Op weg naar de divisiewedstrijden
en het NK Carrousel 2018
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Zoals u heeft kunnen lezen op onze Facebook pagina komt het VCN magazine dit seizoen via de digitale wereld.
Wij gaan u middels deze weg op de hoogte brengen over allerlei informatie en leuke weetjes.

Terugblik eerste divisiewedstrijd paarden

Terugblik eerste divisiewedstrijd paarden

Manege Groenewoude 6 mei 2018

Stal Groenendaal 13 mei 2018

Na maanden voorbereiding - voor zowel de groepen als de VCN was het dan eindelijk zover, op zondag 6 mei stond de aftrap
van carrouselseizoen 2018 op het programma! Het was als
eerst de beurt aan de paarden carrouselgroepen van de eerste
divisie ‘laag’, die werd gehouden bij Manege Groenewoude in
Woudenberg.

Zondag 13 mei reden de carrouselgroepen paarden, met ranking
in 1e divisie hoog, bij Stal Groenendaal in Bunschoten. Net zoals
Manege Groenewoude is dit ook een fantastische locatie om een
carrouselwedstrijd te organiseren. Gelukkig wist het team van
Groenendaal goed in te spelen op het regenachtige weer zodat
zo veel als mogelijk de groepen binnen of overdekt konden staan.
Dat was soms passen, meten, overleggen en tussen de buien door
manoeuvreren, maar alle groepen gingen daar prima mee om!

Voor het eerst werd er op deze wedstrijd een aanspreekpunt en
speaker op het voorterrein ingezet. Beide zijn ook gediplomeerde
juryleden van de VCN. Wij hopen op die manier middels het
aanspreekpunt op het voorterrein de commandanten nog beter
van dienst te kunnen zijn bij hun voorbereidingen voor het
grote moment, de uitvoering van de manoeuvre. De speaker zal
proberen in ‘gewone taal’ de toeschouwers wat meer informatie
en inzicht te geven bij het bekijken van de manoeuvres. Het wordt
een stuk leuker als u beter begrijpt wat er gebeurd, en waarom,
nietwaar?
Zowel in de ochtend als middag startten 8 groepen met 12 of
16 ruiters. Als je de uitslagen bekijkt, dan zie je dat de resultaten
soms wel heel erg dicht bij elkaar lagen. Kortom: de groepen
waren aan elkaar gewaagd! We hebben mooie manoeuvres gezien
met nieuwe figuren en de groepen hadden echt hun best gedaan
om zo mooi en origineel mogelijk voor de dag te komen. Werk
aan de winkel dus voor onze zes juryleden die op deze dag alles
mochten beoordelen. Tel daarbij het stralende voorjaarsweer
op en deze eerste dag was meteen een prachtige carrouseldag
èn fantastische start van het nieuwe seizoen! Alle groepen
gefeliciteerd met de behaalde resultaten en alle vrijwilligers
van Manege Groenewoude hartelijk dank voor jullie inzet en
gastvrijheid! Bent u benieuwd naar de uitslag? Die vind u op
www.vcncarrousel.nl!

PARTNERS van de Verenigde Carrousel Clubs in Nederland:

Ook was de dag natuurlijk extra spannend omdat vanuit de
ochtenddivisie de nummer 1 een ticket krijgt voor het NK
Carrousel 2018, en de middag de nummers 1 en 2 een ticket
krijgen. En daarbij lieten de groepen ook nog eens zien zeer
gewaagd aan elkaar te zijn, de punten in de einduitslag lagen
soms zeer dicht bij elkaar. Kortom, een spannende prijsuitreiking
met een prachtige ontlading!
Vanuit de ochtend gaat The Pink Unicorns van Manege de
Eenhoorn o.l.v. Hannah de Boer door naar het NK, vanuit de
middagdivisie gaan Zeewolde Carrouselgroep van Manege
Zeewolde o.l.v. Maaike de Boer en De Amsterdamse Manege
Mokum Magic van de Amsterdamse Manege o.l.v. Eva Sonnen
door naar het NK.

Volgende divisiewedstrijd:
27 mei 2018 - RSC Manege Meulendijk
Strabrechtseheideweg 6, 5591 TZ Heeze

Komend weekend genieten we van een
weekendje vrij in verband met Pinksteren!

T ips en tricks
Na twee divisiewedstrijden verreden te hebben komen wij met wat
tips en tricks voor jullie, klaar?
1. Hebben jullie ook allemaal verschillende laarzen in het team?
Trick; doe over de rijlaars een zwarte pantykous van de Hema en voila,
ze zijn allemaal gelijk!
2. Iedere groep krijgt 5 minuten in de hoofdring om de baan te verkennen
en op te rijden naar de groet.
Tip; oefen en klok dit gedeelte thuis voordat je op wedstrijd gaat.
3. Wisten jullie dat na de eindgroet alleen nog gestapt mag worden?
Tip; oefen thuis het wegrijden na de groet en doe dat dan met applaus.
Nodig een paar ouders uit die het publiek zijn en doe een applaustraining!
4. Zorg dat de paspoorten van de paarden en de ruiters in orde zijn, dit kan een
hoop onrust voorkomen.
Tip; doe een plakkertje in het paardenpaspoort op de plaats van de laatste enting
en de basisenting.
5. Gaat er in jullie team bij het groeten ook altijd een paard/pony plassen?
Trick; er is op de wedstrijd locatie een plasbox/plaats aanwezig dus maak
er gebruik van. Je kunt ook tijdens het losrijden een keer allemaal halthouden
en het Wilhelmus fluiten.
6. Wil je als commandant bij de jury in een goed blaadje komen?
Tip; noem dan ieder onderdeel tijdens de manoeuvre duidelijk bij naam,
dus 16 keer! Bijvoorbeeld; de Swaan, de Maas, Hotel New York en de Euromast.
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Divisiewedstrijden
6 mei 2018
Manege Groenewoude
Woudenberg
13 mei 2018
Stal Groenendaal
Bunschoten
27 mei 2018
RSC Manege Meulendijk
Heeze
3 juni 2018
Capelse Manege
Capelle aan den IJssel
10 juni 2018
Ruitersportcentrum Kraaij
Nijkerk
17 juni 2018
Hoogenboom Ruitersport
Nieuwe Wetering
24 juni 2018
Manege Zilfia’s Hoeve
Houten

NK Carrousel 2018

Wil je nog meer tips en tricks? Stuur je vragen dan in via info@vcncarrousel.nl.

1 juli 2018
RSC Schoteroog
Haarlem

Carrouselrijden... dé teamsport voor ruiter en paard

www.vcncarrousel.nl
Volg ons op:
#vcncarrousel
vcncarrousel
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