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1e wedstrijden zijn geweest! 

Uitslagen zijn te vinden op 

de site: vcncarrousel.nl 

Winnaars verreden divisies:   

 

29 mei: Bunschoten 

Eredivisie pony’s:  

- Horse Center Pirouette  

- Prix d’elegance: De larense 

ponycarrousel  

1e divisie pony’s: 

- Hippisch centrum       

Westland  

- Prix d’elegance: De 

Larense toekomst 

12 Juni : Blokker 

2e divisie paarden:  

Horse Center Pirouette 

dreamteam 

Prix d’elegance: Cavelerie 

de la licorne  

1e divisie paarden laag: 

Carrouselteam Ravenswaaij 

Prix d’elegance:  

Carrouselteam Ravenswaaij  

 

1e divisie paarden hoog: 

Zilfia’s Hoeve 

Prix d’elegance:  

Zilfia’s hoeve 

 

19 juni Bergschenhoek 

26 juni Woudenberg 

3 juli Houten 

Kijk voor actuele startlijsten 

op vcncarrousel.nl  

ook voor het NK! 

 

SUPER SFEER TIJDENS DIVISIE WEDSTRIJDEN! 
    

 
 

De eerste wedstrijden zijn inmiddels 

een feit! Hier een kleine impressie 

van de afgelopen wedstrijddagen in 

Bunschoten en Blokker! Zie FB voor 

alle foto’s! 

 

 

 

Belangrijke data in de toekomst:  
7 juli   jury evaluatie wedstrijdseizoen 2022 

11 september   Horse Event 2022 

3 oktober   Onderlinge Carrouselwedstrijd Assendelft 

De paardengroep die op het NK wint mag op zondag 11 september optreden op 

Horse Event! 

  



 

 

 

 
 

Ze zijn er weer!  

The lyrics VII halsters in 6 

nieuwe kleuren en teksten! 

Welke past het beste bij 

jou paard? 

 

 

19 juni Divisiewedstrijd Bij horse 

center pirouette 

 

Horse Center Pirouette aan het 

woord:  

Wij vinden het een eer om 

jullie te mogen verwelkomen 

op ons bedrijf. Een bedrijf 

waarbij je als je binnenkomt 

de gastvrijheid al voelt. Een 

bedrijf waar wij geen gewone 

‘kantine’ hebben maar een 

stijlvol restaurant. Daarbij 

zullen er  op 19 juni  meerdere 

plaatsen horecapunten komen 

zodat de groepen maar ook 

supporters iets lekkers kunnen 

eten of drinken.  Ook zullen er 

een aantal stands aanwezig 

zijn met ruitersportartikelen. 

Kortom wij gaan er een mooie 

dag van maken en nodigen 

jullie uit om te komen kijken 

naar deze wedstrijd onder het 

genot van een hapje of 

drankje. 

 

 Horsecenter Pirouette geeft niet 

alleen lessen op meerdere 

niveaus en disciplines zoals 

dressuur, springen en carrousel 

rijden maar wij hebben ook ons 

eigen Sim Center Pirouette. Hier 

worden er lessen gegeven op 

een van de 5 paardensimulators 

. Het is een mechanisch paard 

wat stapt, draaft en galoppeert 

zoals een echt paard.  Voor elke 

ruiter een ervaring om eens mee 

te maken. Voor zowel 

beginnende als gevorderde 

ruiter. Via de grote 

analyserende tv schermen 

krijgen ruiters namelijk direct 

feedback over zitpositie, balans, 

rijbewegingen en teugeldruk. 

Daarnaast beschikken wij over 4 

racepaarden om tegen elkaar te 

racen als een echte Jockey. 

Zeker de moeite waard om is te 

proberen. Voor meer informatie 

over ons Sim Center kom dan 19 

juni langs bij onze receptie zij 

vertellen jullie hier meer over.   

Tot ziens op 19 Juni !  

 

 

Voor vragen over de startlijst, de ranking 

of andere zaken, mail gerust naar 

info@vcncarrousel.nl   
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