GEEN DIVISIEWEDSTRIJDEN EN NATIONAAL KAMPIOENSCHAP IN 2020
Geheel als verrassing zal dit bericht niet komen na de recente persconferentie van premier Rutte,
maar het bestuur van de VCN heeft gisteren alsnog besloten om het officiële wedstrijdseizoen 2020
volledig af te gelasten. Wel wordt er nagedacht over een eventueel te organiseren wedstrijd voor de
teams die dit willen ergens in september of oktober 2020. Vanzelfsprekend alleen voorzover dit past
binnen het overheidsbeleid de komende maanden.

Ondanks dat ruitersportcentra vanaf aanstaande woensdag weer mondjesmaat kunnen beginnen
met lesgeven aan kinderen en jeugdigen, lijkt vooralsnog de anderhalve meter samenleving niet te
verdwijnen voor de zomervakantie. De paardensport is geen contactsport, de anderhalve meter is op
zich goed te realiseren, ook in de carrouselsport. Toch concludeert het bestuur dat bij enkele veel
gebruikte carrouselfiguren de vereiste anderhalve meter niet geheel aangehouden kan worden.
Natuurlijk kunnen de teams de manoeuvres herschrijven zodat alles wel op anderhalve meter
gereden kan worden. Maar gelet op de fase waarin we op dit moment verkeren in het
carrouselseizoen, is het geen haalbare kaart om een proef te herschrijven in combinatie met het pas
hervatten van de trainingen vlak voor, tijdens of na de zomer.

Voor de bedrijven en teams die hun ruiters toch nog een leuke wedstrijddag in het vooruitzicht willen
stellen en/of de intentie hebben om voor, tijdens of na de zomervakantie de (gemiste)
carrousellessen alsnog te verrijden, gaat het bestuur van de VCN na wat de mogelijkheden zijn voor
een leuke wedstrijd ergens in september/oktober. Wij houden het nieuws rondom de
Coronaversoepelingen nauwgezet in de gaten om dit idee steeds op haalbaarheid te kunnen toetsen,
al dan niet met enkele beperkingen.

⁃

Teams starten in 2021 op basis van de huidige rankingslijst (2020).

⁃

Teams die ivm Corona reeds hadden aangegeven dit jaar niet te starten, krijgen geen
minpunten en behouden hun plaats op de ranking.

⁃

Er wordt dit jaar geen contributie in rekening gebracht door de VCN.

⁃

Deelname aan de eventuele wedstrijd in september/oktober is niet voor
rankingspunten en geschiedt op basis van inschrijfgeld.

Wij hopen op deze wijze tegemoet te komen aan de uiteenlopende wensen van onze aangesloten
carrouselteams en ruitersportcentra, zodat zij hun ruiters zoveel mogelijk kunnen bieden en hun
bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk kunnen inrichten in deze vervelende tijd voor iedereen.

Stay safe!
Bestuur VCN

