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Op weg naar de divisiewedstrijden
en het NK Carrousel 2019

Zoals u heeft kunnen lezen op onze Facebook pagina komt het VCN magazine dit seizoen via de digitale wereld. 
Wij gaan u middels deze weg op de hoogte brengen over allerlei informatie en leuke weetjes.

De Nederlandse Kampioenen
Carrouselrijden 2019 zijn bekend

Veel belangstelling voor het NK
Het Nederlands Kampioenschap 2019 in Haarlem is druk bezocht! De bezoekersaantallen worden geschat 
op circa 2.500 mensen. Ook de livestream was populair onder de ‘thuisblijvers’, totaal waren er de hele dag 
4.700 unieke views op de livestream, wat totaal resulteert in 78.000 kijkminuten! Het publiek genoot de hele dag 
zichtbaar van het hoge niveau carrouselrijden die alle groepen lieten zien. De vele verschillende manoeuvres, 
gereden op passende muziek, zorgde elke keer weer voor een mooi en indrukwekkend schouwspel. 
Op alle fronten dus echt een Nederlands Kampioenschap met grote complimenten voor alle deelnemers.

Foto’s kunnen ook bij Jeroen van Strien worden opgevraagd, adres is bij de VCN bekend.



In een zinderende finale wordt Hillegersberg Kids o.l.v. Antoinette Diks van Manege Hillegersberg uit Bergschenhoek kampioen bij de 
pony’s. Het enthousiasme van de ruiters en de perfectie die men tijdens de manoeuvre liet zien was doorslaggevend voor de uitslag. 
Nummer twee werd Zilfia’s Hoeve Pony’s o.l.v. van Manon Hage Manege Zilfia’s Hoeve uit Houten. De derde plaats werd veroverd door 
Hillegersberg Kids Junior o.l.v. Franny Nowee van Manege Hillegersberg uit Bergschenhoek. De prijs voor het schoonste geheel, de Prix 
d’Elegance is gewonnen door Satana’s Mini (P)ride 2 o.l.v. Natasja van der Velden van Manege Satana uit Erichem.
 
De jury in haar reactie: “Mooie pony’s, prachtige sport en teamspirit waarbij duidelijk het plezier voorop staat. Carrouselrijden is een 
geweldige manege teamSPORT. En er wordt wat gepresteerd: de vrije kür, muziekkeuze hetgeen wat er gepresenteerd wordt is echt 
indrukwekkend. Onze sport is enorm gegroeid in kwaliteit en kwantiteit en nog steeds groeiende!”

Uitslag NK Carrousel pony’s 2019 
 Carrouselgroep Commandant Punten

1 Hillegersberg Kids Antoinette Diks 84,613

2 Zilfia’s Hoeve Pony’s Manon Hage 80,775

3 Hillegersberg Junior Kids Franny Nowee 80,500

4 Bleijenbergs Young Spirit Bianca Bleijenberg 79,038

5 Amsterdamse Ponycarrousel Veerle de Jonge 77,775

6 CTR Kraaij Junior Eline van den Bos 73,425

7 Carrouselgroep Oud-Beijerland mini Jeske de Pijper 72,588

8 Satana’s Mini (P)ride 2 Natasja van der Velden 70,475

9 DSK’s Little Stars Tamara Wolven 69,775

De Prix d’Elegance is gewonnen door Satana’s Mini (P)ride 2 o.l.v. Natasja van der Velden
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In de middag werd het ook spannend bij de paarden. De fraaie manoeuvres van de tien deelnemende groepen lieten het publiek  
genieten van carrouselrijden op het hoogste niveau! Na elke manoeuvre kreeg menig groep een staande ovatie van het uitzinnige publiek. 
De prijsuitreiking was dan ook een grote ontlading waarbij de Amsterdamse Manege o.l.v. Eva Sonnen van De Amsterdamse Manege 
kampioen werd! De tweede plaats is voor Hillegersberg A-Team o.l.v. Antoinette Diks uit Manege Hillegersberg uit Bergschenhoek.  
De derde plaats is voor Zilfia’s Hoeve Paarden o.l.v. Manon Hage van Manege Zilfia’s Hoeve uit Houten. De Prix d’Elegance ging ook  
naar de Nederlands Kampioen: De Amsterdamse Manege o.l.v. Eva Sonnen.  
 
