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ARTIKEL 1 ALGEMEEN
Lid 1, definitie
De Stichting Verenigde Carrouselclubs in Nederland (hierna te noemen de VCN) is
verantwoordelijk voor het faciliteren, reglementeren en organiseren van carrouselwedstrijden en opleidingen in Nederland. Het VCN-reglement bevat alle kaders en voorwaarden waarbinnen
deze wedstrijden plaatsvinden. Het VCN-reglement en de werking hiervan zijn verankerd in de
statuten van de VCN.
Lid 2, doel van de VCN
a) Het carrouselrijden met paarden en pony’s te doen beoefenen, verbeteren en te
propageren in de ruimste zin des woords.
b) Het organiseren van één of meer jaarlijkse ontmoetingen van carrouselclubs in
wedstrijdverband met de titel Nationaal / Nederlandse Kampioenschappen
Carrouselrijden voor paarden en pony’s.
c) Het organiseren van carrousel (divisie)wedstrijden, met inachtneming van het in dat jaar
geldende Wedstrijdreglement.
d) Het organiseren van bijeenkomsten.
e) Het geven van voorlichting, instructie en opleidingen en het daarbij uitgeven van
eventueel lesmateriaal.
f) en voorts al hetgeen met het vorengaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Lid 3, VCN-vergadering
Het bestuur schrijft minimaal eenmaal per jaar, maar bij voorkeur tweemaal, een vergadering uit
waarvoor vertegenwoordigers van deelnemende teams, ondernemers van deelnemende
ruitersportcentra, VCN-juryleden en/of andere relaties worden uitgenodigd (hierna te noemen
VCN-vergadering)
ARTIKEL 2 WEDSTRIJDEN EN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP CARROUSELRIJDEN
Lid 1, Deelname
Aan de VCN-wedstrijden kunnen deelnemen:
Groepen die zich daarvoor aangemeld hebben bij de VCN én tevens rijden bij een
ruitersportcentrum dat is aangesloten bij de FNRS én bestaan uit 12 of 16 deelnemers én een
commandant al of niet te paard. Alle deelnemende ruiters dienen een actief basislidmaatschap
van de KNHS te hebben.
Lid 2, VCN
De divisiewedstrijden en het Nationaal Kampioenschap Carrouselrijden worden georganiseerd
onder auspiciën van de VCN.
Lid 3, Vergoeding
Voor de organisatie van de divisiewedstrijden en van het Nationaal Kampioenschap
Carrouselrijden ontvangt het organiserend ruitersportcentrum een vergoeding per wedstrijddag
van de VCN.
Lid 4, Rankinglijst
De divisiewedstrijden en het Nationaal Kampioenschap Carrouselrijden worden verreden volgens
een rankinglijst. Uitgangspunt is de klassering zoals deze tot stand kwam in 2013 in de Algemene
Leden Vergadering zoals is vastgesteld op 11 maart 2013.
ARTIKEL 3 DIVISIEWEDSTRIJDEN
Lid 1, divisies
Per divisiewedstrijd/dagdeel nemen maximaal 12 carrouselgroepen deel. De eredivisie is de
hoogte divisie, gevolgd door de eerste en de tweede divisie.
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Lid 2, divisiewedstrijden
Pony’s:
NK: één dagdeel
Eredivisie: twee dagdelen
Eerste Divisie: twee dagdelen
Tweede Divisie: maximaal twee dagdelen (afhankelijk van aantal starts)
Paarden:
NK: één dagdeel
Eredivisie: twee dagdelen
Eerste Divisie: vier dagdelen
Tweede Divisie: maximaal vier dagdelen (afhankelijk van aantal starts)
Lid 3, plaatsing voor divisiewedstrijden
Divisiewedstrijden worden als uitgangspunt verreden met 10 teams per dagdeel. Eerst worden de
eredivisieplaatsen verdeeld/gevuld, vervolgens de eerste divisieplaatsen, daarna de tweede
divisieplaatsen (afhankelijk van aantal starts). Dit geschiedt op basis van de plaatsing van de
teams op de rankinglijst.
Indien het aantal deelnemende teams niet meer past binnen het schema van lid 2 met 10 teams
per dagdeel, wordt in eerste instantie het aantal deelnemende teams per dagdeel verhoogd naar
11 (te beginnen bij de eredivisie, dan de eerste divisie, dan de tweede divisie), vervolgens naar
12 (te beginnen bij de eredivisie, dan de eerste divisie, dan de tweede divisie).
Het aantal divisiewedstrijden/dagdelen wordt past verhoogd zodra het aantal deelnemende teams
niet meer past in deze verdeling en upgrade tot 12 teams per dagdeel. Dan volgt derhalve een
reglementswijziging.
Lid 4, Plaatsing voor het NK
Bij de ponyteams zullen zich 9 teams kunnen plaatsen voor NK:
4 hoogstgeplaatste teams uit de eredivisie dagdeel 2
3 hoogstgeplaatste teams uit de eredivisie dagdeel 3
2 hoogstgeplaatste teams uit de eerste divisie dagdeel 4
Bij de paardenteams zullen zich 10 teams kunnen plaatsen voor NK:
4 hoogstgeplaatste teams uit de eredivisie dagdeel 2
3 hoogstgeplaatste teams uit de eredivisie dagdeel 3
2 hoogstgeplaatste teams uit de eerste divisie dagdeel 4
1 hoogstgeplaatste team uit de eerste divisie dagdeel 5
Indien één van de geselecteerde groepen niet deelneemt aan het Nederlands Kampioenschap
Carrousel, dan mag het volgend geplaatste team uit het betreffende dagdeel deelnemen.
Lid 5, Nationaal Kampioenschap Carrouselrijden
Deelnemers zijn groepen die zich vanuit de eredivisie en eerste divisie hebben geplaatst,
conform de plaatsingsuitslag in de ere- en eerste divisiewedstrijd, zie lid 4 van dit artikel.
De winnaar is de Nationaal Kampioen Carrouselrijden;
Het Nationaal Kampioenschap Carrouselrijden is op één dag voor zowel de pony’s als paarden.
Lid 6 Promotieregels
De uitslag van een divisiewedstrijd bepaalt het aantal rankingspunten dat een groep erbij krijgt of
moet inleveren (tabel 1.1):
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Tabel 1.1
NK
plaats paarden pony
1
10
10
2
9
9
3
8
8
4
7
7
5
6
6
6
5
5
7
4
4
8
3
3
9
2
2
10
1
x
11
x
x
12
x
x
no start
0
0

