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Divisiewedstrijden 2021 

 
Corona houdt ons al bijna een jaar in de greep. Van beperkingen naar 
versoepelingen en vervolgens weer naar (andere) beperkingen. Er is geen 
beleid op vast te stellen. In politiek Nederland niet, maar in carrouselland ook 
niet. Aangezien carrouselseizoen 2020 volledig in de soep is gelopen, gaan we 
voor seizoen 2021 een concrete stip op de horizon plaatsen. De wedstrijden 
gaan door, maar op een totaal andere wijze. We moeten ergens naartoe kunnen 
werken in 2021, zodat we in 2022 weer een normaal seizoen kunnen rijden! 
 

• De VCN juryleden gaan de manoeuvres beoordelen op het ruitersportcentrum 
van de groep(en) zelf.  

• Voor iedere divisie geldt dat dezelfde juryleden ingezet worden.  

• Juryleden worden dus 2 tot 3 dagen ingezet per divisie.  

• De hoofdjury zit bij C. Het andere jurylid mag overal langs de ring 
plaatsnemen, behalve op C.  

• Er wordt geen Prix d’elegance beoordeeld. 

• Er wordt geen NK verreden.  

• Omdat de ponyteams (veelal) ook nu kunnen trainen, vinden eerst de 
ponywedstrijden plaats en aansluitend de paardenwedstrijden.  

• Alle wedstrijden vinden plaats voor de zomervakantie. Hierdoor kan het 
seizoen 2021-2022 na de zomervakantie voor ieder bedrijf weer als vanouds 
beginnen en hopelijk zonder corona.  

• De eerste prijs behaalt 12 rankingspunten, tweede plaats 11, derde plaats 10 
etc. Afgemelde teams krijgen 0 rankingspunten. Dit geldt voor alle divisies.  

• De contributie is gelijk aan dat van seizoen 2019/2020. De horecavergoeding 
wordt niet in rekening gebracht.  

• Afmelden voor 1 april 2021: het team start niet in seizoen 2021, wel contributie 
verschuldigd, 0 rankingspunten, blijft op de (ranking)lijst. 

• Opzeggen voor 1 april 2021: definitief afmelden van een team (van de lijst), 
geen contributie verschuldigd voor 2021 

• Opzeggen voor 1 december 2021: definitief afmelden van een team (van de 
lijst), contributie 2021 wel verschuldigd.  

• De wedstrijden worden ingedeeld op basis van de huidige rankinglijst (de lijst 
zonder de eventuele 5 extra rankingspunten van clinics, online of on tour) 

• De regeling voor het behalen van eenmalig 5 extra rankingspunten door het 
online proeven insturen, jurylid on tour of door het organiseren van een clinic 
door een VCN jurylid (incl. Blijf Gericht) wordt verlengd tot 1 december 2021. 
Deze punten worden pas in december 2021 toegevoegd aan de ranking.  
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