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Activiteiten na het NK Carrousel  
en de divisiewedstrijden

Zoals u heeft kunnen lezen op onze Facebook pagina komt het 
VCN magazine dit seizoen via de digitale wereld. 

Zoals elk jaar komen de VCN-juryleden na de divisiewedstrijden en 
het NK Carrousel bij elkaar voor een evaluatie en terugblik op het 
afgelopen wedstrijdseizoen. Deze keer waren we te gast bij Manege 
Bleijenberg in Weesp. Er zijn veel zaken besproken, en een aantal 
punten worden ook nog in behandeling genomen door de Technische 
Commissie om zo de carrouselsport te blijven ontwikkelen. We zijn 
blij en dankbaar dat de juryleden altijd in grote getale aanwezig zijn 
zodat we alle input en ideeën mee kunnen nemen!

Jury evaluatie

Op de wedstrijddagen danken we al tijdens de prijsuitreikingen 
de ruitersportcentra waar de wedstrijd plaatsvindt. Maar ook via 
deze weg nogmaals dank aan alle ruitersportcentra die de divisie-
wedstrijden en het NK Carrousel 2019 hebben georganiseerd! 

Dankzij jullie enthousiasme en de inzet van tientallen vrijwilligers 
op elke wedstrijddag heeft iedereen weer een prachtig carrousel-
seizoen gehad! Er gaat in zo’n dag veel voorbereiding zitten en  
op een dag heb je een grote groep medewerkers nodig om alles  
in goede banen te leiden, extra belangrijk om hier nog eens bij stil  
te staan. Dank dus voor jullie betrokkenheid en inzet!

Er komt weer een VCN-jurycursus aan. Hiermee kunnen 
we aantal VCN-juryleden uitbreiden om ook in de toekomst 
voldoende juryleden te kunnen inzetten op de wedstrijden. 
Lijkt je dit interessant en uitdagend? Aanmelden en meer 
informatie kan via je inwinnen via info@vcncarrousel.nl. 

De VCN-jurycursus wordt georganiseerd op de dagen:
- donderdagavond 26 september 19.00 - 22.00 uur;
- dinsdagavond 12 november 19.00 - 22.00 uur; 
- donderdagavond 23 januari 19.00 - 22.00 uur;
- zondag 8 maart; 
- zondag 29 maart.

Dank organiserende bedrijven Jury cursus

Lijkt het je ook gaaf om commandant te zijn van een carrouselgroep? 
Geef je dan nu op voor de VCN-commandantencursus. Je leert dan
alles over carrouselrijden en het deelnemen aan de VCN-wedstrijden. 
Hoe maak je een carrouselmanoeuvre, welke muziek past daar bij en
hoe kijkt de jury naar je carrousel? Het zijn slechts enkele onderwerpen
die worden behandeld. Maar ook voor ruiters en amazones die eens 
meer willen weten over carrouselrijden en de achtergronden kunnen 
deelnemen aan deze interessante cursus. Aanmelden en meer 
informatie kan via inwinnen via info@vcncarrousel.nl. 
De VCN-commandantencursus wordt georganiseerd op de dagen:
- zaterdag 18 januari  14.30 - 18.30 uur;
- zondag 9 februari  13.00 - 17.00 uur;
- zaterdag 29 feb  14.30 - 18.30 uur;
- zondag 5 april  13.00 - 17.00 uur.

Commandantencursus
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Er komt een nieuwe opzet voor zowel de najaars- als de voorjaars-
bijeenkomst. De najaarsbijeenkomst is speciaal voor de FNRS-
ondernemers en de commandanten. De voorjaarsbijeenkomst is 
speciaal voor de juryleden en de commandanten. 

Op zaterdag 2 november wordt vanaf eind van de middag een 
speciaal programma ontwikkeld voor commandanten en voor de 
FNRS-ondernemers. Ook de juryleden zijn dan van harte welkom.  
De najaarsbijeenkomst vindt dit jaar plaats bij Manege Hillegersberg 
in Bergschenhoek. 

De voorjaarsbijeenkomst wordt op zaterdag 7 maart 2020 
georganiseerd bij de Amsterdamse Manege in Amsterdam en start 
ook eind van de middag. Deze bijeenkomst is dus voor de A en C èn 
de Prix d’Elegance juryleden, maar ook commandanten zijn hier  
dan welkom. 

Schrijf beide data dus alvast in de agenda! Het programma voor  
deze dagen wordt later bekend gemaakt.

Agenda
2 november 2019
ondernemersbijeenkomst & commandantendag in Bergschenhoek

1 december 2019
aan- en afmelden carrouselgroepen wedstrijdseizoen 2020

7 maart 2020
 jurybijeenkomst in Amsterdam

Save the day(s)

Activiteiten na het NK Carrousel  
en de divisiewedstrijden

foto: Jeroen van Strien

Op het NK was fotograaf Jeroen van Strien de hele dag 
aanwezig om van elke groep en van de prijsuitreikingen een 
mooie foto-reportage te maken. 

De foto’s zijn inmiddels gepubliceerd op onze Facebook-
pagina waar elke groep een eigen foto-album heeft gekregen. 
Foto’s kunnen worden nabesteld bij Jeroen van Strien, zijn 
contactgegevens zijn bij ons bekend.

Foto’s op Facebook 

foto: Jeroen van Strien

Ook op Horse Event is er aandacht voor de carrouselsport. 
Zowel Hillegersberg Kids Junior o.l.v. Antoinette Diks en de 
Amsterdamse Manege Paarden Carrousel o.l.v. Eva Sonnen 
zijn uitgenodigd door Horse Event om hun een prachtige 
carrouselmanoeuvre te rijden. Beide groepen heel veel plezier 
en succes op dit mooie evenement! Meer informatie vind je 
ook op www.horse-event.nl. 

Horse Event 
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