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Alternatieven voor 

wedstrijden 

Online meetmoment, 

meetmoment op locatie 

& landelijke 

oefenwedstrijd 4 

oktober 2020. 

 

Leeftijdsgrens 

aangepast 

In het jaar 2021 mag er 

in de ponycarrousel 

gereden worden tot en 

met 19 jaar! 

 

Commandanten cursus  

De groep 

commandanten in 

cursus wordt per direct 

ontheffing verleend, en 

mogen starten met het 

commanderen van 

carrouselgroepen. 

 

ALTERNATIEVEN VOOR WEDSTRIJDEN 
     

Het officiële wedstrijdseizoen 

is voor 2020 van de baan, 

echter hebben wij als 

bestuur een aantal 

mogelijkheden gecreëerd 

om de komende periode tot 

en met december 2020 

vooruit te kijken en een 

aantal leuke alternatieven 

te bieden voor de teams die 

hier behoefte aan hebben.  

Er gaan veel verschillende 

geluiden op hoe 

carrouselgroepen omgaan 

met het trainen in deze 

corona periode. Zo willen 

we met een  

 

aantal opties inspelen op 

verschillende 

trainingsmethodes om alle 

enthousiaste groepen de 

mogelijkheid te bieden om 

verder te trainen en ze met 

deze opties een aantal 

handvaten te geven om 

goed voorbereid het 

wedstrijdseizoen van 2021 

tegemoet te gaan! 

Ook voor teams die pas na 

de zomervakantie weer 

starten liggen er kansen. Zo 

kun je jou team bijvoorbeeld 

opgeven  voor de jury on tour! 

Zo krijg je tips en trics om het 

nieuwe seizoen mee te 

starten! 

 



 

 

ONLINE MEET MOMENT 

In navolging van de KNHS online proeven zien wij als 

VCN bestuur dat dit een goed werkend concept is, wat 

ook voor de carrousel uitgewerkt kan worden. Op deze 

manier wordt de gehele manoeuvre gereden, en wordt 

deze naderhand beoordeeld door een VCN jurylid, dat 

kan geheel volgens de RIVM richtlijnen gerealiseerd 

worden.    

Hoe gaat het in z’n werk? 

 - De gehele proef wordt gefilmd vanaf de C op 

minimaal 2 meter hoogte, waardoor de gehele rijbaan 

zichtbaar in beeld is.  

- Zet je telefoon op maximale lichtsterkte en zorg 

voor maximaal licht in de rijbaan.  

- Tijdens het filmen wordt er niet in- en uitgezoomd. 

Dit ivm het scherpstellen van de camera waardoor de 

jury een stukje kan missen.  

-  Zorg dat de muziek vlakbij de telefoon 

afgespeeld wordt, zodat dit goed te horen is voor de 

jury.   

- Voorafgaand aan de opname film je een 

telefoon of krant, zodat de datum en tijd zichtbaar in 

beeld is, de commandant verteld wie hij/zij is, van welk 

bedrijf, welke groep en welk niveau.  

-  De opname bestaat uit 1 video, er mag niet 

geknipt en geplakt worden.  

- De groep zorgt voor een nette en verzorgde 

trainingsoutfit. Wedstrijdkleding niet verplicht.  

-  De video wordt via WeTransfer bestand naar 

info@vcncarrousel.nl gestuurd, samen met het protocol.  

-  Binnen 14 dagen ontvang je het ingevulde 

protocol weer retour, beoordeeld en voorzien van 

opbouwend commentaar van een officieel VCN jurylid.  

-  Kosten: 35 euro per groep (bij meerdere groepen 

van hetzelfde bedrijf, tegelijkertijd 

  aangeleverd, 30 euro per groep); 

- Bij deelname aan de online meetmomenten 

worden eenmalig 5 rankingspunten toegekend. 

MEET MOMENT OP LOCATIE 

De juryleden gaan on tour!   

Je carrouselgroep rijdt op het eigen bedrijf de 

manoeuvre, en wordt door de officiële VCN jury 

beoordeeld zoals op een wedstrijd en vult het protocol 

tijdens de manoeuvre in. Naderhand voorziet de jury de 

groep van een aantal nuttige tips waarmee de groep 

verder kan trainen richting het wedstrijdseizoen 2021. 

Deze tips kunnen proef inhoudelijk zijn, echter ook tips 

met betrekking tot het protocol, de uitvoering, de 

muziek of de figuren! 

- Het organiserende ruitersportcentrum zorgt voor 

een correcte juryruimte bij C die minimaal 2 meter hoog 

is, volledig zicht op de ring, en voldoende ruimte om 

eventueel  1,5 meter  afstand te houden voor de 

schrijver.  

