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Theo Hoogland

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

Verzonden: donderdag 20 december 2018 12:45
Aan: webmaster.htc.nederland@gmail.com
Onderwerp: HTC Nieuwsbrief December'18

Ga hier naar de webversie.  
 

 

   
 

Nieuwsbrief December 2018 
Nationale Winter IJkmoment '18-'19  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

Het HTC heeft, samen met CatchYourTalent, Primeval en 
andere sponsoren voor Sinterklaas gespeeld i.v.m. het 
Welkomstpakket dat iedereen ontvangen heeft. 
Een mooie geste in de donkere dagen voor de Kerstdagen. 
Hopelijk gaat iedereen ook lekker op wedstrijd met het 
dekje, de wedstrijd-pin, de pet en de dopper. 
  
Scholenbrieven 
De scholenbrieven zijn verzonden en van veel scholen is 
ook antwoord ontvangen. 
Wie nog geen scholenbrief heeft ontvangen, heeft ons niet, 
of niet de juiste gegevens toegestuurd. 
Zorg er voor dat wij zo snel mogelijk de juiste gegevens 
van jullie mentor en directeur (met correct mailadres) 
ontvangen, zodat we alsnog een scholenbrief kunnen 
verzenden en jullie toch nog op tijd vrij kunnen vragen voor 
het Winterijkmoment. Als je geen onderwijs volgt, dan 
ontvang je uiteraard geen brief. 
 
In de scholenbrieven leggen we uit wat het HTC doet en 
vragen we de school medewerking te verlenen i.v.m. 
vrijstelling van de lessen voor de beide Nationale 
IJkmomenten. De datum voor het Winter- en 
Zomerijkmoment staan ook vermeld in de brief. 
Het Winterijkmoment is op 23 januari 2019 en het 
Zomerijkmoment is op dinsdag 2 juli 2019. 
Deze datum is anders dan in de scholenbrief staat. Willen 
jullie je school van de juiste datum op de hoogte stellen?? 
Jullie moeten zelf bij jullie schooldirectie vrij vragen voor 
beide data. 
Mochten de ijkmomenten in een proefweek of eindtoets 
vallen; informeer dan bij school of er een mogelijkheid is de 
toets een andere dag te doen of vroeg in de morgen van 
het IJkmoment. Als het mogelijk is zijn veel scholen bereid 
om de toets naar een inhaaldag over te zetten. Informeer 
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tijdig bij je mentor of directeur. En informeer ons daar ook 
over  zodat we je deelname kunnen inpassen aan de tijd 
waarop je in Ermelo aanwezig kunt zijn. Deze zaken 
moeten voor 1 januari doorgegeven zijn.  
     

 
   

 

Nationale IJkmomenten 
Alle HTC-deelnemers zijn verplicht om aan de Nationale 
IJkmomenten deel te nemen, 
zodat we aan het einde van het seizoen, mèt de 2 
Regionale IJkmomenten en het HTC-Volgplan 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. 
  
Omdat iedereen aan het Winterijkmoment moet 
deelnemen, worden jullie allemaal door het 
wedstrijdsecretariaat (Mariska Thijsen) ingedeeld. Als het 
goed is hebben jullie regelmatig jullie vorderingen 
doorgegeven via het HTC-Volgplan, zodat wij kunnen zien 
en bijhouden wat jullie startgerechtigde klasse is. Heb je dit 
nog niet gedaan, doe dit dan zo snel mogelijk; anders 
kunnen we je niet indelen voor het Winterijkmoment. Theo 
Hoogland, onze webmaster zal op het Winterijkmoment op 
nader te bepalen tijd(en) voor wie dat nodig heeft uitleg 
geven over het HTC-Volgplan. Ook wijziging van 
pony/paard moet worden doorgegeven. Alle wijzigingen 
moeten voor 1 januari doorgegeven zijn.  
  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

Wedstrijdresultaten 
Heb je je wedstrijdresultaten van de laatste tijd nog niet doorgegeven, doe dat dan alsnog. 
Wedstrijdresultaten Dressuur: https://www.hippischtrainingscentrum.nl/wedstrijdresultaat-
dressuur 
Wedstrijdresultaten Springen: https://www.hippischtrainingscentrum.nl/wedstrijdresultaat-
springen 
  
