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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 27 mei 2018 Heeze

Een warme maar spannende
carrouseldag in Heeze!
De weersvoorspellingen gaven het al aan, zondag 27 mei zou een
warme dag gaan worden! Vooral in de ochtend viel de warmte
in de rijbaan mee, dankzij het geïsoleerde dak. Buiten was het
wel zomers en warm: dus veel drinken - voor zowel ruiter als
pony (of paard) - en rustig inrijden was het advies. En dan is zo’n
regenbui tussendoor ook wel weer verkoelend! Door de geweldige
inzet van het team en door de royale faciliteiten van RSC Manege
Meulendijks verliep de dag prima. Ook aan het eind van de middag
toen er onweer naderde konden alle groepen binnen schuilen.
Kortom, een prachtige locatie voor carrouselwedstrijden!
Ook de jury zweette peentjes om alle groepen van cijfers te
voorzien, en vooral de uitslag in de middag toont aan dat de
groepen echt gewaagd aan elkaar waren. De punten lagen zeer
dicht bij elkaar. En dan nota bene een ex aequo op plaats 2,
twee groepen met 74,663 punten. Zoals bekend gaan de nummers
1 en 2 van het middagprogramma door naar het NK. In goed
overleg met de jury is besloten om, vanwege de ex aequo, ook de
nummer 3 door te laten gaan naar het NK Carrousel! Daarom gaf
de prijsuitreiking voor de nummers 1, 2 én vooral voor nummer
3 een enorme ontlading toen bekend werd gemaakt dat niet twee
groepen, maar drie groepen doorgaan! Het NK Carrousel Pony’s
heeft dit jaar dus tien groepen.
Volgende divisiewedstrijd:
3 juni 2018 - Capelse Manege
Bermweg 153, 2907 LE Capelle aan den IJssel
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Trots op ons juryteam
Het VCN jurycorps heeft dit jaar besloten, samen als (h)echt team
toezicht te houden op paardenwelzijn in de breedste zin van het
woord. En daar zijn wij trots op!
Momenteel zijn de maneges in het nieuws en dus een extra reden
om te laten zien waar wij echt voor staan. Wij hebben te maken
met een publieke opinie en die van de media, vaak leken zonder
echte kennis van zaken.
De VCN is een faciliterende organisatie, zij verzorgt carrouselwedstrijden voor manegebedrijven die aangesloten zijn bij de
FNRS. Dit is een bewuste keuze omdat de FNRS bedrijven moeten
voldoen aan een kwaliteitslabel en daarop worden gecontroleerd.
Communicatie speelt ook hierbij een hele belangrijke rol,
daarom proberen wij op alle carrouselwedstrijden een speaker uit
ons juryteam naast de eventuele “huis”speaker te zetten. Samen
kunnen zij het publiek meer informeren over wat zij zien tijdens
de wedstrijd.
Toezicht op het voorterrein en uitstapring door iemand uit
ons juryteam, geeft de commandant een extra paar ogen om te
zorgen dat alles goed gaat.

Wij hebben jullie ook nodig!

Iedereen van jullie en van jullie aanhang zit regelmatig op de
tribune tijdens de wedstrijden. Wat willen júllie van de speaker
horen? En welke vragen horen jullie rondgaan op de tribunes?
Deze informatie kan de speaker helpen het publiek van de juiste
antwoorden te voorzien en ook van veel leuke tips. Dus stuur die
tips naar …………………………….
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Wat gebeurt er achter de schermen tijdens een VCN-wedstrijd?
Wedstrijdsecretariaat - wat doen ze daar eigenlijk?
De startlijsten worden gemakt door het wedstrijdsecretariaat en zodra deze definitief zijn deelt
het wedstrijdsecretariaat ook de juryleden in. Het wedstrijdsecretariaat ontvangt per email de
protocollen van alle groepen. Deze worden vervolgens geprint in 4-voud. Een exemplaar wordt
ca. twee weken voor de wedstrijd verzonden aan de betreffende juryleden en een exemplaar
voor beide schrijfsters die de protocollen op de wedstrijddag ontvangen. Het laatste exemplaar
is het reserve exemplaar op de wedstrijddag. Stel je voor dat er een kop koffie overheen
gemorst wordt!

Op de dag van de wedstrijd
Bij binnenkomst van een carrouselgroep op het wedstrijdterrein levert de commandant de
paardenpaspoorten in met de ruiterpaspoorten of KNHS-lidmaatschap overzichten.
De paardenpaspoorten worden allereerst gecontroleerd op juistheid van inentingsschema
voor influenza. Dat wil zeggen: is de basisenting correct en zijn de vervolgentingen op schema?
Hierbij houden we de regels en richtlijnen van het KNHS aan.
Het ruiterpaspoort/KNHS-lidmaatschap formulier wordt vervolgens gecheckt, de paspoorten
eventueel gestempeld en daarna kan alles door de commandant van de carrouselgroep
persoonlijk weer worden afgehaald in de rekenkamer/wedstrijdsecretariaat.
Het wedstrijdsecretariaat is ook het aanspreekpunt voor de groepen bij eventuele calamiteiten
of problemen. Komt er bijvoorbeeld een paard met een afgetrapt ijzer van de wagen of
staat men bijvoorbeeld met een trailer vast in een drassig weiland, dan staat het wedstrijdsecretariaat, uiteraard in samenwerking met het organiserende bedrijf, voor de commandanten
klaar om een helpende hand te bieden. Zij regelen met alle plezier een hoefsmid om het ijzer
weer onder te slaan of een trekker die de vastgelopen trailer weer los te trekken.

De rekenkamer - het kloppend hart van het wedstrijdsecretariaat.
Op elke wedstrijdlocatie wordt een ruimte ingericht speciaal voor de VCN rekenkamer.
Hier worden alle protocollen verzameld en nadat de juryleden alles hebben ingevuld worden de
protocol-cijfers ingevoerd in het VCN-wedstrijdprogramma. Dit betreft alle cijfers van de A/C
juryleden en de Prix d’Elegance. De invoer van de protocollen wordt altijd door twee personen
gedaan, dubbel gecontroleerd en bij onderlinge verschillen gebeurt dat nog een keer.
Uiteindelijk rolt er een gespecificeerde einduitslag uit en kan er worden overgegaan tot de
prijsuitreiking. Het is een hectische en zeer precieze taak en de vaste medewerkers op het
wedstrijdsecretariaat/rekenkamer zijn Hugo Gommers, Frank Siemonsma en Jennefer de Jong.
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