
     Programma en algemene mededelingen voor het Zomerijkmoment 
           
Bijgaand de voorlopige startlijst voor het Zomerijkmoment op woensdag 4 juli a.s. 
 
Voor zover mogelijk is rekening gehouden met jullie wensen.  
Het zal duidelijk zijn dat we bij het springen niet alle klassen en verschillen in hoogtes van pony's en 
paarden door elkaar kunnen plaatsen. 
 
Alleen wijzigingen in pony/paard en of startgerechtigde klassen kunnen tot vrijdag 29 juni worden 
doorgegeven aan Mariska Thijsen: 
 
         htcijkmoment@gmail.com 
 
Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk. 
 (Het mailadres van Mariska geldt alleen voor de startlijst). 
 
De definitieve startlijst wordt jullie uiterlijk dinsdag 3 juli in de loop van de dag toegezonden en 
wordt ook op de website geplaatst. 

 
Programma Nationaal IJkmoment 2018 
 
 8.30-12.30 uur     trainingen gedurende een half uur  door een andere HTC-instructeur: 
                                 dressuur:  7 ringen op zand.   
      springen:   6 banen;  
              parcours verkennen op eigen gelegenheid 
                   eventing : crossles (jullie wel stiften meenemen) 
10.00-16.30 uur    workshop door Jos van der Wal: ‘Het voorbrengen en beoordelen van pony/paard’ 

Vanaf 12.00 uur dressuur: training/coaching gedurende 20 minuten in 2 ringen 
door Rien van der Schaft, bondscoach senioren en bondscoach paradressuur Joyce 
Heuitink (2 deelnemers per training) Er wordt dus geen proef verreden! 
springen: vanaf 12.30 uur klassiek parcours in de hoofdpiste met schriftelijke en 
mondelinge beoordeling door Rob Ehrens, bondscoach senioren.  

                                  eventers:  nemen in de middag deel aan het springprogramma  
18.30-19.30 uur     Afsluiting 
. 

 
Algemene zaken: 
Bij aankomst op het KNHS-terrein  dienen alle deelnemers zicht te melden bij het HTC-secretariaat en 
het door je instructeur getekende Progressieformulier in te leveren. 
Het secretariaat zit buiten in de jurywagen, voorbij de Amaliahal en tegenover de springring. 
 
Tijdens de trainingen in de ochtend kunnen jullie in schone en nette rijkleding rijden. 
In de middag is het wedstrijdtenue verplicht.         
Neem bij eventueel slecht weer vervangende kleding mee.        
Zoal jullie weten is ten aller tijden rijden met cap op het centrum verplicht!                      
 
 



Zorg dat je op tijd aanwezig bent, net zoals op een gewone wedstrijd. 
Bij de training in het ochtendprogramma moeten jullie zelf de tijd in de gaten te houden. 
We hebben dan geen ringmeesters. 
 
In de middag zijn jullie ingedeeld op tijd en in groepen bij de eigen instructeur, zodat zij bij jullie 
training/parcours aanwezig kunnen zijn. 
Bij uitvallers of het sneller afwerken van het parcours in de middag kan er op het schema worden 
in/uitgelopen. Zorg daarom dat je tijdig informeert bij de ringmeester of alles op tijd loopt en pas je 
inrijden daarop aan. 
Als jullie alle onderdelen hebben gevolgd kunnen jullie je afmelden bij het secretariaat en naar huis. 
Neem ook jullie wedstrijdnummers mee en bevestig dit vast op je dekje of aan je hoofdstel. 
Jullie deelnemersnummer (NR op de startlijst voor je naam) is het nummer dat jullie op het dekje 
moeten plaatsen.  
 
Deelname aan de workshop is verplicht. Een door Jos van der Wal getekend deelnamebewijs moet bij 
het secretariaat worden ingeleverd, waarna jullie een presentje krijgen. 
 
Er is dit jaar geen ruitershop aanwezig. 
 
Stallen 
Voor hen die een stal toegewezen hebben gekregen:. 
De stallen bevinden zich tegenover de Amaliahal en Beatrixhal achter de vaste stallen.  
Denk aan het meenemen van een drink- en waterbak. 
Gebruik de stal die je is toegewezen en zet je pony/paard niet zomaar ergens neer. 
 
Omdat iedereen na het doorlopen van alle onderdelen vrij is om naar huis te gaan worden de 
protocollen meegegeven aan de instructeurs, zodat zij jullie zo snel mogelijk kunnen laten weten  of 
jullie door zijn naar het volgende HTC-seizoen.   
 
Wij duimen voor mooi weer en hopen dat het Zomerijkmoment voor iedereen een prachtige dag 
wordt. 
 
Vriendelijke groet, 
Mariska en Marianne 


