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Theo Hoogland

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

Verzonden: donderdag 21 december 2017 20:36
Aan: webmaster.htc.nederland@gmail.com
Onderwerp: HTC Nieuwsbrief December'17

Ga hier naar de webversie.  
 

 

   
 

Nieuwsbrief December 2017 
Nationale Winter IJkmoment '17-'18  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Nu het jaar ten einde loopt, komt ook donderdag 1 februari 
2018, dichterbij; de dag waarop we bij het KNHS-centrum 
in Ermelo ons Winterijkmoment houden. Daarom is het 
goed nog even alles op een rijtje te zetten voor die dag. 
  
Alle HTC-deelnemers zijn verplicht om aan de Nationale 
IJkmomenten zijn deel te nemen, zodat we aan het einde 
van het seizoen, mèt de 2 Regionale IJkmomenten, een 
goed beeld kunnen krijgen van jullie sportieve vorderingen 
gedurende dit HTC-seizoen en jullie eventueel volgend jaar 
weer kunnen deelnemen aan het HTC. 
Alleen in speciale gevallen kan van deze verplichting 
worden afgeweken. Uiteraard moet je dat aan het 
secretariaat doorgeven mèt de reden waarom je niet kunt 
deelnemen. 
  
Jullie scholen hebben in de afgelopen maand een brief 
ontvangen met uitleg over het HTC. In die brief zijn ook de 
data van de IJkmomenten aangekondigd. Jullie moeten zelf 
wel de vrijstelling voor die dag aanvragen bij de 
schooldirectie. De meeste scholen zijn blij verrast door de 
brief en zijn zeker trots op hun leerling. Enkele scholen 
hebben gemeld dat er in de week van, met name het 
Zomerijkmoment, eindtoetsen zijn. Als het mogelijk is zijn 
scholen bereid om de toets naar een inhaaldag over te 
zetten. Informeer daar naar bij je mentor of directeur.  
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Omdat iedereen aan het Winterijkmoment moet 
deelnemen, worden jullie allemaal door het 
wedstrijdsecretariaat (Mariska Thijsen) ingedeeld. Het 
deelnameformulier op de website voor het Winterijkmoment 
hoeft dus alléén te worden ingevuld als er wijzigingen 
zijn met betrekking tot je pony/paard of je 
startgerechtigde klasse. Als er wijzigingen zijn, geef deze 
dan zo snel mogelijk door aan Mariska via: 
  
hippischtrainingscentrum.nl/nwij 
  
Dit 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.  
  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

Het is de bedoeling dat jullie tijdens de IJkmomenten in wedstrijdtenue rijden en dat de 
pony's/paarden zijn ingevlochten. De dressuurdeelnemers rijden de 1e proef van de 
maand februari. Omdat het springen de hele dag door in de Amaliahal wordt gehouden is 
er geen parcourslopen. Kijk van te voren hoe het parcours loopt en volg de aanwijzingen 
van de HTC-instructeurs op.  

 

 

   

 

   

 

Dressuurproeven Februari 
Klasse B – Proef 3           
Klasse L1 – Proef 7          
Klasse L2 – Proef 11       
Klasse M1 – Proef 15     
Klasse M2 – Proef 19     
Klasse Z1 – Proef 23       
Klasse Z2 (paarden) – Proef 27 
Klasse Z2 (pony’s) – Proef 90     
Klasse ZZ-Licht (paarden) – Proef 31  
  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

      

 

Nog even ter herinnering: 
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 bij het secretariaat 
te verkrijgen voor € 5,-. Deze nummers 
kunnen bij het Zomerijkmoment ook weer 
worden gebruikt (of bij andere grote 
wedstrijden). 
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De eventers sluiten tijdens het 
Winterijkmoment aan 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 
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.  
   

  

 

   

 

   

 

Het ijkmoment begint 's morgens op tijd en 
het einde van de dag zal rond 19.00 à 
20.00 uur 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. 
Berber van den Berg, van het Ecoteam in 
Heerenveen, verzorgd een workshop. 
Deelname hieraan is eveneens verplicht. 
  
Informatie over de wedstrijddag wordt: 
Informatie over de dagindeling van het 
Winterijkmoment krijgen jullie via het 
wedstrijdsecretariaat van Mariska 

 

   

 

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 
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Thijsen.  
   

zomaar een lege stal in gebruik neemt. 
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 
(middels factuur), 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. 
Wacht met betalen tot je bericht hebt 
gekregen dat er een stal voor je 
beschikbaar is en je de factuur ontvangen 
hebt. 
Stallen zijn via de link op de website op te 
geven: 
hippischtrainingscentrum.nl/stallen-nwij  
     

   

 

   

 

  

 

 

   

 

Eventuele aankomst op 31 januari: 
Degenen die al zeker weten dat ze de 
avond tevoren in Ermelo aankomen 
worden verzocht dit door te geven aan 
Marianne Bresser-Derksen:               
secretariaat@htc-nederland.nl  
  

 

 

 

 

 

   

 

We wensen jullie Fijne Kerstdagen en een gelukkig en succesvol paardensportjaar 2018 
toe! 
  
Bestuur HTC-Nederland  

 

 

 
Colofon: 

Hippisch Trainings Centrum 
Marianne Bresser, afdeling Secretariaat 

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

 
Van nieuwsbrief afmelden  

 
   

 


