
Nationale Carrouseldag 4 juli 

Nog 3 dagen voor deadline van 21 mei om je team op te geven voor de nationale carrouseldag!  

We zijn verheugd te kunnen vertellen dat de nationale carrouseldag 4 juli door lijkt te gaan! 

Verschillende ondernemers hebben zich al opgegeven om met een team mee te doen aan deze leuke 

dag!   

Nog even de mogelijkheden op een rijtje: 

 

1.  Onderlinge carrouseldag (on tour)  met ponyteams die hun proef verrijden in een ‘poule’. (of  

  12-16 ruiters of teamrijden 4 of 8 ruiters) 

2.   Clinic van een VCN jury met je paarden of  ponyteam, waarbij  leerzame tips krijgt met oog  

  op  het wedstrijdseizoen van volgend jaar.   

 

Hoe zien beide opties eruit:  

1. Onderlinge carrouselbattle  

- Je geeft je ponyteam op via info@vcncarrousel.nl  voor de onderlinge carrouselbattle.  

- Je groep bestaat uit een 12 of 16 tal, en anders doe je mee met het teamrijden met een 4 of  

  8 tal.  

- De proef wordt beoordeeld door 2 juryleden:  1 jury op locatie, en 1 jury online.    

- Je ontvangt een ‘starttijd’ waarop de jury op jullie bedrijf aanwezig is, om de proef op  

   locatie te komen jureren  op 4 juli* !  

-  De proef dient gefilmd te worden vanaf de korte zijde, voor de online jury. 

- Naderhand stuur je de gefilmde proef op naar info@vcncarrousel.nl ter beoordeling aan de online  

  jury samen met het protocol.  

- Geen prix délegance, aan het team zelf ter invulling! 

- Het bedrijf zorgt voor een geschikte juryruimte bij de C.  

- Kosten: €45,- per team, €15 per extra team op dezelfde locatie en 0,28ct kilometer. Het bedrijf  

  betaald de jury direct op de dag zelf.  

- De uitslag volgt enkele weken later wanneer alle proeven ook door de online jury beoordeeld zijn!  

- Alle niveaus! Ook nieuwe groepen zijn welkom. 

- Mogelijkheid om de 5 extra te verdienen rankingspunten te ontvangen door deelname aan deze   

  dag, indien je nog geen gebruik hebt gemaakt van deze mogelijkheid.  

 

 

* 4 juli is de nationale carrouseldag. Wanneer deze dag niet mogelijk is ophet bedrijf door 

bijvoorbeeld een eerder gepland evenement, kun je dit aangeven bij aanmelding en zal er uitgeweken 

worden naar weekenden ervoor!  
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2. Clinic van een VCN Jury  

-  Voor zowel de paarden teams, als ponyteams die weinig hebben kunnen trainen,  de mogelijkheid  

   om met de carrouselgroep een leuke en leerzame clinic te rijden! 

- Je groep bestaat uit een 12 of 16 tal, of voor het teamrijden met een 4 of  8 tal. 

- Je ontvangt een ‘starttijd’ waarop de jury op jullie bedrijf aanwezig is, om de clinic op  

   locatie te komen jureren  op 4 juli* !  

- Kosten: €45,- per team, €15 per extra team op dezelfde locatie en 0,28ct kilometer. Het bedrijf  

  betaald de jury direct op de dag zelf 

- Alle niveaus! Ook nieuwe groepen zijn welkom. 

- Mogelijkheid om de 5 extra te verdienen rankingspunten te ontvangen door deelname aan deze   

  dag, indien je nog geen gebruik hebt gemaakt van deze mogelijkheid. 

 

* 4 juli is de nationale carrouseldag. Wanneer deze dag niet mogelijk is op het bedrijf door 

bijvoorbeeld een eerder gepland evenement, kun je dit aangeven bij aanmelding en zal er uitgeweken 

worden naar weekenden ervoor!  

 

Mogelijk om met de ponygroep met de battle mee te doen, en de paardengroep van hetzelfde 

bedrijf aan de clinic voor de bovengenoemde kosten!  

De deadline voor het opgeven is in het leven geroepen om op tijd in te kunnen schatten of er 

voldoende animo voor is om deze dag op te zetten!  

Zoals het er nu naar uitziet zetten we 4 juli dus in het teken van de carrouselsport.  

Doen jullie ook mee? Geef je team snel op via de mail; info@vcncarrousel.nl 


