VCN TIPLIJST 2019/2020
Tips voor de deelnemende bedrijven aan VCN Divisiewedstrijden en Nederlands Kampioenschap
Carrouselrijden
November/
december

Denk aan uw aan- en/of afmelding van uw (nieuwe) carrouselgroep.

Feb/mrt

Vul het formulier met alle deelnemers van uw carrouselgroep met de KNHS
lidmaatschap nummers of FNRS-ruiterpaspoortnummers en
paardenpaspoortnummers in en email naar info@vcncarrousel.nl. Het formulier kunt
u downloaden vanaf de website (www.vcncarrousel.nl onder hoofdstuk downloads).
Maak op tijd uw overzicht en vermeld ook de vervaldatum. Op die manier kunt u
makkelijk nagaan of een ruiter zijn/haar ruiterpaspoort moet verlengen voor de
wedstrijden. Zorg dat dit formulier uiterlijk 4 weken voordat u start naar de VCN
verzonden is.
Controleer of alle paarden in het bezit zijn van een geldig paspoort, denk aan de
(basis)entingen die verplicht zijn.

Maart

Heeft u de muziek al klaar?
Zorg voor muziek op USB of voor de PC en informeer bij het RSC waar u de
onderlinge wedstrijd wilt rijden hoe de muziek geregeld is. Vergeet dat uiteraard ook
niet te vragen voor de divisiewedstrijden en het NK!
 Zorg dat u ruim muziek heeft voor stap, draf en galop. Het is jammer als uw
muziek stopt terwijl de manoeuvre nog niet is afgelopen.
 Zet uw protocol op officieel VCN papier en controleer of uw wijzigingen
kloppen met de tekst op het protocol. Download ieder jaar de laatste versie
van het protocol en voorblad vanaf de website (www.vcncarrousel.nl onder
hoofdstuk downloads). Deze versie staat er per 1 maart op.

Maart

Heeft u al betaald?
 Betaling geschiedt aan de VCN via de manege die een factuur krijgt voor het
VCN-lidmaatschap/startgeld, indien u geen factuur heeft ontvangen: NEEM
DAN CONTACT OP MET DE VCN, Sander Verschoor, penningmeester.
Onderlinge wedstrijden
 Diverse RSC’s organiseren in de maanden maart en april onderlinge
wedstrijden. Een onderlinge wedstrijd is een goede test om te zien hoever de
groep is en waar nog even extra aandacht aan gegeven moet worden. Voor
deze wedstrijden wordt gebruik gemaakt van de VCN-juryleden.
Voorjaarsvergadering
 Tijdens deze vergadering worden de indelingen/ranking lijsten herhaald, wordt
u geattendeerd op de verschillende onderlinge wedstrijden en worden de data
en locaties van de divisiewedstrijden en het NK doorgenomen. De
vergaderdatum staat op de site van het VCN vermeld zodra deze bekend is.

April/
mei/juni

Protocol
Download de laatste versie van het protocol met voorblad en email beide (in PDF
formaat) minimaal 4 weken voor de divisiewedstrijden en het NK naar
emailadres: info@vcncarrousel.nl onder vermelding van naam groep, divisie en
datum wedstrijd (bijv.: Maandaggroep1ediv26mei2020). Een te laat ingeleverd
protocol levert u een strafpunt op, zorg dus dit protocol op tijd binnen is.
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Deze protocollen verstuurt de VCN naar de juryleden om zich voor te bereiden op
uw manoeuvre.
Wijzigingen zijn niet meer toegestaan, dus controleer uw protocol voor verzending.
Fout protocol is -0,5 punt op uw eindtotaal. Te laat ingezonden protocol is -1 punt
aftrek op uw eindtotaal.
Voorbeeld protocol
Nr.
1

Gang
Draf

Omschrijving figuur
A afwenden en op een lijn opstellen

2

Kurketrekker, 2 voltes 10 mtr A en C en
Een acht onder X

3

Balkenfiguur, vanuit de 4 hoeken naar X.
Voltes en lussen onder X, uitkomen op
hoekletters

4

Galop

Cijfer

Opmerkingen jury
Minimaal 4 regels ivm
Commentaar jury

Volte bij A en C, op X oneven volte 10 mtr en op
A en C even volte 10 mtr

Het KNHS-lidmaatschap- en paardenpaspoortformulier moeten ook 4 weken voor
de wedstrijd binnen zijn op het secretariaat, emailadres: info@vcncarrousel.nl. Te
laat is -0,5 punt op de totaal uitslag. Niet geldig is geen deelname (check of de
FNRS paspoorten voorzien zijn van de juiste jaarzegels).
April/Mei

Algemeen

Schrijf een stukje
 Schrijf een stukje over uw eigen carrouselgroep en email of neem deze mee
naar de divisiewedstrijden en naar het NK. Lever het in bij het
wedstrijdsecretariaat zodat de speaker dit kan omroepen wanneer uw groep
de rijbaan betreedt. In dit stukje kunt u bijvoorbeeld vertellen hoelang u al
carrousel rijdt, wie de ruiters en de paarden zijn, op welke avond u lest en
hoe leuk de lessen zijn, etc.
 Check of alle paspoorten van de ruiters en paarden in orde zijn zodat u niet
op het laatste moment voor verrassingen komt te staan.
Vragen aan VCN
Heeft u vragen aan het VCN? Stuur een email naar info@vcncarrousel.nl.
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April/mei/
juni

Commandanten: vriendelijk doch dringend verzoeken wij u om alle ruiters, grooms,
ouders en verdere geïnteresseerden te informeren:
BEZOEK AUB NIET DE STALLEN VAN HET ORGANISERENDE BEDRIJF!
Dit om mogelijke overdracht van virussen of ziektes e.d. tot een minimum te
beperken.
VOLG TE ALLEN TIJDE DE AANWIJZINGEN VAN HET ORGANISERENDE
BEDRIJF NAUWLETTEND OP.

April/mei/
juni

De divisiewedstrijden carrouselrijden







Heeft u al aan vervoer gedacht?
Laat de ruiters op tijd op stal aanwezig zijn, invlechten en klaar maken voor
vertrek, enz.
De ruiterpaspoorten (ook van de reserveruiter) en de paardenpaspoorten
inclusief het formulier bij elkaar houden en bij aankomst op het wedstrijdterrein
afgeven op het wedstrijdsecretariaat.
Meetbewijs van pony is bindend voor deelname.
Informeer naar de geluidsinstallatie bij het organiserende RSC. Zorg altijd voor
een back-up van uw muziek. Extra USB-stick of laptop bijv...
Zorg dat u op tijd in de inrij ring bent, volg nauwkeurig de instructies van het
personeel/vrijwilligers van de ontvangende manege/ringmeester op.
Aan het einde van de dag(deel) vindt de prijsuitreiking plaats. Ruiters dienen
gekleed te gaan in het wedstrijd tenue!

Wij wensen u allen gezellige en sportieve carrouselwedstrijden toe!
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