eredivisie
plaats paarden
pony
1
4
4
2
3
3
3
2
2
4
1
1
5
0
0
6
0
0
7
-1
-1
8
-2
-2
9
-3
-3
10
-4
x
11
x
x
12
x
x
no start
-10
-10

1e
divisie
12
9
8
5
plaats starts
11 starts 10 starts starts starts 7 starts 6 starts
starts
1
8
8
8
8
8
8
8
8
2
6
6
6
6
6
6
6
6
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
-2
-2
-2
x
7
0
0
-2
-2
-4
-4
x
x
8
0
-2
-4
-4
-6
x
x
x
9
-2
-4
-6
-6
x
x
x
x
10
-4
-6
-8
x
x
x
x
x
11
-6
-8
x
x
x
x
x
x
12
-8
x
x
x
x
x
x
x
no start
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10

VCN-reglement, versie 2-11-2019, pagina 4
© Stichting Verenigde Carrousel Clubs in Nederland, november 2019

plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
no start

2e
divisie
12
9
8
5
starts
11 starts 10 starts starts starts 7 starts 6 starts
starts
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-4
-4
-4
x
0
0
-4
-4
-8
-8
x
x
0
-4
-8
-8
-12
x
x
x
-4
-8
-12
-12
x
x
x
x
-8
-12
-16
x
x
x
x
x
-12
-16
x
x
x
x
x
x
-16
x
x
x
x
x
x
x
-18
-18
-18
-14
-14
-10
-10
-10

