten zijn.

Veel groeten en tot 29augustus,
Namens de activiteitencommissieMelanie, Joséen Mijke

SAVE THE DATE: ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 SEPTEMBER 2020
Het is de bedoeling om de uitgestelde ledenvergadering op 9 september te
laten plaatsvinden. We denken over een zo veilig mogelijke manier,
bijvoorbeeld buiten of in de binnenmanege, bij minder mooi weer. Een trui,
vest of jas voor de zekerheid mee is dus wel handig.
Een week voor de ALV sturen we de agenda als reminder nog eens via de mail
naar de leden.

MOLECATEN RUITERDAG 2020
De bouwploeg is bij elkaar geweest en is na lang overleg tot de volgende conclusie gekomen:
In 2020 kan geen wedstrijd gebouwd worden omdat:
1. cross bouwen op 1,5 meter afstand van elkaar (bijna) onmogelijk is
2. veel personen van de bouwploeg zich in de risico-doelgroep bevinden
3. tot 10 oktober relatief weinig tijd is voor het bouwen van een cross die past bij het niveau en
imago van Molecaten Ruiterdag
4. een vergunning vanuit Gemeente Hattem nog onduidelijk (bijv. looproutes, tenten, publiek
wel of niet welkom)
5. de kans heel groot is dat het een dag wordt die ver af staat van de traditie die Molecaten
Ruiterdag heeft opgebouwd gedurende vele jaren
6. bovenstaand is ook de reden dat er geen energie wordt gestoken in het bouwen van een
eenvoudiger oefencross
Dit is een moeilijke beslissing geweest, maar in de huidige situatie waarschijnlijk wel de meest
verstandige…

KANTINE DICHT… bericht van het Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur heeft een overleg gehad over het protocol voor het openstellen van
sportkantines. Ze laten weten, dat het open stellen van de kantine veel aanpassingen en
verantwoordelijkheden vraagt. Daarom is besloten om de kantine niet eerder open te stellen dan op
zaterdag 29 augustus 2020 tijdens de clubkampioenschappen onder de dan geldende RIVM regels.

STARTKAARTLIDMAATSCHAP
EEN NIEUW TYPE LIDMAATSCHAP: WEDSTRIJDLIDMAATSCHAP.
Dit bericht stond in de Nieuwsbrief van 30 mei j.l. Op dit voorstel is geen enkele reactie binnen
gekomen.
Dat betekent, dat eigen leden hun lidmaatschap kunnen wijzigen naar wedstrijd-lid. Dit kan(na
goedkeuring door de leden) ingaan per 1 oktober, nadat zij dit via de mail hebben overlegd met de
secretaris.
Voor een wedstrijdlidmaatschap geldt:
•
•
•
•
•
•
•

lid maakt geen gebruik van binnen- en buitenaccommodatie van Hippisch Hattem
lid maakt geen gebruik van de lessen
lid is beschikbaar voor verenigingswerk. Dit proberen we zoveel mogelijk passend te maken
voor zowel het lid als voor de vereniging
lid heeft toegang tot alle activiteiten en (onderlinge) wedstrijden
lid heeft stemrecht
kosten -> €75 voor een jaar (+ KNHS basiscontributie), te betalen 1x per jaar
dit lidmaatschap loopt van per kalenderjaar, gelijk met de KNHS contributie

Wil je overstappen naar dit wedstrijdlidmaatschap: mail dan voor 1 september naar
j.m.meijerink@live.nl of naar secretaris@hippisch-hattem.nl

BINNENMANEGE
Vanaf 1 juli is de binnen manege weer open!
Het gewone hangslot zit er op, dus accommodatieleden kunnen er met de eigen sleutel weer in.
Neem niet meer dan 1 begeleider mee. Begeleiders houden binnen tenminste 1,5 meter afstand!

LESSEN IN DE ZOMERVAKANTIE
Tijdens de hele zomervakantie blijven de lessen doorgaan!
In verband met de Corona crisis hebben we veel lessen gemist. Daarom blijven we tijdens de
zomervakantie doorgaan met de lessen. Wel is er een lesvermindering gedurende alle
vakantieweken.

OEFENDRESSUUR
Afgelopen zaterdag 4 juli werd er op onze accommodatie een oefendressuur georganiseerd. Er was
de mogelijkheid om twee proeven te rijden waarna de jury commentaar en tips mee gaf, een goede
start voor hopelijk weer een mooi wedstrijd seizoen. De oefendressuur was zeer gewild en zat
volledig vol zelfs met wachtlijst! Met de geldende richtlijnen omtrent Corona verliep de dag goed en
hebben we veel complimenten mogen ontvangen.

MEST
De kruiwagen met poep wordt door sommige mensen achter de manege leeg gegooid. Fijn natuurlijk
dat de kruiwagen geleegd wordt, maar deze grond is van Rijkswaterstaat. Dus de mest gewoon in de
bak gooien die er voor bestemd is!

ONDERHOUD
In de tijd dat we niet in de binnenmanege mochten rijden, zijn Sieto en Rob wekelijks druk geweest
met het onderhoud. Schoonmaak, opruimen, herstellen tot en met de letterzuilen van de
dressuurringen plakvrij maken! Soms hadden ze wat extra handjes hulp, maar Sieto en Rob hebben
weer heel wat uren vrije tijd nuttig besteed. Dat is niet alleen leuk voor het oog, maar zeker ook voor
onze portemonnee, omdat we hiervoor geen dure arbeidskrachten in hoeven te huren! Dank, heren!

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.
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