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Locatie: Vijzel pad 112, Hattem  
 

www.hippisch-hattem.nl 
 



Beste ruiter/amazone,  

Het bestuur van rijvereniging Hippisch Hattem heet je van harte welkom binnen onze 
vereniging. Hippisch Hattem bestaat uit De Marleruiters en ponyclub De Driehoekruiters. We 
hopen dat je met je pony/paard vele plezierige en leerzame uren op onze club zult hebben!  

Voor je je definitief aanmeldt, is het goed om een aantal zaken te weten:  

• Je bent lid voor tenminste één jaar. Zie Overzicht lidmaatschappen, zoals 
gepubliceerd op onze website. 	

• Het KNHS lidmaatschap betaal je per jaar. Opzeggen kan voor 1 december. Dat gaat 
altijd via de secretaris van Hippisch Hattem. Zolang je lid bent van Hippisch Hattem, 
moet je ook lid van de KNHS zijn. Restitutie bij tussentijds opzeggen is niet mogelijk. 	

• Je gaat een door jouw gekozen lidmaatschap aan. Kijk voor de voorwaarden en 
mogelijkheden van jouw lidmaatschap op overzicht lidmaatschappen, zoals 
gepubliceerd op onze website. Lessen kunnen bijgekocht worden. Vraag even naar 
de actuele tarieven. 	

• Lid zijn van de vereniging brengt verplichtingen met zich mee. Zo help je mee bij het 
Hippinksterconcours en de Molecaten Ruiterdag. Dat gebeurt in overleg en kan op 
verschillende tijdstippen en met een klus in overleg. Verderop lees je daar meer over. 
Door mee te helpen met de organisatie van de evenementen en de jaarlijkse 
verkoopactie houden we onze contributie zo laag mogelijk, subsidiëren we de lessen 
en onderhouden we de accommodatie. 	

• Om onze bodem goed te houden, is het noodzakelijk dat alle mest na het rijden 
verwijderd wordt. Bij het vrij-rijden regel je dat zelf, na afloop van de les kan dat per 
toerbeurt. Ook als je paard of pony niet gemest heeft, draai je gewoon mee in poep-
schep-beurten. 	

Afspraak 
Om je welkom te heten bij onze vereniging en je wegwijs te maken binnen onze club, wordt 
er een afspraak met je gemaakt. We vertellen dan een en ander over de verenging en 
natuurlijk krijg je de gelegenheid om al je vragen te stellen. 	

Algemene informatie 
Het terrein van Hippisch Hattem is gelegen aan het Vijzelpad nabij de A-50 te Hattem, waar 
ook het clubgebouw en de rijhal staan. 
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) 
en is met een aantal verenigingen uit de omgeving verenigd in de Kring Noord-Oost Veluwe. 
Samen met enkele andere kringen vormen ze de Regio Gelderland / Flevoland. 	



 

 

Website www.hippisch-hattem.nl 
Op de website vind je allerlei informatie over onze vereniging, zoals:  

• De bestuursleden 	
• De verschillende commissies 	
• Agenda met daarin belangrijke data 	
• De lesindeling 	
• Nieuwsberichten en meldingen/ aankondigingen 	
• De maandelijkse nieuwsbrief, die ook wordt gemaild 	
• Verwijzingen naar onze evenementen en activiteiten 	

Ook kun je zelf berichten en foto’s aanleveren voor plaatsing op de website. 	

Rijden in de buiten- en de binnenmanege 
Rijdende leden van Hippisch Hattem (uitgezonderd wedstrijdleden) mogen gebruik maken 
van de buiten- en de binnenmanege, mits er op dat moment geen lessen zijn. Om toegang 
tot de binnenmanege te krijgen kan een sleutel aangevraagd worden bij het secretariaat 
(secretaris@hippisch-hattem.nl).  
Een sleutel kost € 30,- aan borg, dus als het lidmaatschap bij Hippisch Hattem wordt 
beëindigd, lever je de sleutel weer in en wordt de borg terugbetaald. 	

Naar les 
Voor lessende leden wordt in overleg met de instructie een passende les gezocht. Soms kan 
het even duren voordat er plaats is in een les. Wel kan dan alvast van de accommodatie 
gebruik gemaakt worden en kun je vrij rijden of met een eigen instructeur. 	

De ponyruiters hebben om de week dressuur en springen. Hiervoor is gekozen om hen een 
brede basis mee te geven. Handig worden op een sprong is bovendien een veiligheidsaspect: 
kinderen worden behendiger op de pony, waardoor mogelijk ongevallen voorkomen kunnen 
worden. 	