Lid 7 Overige regels rondom divisiewedstrijden en rankinglijst
a) Nieuwe teams worden steeds op volgorde van aanmelden onderaan de rankinglijst
toegevoegd, het laatst aangemelde team heeft dus rankingnummer 1.
b) De uiterste aanmelddatum voor de divisiewedstrijden is 1 december.
c) 1 jaar niet starten betekent aftrek rankingspunten conform tabel 1.1.
a. 2e jaar niet starten wordt het team als onderste team op de rankinglijst geplaatst.
d) Bij niet starten van een groep aangegeven voor 1 december zullen de groepen worden
opgeschoven naar boven.
e) Bij niet starten van een groep aangegeven op of na 1 december zullen de groepen niet
door schuiven maar start er één groep minder op het wedstrijddagdeel.
f) Bij een ex-aequo op de rankinglijst wordt gekeken naar de ranking van het huidige jaar,
de groep met de hoogste ranking blijft 1 punt boven de andere groep.
g) De startvolgorde per divisiewedstrijd en van het Nationaal Kampioenschap Carrousel
wordt bepaald door het wedstrijdsecretariaat.
h) Na het Nationaal Kampioenschap wordt door een roulerende commissie de rankinglijst
getoetst, welke door het wedstrijdsecretariaat is opgesteld.
i) De definitieve rankinglijst wordt na 15 januari bekend gemaakt.
j) Het aantal wedstrijddagen en starts wordt door het wedstrijdsecretariaat vastgesteld.
k) Bij het uitbreiden van wedstrijden is dat zoveel mogelijk de hogere divisies uitgebreid
worden, daarna volgen de lagere, dit ter voorkoming dat groepen teruggeplaatst worden
in de divisiewedstrijden.
Lid 8, Reserve kampioenen
Per kampioenschap worden reservekampioenen benoemd. Indien van bijvoorbeeld de teams van
de Eredivisie dag deel 1, één van de vier geselecteerde teams niet kan of wil, dan mag het team
dat de eerstvolgende is geëindigd naar het NK.
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Lid 9. Startvolgorde
a) Tweede en Eerste Divisie: willekeurig en passend binnen de mogelijkheden. Hierbij wordt
door de VCN onder andere rekening gehouden met transport, afstand, voorgaande jaren en
vele andere zichtbare en onzichtbare organisatorische aspecten.
b) Eredivisie: omgekeerde startvolgorde op basis van de plaatsing bij het NK van het jaar
hieraan voorafgaand. De hoogstgeplaatste tijdens het NK, mag als laatste starten op de
eredivisie in het seizoen hierop volgend. Mocht dit om organisatorische redenen niet mogelijk
zijn, dan mag het hoogstgeplaatste team (de laatst startende) waarbij een eventueel
probleem ontstaat als eerste een voorkeur aangeven om eerder op de dag te starten.
c) Nationaal Kampioenschap: omgekeerde startvolgorde o.b.v. de plaatsing tijdens de eredivisie
en (vervolgens) eerste divisie in hetzelfde seizoen. Mocht dit om organisatorische redenen
niet mogelijk zijn, dan mag het hoogstgeplaatste team (de laatst startende) waarbij een
eventueel probleem ontstaat als eerste een voorkeur aangeven om eerder op de dag te
starten.
d) Bij de onder sub a t/m sub c genoemde startvolgorde geldt te allen tijde dat het bestuur van
de VCN definitief beslist over de uiteindelijke startvolgorde.
ARTIKEL 4 PONY’S EN PAARDEN
Lid 1, onderverdeling
De divisiewedstrijden en het Nationaal Kampioenschap Carrousel zijn onder verdeeld in een
pony- en paarden wedstrijd/ kampioenschap.
Lid 2, ruiters
Tijdens de ponywedstrijden zijn ruiters startgerechtigd met een actief basislidmaatschap van de
KNHS die in het jaar van het NK de maximale leeftijd van 18 jaar bereiken. Tijdens een
paardenwedstrijd mogen ruiters met een actief basislidmaatschap van de KNHS deelnemen die
12 jaar of ouder zijn.
Lid 3, paarden en pony’s
A, B en C pony’s zijn niet toegestaan bij paardenteams
E pony’s worden vrijgegeven (mogen zowel bij de paardenwedstrijden als bij de
ponywedstrijden). E pony’s (148,1 t/m 156,9 cm) zijn vrijgegeven (mogen zowel bij de
paardenwedstrijden als bij de ponywedstrijden ongelimiteerd ingezet worden).
Lid 4, ponywedstrijden
De stokmaat van een pony mag niet hoger zijn dan 156,9 cm schofthoogte. Bij uitzondering
mogen er 3 paarden meedoen in een pony 12-tal en 4 paarden in een pony 16-tal. Hiervoor hoeft
geen dispensatie te worden gevraagd. Steekproefsgewijs zullen er controles worden uitgevoerd,
alsmede bij twijfel over de schofthoogtes.
Lid 5, paardenwedstrijden
Het aantal pony's in een paardengroep mag niet meer dan 50% van de groep zijn. Indien het
aantal pony's meer is dan 50% van de groep, wordt de verdeelsleutel gehanteerd zoals vermeld
in lid 6 van dit artikel.
Lid 6, verdeelsleutel pony’s in paardengroep
Bij een groep met 12 deelnemers worden de volgende percentages in mindering gebracht van
het totaal aantal punten van de uitvoering, van beide juryleden.
- tot 8 pony's 6%
- tot 10 pony's 8%
- tot 12 pony's 10%.
Bij een groep met 16 deelnemers worden de volgende percentages in mindering gebracht van
het totaal aantal punten van de uitvoering, van beide juryleden.
- tot 10 pony's 4%
- tot 12 pony's 6%
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- tot 14 pony's 8%
- tot 16 pony's 10%.
ARTIKEL 5 JURYLEDEN
Lid 1, erkenning
Per 1 januari 2011 moeten juryleden op een door de VCN georganiseerde wedstrijd in het bezit
zijn van een door de VCN afgegeven erkenning.
Lid 2, aantal juryleden per wedstrijd
Bij divisiewedstrijden en het Nationaal Kampioenschap Carrousel zal de jury uit tenminste twee
VCN juryleden bestaan en deze worden door het bestuur uitgenodigd.
Lid 3, aspirant juryleden
Aan ieder jurylid kan bij het Nationaal Kampioenschap Carrouselrijden niet meer dan één aspirant
jurylid worden toegevoegd, wiens beoordeling geen invloed heeft op de beoordeling van de
juryleden.
Lid 4, Prix d’élégance
Voor de beoordeling van het schoonste geheel zullen bij de divisiewedstrijden en het Nationaal
Kampioenschap Carrouselrijden een erkend Prix d' Élégance jurylid worden uitgenodigd door het
VCN bestuur.
Lid 5, code wedstrijden en calamiteiten
Juryleden hebben tijdens de wedstrijd geen onderlinge communicatie, in welke vorm dan ook. Bij
een calamiteit of probleem overlegt het jurylid alleen met het VCN-bestuur.
Lid 6, aftreden juryleden
Juryleden treden automatisch af wanneer zij de leeftijd van 72 jaar bereikt hebben (e.e.a.
conform FEI/KNHS).
ARTIKEL 6 PROTOCOLLEN
Van alle wedstrijdprotocollen, manoeuvres en andere ter zake doende formulieren worden
kopieën gemaakt, die op het secretariaat van de VCN worden bewaard. In geval van (een)
gemaakte telfout(en) kan een carrouselgroep binnen 1 x 24 uur na de wedstrijddag schriftelijk of
per email een protest indienen. Indien noodzakelijk zal de uitslag door het bestuur van de VCN
worden gewijzigd. Bij alle wedstrijden wordt gewerkt met een standaardformulier voor
manoeuvres en protocollen, deze zijn allen te downloaden op de site van de VCN.
ARTIKEL 7 MANOEUVRE
Lid 1, aantal onderdelen
De manoeuvre dient uit 16 onderdelen te bestaan inclusief begin en eindgroet en wordt
beoordeeld op de onderwerpen zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
Lid 2, beoordelingspunten
Onderdeel 1 van het protocol, Inhoud
Onderdeel 2 van het protocol, Artistiek
Onderdeel 3 van het protocol, Uitvoering
Onderdeel 4 van het protocol, Muziek
Onderdeel 5 van het protocol, Algemene indruk
Lid 3, Basis Carrouselrijden
De jury beoordeelt volgens de basisregels van het carrouselrijden:
• gelijke afstanden
• gelijkmatig tempo