Het is de bedoeling dat jullie tijdens de IJkmomenten in wedstrijdtenue rijden, mèt het 
HTC-dekje èn de HTC-pin. De pony's/paarden moeten zijn ingevlochten. 
De dressuurdeelnemers rijden een HTC-proef, die gepubliceerd wordt op de website. 
Ruiters/Amazones die nu nog in de B-dressuur rijden, zullen op het Winterijkmoment de 
HTC L-dressuurproef rijden, evenals de L1 en L2 dressuurders. Er wordt dus geen 
onderscheid gemaakt tussen L1 en L2! Oefen deze HTC-proef van te voren. Uiteraard 
regel je ook zelf een voorlezer. 
Het is heel belangrijk dat we op de hoogte zijn van jullie juiste startgerechtigde klasse. Op 
1 januari bepalen we jullie startgerechtigdheid en die kan daarna niet aangepast worden. 
  
Het springen wordt de hele dag door in de Amaliahal gehouden, daarom is er geen 
parcourslopen. 
Kijk van te voren hoe het parcours loopt en volg de aanwijzingen van de instructeurs op. 
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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.  

 

   

 

   

 

HTC Dressuurproeven 
Klasse L 
Klasse M1 
Klasse M2 
Klasse Z1 
Klasse Z2 (paarden) 
Klasse Z2 (pony’s)  
  

 

 

   

 

  

 

  

 

 

   

 

   

 

  

 

 

   

 

Wedstrijdnummer 
Voor de (video- en jury)herkenning moeten 
de deelnemers een wedstrijdnummer op 
het zadeldekje dragen. Dat nummer staat 
straks op de startlijst vóór je naam en 
starttijd. Let op! Deze is anders dan je 
KNHS-startnummer! 
De wedstrijdnummers zijn bij het 
secretariaat te verkrijgen voor € 5,-. Deze 
nummers kunnen bij het Zomerijkmoment 
ook weer worden gebruikt. 
  
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. Video is 
naderhand bij het secretariaat op te halen. 
Protocollen zijn, binnen een week, op de 
persoonlijke webpagina terug te vinden. 
  
Bij de dressuur worden 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. 
Protocollen zijn, binnen een week, op de 
persoonlijke webpagina terug te vinden.  
  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

Workshop 
Op dit moment wordt er nog druk 

 

   

 

Vrijwilligers 
Organisaties als de onze èn evenementen 
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gesleuteld aan de workshop. Daarom 
kunnen we er nog niet veel over vertellen. 
Het tijdstip waarop je de workshop moet 
volgen, zie je in januari op de (voorlopige) 
startlijst. Deelname hieraan is verplicht. 
  
Startlijsten en informatie over de dag 
krijgen jullie via het 
Wedstrijdsecretariaat van Mariska 
Thijsen. Deze verschijnen ook via de 
webpagina 
www.hippischtrainingscentrum.nl/nwij 
en de Facebookpagina van het Hippisch 
Trainingscentrum Nederland.  
   

als het Winter- en Zomerijkmoment kunnen 
niet zonder vrijwilligers. Leerlingen van het 
MBO Terra Meppel, afdeling Assen zullen 
assisteren als vrijwilligers tijdens het 
Winterijkmoment 2019. Zij zullen vele 
zaken uit onze (lees: HTC-Bestuur en 
Wedstrijdsecretariaat) handen nemen. 
 
Mocht je als ouder nog wat willen 
betekenen voor ons tijdens het evenement, 
laat het ons dan weten welke tijdsperiode 
je wat kan doen.  
   

  

   

 

   

 

  

 

 

   

 

Stallen bij het Winterijkmoment 
De KNHS heeft 48 stallen ter beschikking; 
alle stallen bevinden zich in de 
stalgebouwen. Er zijn dus geen 
concoursstallen meer. 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.  
  

 

  

 

 

   

 

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 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 het deelnemende paard of pony. 
De stallen à € 30,- moeten voor het Winterijkmoment aan het HTC zijn betaald, door 
degene die de stal in het begin huurt. Bij het delen van de stal is het de bedoeling dat jullie 
de kosten delen en dat onderling regelen. 
Wacht met betalen tot je bericht hebt gekregen dat er een stal voor je beschikbaar is. 
 
Stallen zijn via de link op de website op te geven: 
https://www.hippischtrainingscentrum.nl/stallen-nwij 
  
Eventuele aankomst op 22 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 2019 
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  

 
   

 