Actuele informatie over lestijden en lesindeling staat op de website. 	

Aanspreekpunt Instructie 
Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën hebben met betrekking tot de instructie dan kun je 
contact opnemen met het aanspreekpunt instructie (instructie@hippisch-hattem.nl). 	



Opzeggen van het lidmaatschap 
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk door te mailen naar 
secretaris@hippisch-hattem.nl. Let daarbij op het opzegtermijn (zie overzicht 
lidmaatschappen)!  
 
Op de website van Hippisch Hattem www.Hippisch-hattem.nl zijn de actuele 
contributievormen, de bijbehorende bedragen en het betalingsschema opgenomen.  

Naar de ponyclubles 
Rijden bij de ponyclub kan al vanaf het 6e jaar. 
Tot 1 januari nadat iemand 18 jaar is geworden, mag bij de ponyclub worden gereden. 
Daarna kan de overstap naar de paarden worden gemaakt. Meld het een maand voor de 
overstap naar de paarden wel even aan het bestuur, zodat dit bij de KNHS overgeschreven 
wordt en er een indeling voor de paardenles gemaakt kan worden.  

FNRS-traject of KNHS-traject 
Je kan bij Hippisch Hattem kiezen tussen het volgen van een FNRS-traject of een KNHS- 
traject. Het KNHS-traject past het best bij ruiters die een eigen pony of paard rijden en als 
combinatie mee willen doen aan KNHS-wedstrijden. Zij zullen dan ingedeeld worden in een 
KNHS lesgroep en bij bijvoorbeeld de clubkampioenschap de KNHS dressuurproeven rijden 
en het KNHS springparcours.  

Het FNRS-traject past het best bij ruiters die rijden op een pony die meerdere berijders heeft 
en die niet willen meedoen aan de KNHS-wedstrijden. Zij zullen worden ingedeeld in de 
FNRS-lessen en zij zullen op de vereniging hun FNRS proeven/parcoursen rijden om voor 
promotiepunten in aanmerking te komen. Bij bijvoorbeeld de clubkampioenschappen rijden 
zij ook de FNRS dressuurproeven en het FNRS springparcours.  

Vrij rijden 
Buiten de verenigingslessen om kun je vrij rijden in de binnen- en buitenmanege 
(uitgezonderd Wedstijd leden). De actuele lestijden vind je op de website van Hippisch 
Hattem. 
Wil je springen: overleg dat even met de andere ruiters in de bak. 
Het is toegestaan om tijdens het vrij rijden je eigen instructeur mee te nemen voor een privé 
les. Wel mogen anderen tijdens jouw privéles vrij-rijden in de manege.  

Veiligheid  
Wanneer je met je pony/paard gebruik maakt van het clubterrein van Hippisch Hattem is het 
verplicht te allen tijde een goedgekeurde veiligheidscap te dragen. Het bestuur adviseert je 
voor je eigen veiligheid om ook buiten het clubterrein, tijdens het rijden, altijd een 
veiligheidscap te dragen!  

Denk er ook aan om rijlaarzen te dragen of rijschoenen die los in de beugel passen, zodat je 
zo nodig makkelijk met je voet uit de stijgbeugel kunt glijden.  

 
 
 



Rij-regels 
Net als in het verkeer gelden er in de manege ook regels, zodat je veilig met meerdere 
ruiters tegelijk kunt rijden.  

• De rijbaan betreden of verlaten: aankondigen met “deur vrij” of “ingang vrij”. 	
• Niet stappen of halthouden op de hoefslag. 	
• Rijd je op de binnenste hoefslag, houd dan voldoende afstand van de combinaties op 

de buitenste hoefslag. 	
• De combinatie op de hoefslag heeft voorrang op de combinatie die een figuur rijdt; 

kom je bijvoorbeeld uit een volte, dan moet je aansluiten achter de combinatie die 
op de hoefslag rijdt. 	

• De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag: 
je houdt dus rechts aan en kunt elkaar de linkerhand geven tijdens het passeren. 	

• Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang. 	
• Snijd elkaar niet af en geef elkaar de ruimte bij het passeren. 	
• Springen mag ook in de binnen-manege. Als er meer mensen rijden: eerst overleggen 

of de andere ruiters akkoord gaan. Als iemand een jong of fris paard rijdt, kan het 
gevaarlijk worden als er balken neergelegd worden en er hindernissen genomen 
worden. 	

• Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere 
ruiters in de rijbaan rijden. 	

• Longeren is alleen toegestaan in de buitenmanege. Als er al andere ruiters rijden: 
eerst overleggen! 	

• Pony’s of paarden mogen niet worden losgelaten in de buiten- en binnen-manege. 	
• Na het springen in de binnen-manege het materiaal weer opruimen. Buiten mag het 

in het springdeel blijven staan. 	
• In de buiten- en binnen-manege ligt een goede, maar hele dure bodem. Om die goed 

te houden, moet elke keer alle mest uit de rijbaan verwijderd worden. Soms merk je 
het niet dat je paard of pony mest: kijk dus even goed rond voordat je naar huis gaat. 
Er staan mestbakjes voor het opruimen en kruiwagens om de mest in te doen. 	

	

•  

 

 

 



Vaccinatiebewijs 
De pony/het paard moet een geldig vaccinatiebewijs hebben. Een kopie daarvan wordt 
gevraagd bij de aanmelding. Het bestuur mag altijd om inzage van het paspoort vragen om 
de jaarlijkse inenting te controleren.  

 

Mededelingen 
Regelmatig worden de leden door middel van een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden van 
de lopende zaken. Jaarlijks worden een ruiteravond en een ledenvergadering gehouden, 
waar ook informatie gegeven wordt. 
Ook is Hippisch Hattem actief op facebook en twitter en relevante informatie is te vinden op 
onze website: www.hippisch-hattem.nl  

Wedstrijden georganiseerd door “Hippisch Hattem”  

De clubkampioenschappen  

Eind maart/begin april wordt jaarlijks gestreden om de titel “clubkampioen”. Deze wedstrijd 
wordt op ons eigen clubterrein gehouden en is alleen opengesteld voor eigen leden. Dit is 
altijd een hele gezellige dag, waarbij ’s avonds de prijsuitreiking is en de “clubkampioen 
dressuur”, “clubkampioen springen” en “algemeen clubkampioen” zowel voor de pony’s als 
voor de paarden bekend worden gemaakt!  

Het Hippinksterconcours  

Hippisch Hattem organiseert jaarlijks op de zaterdag voor Pinksteren en tweede pinksterdag 
een groot concours op het terrein nabij de Stadslaan in Hattem. Met de opbrengsten van dit 
concours worden de lessen gedurende het hele jaar gesubsidieerd, zodat pony/paardrijden 
voor ieder van onze leden betaalbaar is. Het Pinksterconcours is een groot en feestelijk 
evenement, dat een enorme organisatie vergt. Elk jaar wordt rond deze tijd door het bestuur 
een beroep gedaan op de leden en hun ouders om gedurende enkele uren te helpen bij dit 
concours. Van alle leden wordt medewerking verwacht! Samen lukt het ons ieder jaar weer 
er een succes van te maken en het is nog gezellig ook!  

 
 
 



 
Molecaten Ruiterdag (SGW)  

In oktober organiseert Hippisch Hattem elk jaar de Molecaten Ruiterdag, ook wel “De Cross” 
genoemd. Dit is een samengestelde wedstrijd, waarbij de drie elementen springen, dressuur 
en cross worden gecombineerd. Dit wordt in en rondom landgoed Molecaten georganiseerd. 
Ook bij dit evenement wordt een dagdeel je hulp verwacht.  

 
Activiteiten 
Onze vereniging organiseert ook leuke en leerzame activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld 
oefendressuur, obstakel/schriktraining volgen, een gezamenlijke buitenrit maken, 
enzovoorts. Nieuws daarover is te vinden op de website, in de nieuwsbrief of via de mail.  

Geld verdienen voor de club 
Elk jaar organiseren we een actie om extra geld in te zamelen. Je hoort op tijd wat de actie 
inhoudt en wat er van je verwacht wordt. Alle leden worden geacht hieraan mee te doen.  

Handen uit de mouwen 
Hippisch Hattem is een gezellige, leuke en actieve vereniging. Dat lukt alleen door de leden 
die daaraan zelf hun steentje bijdragen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de 
vereniging kan draaien. Bij het aanmeldingsformulier vind je een blad met voorbeelden van 
taken waarvoor we extra handen kunnen gebruiken. Ook ouders van ponyleden zijn van 
harte welkom bij één of meer onderdelen!  

Als je nog vragen hebt of je wilt aanvullende informatie: neem gerust contact op!  

Met vriendelijke groet van het bestuur van Hippisch Hattem 

 

 