VCN-reglement, versie 2-11-2019, pagina 7
© Stichting Verenigde Carrousel Clubs in Nederland, november 2019

• gericht zijn
• iedere ruiter moet zijn eigen figuur correct uitrijden
Door alle figuren op deze punten te beoordelen ontstaat er een transparant beeld. Wanneer aan
deze punten wordt voldaan, ontstaat er harmonie en eenheid en is de manoeuvre mooi om naar
te kijken.
ARTIKEL 8 BEOORDELEN-PROTOCOLCRITERIA
Lid 1, definities
Inhoud: moeilijkheidsgraad- hoe moeilijk is de manoeuvre?
Artistiek: originaliteit – hoe origineel is de manoeuvre?
Uitvoering: puntentotaal- hoe hebben ze gereden? (dus de basis van carrouselrijden)
Muziek: moet iets toevoegen- hoe mooi past de muziek bij de manoeuvre?
Alg. Indruk: het complete plaatje en de commandant
Lid 2, beoordelingscategorieën
Sub a. Inhoud x 2 De moeilijkheidsgraad van de manoeuvre.
• Het tonen van 3 gangen, zowel op de linker- als op de rechterhand;
• Variatie in het rijden met o.a een x aantal ruiters naast elkaar, meerdere ruiters rijden
voorop, met 4-en galopperen;
• Het in elkaar over laten lopen van figuren;
• De verdeling van stap, draf en galop.
Sub b. Artistiek x 1 Originaliteit.
• Echt iets nieuws in de carrouselsport (benaming van een figuur veranderen is niet iets
nieuws);
• Vlak verdeling, gebruik van alle vlakken in de rijbaan (helikopterview);
• De totale opbouw van de proef.
Sub c. Uitvoering x 4 De uitvoering van de manoeuvre.
• Tempo (gelijkmatig en correct tempo dat past bij de groep);
• Gericht rijden (ruiters gericht naast elkaar en rechtgericht achter elkaar, hoofdruiters op
elkaar gericht en onderlinge afstanden gelijk);
• Correct (uit)rijden van het figuur (ieder z’n eigen lijnen rijden, dezelfde meters afleggen);
• Paarden op eigen benen laten lopen met genoeg afstand om elkaar niet te hinderen;
• Afstanden correct;
• Vloeiende overgangen;
• Verkeerde galop (hoe gecorrigeerd).
Sub d. Muziek x 1 Voegt iets toe aan de manoeuvre.
• De muziek blijft je bij op een positieve manier;
• Overwegend instrumentaal;
• Passend bij ritme van de paarden;
• Passend bij de groep (volwassenen/jeugd);
• Vloeiende overgangen in de muziek;
• Pakkend intro en eventueel outro;
• Er is echt moeite gedaan om de muziek bij de manoeuvre te laten passen;
• Over smaak valt niet te twisten!
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Sub e. Algemene indruk x 2
• De eenheid en harmonie die de groep samen met de commandant uitstraalt;
• Optreden commandant; zie artikel 13b.
• Presentatie van het geheel (paarden, verzorging, omgang, mooi om naar te kijken);
• Paardvriendelijk rijden en zweepgebruik. Lichtrijden in de proef is derhalve toegestaan,
alleen zal hier de eenheid door verstoord kunnen worden. Dit wordt meegenomen in de
algemene indruk. Goed doorzittende ruiters zullen echter de algemene indruk juist
omhoog brengen. (zie sub F)
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Lid 3 Overige
Sub a. Rijvaardigheid
Ruiters worden niet individueel beoordeeld. Maar de rijvaardigheid van de ruiters als een groep,
speelt wel degelijk een rol. Deze wordt onder andere meegenomen in het punt ‘algemene indruk’.
Maar ook in de te beoordelen figuren. Hoe beter de rijvaardigheid, hoe moeilijker de figuren
kunnen worden in een manoeuvre. Bezitten niet alle ruiters de rijvaardigheden die nodig zijn om
bepaalde kleine wendingen goed te kunnen rijden bijvoorbeeld, dan drukt dat de beoordeling.
De uitkomsten van de onderdelen 1 t/m 5 worden getotaliseerd. Op deze wijze berekend, kan
men een eindcijfer verkrijgen tot zelfs drie cijfers achter de komma. Uiteraard wint de groep met
het hoogste eindcijfer.