Het juryteam van middag geeft in haar reactie: “de moeilijkheidsgraad en de correctheid van de manoeuvre van de Amsterdamse Manege 
gaf de doorslag, het uitrijden van de figuren en de correcte wendingen maken het verschil. Carrouselrijden is de ultieme teamsport 
waarbij ruiter en paard samenkomen, combinaties vormen en paardenwelzijn voorop staat. Dit liet de Amsterdamse Manege op alle 
fronten zien.

 
 Uitslag NK Carrousel Paarden 2019
 Carrouselgroep Commandant Punten

1 Amsterdamse Manege Eva Sonnen 89,800

2 Hillegersberg A-Team Antoinette Diks 86,125

3 Zilfia’s Hoeve paarden Manon Hage 83,125

4 Amsterdamse Jeugdcarrousel Eva Sonnen 81,125

5 Hillegersberg B-Team Franny Nowee 78,738

6 Larense Maandag Stella Zumpolle 76,513

7 Weesper Carrousel Groep Angelique Brouwer 74,575

8 Waarland Blues Jose Baars-Tuinenburg 74,125

9 The Pink Unicorns Hannah de Boer 70,438

10 Woeste Woensdag Marjanne Bouwman-Snoek 66,750

De Prix d’Elegance is gewonnen door de Amsterdamse Manege o.l.v. Eva Sonnen
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Harry’s Horse sponsort 25 jaar de VCN 
De hoofdsponsor van de Verenigde Carrouselclubs in Nederland, 
Harry’s Horse en de familie Jansen, werden in het zonnetje gezet 
vanwege 25 jaar sponsoring van de carrouselsport! De dag werd 
afgesloten met een speciaal “Team der Commandanten” o.l.v. 
Antoinette Diks. Het team is op een aantal zaterdagavonden in 
het geheim bij elkaar gekomen om de feestelijke manoeuvre te 
oefenen en in te studeren. In het team zaten voor deze gelegen-
heid 8 amazones en 8 ruiters en zijn al jaren betrokken als 
commandant, bestuurslid of jurylid bij de VCN.

Onder luid applaus en gejuich van het toegestroomde publiek lieten 
zij een prachtige en spectaculaire carrouselshow zien. Aan het 
eind van deze finale kwam de jonge generatie, Auke en Jillian,  
van de familie Jansen als extra verrassing op twee shetlanders  
de hoofdring binnengereden.

Ook via deze weg danken wij nogmaals Harry’s Horse voor 25 jaar 
sponsoring en de grote betrokkenheid bij de carrouselsport!  
Met jullie steun kon en kan de carrouselsport zich blijven 
ontwikkelen! Maar ook gaat onze grote dank uit naar het gehele 
team ruiters en amazones, de betrokken mensen ‘achter de 
schermen’ en manegebedrijven die hier allemaal aan mee hebben 
gewerkt! Er is iets unieks door jullie neergezet!
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Ruitersportcentrum Schoteroog
Het Nederlands Kampioenschap Carrousel 2019 werd dit 

jaar weer georganiseerd bij Ruitersportcentrum Schoteroog 

in Haarlem. Namens alle deelnemers, het publiek, de jury, 

het bestuur en de VIP-gasten danken wij het enthousiaste 

vrijwilligersteam voor jullie enorme inzet!  

 

Ook jullie hebben een topprestatie geleverd! 

Foto’s
Op Facebook komt binnenkort nog een album met allerlei foto’s van deze dag. Hou daarom 
onze Facebook-pagina in de gaten. Heb jij nog een leuke en/of originele foto? Deel hem met 
ons en de rest van carrouselrijdend Nederland!

Vakantie?
Natuurlijk, het is zomer en dus tijd voor vakantie! Toch niet helemaal, het VCN gaat in zomer-
periode door. Zo komen de manege-eigenaren en juryleden bij elkaar voor de evaluaties.  
Wat ging goed, wat kan anders en wat is voor verbetering vatbaar? Op deze manier blijven we 
werken aan de ontwikkeling en verbetering van onze mooie carrouselsport. Natuurlijk wordt  
er ook genoten van het mooie weer en de verdiende vakanties, wij wensen dan ook iedereen 
een mooie en zonnige zomervakantie toe!


