
     Programma en algemene mededelingen voor het Zomerijkmoment 
           
Bijgaand de voorlopige startlijst voor het Zomerijkmoment op dinsdag 2 juli a.s. 
 
Voor zover mogelijk is rekening gehouden met alle wensen.  
Gezien de complexheid van het programma zal het duidelijk zijn dat we 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 woensdag 26 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 maandagmiddag 1 juli naar alle deelnemers gezonden en op de website 
geplaatst. Kijk die lijsten nog even goed na; er zullen vast wat wijzigingen zijn. Op Facebook wordt 
bericht wanneer de lijst geplaatst is. 

 
Programma Nationaal IJkmoment 2019 
 
 8.30-12.30 uur     trainingen gedurende een half uur  door een andere HTC-instructeur: 
                                 dressuur:  7 ringen op zand.   
      springen:   6 banen; op zand 
              parcours verkennen  
                    
10.00-16.45 uur    workshop: door Johan Hamminga 
Vanaf 12.00 uur  dressuur: training/coaching door Rien van der Schaft (oud-bondscoach senioren) 

en Patrick van der Meer (dressuurruiter, Olympisch kader) gedurende 20 minuten 
in 2 ringen met 2 deelnemers per training. 
Er wordt dus geen proef verreden! 

Vanaf 12.30 uur     springen:  klassiek parcours in de hoofdpiste met schriftelijke en mondelinge  
       beoordeling door Luc Steeghs (bondscoach Junioren).  

Deelnemers springen opnieuw de te verbeteren onderdelen.                                
18.30-19.30 uur     Afsluiting 
 
 
Algemene zaken: 
 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent, net zoals bij een gewone wedstrijd. 
 
Bij aankomst op het KNHS-terrein dienen alle deelnemers zich te melden bij het HTC-secretariaat.  
Het secretariaat zit buiten in de jurywagen, voorbij de Amaliahal en tegenover de hoofdpiste. 
 
Tijdens de trainingen in de ochtend mag je in schone, nette rijkleding rijden. 



In de middag is het wedstrijdtenue verplicht.         
Neem bij slecht weer eventueel vervangende kleding mee.                 

       
Bevestig thuis alvast je deelnemersnummer op je HTC-dekje of aan je hoofdstel. 
Je deelnemersnummer is het nummer dat op de startlijst voor je naam staat.  
 
We hebben geen ringmeesters. Daarom moet je zelf de tijd in de gaten te houden. 
 
In de middag zijn de dressuurruiters ingedeeld op tijd en in een cluster bij de eigen instructeur, zodat 
deze bij de training/coaching aanwezig kan zijn en gezamenlijk met de coaches de eindbeoordeling 
zal bepalen. 
De springruiters springen een klassiek parcours, met begeleiding en aanwijzingen van Luc Steeghs, 
waarbij ook de instructeur aanwezig is voor de eindbeoordeling. 
Bij uitvallers of het sneller afwerken van het parcours in de middag kan er op het schema worden in- 
of uitgelopen. Zorg daarom dat je tijdig informeert of alles op tijd loopt en pas je inrijden daarop aan. 
 
Deelname aan de workshop is verplicht.  
Een getekend deelnamebewijs moet bij het secretariaat worden ingeleverd; waar je (na het volgen 
van alle onderdelen) je kunt afmelden en je een presentje krijgt. 
 
Gedurende de dag maakt Arjen Schilperoord foto’s van het Zomerijkmoment. 
De foto’s zijn na het IJkmoment terug te vinden op zijn website: 
https://www.arjenschilperoordfotografie.nl 
 
Er is 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.  
De deelnemers die de avond tevoren arriveren en dat al bij ons hebben gemeld zijn verzekerd van 
een binnenstal, zodat de paarden de nacht niet alleen staan.  
Er is een beperkt aantal binnenstallen, dus denk er aan om een drink- en waterbak mee te nemen als 
je op 2 juli arriveert. De kans is groot dat je dan de beschikking hebt over een concoursstal. 
Gebruik de stal die je is toegewezen en zet je pony/paard niet zomaar ergens neer. 
 
De beoordelingsformulieren worden in de dagen na het IJkmoment geplaatst op jullie eigen HTC-
Volgplanpagina. Tevens wordt daar bekend gemaakt  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 

https://www.arjenschilperoordfotografie.nl/