Sub b. Onderdelen van de manoeuvre:
De proef dient 16 onderdelen te bevatten inclusief begin- en eindgroet. De manoeuvre zal
inhoudelijk een stap-, draf-, en galop-reprise moeten bevatten, op de linker- en rechterhand van
alle deelnemers van de groep, tevens dient de groep in ieder geval richting de hoofdjury bij C te
groeten. Zie ook artikel 14e.
Sub c. Duur van de manoeuvre
De proef dient verreden te worden in een tijdsbestek tussen de 10 en 12 minuten. Zie ook artikel
13e.
Sub d. aantal deelnemers per groep
Er is in principe geen verschil tussen een groep met 12 of 16 deelnemers. De moeilijkheidsgraad
van een manoeuvre met 16 deelnemers kan hoger liggen. Dit kan in de becijfering tot uiting
komen. Bij een gelijke eindstand wint de groep met zestien deelnemers. De reserveruiter (te
paard of te voet) groet niet mee en blijft buiten de baan.
Sub e. Juryleden:
Ten minste twee juryleden beoordelen de manoeuvres vanaf verschillende plaatsen bij de
rijbaan. De voorzitter van de jury zit bij C. Het schoonste geheel (Prix d' Élégance) wordt door
een apart jurylid beoordeeld.
Sub f. Berekeningsresultaat:
• Voor het hoofdstuk Artistiek wordt een enkelvoudig cijfer toegekend.
• Er wordt een cijfer gegeven voor de inhoud (zwaarte) van de proef met een
vermenigvuldigingsfactor van 2.
• Per onderdeel (uitvoering) krijgt de groep een cijfer. Het totaal van de cijfers wordt
gedeeld door 16; zo verkrijgt men de beoordeling voor de uitvoering welk met vier
vermenigvuldigd wordt.
• Ook voor muziek wordt een (enkelvoudig) cijfer gegeven.
• Tenslotte een cijfer voor de algehele indruk (o.a. kleding, uniformiteit, muziekkeuze,
commandant, etc.) eveneens met een vermenigvuldigingsfactor van 2.
De uitkomsten van de onder 4.1 t/m 4.5 genoemde onderdelen worden getotaliseerd. Op
deze wijze berekend, kan men een eindcijfer verkrijgen tot zelfs drie cijfers achter de
komma. Uiteraard wint de groep met het hoogste eindcijfer.
ARTIKEL 9 BECIJFEREN
Lid 1, cijfers
De cijfers lopen van 10 tot 0. Uitgangspunt is dat een 6 een voldoende is. De jury mag ook
punten toekennen met tienden achter de komma (bijvoorbeeld 6,7 of 7,3).
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Lid 2, ex aequo
Bij een ex aequo in het eindtotaal tussen 2 groepen met gelijk aantal ruiters (12/16), wordt de
groep die het hoogste scoort in Algemene Indruk of vervolgens met Inhoud of vervolgens met
Artistiek of vervolgens met Muziek van beide juryleden de winnaar. Tevens kan bij een ex aequo
tussen 2 groepen nooit de groep winnen die aftrek heeft gekregen in tijd, te laat inleveren
protocol of als gevolg van ongeldige basislidmaatschap van de KNHS. Zie ook artikel 11 lid 4
t.a.v. het aantal deelnemers.
ARTIKEL 10 AFTREKPUNTEN
Lid 1, situaties
Tijdens de manoeuvre kunnen diverse factoren storend werken, in de volgende situaties vindt de
beoordeling als volgt plaats:
•

Situatie 1.
Indien een manoeuvre wordt stopgezet door de jury door overmacht of invloeden van
buitenaf (bijvoorbeeld: hagel op manegedak, een hevig onweer, hond in de rijbaan, etc.)
dan wordt de beoordeling hierover niet negatief beïnvloed en wordt de tijd stopgezet. De
jury laat de manoeuvre weer hervatten vanaf het punt waar het fout ging en vanaf dat
punt start ook weer de tijd.

•

Situatie 2.
Indien de manoeuvre wordt stilgezet door de jury of de commandant omdat de veiligheid
in het gedrang komt, (bijvoorbeeld een losse peesbeschermer of schabrak), wordt de tijd
niet stilgezet. De groep krijgt de kans om de veiligheid te herstellen. Deze fout straft zich
in tijd maar ook in een lager cijfer voor de algemene indruk.

