
 
 
 
 
 
 
Aan alle deelnemers van het HTC Winterijkmoment en hun begeleiders, 
 
Bijgaand de voorlopige startlijst voor het Winterijkmoment van woensdag 22 januari a.s. bij de KNHS, 
De Beek 125 in Ermelo 
 
Wijzigingen in pony/paard en of startgerechtigde klassen kunnen tot vrijdag 17 januari worden 
doorgegeven aan Mariska Thijsen:         
         htcijkmoment@gmail.com 
                                                   Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk. 
 
De definitieve startlijst wordt jullie uiterlijk dinsdagmorgen 21 januari toegezonden. 
De definitieve startlijst wordt ook op de website geplaatst en op de FB-pagina komt een verwijzing 
naar de website. 
 
Voor een goed verloop van de dag nog even wat 'zakelijke' mededelingen:  
 
Zoals bij een gewone wedstrijd worden jullie geacht een uur voor de start aanwezig te zijn. 
Er wordt gereden in wedstrijdtenue en de pony's/paarden zijn ingevlochten. 
Jullie zijn ingedeeld op tijd, maar bij uitvallers of het sneller afwerken van de proeven of het parcours 
kan er op het schema worden in/uitgelopen. Zorg daarom dat je op tijd informeert bij de ringmeester 
of alles op tijd loopt en wees tijdig aanwezig bij het inrijden. 
We hebben weer een overvol programma dat strak is ingedeeld, waardoor er geen tijd is om uit te 
lopen!!!  
De dressuur wordt verreden in de Beatrixhal. Het springparcours staat in de Amaliahal (de hal naast 
de Brasserie). 

De dressuurproef die wordt verreden is een verkorte HTC-proef.  
De proeven zijn te vinden op de website: https://www.hippischtrainingscentrum.nl/nwij 
In de loop van volgende week wordt er nog een ‘vergrote’ versie van de proeven op de website 
gepubliceerd t.b.v. de voorlezers. 
 
In het begin van de ochtend hebben we de beschikking over deze twee KNHS-hallen, waardoor  
's ochtends het inrijden voor de dressuur en het springen in de Amaliahal plaatsvindt (bij goed weer 
kan ook van de buitenpiste gebruik gemaakt worden om in te rijden). De dressuurdeelnemers 
kunnen een half uur voor hun proef in de Beatrixhal voor de wedstrijdring verder inrijden.  
In de loop van de ochtend kunnen we ook gebruik maken van de KWPN-hal: de Willem-
Alexanderhal, zodat de dressuurdeelnemers daar kunnen inrijden. Zodra de hal beschikbaar is wordt 
dit gemeld via de ringmeester. 
 
De springinstructeurs staan in de springring (in de Amaliahal) en beoordelen de deelnemers van hun 
collega. 

https://www.hippischtrainingscentrum.nl/nwij


De dressuur is zo ingedeeld dat de instructeur zowel bij de proef als de videobespreking aanwezig 
kan zijn. De instructeur kan jullie zien rijden in een wedstrijdsituatie èn dat gekoppeld aan het 
oordeel van de jury tijdens de videobespreking.  
 
Zowel de springdeelnemers als de dressuurders moeten zelfstandig inrijden!  
Er is geen parcours lopen; kijk voordat je gaat inrijden even hoe het parcours verreden wordt. 
 
Het Winterijkmoment is geen wedstrijd, maar een testoefening. Bekijk rustig met de instructeur die 
je begeleidt het parcours en volg zijn/haar aanwijzingen op. 
 
Bij aankomst op het KNHS-terrein dienen alle deelnemers zich te melden bij het HTC-secretariaat. 
Het HTC-secretariaat bevindt zich boven de Brasserie, die uitkijkt op de Amaliahal (waar het 
springparcours staat).  
 
Degenen die nog niet beschikken over wedstrijdnummers kunnen deze kopen bij het secretariaat 
voor € 5,-. In principe hebben we alleen wedstrijdnummers en veiligheidsspelden voor de nieuwe 
deelnemers van dit seizoen! 
Jullie deelnemersnummer (het nummer op de startlijst voor je naam) is het nummer dat jullie op het  
dekje moeten plaatsen (dit is van belang om de juiste video bij de juiste ruiter/amazone te vinden). 
Neem voor bevestiging goede veiligheidsspelden mee. 
 
De nabespreking van de dressuurproeven vindt plaats in zaal Totilas, boven de Brasserie. 
 
Marcia Dominicus  (sportpsychologe) zal de workshop  voor jullie verzorgen die gaat over het 
omgaan met wedstrijdspanning die wordt gecreëerd door je omgeving. Zie bijgaande poster. 
 
Deelname aan de workshop is verplicht. Er ligt een presentielijst bij Marcia die getekend moet 
worden. De workshop wordt gegeven in zaal Zenith, boven de Brasserie. 
 
Als jullie alle onderdelen hebben gevolgd mogen jullie weer naar huis. De video's worden na de 
dressuurbespreking aan de deelnemers meegegeven; ook voor de springdeelnemers proberen we 
deze tijdig beschikbaar te hebben.  
De protocollen worden, na te zijn gescand, op de persoonlijke webpagina geplaatst. 
 
Stallen 
Alle stallen zijn inmiddels verdeeld! 
Er staan nog deelnemers op de wachtlijst. 
 
 
Wij hebben er zin in! 
Tot 22 januari!!! 

 

Mariska en Marianne 

 


