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Theo Hoogland

Van: Hippisch Trainings Centrum, Secretariaat, Marianne Bresser [secretariaat@htc-
nederland.nl]

Verzonden: donderdag 23 november 2017 21:20
Aan: webmaster.htc.nederland@gmail.com
Onderwerp: HTC Nieuwsbrief November'17

Ga hier naar de webversie.  
 

 

   
 Nieuwsbrief November 2017  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Nu de meeste HTC-lessen zijn begonnen, wordt het tijd 
voor een eerste Nieuwsbrief. 
 
Voor het bestuur begon het nieuwe HTC-jaar nogal 
turbulent, omdat we plotseling een nieuwe springinstructeur 
en -locatie in regio Oost moesten vinden. 
 
Gelukkig hebben we op tijd Anne-Liza Makkinga bereid 
gevonden om HTC-instructeur in deze regio te worden. 
Dinsdag 21 november heeft zij haar eerste HTC-lessen 
gegeven bij Stal De Lourenshoeve in Den Ham. We 
wensen haar en haar pupillen een goede start en een 
succesvol jaar toe. 
 
Ook in regio Noordwest konden we een nieuwe instructeur 
verwelkomen: Astrid Langenberg begeleidt in 
Noordbeemster de dressuurtalenten. 
 
Voor het eerst hebben we nu ook een springlocatie in regio 
Zuidwest: Jeroen Heijmans is de HTC-instructeur vanuit 
zijn stal in Bodegraven. Hierdoor hebben we nu een totale 
dekking door heel Nederland. 
 
Zowel Astrid, als Jeroen zijn hun HTC-seizoen begonnen 
met een behoorlijk aantal deelnemers. 
 
Voor alle instructeurs  en hun talenten hopen we op een 
mooi  jaar met  veel sportieve successen.  
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Ondersteuning 
De HTC-Website en de -Facebookpagina gaan dit jaar 
fulltime onderhouden worden door Theo Hoogland. Op 
beide zal hij zoveel mogelijk alle nieuws en uitslagen 
publiceren. 
 
Stuur hem dan ook regelmatig jullie wedstrijdresultaten en 
nieuwtjes op paardensportgebied, zodat we met elkaar 
kunnen genieten van wat jullie zoal meemaken en van jullie 
de vorderingen.  Uitslagen en foto's  kan je sturen naar: 
webmaster.htc.nederland@gmail.com.  
  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

Scholenbrieven 
De scholenbrieven zijn inmiddels verzonden. 
Van een aantal deelnemers hebben we nog niet de juiste gegevens ontvangen. Willen 
jullie deze zo snel mogelijk naar het secretariaat sturen: secretariaat@htc-nederland.nl? 
De ontbrekende informatie betreft meestal de namen en mailadressen van de directeur  
en de mentor van de school. 
 
Hebben jullie de scholenbrief niet ontvangen, dan zijn de schoolgegevens niet of niet 
correct doorgegeven. 
 
Ook zijn er een paar deelnemers die het inschrijfformulier seizoen 2017-2018 nog moeten 
invullen: klik hier om dat alsnog te regelen. 
 
Ook hiervoor geldt dat de scholenbrief niet kan worden verzonden als er geen gegevens 
bekend zijn. 
 
De procedure op de scholen is dat de leerlingen zelf de aanvraag indienen voor het 
schoolverzuim. 
 
Omdat de scholen dan al informatie van het HTC hebben ontvangen zal dit over het 
algemeen geen problemen geven.  

 

 

   

 

   

 

Nationale IJkmomenten 
De Nationale IJkmomenten worden 
gehouden op donderdag 1 februari 2018 
en woensdag 4 juli 2018. Het is verplicht 
om aan deze dagen deel te nemen. 
 
Beide Nationale IJkmomenten worden 
gehouden op het KNHS Centrum in 
Ermelo. 
 
De gehele HTC Agenda vind je hier.  
  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

      

 

Progressieformulier 
Willen jullie het Progressieformulier hier 
downloaden en op dit formulier de 
belangrijkste wedstrijdresultaten vermelden 
en eventuele (langdurige)ziekte of blessure 
van je pony (paard), waardoor je een tijdje 
geen wedstrijd hebt kunnen rijden? 
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Dit formulier moet aan het einde van het 
seizoen, tijdens het Zomerijkmoment, 
ondertekend door je instructeur, worden 
ingeleverd bij het secretariaat. 
  
Als je meerdere pony's of paarden hebt is 
het, zoals in de voorwaarden staat 
aangegeven, niet toegestaan steeds van 
pony (paard) te wisselen. Bij een blessure 
mag er natuurlijk wel met een vervangende 
pony of paard in de lessen worden 
gereden.  
     

 

   

 

   

 

Winterijkmoment 
Voor iedereen, maar speciaal voor de 
nieuwkomers, nog even een uitleg over het 
Winterijkmoment. 
 
Tijdens het Winterijkmoment worden de 
deelnemers getoetst op hun rijvaardigheid 
en worden ze besproken (bij het springen) 
door alle HTC-springinstructeurs en (bij de 
dressuur) door een jurylid. 
 
Van alle proeven en parcoursen wordt een 
video opgenomen. Voor de (video-
)herkenning moeten de deelnemers een 
wedstrijdnummer op het zadeldekje 
dragen. Dat nummer staat straks op de 
startlijst vóór je naam en starttijd.  
 
