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Divisiewedstrijden en NK verplaatst 

 
 
Minister President Rutte zei het onlangs al: ‘we leven op dit moment in een tijd 
waarin soms onorthodoxe keuzes gemaakt moeten worden en waarin we 
flexibel moeten zijn’. Het bestuur heeft diverse scenario’s tegen elkaar 
afgewogen en heeft besloten het geplande wedstrijdseizoen in zijn geheel te 
verplaatsen tot na de zomervakantie als gevolg van de huidige beperkingen 
door het Coronavirus.  
 
Het bestuur realiseert zich enerzijds dat dit best wat creativiteit vereist om e.e.a. 
georganiseerd te krijgen, zowel op de lokale ruitersportcentra als binnen de 
organisatie zelf. Anderzijds zijn veel teams al in een vergevorderd stadium van 
trainen, thema’s bedenken, muziek uitzoeken en proeven schrijven, waardoor een 
tijdelijke uitval van trainingen te overzien is. Op deze wijze is het lopende seizoen, 
dat bij veel bedrijven al sinds september van start is gegaan, niet helemaal voor niets 
geweest. Deelnemende ruiters krijgen toch iets om met veel plezier naar uit te kijken 
in deze toch al donkere tijden.   
 
Creativiteit ondernemers 
Het is vanzelfsprekend aan de deelnemende ruitersportcentra zelf om hier naar wens 
een juiste invulling aan te geven. De ene manege gaat gemiste lessen in de 
zomermaanden en september inplannen/inhalen, het andere ruitersportcentrum kiest 
voor andere manieren om de lessen die nu geen doorgang kunnen vinden in een 
latere fase in te zetten voor de voorbereidingen en/of trainingen voor wedstrijden. 
Zowel voor de sportbeleving van de ruiters als voor de economische situatie van 
ondernemers is dit een waardevolle oplossing. Het bestuur van de VCN probeert in 
samenspraak met haar vaste partners en sponsoren, mogelijkheden te creëren voor 
een iets beperkte contributie voor dit jaar. Al is dit maar een druppel op een 
gloeiende plaat, wij moeten allemaal solidair zijn met onze manegehouders in deze 
barre tijden.  
 
Ranking 
Het bestuur heeft besloten om eenmalig een aangepaste ranking door te voeren. Er 
zullen door deelnemende bedrijven uitsluitend positieve rankingspunten behaald 
kunnen worden o.b.v. hun plaatsing. Bedrijven die ervoor kiezen om niet deel te 
nemen, krijgen geen negatieve rankingspunten dit seizoen. Zij ontvangen dus ook 
geen punten om te stijgen op de rankinglijst. Dit kan dus wel van invloed zijn op hun 
positie op de ranking van komend jaar, maar iets beperkter dan normaal het geval is. 
De exacte invulling hiervan zal op korte termijn door het bestuur en de technische 
commissie uitgewerkt worden.  
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Wedstrijden 
20-09-2020: eerste divisie paarden (laag) 
27-09-2020: eerste divisie paarden (hoog) 
04-10-2020: eerste divisie pony’s  
11-10-2020: eredivisie pony’s  
18-10-2020: eredivisie paarden 
25-10-2020: tweede divisie paarden en Teamrijden 
01-11-2020: Nationaal Kampioenschap Carrouselrijden 
 
Deelname 
Ruitersportcentra die ervoor kiezen om niet deel te nemen, kunnen dit per email 
doorgeven aan de VCN vlak vóór of op 10 juni 2020. Dan is er immers pas meer 
zicht op de concrete invulling mogelijk. Voor nu zijn de beperkingen voor onder 
andere lessen, horeca en branchegebruikelijke evenementen tot 6 april 2020 en voor 
vergunning plichtige evenementen tot 1 juni 2020. Laten we hopen dat het 
Coronavirus snel wordt ingedamd en dat deze beperkingen voor onze mooie sport 
snel verdwijnen! 
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