 -  De protocollen worden 2 weken voorafgaand 

aan de datum naar info@vcncarrousel.nl  opgestuurd.   

-  De groep zorgt voor een nette en verzorgde 

trainingsoutfit. Wedstrijdkleding niet verplicht. 

-  De accommodatie beschikt over een correcte 

geluidsinstallatie in de rijbaan.  

-  Kosten: 45 euro per groep, exclusief km-

vergoeding (0,28 cent per km voor heen en terugreis) 

(bij 2e en volgende groep van hetzelfde bedrijf, op 1 

dag: 15 euro per extra groep excl km-vergoeding). 

-  Bij deelname aan de online meetmomenten 

worden eenmalig 5 rankingspunten toegekend.  

LANDELIJKE OEFENWEDSTRIJD IN HET NAJAAR  

De versoepelingsmaatregelen die ingepland staan, laten toe dat er vanaf september weer wedstrijden 

georganiseerd mogen worden. De VCN gaat een oefenwedstrijd organiseren in het najaar bij de Zilfia’s Hoeve in 

Houten waar meerdere groepen over de dag ontvangen kunnen worden.   

Uiteraard zal deze wedstrijd volgens alle corona maatregelen verlopen.  

- De wedstrijd staat gepland op 4 oktober 2020. Bij veel aanmeldingen kan er uitgeweken worden naar een 

alternatieve datum.  

-  De groepen worden ingedeeld op ranking niveau. 

-  Er wordt geen kampioenschap uitgeschreven. 

- Rubriekindeling is op basis van de posities van de deelnemende teams op de rankinglijst.  

 -  Wedstrijd volgens het VCN wedstrijdreglement 

-  Bij deelname worden eenmalig 5 ranking punten toegekend.  

-  Inschrijven voor 1 september 

-  Kosten: €75,- beoordeling door 2 juryleden, geen prix d’elegance. 

-  Bij veel aanmeldingen wordt een 2e dag toegevoegd.  

 

 

 

Let op! Van toepassing op alle alternatieven!  

Je kunt maximaal 5 ranking punten verdienen dit seizoen met een 

van de alternatieven. Wanneer je gebruik maakt van alle drie de 

alternatieven zijn er 2 alternatieven voor de ervaring!  

Mochten de maatregelen worden aangescherpt en ook optie 1 en 

2 niet mogelijk zijn, dan 

kunnen we eventueel  optie 1 en 2 verlengen t/m 31-3-2021. Zo 

hebben alle groepen kans om gebruik te maken van de 

alternatieven. 
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Carrouselwedstrijd in 
Assendelft 15 november. 
Ook voor de 5 
rankingspunten! 

 

Vakantie periode zit er 
weer bijna op! De meeste 
teams zijn weer aan het 
trainen.  Heb jij al gekeken 
hoe je jou team vervoerd 
volgend jaar? 
 

Teamrijden 

 

Het wedstrijdseizoen 2020 zou het debuut worden van de eerste  

teams die aan de pilot van het team mee gingen rijden. 

 

Helaas is  door de Corona periode de pilot met betrekking tot het 

teamrijden op de lange baan geschoven.  

Op de site is meer informatie te vinden over het teamrijden.  

Het teamrijden is toegevoegd zodat het voor meer teams haalbaar is 

om deel te nemen tijdens de nationale wedstrijden.  

Het team bestaat uit 4 of 8 combinaties! Op deze manier wordt 

carrouselrijden toegankelijker.  

 

 

Ben je nieuwsgierig en wil je hier meer over weten? Neem gerust 

even contact op met: info@vcncarrousel.nl 

 

 

 

 

 

Goed nieuws! 

  

Ook voor het teamrijden kunnen de alternatieve mogelijkheden 

ingezet worden om feedback van de jury te ontvangen. Je kunt met 

jou team aan alle 3 de mogelijkheden mee doen. Nog vragen over 

het teamrijden? Stuur gerust een mail naar info@vcncarrousel.nl 

Dus geef je snel op voor:  

• Het meetmoment thuis: film je proef en stuur hem in. 

• De jury’ on tour’: De jury komt bij jou op het bedrijf en 

voorziet jou en je team van feedback waar je verder mee 

kunt trainen naar het volgende wedstrijdseizoen. 

Wedstrijd 4 oktober in houten bij de Zifia’s Hoeve! 

Deze wedstrijd is zowel voor teamrijden als voor de 

carrouselgroepen. Wil jij ook graag dit jaar nog een wedstrijd rijden 

met jou team? Geeft je dan snel op!  

Uiteraard houden wij alle berichtgeving nauwlettend in de gaten, 

mocht er iets veranderen in de richtlijnen dan passen wij dit ook 

weer aan.  
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