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Winnaar 

carrouselbattle 2021 

mag een show 

geven op Horse 

Event! 
De carrouselbattle staat 

gepland! 4 juli is het 

zover, en zullen de 

teams strijden in de 

carrouselbattle van 

2021. Ook dit seizoen 

verloopt wat anders dan 

verwacht en gehoopt 

door de corona 

pandemie. We zijn 

verheugd dat we deze 

dag kunnen realiseren 

met alle enthousiaste 

groepen en dat we er 

met elkaar een 

fantastische dag van 

mogen maken! Als “Kers 

op de taart” kunnen we 

bekend maken dat de 

winnaar van de 

carrouselbattle van 2021 

een show mag geven 

op zondag 12 

september op Horse 

Event.  

VCN CARROUSELDAG 4 JULI 2021 
     

Nationale Carrouseldag 4 juli, nog 

even en dan is het zover!   

De startlijst staat online, zowel op 

de site als social media. De 

ondernemers hebben per mail 

alle belangrijke informatie reeds 

ontvangen met betrekking tot de 

voorbereiding en de dag zelf! Wat 

gaan we doen?  

 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:  

Enkele groepen rijden op een 

eerdere datum maar het merendeel 

van de groepen rijdt op 4 juli. 

Aangezien er ca. 25 filmpjes 

bekeken moeten worden zal de 

uitslag niet eerder dan eind juli 

bekend zijn. Een prijsuitreiking voor 

de beste 3 carrouselteams zullen 

we eind augustus/begin september 

(als iedereen terug is van vakantie) 

doen op het erf van de betreffende 

maneges. Ook voor het beste 

teamrijden team zal er een 

prijsuitreiking in 

augustus/september zijn. Tevens zal 

de winnaar van de carrouselbattle 

een clinic mogen rijden op Horse 

Event 2021!kijk voor de 

deelnemerslijst op: 

www.vcncarrousel.nl 

  

 

Belangrijke data op een rijtje:  

4 juli 2021   Nationale Carrouseldag 

12 September 2021  Horse Event Demo winnaar battle  

29 november 2021  Ondernemersbijeenkomst 

22 Januari 2022  Commandantendag 

 

http://www.vcncarrousel.nl/


 

 

Carrouselbattle 

 

Hoe gaat het in z’n werk? 

  

1. 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 mail met ‘starttijd’ waarop de jury op jullie 
bedrijf aanwezig is, om de proef op locatie te komen jureren 
op 4 juli! 
- Het jurylid zit op C met schrij(fst)(v)er. Tussen jurylid en 
schrij(fst)(v) dient een plexiglas afscheiding te zijn, dit 
volgens huidige Corona richtlijnen. 
 Het protocol hoeft vooraf niet te worden verstuurd aan de 
VCN / jurylid, zorg op uw locatie s.v.p. voor 2 exemplaren - 
eentje voor de jury, de ander voor de schrij(fst)(v)er. 
- Video opname wordt op C gemaakt (denkt u erom dat ook 
de muziek te horen is op de video?) 
- Blanko Protocol naar info@vcncarrousel.nl, dit protocol is 
tbv de video jury; 
- De video opname mailen - via we transfer - naar 
info@vcncarrousel.nl, liefst binnen 24 uur na de wedstrijd 
- Rechtstreeks af te rekenen met het betreffende jurylid. De 
kosten zijn: €45,00 voor de 1e groep en €15,00 voor elke 
volgende groep. Daarnaast de gebruikelijke 
kilometervergoeding van €0,28 per km.  
Als je een live videostream hebt, stuur dan van tevoren de 

link zodat we deze ook op de VCN site/FB kunnen zetten.  

Verdere informatie over aanvangstijden en informatie over 

de bezoekende juryleden volgen per mail aan de 

ondernemer.  We hopen er een leuk media spektakel van te 

maken. Heel veel succes en veel plezier! Bij vragen kan je 

altijd even mailen! 

 

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

de online jury. (zorg wel dat de muziek goed te horen is) 

- 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 eind van de zomervakantie 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.. 

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 geven. 

 - 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! Kijk voor de starttijden op 

www.vcncarrousel.nl of volg de social media kanalen! 

                                                                          

 

  

 

 

Let op!  

Je kunt maximaal 5 ranking punten verdienen tot eind 2021met een 

van de eerder uitgeschreven alternatieven, of met de VCN 

carrouseldag. Doe je aan beide mee, telt 1 activiteit voor deze 

punten. 

Let op!  

Wil je geen rankingspunten verdienen maar puur voor de ervaring 

meedoen, geef dit dan door via info@vcncarrousel.nl  

mailto:info@vcncarrousel.nl
mailto:info@vcncarrousel.nl
http://www.vcncarrousel.nl/

