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Betreft:  Selectie van uw leerling Lynn Hutten voor het Hippisch Trainings Centrum Nederland (HTC) 
 

 

Geachte mevrouw Lemstra, 

Een van uw leerlingen, Lynn Hutten, klas Ap2b3, is geselecteerd voor het Hippisch Trainings Centrum 

Nederland. Met deze brief willen wij u graag informeren over wat deze selectie kan betekenen. 

 

Wat is het HTC 

Het HTC is een stichting die zich bezig houdt met de begeleiding van jonge hippische talenten en 

heeft als belangrijkste doel een brug te zijn tussen de brede basissport en de topsport. In de bijlage 

treft u een uitgebreide toelichting over het HTC.  

 
Begeleiding van HTC-talenten 

De HTC deelnemers zijn geselecteerd uit een grote groep amazones en ruiters. Zij zijn 

bovengemiddeld getalenteerd en zijn gedreven en intensief met hun sport bezig. Zij rijden regelmatig 

wedstrijden, dit tot op hoog niveau, zowel nationaal als internationaal. Het HTC begeleidt circa 180 

deelnemers in de leeftijd van 10-21 jaar vanuit 7 regio’s in Nederland.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Afstemming school en sport 

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het HTC is dat de schoolresultaten niet mogen lijden 
onder de intensieve sportbeoefening. Wij hechten er veel waarde aan dat de HTC-deelnemers een 
goede planning maken voor school én sport, en proberen waar mogelijk trainingen en wedstrijden op 
studieprogramma’s af te stemmen.  

U begrijpt dat dit, doordat de 7 HTC regio’s door Nederland verspreid zijn, soms een lastige opgave is. 
Het kan hierdoor toch voorkomen dat uw leerling vrijstelling voor een aantal lessen aan u moet vragen 
doordat wedstrijden of HTC-activiteiten onder schooltijd plaatsvinden. Tenzij schoolactiviteiten en 
behaalde schoolresultaten dit niet toelaten vragen wij u vriendelijk om uw medewerking hierin.  

In 2020 zijn de 2 Nationale IJkmomenten op de terreinen van de KNHS (de Hippische Sportbond) 
vastgesteld en toegekend op woensdag 22 januari (Winterijkmoment) en op woensdag 1 juli 
(Zomerijkmoment).    
Mocht voor deze data onverhoopt een wijziging komen, dan krijgt u daarover bericht van uw leerling.  
Wij verzoeken u uw leerling op beide dagen toestemming te verlenen om aan deze ijkmomenten deel 
te kunnen nemen.  
 

Contact tussen u en het HTC 

Meestal gaan school en sport met de juiste planning goed samen, maar soms lukt dit helaas niet. Wij 

kijken dan met de HTC-deelnemer of een ouder, welke oplossingen vanuit HTC mogelijk zijn, en 

vervolgens wat haalbaar en verstandig is voor de betreffende leerling. Het kan zijn dat het HTC of een 

ouder van de deelnemer vervolgens contact met u opneemt om bijvoorbeeld het schoolprogramma, 

training en wedstrijden beter op elkaar af te stemmen, maar het kan ook om andere zaken gaan. 

Wij hebben van Lynn Hutten begrepen dat de mentor het aanspreekpunt is voor deze leerling en dus 

ook voor het HTC. Graag horen wij of dit klopt en of onderstaande gegevens juist zijn: 

  Mentor: Mevr. M. Gerritsen 

  E-mailadres: m.gerritsen@carmelcollegesalland.nl 
 
Ook willen wij, indien nodig, contact met uw school onderhouden en vragen of u akkoord gaat met 

deze werkwijze. Mogen we u vragen om ons daarover te antwoorden en een reactie per e-mail te 

sturen aan secretariaat@hippischtrainingscentrum.nl? 

 

Als u een vraag aan het HTC hebt, dan verzoeken wij u om een e-mail te zenden naar bovengenoemd 

e-mailadres, wij zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.  

Met vriendelijke groet, 

 

Marianne Bresser-Derksen 

Secretaris Stichting HTC Nederland 



 

 

 
 
 
 

 

HIPPISCH TRAININGS CENTRUM NEDERLAND 
  KWEEKVIJVER VOOR JONG HIPPISCH TALENT 

 

 

Talentontwikkeling 

Nederland beschikt over veel sporttalent. Veel talentvolle jongeren beoefenen met veel plezier en 

ambitie de paardensport. De weg naar de top is echter lang en bevat veel obstakels. Veel jongeren 

beschikken niet over goede begeleiding en trainingsfaciliteiten of de combinatie van studie en sport 

zorgt voor problemen. Daarom is in 2002 de stichting Hippisch Talenten Centrum Nederland HTC, 

(nu Hippisch Trainings Centrum genaamd) opgericht, na uitgebreid overleg met de sportbond KNHS, 

trainers, verenigingen en ouders.  

 

Het HTC helpt dressuur- en springtalenten in de paardensport hogerop te komen. Potentiële talenten 

in de leeftijd van ±10 tot 21 jaar kunnen zich jaarlijks selecteren voor dit programma. Het 

onderscheidende van dit talentenplan is dat het regionaal te werk gaat en zich richt op de basissport 

en van daaruit de doorstroming naar het A en B kader wil stimuleren. Dit doet het HTC door regionaal 

tweewekelijks technische en wedstrijdgerichte training en begeleiding en mentale coaching te bieden. 

 
Kweekvijver voor topsport 

Het HTC wil een kweekvijver creëren om zo de continuïteit van de hippische topsport in Nederland te 

waarborgen. Dit doet HTC door (aankomend) hippisch talent te selecteren, te trainen en te begeleiden 

bij hun maatschappelijke loopbaan tijdens de actieve hippische carrière.   

Om de missie van het HTC de kweekvijver voor de hippische topsport zijn, te bereiken zijn de 
volgende doelen gesteld: 

1.      Verhoging van het niveau van de ponyruiters; 
2.      Goede begeleiding bij de overgang van pony naar paard; 
3.      Vergroten van het potentieel aan talenten in de hippische sport; 
4.      Uitbouwen van een goed technisch kader op regionaal/ landelijk niveau. 

 

Begeleiding van HTC-talenten 
Het HTC werkt volgens een doordacht beleidsconcept van selectie, tweewekelijkse technische en 

wedstrijdgerelateerde training van de talenten en waar nodig persoonlijke mentale coaching van de 

deelnemers. Naast het doorlopende trainingsprogramma biedt het HTC de deelnemers meerdere 

keren per jaar extra trainingen, workshops, lezingen, en clinics aan.  

Ook is er aandacht voor gezelligheid, voor de ontspanning en voor onderlinge contacten tussen deze 

gedreven kinderen. Bovendien nemen de HTC-talenten gezamenlijk deel aan wedstrijden, waarbij de 

HTC-trainers adviserend en coachend optreden. 

 

 


