
 
 

Aan alle deelnemers van het HTC  Zomerijkmoment en hun begeleiders, 

 

LET OP DE BERICHTGEVING RONDOM VOORGENOMEN ACTIES VAN DE BOEREN OP WOENSDAG 7 

JULI AS.  

 

De definitieve startlijst wordt vanavond geplaatst op de website: Hippisch training Centrum: 

https://www.hippischtrainingscentrum.nl/nationale-zomer-ijkmoment     

de link naar de startlijsten komt ook op de Facebookpagina. 

Hier vind je ook een link naar het formulier voor de gezondheidscheck. 

 

De definitieve startlijst wordt dus niet toegestuurd per mail. 

Kijk de lijsten goed na; er zijn behoorlijk wat wijzigingen. 

Bij dressuur zijn in de morgen maar 5 instructieringen in plaats van 6. 

 

Nogmaals de 'zakelijke' mededelingen:  

 

Denk aan het invullen van de Gezondheidscheck 
De gezondheidscheck van elke deelnemer en begeleider(s) moet bij aankomst worden ingeleverd bij 

het secretariaat, jullie krijgen dan ook een HTC presentje.   

 

Zonder ingevulde formulieren kan er niet worden deelgenomen aan het Zomerijkmoment. 

We vinken dit af!!! 

 

Hoewel de Covid-regels zijn versoepeld moeten we ons nog steeds aan de volgende regels houden: 

1,5 meter afstand tussen volwassenen (18+), die niet een gezin vormen,  en vaak handen wassen. 

 

Wel mogen er nu toeschouwers aanwezig zijn!  

 

Het IJkmoment  

Zorg dat je op tijd aanwezig bent, net zoals op een gewone wedstrijd. 

 

Het secretariaat zit buiten in de jurywagen, voorbij de Amaliahal en tegenover de springring. 

 

Nieuwe HTC deelnemers kunnen op het wedstrijdsecretariaat een HTC pin komen ophalen. 

 

Tijdens de trainingen in de ochtend kunnen jullie in schone en nette rijkleding rijden; voor het 

middagprogramma is het wedstrijdtenue verplicht en zijn de manen van de pony’s/paarden 

ingevlochten.  

Alle rijbanen liggen op zand. 

 

Denk er aan jullie wedstrijdnummers thuis vast op de linkerkant van je wedstrijdsjabrak te spelden. 

(Er zijn geen HTC-dekjes: foutje van mij � ; eenmalig heeft een (deelnemer)sponsor een jaar dekjes 

geschonken).  

Jullie deelnemersnummer  (NR op de startlijst voor je naam) is het nummer dat jullie op het dekje 

moeten plaatsen.  



Voor hen die nog geen wedstrijdnummer hebben, deze zijn à € 5,- kopen bij het secretariaat.  

 

Er zijn geen ringmeesters. Jullie dienen zelf de tijd in de gaten te houden.  

Wel zouden we het fijn vinden als ouders een handje willen toesteken, bijvoorbeeld bij en in de 

springring, het rondbrengen van koffie/thee voor de coaches en instructeurs of het ophalen van 

protocollen.  

U kunt zich daarvoor aanmelden bij de webmaster Theo Hoogland  

 

In de middag zijn jullie ingedeeld op tijd; bij uitvallers of door het sneller afwerken van de training of 

het parcours kan er op het schema worden in- of uitgelopen.  

 

Deelname aan het HTC-Zomerijkmoment is op eigen risico: 

‘Het bestuur van de stichting HTC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan 

de deelnemer en/of de begeleiders en/of het paard/pony en/of materieel gedurende de deelname 

aan activiteiten van het HTC noch daarna noch daarvoor’ (punt 4 algemene voorwaarden voor 

deelname aan het HTC). 

 

EHBO-Ermelo is woensdag aanwezig op het terrein.  

Het secretariaat en/of de instructeurs kunnen de EHBO-ers oproepen. 

 

We hopen dat het  Zomerijkmoment voor iedereen een prachtige dag wordt. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Marianne 

 