•

Situatie 3.
Indien de manoeuvre wordt stilgezet door de jury of commandant door een val van de
ruiter/paard, wordt de tijd stilgezet. Er wordt overleg gepleegd door jury, commandant en
VCN bestuur of de ruiter kan doorrijden of een reserve ruiter/paard wordt ingezet. De jury
laat de manoeuvre hervatten vanaf het punt waar het fout ging en vanaf dat punt start ook
weer de tijd. Het onderdeel waar het fout ging krijgt het cijfer twee omdat het de eenheid
verstoort. Indien een paard kreupel de proef moet verlaten wordt de tijd gestopt en mag
de proef zonder aftrek van punten vanaf dit onderdeel worden hervat.

•

Situatie 4.
Indien er wanorde heerst in de manoeuvre en de groep wordt stilgezet of opnieuw
geformeerd door de commandant, wordt de tijd niet stilgezet. Deze fout straft zich in tijd
en de algemene indruk. Daarnaast krijgt het onderdeel waar het fout ging het cijfer twee
omdat het de eenheid verstoort..

Lid 2, te laat inleveren protocol
Te laat inleveren protocol, 1 punt aftrek van einduitslag (vier weken voor de wedstrijd dient het
protocol op het wedstrijdsecretariaat ontvangen te zijn).
Lid 3, Inleveren foutief protocol
Foutief inleveren protocol, 0,5 punt aftrek van einduitslag.
Lid 4, lidmaatschap KNHS niet op orde
Wanneer een groep ruiters met een ongeldige KNHS lidmaatschap heeft, krijgen zij hiervoor 0,25
punt aftrek van de einduitslag per ongeldig lidmaatschap. Wanneer een groep 5 of meer ruiters
heeft met ongeldige KNHS lidmaatschappen, betekent dit diskwalificatie.
Lid 5, overschrijding tijdsduur
Bij over- of onderschrijding van de tijdsduur wordt 0,1 punt per begonnen minuut aftrek op het
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eindresultaat. De tijd loopt van groet tot groet. Hij wordt aangezet bij de knik van de ruiters aan de
hoofdjury tijdens de begingroet en weer uitgezet bij de knik van de ruiters aan de hoofdjury
tijdens de eindgroet.
Lid 6, paarden- en ruiterformulier
Het paarden- en ruiterformulier moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de wedstrijd bij
info@vcncarrousel.nl binnen zijn gekomen. Bij te laat inleveren wordt 0,1 punt aftrek verwerkt in
het eindresultaat.
ARTIKEL 11 AANKLEDING PAARDEN EN PONY'S:
Lid 1, sponsorvermelding
De afmeting van een sponsornaam, logo of bedrijfsnaam mag niet groter zijn dan 150 cm2 op de
schabrakken/dekken; dit mag op beide kanten staan.
Lid 2, hulpmiddelen en extra’s
• Peesbeschermers/strijklappen/springschoenen zijn toegestaan, andere beenbescherming
is niet toegestaan.
• Alleen martingalen zijn toegestaan.
• Oor-netjes zijn toegestaan.
Lid 3, hoofdstellen en bitten
De VCN hanteert het KNHS Wedstrijdreglement met betrekking tot toegestane hoofdstellen en
bitten. Dit met uitzondering van het gebruik van stang en trens, dit is niet toegestaan bij VCN
wedstrijden. Bitloze hoofdstellen (mits passend in het reglement) zijn ook toegestaan.
ARTIKEL 12 AANKLEDING RUITERS EN AMAZONES
a) De aankleding van ruiter en paard, en vooral de eenheid hierbij, heeft invloed op de Prix
d’Elegance.
b) Voor de paardengroepen in de ere en eerste divisie geldt dat gereden wordt met rij-jas,
plastron/stropdas, blouse, rijbroek, en handschoenen. Rijlaarzen (rubber of leer) of
jodphurschoenen met leren minichaps (zonder franje). Voor de paardengroepen in de tweede
divisie en alle ponygroepen geldt hetzelfde, maar is sweater/bodywarmer en blouse met
lange mouwen, inclusief handschoenen en rijbroek ook toegestaan.
c) Er wordt altijd gereden met een goedgekeurde veiligheidshelm waarbij het kinbandje correct
bevestigd is; de kleur van de veiligheidshelm is vrij.
d) De afmeting van sponsornaam of logo mag hooguit 1 stuks zijn en niet groter dan 10x10 cm
op het wedstrijdtenue.
e) Tijdens de prijsuitreiking/ceremonie verschijnt de deelnemende groep in het wedstrijdtenue.
f) Sporen en zweep zijn toegestaan en de maximale totaallengte van de dressuurzweep is voor
pony's 100 cm en voor paarden 110 cm.
g) De sporen bij de pony's mogen maximaal 1,5 cm zijn. Bij zowel de pony’s als paarden zijn
alleen stompe sporen toegestaan.
h) Corsages/emblemen horen bij de carrousel. Indien in klassieke rijkleding of bodywarmer
