
 

Hoenderloo, 1 augustus 2017 

Spectaculaire beelden op Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

Militaire Prestatietocht te Paard 

HOENDERLOO – Op zaterdag 26 augustus wordt de 17e editie van de Militaire Prestatietocht te 
Paard (MPTTP) in Het Nationale Park De Hoge Veluwe gehouden. Dit internationale evenement, 
waarin teams van vier tot acht ruiters een parcours met diverse behendigheidsproeven te paard 
afleggen, staat garant voor spectaculaire beelden. 

De deelnemers krijgen onder meer de onderdelen ‘oefenhandgranaat werpen’, ‘handboogschieten’, 
‘pistoolschieten’, ‘brandweerslangenproef’ en ‘ringsteken’ voor de kiezen. Deze onderdelen vinden 
tussen 10.30 en 15.00 uur plaats op het Pampelse Zand en op de Picknickweide, in het 
Centrumgebied van het Park. Zijn er geen deelnemers aan het schieten? Dan mag je als bezoeker 
mee doen aan de schietproeven! Daarnaast staan er in het centrum tal van historische militaire 
voertuigen, waarin bezoekers mee mogen rijden. 

Het team dat uiteindelijk de meeste punten verzamelt, wint. In totaal nemen ruim 180 ruiters en 15 
aanspanningen deel aan het evenement. De deelnemers komen uit Nederland, Duitsland, België, 
Engeland, Nieuw Zeeland en Noorwegen. Het deelnemersveld bestaat uit zowel militairen als burgers. 

Project Hephaistos 

Een belangrijk onderdeel van het evenement is het project Hephaistos. Met dit project biedt de 
MPTTP getraumatiseerde (lichamelijk gehandicapt en/of lijdend aan het PTSS syndroom) militairen en 
politie veteranen en hun naasten, de mogelijkheid om mee te rijden met één van de deelnemende 
aanspanningen of om deel te nemen als ruiter dan wel als lid van een lastpaardendetachement. 

Het doel is om de getraumatiseerde militairen en politie veteranen en hun naasten een onbezorgde 
dag te bezorgen en om hen in de gelegenheid te stellen dezelfde prestatie te kunnen leveren als en 
samen met hun (oud)collega’s. 

De gastheren van het evenement zijn Brigade-generaal Frits van Dooren/Commandant van het 
Opleidings- en Trainingscommando van de Koninklijke landmacht (OTC) en Seger baron Van Voorst 
tot Voorst, directeur van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Brigade-generaal prof. dr. Paul 
Ducheine, voorzitter van de Traditie Commissie Koninklijke Landmacht en lid van het Comité van 



Aanbeveling van de Stichting MPTTP, zal op het Defensie Complex de Harskamp het startschot 
lossen met een zes velder kanon van de artillerie.  

Praktische informatie 

Datum: 26 augustus 2017 

Tijdstip: 10:30 tot 15:00 uur 

Locatie: het Pampelse Zand & de Picknickweide in het centrum van Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe 

Kosten: gratis (excl. entree Park) 

www.hogeveluwe.nl 

www.mpttp.nl 

  

  

 
Bijlagen 

 

Hyperlink https://www.hogeveluwe.nl/nl/agenda/militaire-prestatietocht-te-paard-
mpttp?date=2017-08-26 

  

 

Wenst u meer informatie, beeldmateriaal in hoge resolutie of wilt u het Park bezoeken, dan kunt u 
contact opnemen met: 

Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

Henk Ruseler 

Boswachter - Marketing & Communicatie 
T +31 (0)55 378 81 00 
E pers@hogeveluwe.nl 
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