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Winnaar 

carrouselbattle 2021  
Afgelopen zomer is de 

carrouselbattle 

verreden. Ook 

afgelopen seizoen 

verliep weer anders dan 

verwacht en gehoopt 

door de corona 

pandemie. We zijn blij 

dat in aangepaste vorm 

toch de battle heeft 

plaats gevonden. De 

show op Horse Event 

kon helaas niet door 

gaan, maar toch willen 

wij de winnaars nog 

even in het zonnetje 

zetten.  

Winnaar carrouselbattle: 

Manege Bleijenberg – 

Bleijenbergs Young Spirit 

Winnaar Teamrijden: 

Manege Sintels- pony 

team  

TEAM RIJDEN         
     

Teamrijden is toegevoegd aan het 

carrousel rijden, zodat het voor 

meer teams haalbaar is om deel te 

nemen tijdens de nationale 

wedstrijden. Het team bestaat uit 

minder deelnemers dan bij 

carrousel: 4 of 8 combinaties. 

Hierdoor zijn er minder ruiters, 

paarden en daarmee dus ook 

aankleding nodig om deel te 

nemen. We willen op die manier 

het carrousel rijden toegankelijker 

maken. Deze tak van sport krijgt 

dan ook zijn eigen competitie. 

 

 

Teamrijden is een mooi alternatief als 

je niet genoeg animo hebt om met 

een vol carrouselteam aan de start te 

komen.  

Meer informatie en tips over het 

teamrijden vind je op 

www.vcncarrousel.nl 

 

COMMANDANTEN                                  

EN JURY DAG 
Onder voorbehoud van de 

maatregelen staat op 22 januari de 

commandanten en jury dag gepland. 

Meer informatie volgt zo snel 

mogelijk wanneer blijkt dat deze dag 

plaats kan vinden. 

Belangrijke data op een rijtje:  

22 Januari 2022  Commandantendag (ovb maatregelen) 

22 Januari 2022   Jury dag 

6 Februari 2022  Start commandanten cursus 

3 Juli 2022    NK Carrousel 

http://www.vcncarrousel.nl/


 

De VCN wenst u een fijne 
jaarwisseling en een gezond  

en sportief 2022! 

Sander 

“lintje”! 

Sander Verschoor, lid 

van het bestuur als 

penningmeester, is in  

aanmerking is 

gekomen voor een 

lintje. 5 november is hij 

door Burgemeester 

Mans van Castricum 

toegesproken en door 

de loco-burgemeester 

Bijman van 

Koggenland 

gedecoreerd tot 

"Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau”! 

 

 

 

 

 

Commandantencursus  2022 

Dit seizoen gaat er weer een nieuwe 

commandanten cursus van start.  

Op de volgende data zullen de bijeenkomsten 

gehouden worden:  

Zondag 6 februari 

Zondag 6 maart 

Maandag 28 maart 

Donderdag 14 april 

De locaties worden later bekend gemaakt.  

Vragen of aanmelden? Stuur een mail naar 

info@vcncarrousel.nl 

 

 

 

Data om alvast rekening mee te houden:  

- 22 mei  

- 29 mei 

- 12 juni 

- 19 juni  

- 26 juni  

- 3 juli 2022 NK 

Locaties & divisies worden later bekend 

gemaakt. 
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