wordt gereden is een corsage verplicht. Er mag bij elk tenue met een corsage gereden
worden. De corsage moet links gedragen worden en mag zowel voor iedereen gelijk, als voor
de man omhoog en de dame omlaag, gedragen worden.
i) Indien met het flexibele hitte protocol wordt gewerkt zal ook het rijden in zomertenue (waarbij
het KNHS reglement wordt aangehouden) toegestaan zijn.
ARTIKEL 13 COMMANDEREN
a) De manoeuvre moet worden gecommandeerd in correcte rijkleding gelijk aan de groep
gekleed:
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a. Vanuit de rijbaan.
b. Te paard zonder als 12e/16e ruiter aan de manoeuvre deel te nemen.
c. Naast de rijbaan(*) alleen door omstandigheden en mag dan niet mee groeten met
groep.
* hier dient dispensatie voor verleend te worden door het bestuur. U dient dit tijdig aan
te vragen.
b) De commandant mag gedurende de manoeuvre geen aanwijzingen geven die de uitvoering
van de manoeuvre ten goede komen; Lesgeven / aanwijzingen geven tijdens de manoeuvre
(tongklikken etc) is derhalve niet toegestaan en zal meegenomen worden in de algemene
indruk, slechts het geven van commando’s in de proef is toegestaan. Echter mocht de
veiligheid van ruiter of paard in het geding zijn mag de commandant ten alle tijden ingrijpen
(en uitgezonderd bij fout programma of val van ruiter/paard).
c) De manoeuvres worden in de Nederlandse taal opgestuurd naar het VCN-secretariaat. Wordt
de manoeuvre in het Frans gecommandeerd, dan dient dit op de op te sturen manoeuvre
vermeld te staan.
d) Vanaf 1 januari 2011 dient de commandant in het bezit te zijn van een door de VCN
afgegeven erkenning (carrousel commandantencursus). Alle commandanten die in of voor
het jaar 2010 een groep op een NK wedstrijd gecommandeerd hebben, krijgen deze
erkenning van het VCN-bestuur.
e) De commandant dient in het bezit te zijn van een geldig diploma en/of certificaat voor het
geven van paardrijdinstructie dat erkend is door de Stichting Veilige Paardensport.
f) De commandant dient eerst de hoofdjury (welke bij C zit) te groeten en daarna de andere jury
te groeten zonder de groep nogmaals op te stellen (De carrouselgroep groet de hoofdjury en
de commandant groet de beide juryleden bij A en C).
g) Binnen 4 a 5 minuten na binnenkomst van de hoofdring wordt aangevangen met de proef,
alvorens de jury hier toestemming voor heeft gegeven aan de commandant. De jury heeft het
recht de groep te sommeren aan te vangen met de manoeuvre als na 4 a 5 minuten nog
geen aanstalten wordt gemaakt. Een groep heeft maximaal 20 minuten de hoofdring tot haar
beschikking, van binnenkomst in tot vertrek uit de hoofdring.
ARTIKEL 14 MUZIEK
Lid 1, ten gehore brengen
De muziek waarop de manoeuvre wordt uitgevoerd, kan via een CD, een tablet of laptop van
deelnemend team ten gehore gebracht worden via een mengpaneel/versterker van de
wedstrijdlocatie.
Lid 2, soort muziek
De manoeuvre dient gereden te worden op hoofdzakelijk instrumentale muziek.
Lid 3, calamiteiten
Bij calamiteiten met de muziek, beslist de hoofdjury in overleg met het VCN-bestuur hoe te
handelen. Dit op initiatief van de commandant van het desbetreffende team.
ARTIKEL 15 DIERWELZIJN
a) De manoeuvre is van dien aard dat deze pony- en paardvriendelijk en veilig kan worden
gereden. Ook het rijden van de groep, ruiters en amazones is pony- en paardvriendelijk.
b) Bij onrechtmatig gebruik van zweep, sporen en/of teugels wordt de algemene indruk lager
beoordeeld. Sporen met wielen zijn in geen geval toegestaan.
c) Indien een paard/pony onregelmatig of kreupel loopt, bepaalt de jury of het paard of pony
vervangen moet worden door een reservepaard of pony.
d) Bij twijfel over de onder sub a t/m c beschreven onderwerpen, beslist het bestuur van de
VCN.
e) Tijdens het losrijden in de hoofdrijbaan mag er slechts in stap en in draf worden gereden.
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f) Na de eindgroet mag er slechts worden gestapt.
g) Indien er extreme weersomstandigheden zijn wordt er door het bestuur een flexibel
(hitte)protocol gehanteerd. Deze zal op alle mogelijke manieren worden gecommuniceerd op
de wedstrijddag zelf, dan wel eerder zover mogelijk is.

