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Theo Hoogland

Van: Secretariaat Hippisch Trainings Centrum [secretariaat@htc-nederland.nl]
Verzonden: maandag 4 juni 2018 20:00
Aan: webmaster.htc.nederland@gmail.com
Onderwerp: Nieuwsbrief Zomerijkmoment 2018

Ga hier naar de webversie.  
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Na het buitengewoon koude einde van het indoorseizoen, kunnen we nu al een paar 
weken genieten van een mooi en warm outdoorwedstrijdseizoen. De schriftelijk examens 
zijn inmiddels achter de rug en er wacht voor de eindexamenkandidaten nog een 
spannende tijd. Heel veel succes voor iedereen, zowel voor de examenkandidaten, als 
voor hen die nog blokken voor de overgangstoetsen. De HTC-lessen van dit seizoen zijn 
(bijna) afgelopen. Over een maand volgt het Zomerijkmoment.  
  
Zomerijkmoment 
Het Zomerijkmoment wordt, zoals bekend, op woensdag 4 juli a.s. bij het KNHS-centrum 
gehouden. Het programma is nog niet helemaal definitief vastgesteld; we proberen jullie 
weer een mooi dagprogramma te kunnen bieden. 
  
In de ochtend worden jullie in kleine groepjes ingedeeld om les te krijgen van een andere 
HTC-trainer. In de middag zal het springparcours weer beoordeeld worden door 
Bondscoach Rob Ehrens. Bij de dressuur heeft Rien van der Schaft (Bondscoach 
Dressuur) toegezegd de deelnemers te komen coachen. 
Bij de dressuur wordt een verkorte proef verreden met alle voorkomende onderdelen van 
je klasse; zodat de coach een duidelijk beeld krijgt van jullie rijvaardigheden en jullie 
vervolgens aanwijzingen kan geven om bepaalde onderdelen nogmaals uit te voeren. 
  
Zodra het definitieve programma bekend is, krijgen jullie daarover bericht. 
  
Zoals ook gebruikelijk bij een wedstrijd, worden jullie geacht een uur voor je eerste 
onderdeel aanwezig te zijn. Als het hele programma is afgewerkt kunnen jullie weer naar 
huis of nog gezellig de verrichtingen van anderen blijven bekijken. 
 
Omdat het Zomerijkmoment, net zoals het Winterijkmoment een verplicht onderdeel van 
het HTC-programma is, gaan we er van uit dat jullie allemaal aanwezig zijn. Alleen als er 
wijzigingen zijn in jullie startgerechtigde klasse of als jullie inmiddels met een ander paard 
of pony aan de HTC-lessen deelnemen verzoeken we jullie dit te melden bij Mariska 
Thijsen, die het wedstrijdsecretariaat verzorgt. Het is trouwens wel de bedoeling dat jullie 
aan het Zomerijkmoment deelnemen met het paard of de pony waarmee jullie de HTC-
lessen volgen.   
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Stallen 
 
De door de KNHS beschikbaar gestelde 
stallen zullen waarschijnlijk niet aan de 
vraag kunnen voldoen. 
 
Daarom verzoeken we jullie, alleen in het 
geval dat jullie werkelijk een stal nodig 
hebben, er één aan te vragen. 
 
Deelnemers die echt van ver komen èn 
deelnemers die de avond tevoren arriveren 
krijgen voorrang. 
 
Opgave daarvoor naar: 
secretariaat@htc-nederland.nl  
 
  

 

 

 

 

 
Wijzigingen 
 
Alleen gewijzigde gegevens vóór vrijdag 8 
juni sturen naar  het wedstrijdsecretariaat 
van Mariska Thijsen: 
htcijkmoment@gmail.com 
 
Het tijdig doorgeven van je gegevens 
voorkomt onnodige wijzigingen na 
bekendmaking van de voorlopige startlijst. 
 
Laat het Mariska gelijk ook weten als jullie 
speciale wensen hebben. Indien mogelijk,  
zal daarmee rekening worden gehouden. 
 
Ook als je na 8 juni nog naar een volgende 
klasse overgaat, geef dit dan zo snel 
mogelijk door aan Mariska.  
 
  

 

   

   

 

Willen degenen die i.v.m. (her) examens geen toestemming van hun school krijgen om 
aan het Zomerijkmoment deel te nemen dit ook tijdig bij Mariska melden? 
 
Nogmaals wensen we iedereen veel succes met de laatste loodjes van jullie opleidingen 
en natuurlijk wensen we ook iedereen een mooie en sportieve zomer toe. 
 
Bestuur HTC  

 

 

 
Colofon: 

Secretariaat Hippisch Trainings Centrum 
Marianne Bresser 

Van nieuwsbrief afmelden  

 
   

 