De wedstrijdnummers zijn tijdens het 
Winterijkmoment bij het secretariaat te 
verkrijgen voor € 5,-. Deze nummers 
kunnen bij het Zomerijkmoment, of grote 
wedstrijden, ook weer worden gebruikt. Als 
je deze al hebt, neem je die uiteraard zelf 
mee. 
  
De eventers worden tijdens het 
Winterijkmoment ingedeeld bij het 
springen. 
  
Bij het springen wordt, na het parcours, 
met de deelnemer besproken hoe het 
springen van het parcours verliep en wat 
eventuele verbeterpunten zijn, waarna het 
parcours of een gedeelte daarvan 
nogmaals wordt gesprongen. 
  
Bij de dressuur worden, om praktische 
redenen, de proeven met een aantal 

 

   

 

 
Mariska Thijsen ondersteunt het 
secretariaat voor, tijdens en 
na de Nationale IJkmomenten met een 
wedstrijdsecretariaat. 
 
Via Mariska krijgen jullie alle informatie 
over het ijkmoment zelf. 
 
Jullie moeten er voor zorgen dat Mariska 
tijdig (uiterlijk vrijdag 5 januari a.s.) de 
juiste gegevens krijgt voor wat betreft: de 
startgerechtigde klasse, de grootte van je 
pony, of dat je een paard rijdt. Vul dan het 
webformulier in (klik hier). Als je 
startgerechtigde klasse daarna nog 
verandert, geef dit dan zo snel mogelijk 
door aan Mariska (klik hier). 
 
Het invullen van de juiste gegevens 
voorkomt dat we, na publicatie van de 
voorlopige startlijst (ca. een week voor het 
ijkmoment), nog allerlei wijzigingen moeten 
doorvoeren, waardoor je wellicht ongunstig 
met je workshop komt te zitten. 
 
Op het ijkmoment zelf beginnen de eerste 
deelnemers om 9 uur 's ochtends en het 
einde zal rond 7 à 8 uur 's avonds zijn. 
 
Mariska probeert jullie zo voordelig 
mogelijk in te delen, zodat iedereen maar 
een dagdeel aanwezig hoeft te zijn; dat kan 
de ochtend zijn, half ochtend/half middag 
of de middag/begin avond. 
 
De grootte van je pony, of dat je een paard 
rijdt èn de startgerechtigde klasse bepaalt 
de indeling van je dag. 
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deelnemers tegelijk besproken aan de 
hand van de video. 
 
Alle deelnemers krijgen de video's mee 
naar huis, of ze worden meegegeven aan 
de instructeurs voor verspreiding. 
  
Gedurende de dag wordt er in groepen ook 
een workshop gegeven. Tijden hiervan 
vind je straks terug op de (Voorlopige) 
Startlijst.  
   

 
Behalve het rijden moeten de 175 
deelnemers voor de workshop in groepen 
worden ingedeeld en bij de dressuur ook 
nog voor de videobespreking. Dus op tijd 
aanwezig zijn volgens de afgesproken 
tijden is zeer prettig voor het verloop van 
jouw Winterijkmoment. 
 
Iedereen wordt in principe ingedeeld voor 
het Winterijkmoment! Alleen bij 
uitzondering en mét reden kan hiervan 
worden afgeweken.  
     

   

 

   

 

  

 

 

   

 

Stallen bij het Winterijkmoment: 
De KNHS heeft een beperkt aantal stallen 
ter beschikking. Omdat jullie maar een 
dagdeel aanwezig hoeven te zijn, hebben 
jullie wellicht geen stal nodig. Zelf kan je 
wel een beetje inschatten in welk dagdeel 
jullie waarschijnlijk terecht zullen komen. 
Vorig jaar hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk stallen te delen; dat vergt nogal 
wat van ons als organisatie, omdat dit pas 
op het laatst kan worden ingedeeld. 
Degenen die echt van heel ver komen of 
die de hele dag aanwezig moeten zijn 
hebben voorrang. 
 
Voor paarden/pony's die even moeten 
plassen na de reis, is (natuurlijk wel in 
overleg) vast wel even een lege stal te 
vinden. Het is niet de bedoeling dat je 
zomaar een lege stal in gebruik neemt. 
Opgeven mag wel alvast. Toekenning 
geschiedt pas als wij enig zicht hebben op 
de indeling van de dag. 
Dat hangt dus ook af van de correct 
opgegeven informatie over jullie 
startgerechtigde klasse en deelnemende 
paard of pony. 
 
De stallen à € 30,- moeten voor het 
Winterijkmoment aan het HTC zijn betaald, 
door degene die de stal in het begin huurt. 
Bij het delen van de stal is het de 
bedoeling dat jullie ook de kosten delen en 
dat onderling regelen. 
  
Stallen zijn via deze link op te geven(klik 
hier). 
 
Wacht met betalen tot je bericht hebt 
gekregen dat er een stal voor je 
beschikbaar is (en de bijbehorende 
factuur).  
  

 

  

 

 

   

 

De definitieve invulling van het Winterijkmoment wordt in een latere 
Nieuwsbrief bekend gemaakt. 
 
De komende tijd wensen we jullie mooie sportprestaties toe.  
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Colofon: 

Hippisch Trainings Centrum 
Marianne Bresser, afdeling Secretariaat 

Mob. 06-20430851 
www.hippischtrainingscentrum.nl / secretariaat@htc-nederland.nl  

 
Van nieuwsbrief afmelden  

 
   

 