ARTIKEL 16 AANVULLENDE BEPALINGEN
Voor alle VCN-wedstrijden gelden voorts nog de navolgende bepalingen.
a) Deelnemers waarbij door overmacht/calamiteit op de wedstrijddag een paard of pony uitvalt,
zijn zelf verantwoordelijk voor een reservepaard of -pony.
b) De wedstrijden dienen te worden verreden in een 20 x 40 meter rijbaan.
c) Startgerechtigd zijn alleen die paarden en pony’s waarvoor bij een wedstrijd het
paardenpaspoort aan de daarvoor verantwoordelijke persoon is getoond en ingeleverd
voorafgaand aan het lossen van de paarden en/of pony’s van de trailer(s) en/of
paardenvervoerder. Bij het niet kunnen tonen van een geldig paardenpaspoort volgt
diskwalificatie voor de gehele groep en dient de groep direct het wedstrijdterrein te verlaten
zonder alsnog één of meerdere paarden en/of pony’s te lossen.
d) De rijbaan moet worden betreden of verlaten op teken van de ringmeester. Dit dient te allen
tijde te gebeuren in stap waarbij de veiligheid van de carrouselgroep(en) en publiek niet in
gevaar komt;
e) Startgerechtigd zijn alle groepen die zich hebben aangemeld bij de VCN en die de jaarlijkse
bijdrage hebben voldaan. Een groep is automatisch aangemeld voor de divisiewedstrijden als
die groep het vorige jaar ook deelnam. Afmelding kan uiterlijk tot 1 december in het jaar
voorafgaand aan de divisiewedstrijden en het Nationaal Kampioenschap; daarna blijft de
jaarlijkse bijdrage verschuldigd.
f) Voor publiek en deelnemers zijn alle divisiewedstrijden en het Nationaal Kampioenschap
gratis toegankelijk. Voor parkeren kan maximaal 2 euro per dag worden gerekend.
g) Indien een divisiewedstrijd en/of het Nationaal Kampioenschap Carrousel niet door kan gaan
vanwege overmacht (vogelpest, e.d.) wordt de jaarlijkse bijdrage aan de VCN niet
terugbetaald. Er zal dan later in dat jaar nieuwe divisie wedstrijden en een NK worden
georganiseerd.
h) De organiserende manege zorgt voor goede, veilige en eventueel verwarmde jurylocaties,
dan wel voorzieningen daartoe. De juryruimtes hebben een veilige plek en moeten een veilige
toegang hebben en minimaal twee meter van de rijbaan (letter) staan en maximaal zes meter.
De juryruimtes moeten zich op minimaal 70 cm hoogte bevinden (hier komt nog een tafel en
stoel op te staan). Het Prix d' Élégance jurylid kan een positie nabij de rijbaan krijgen.
i) De organiserende manege zorgt voor voldoende toiletmogelijkheden en overige benodigde
faciliteiten, zoals voldoende parkeerruimte en eventueel waterpunten voor paarden/pony’s.
j) Bezoekers volgen altijd de instructies en aanwijzingen op van medewerkers van de
organiserende manege en/of medewerkers van het wedstrijdsecretariaat.
ARTIKEL 17 KLACHTENREGELING
Klachten over uitslagen, veiligheids- en welzijnsaspecten, rankingspunten, starttijden,
opleidingen, reglementen en/of andere aangelegenheden, dienen per email worden ingediend bij
het bestuur van de VCN. Na ontvangst zal het bestuur een ontvangstbevestiging sturen en zo
spoedig mogelijk de klacht in behandeling nemen en een terugkoppeling geven. Het kan zijn dat
de VCN eerst haar partners FNRS en/of KNHS raadpleegt, dit afhankelijk van de
verantwoordelijkheden tussen deze partijen zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.
ARTIKEL 18 GEBRUIK GEGEVENS, DATA EN PRIVACY
Het bestuur van de VCN heeft op haar website een AVG en/of privacyverklaring gepubliceerd.
ARTIKEL 19 FINANCIEN
Het bestuur van de VCN maakt per boekjaar een financieel jaarverslag. In de voorjaars-VCN-
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vergadering wordt ieder jaar een samenvatting gegeven van het afgelopen financiële jaar en een
voorstel gedaan voor de jaarlijkse VCN bijdrage(n) van de deelnemende teams voor het volgende
boekjaar. De VCN-vergadering adviseert het bestuur welke financiële koers te varen.
ARTIKEL 20 WIJZINGEN REGLEMENTEN
Wijzigingen in het VCN-reglement, bestuurssamenstelling, alsmede de financiële
aangelegenheden van de stichting, worden op voorstel van het bestuur van de VCN of de
deelnemende teams besproken in de VCN vergadering(en). Deze voorgestelde wijzigingen
worden door het bestuur geagendeerd voor de betreffende VCN-vergadering die wordt
uitgeschreven voor aangesloten FNRS ondernemers. Het bestuur van de VCN besluit vervolgens
op advies van deze VCN-vergadering. Het bestuur van de VCN behoudt zich het recht voor om
eenzijdig reglementswijzigingen door te voeren indien de noodzaak en/of urgentie hiervoor naar
mening van het bestuur aanwezig is.
ARTIKEL 21 SLOTBEPALING
Voor al het overige dat niet direct of indirect herleid kan worden door de passages in de VCNreglement en over alle niet genoemde punten beslist het bestuur van de VCN.
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