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Terugblik zondag 24 juni 2018 Manege Zilfia´s Hoeve

3 Divisiewedstrijden pony’s / paarden

Op weg naar de
divisiewedstrijden
en het NK Carroussel

Op 24 juni werden maarliefst 3 divisiewedstrijden gereden bij Manege Zilfia´s Hoeve in Houten.
De laatste dag van het carrouselseizoen, voor wat betreft de divisiewedstrijden in 2018, was

Divisiewedstrijden

daarmee dus een drukke dag! En dankzij de perfecte organisatie van Manege Zilfia´s Hoeve

6 mei 2018
Manege Groenewoude
Woudenberg

liep alles goed op schema. Het eerste deel van de dag bestond uit de 2e divisie paarden die
in twee divisies de strijd met elkaar aangingen. Het laatste deel, aan het eind van de middag,
kwam de 2e divisie pony´s in actie.
In alle divisies sprong duidelijk de kwaliteit, creativiteit en enthousiasme van de deelnemers
eruit! Dat beloofd wat voor de toekomst van de carrouselsport! Want ondanks dat voor
sommige groepen of deelnemers zo´n carrouselwedstrijd nieuw was, werden er echt mooie
manoeuvres gereden! Dit vertaalde zich ook in het eindklassement met hoge cijfers - en dat
niet alleen -, de groepen waren ook gewaagd aan elkaar, gezien de onderlinge verschillen die
zeer klein zijn! En ook prachtig om te zien dat er door iedereen volop aandacht wordt gegeven
aan de Prix d´Elegance, iedereen zag er prachtig uit met keurig verzorgde paarden en pony’s.
Wij weten zeker dat deze carrouseldag bijgedragen heeft aan nieuwe ervaringen en dit
volgend jaar zeker terug te zien zal zijn!

P Nieuwe locatie
NK Carrousel 2018
Capelse Manege, Capelle aan den IJssel

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
1 juli 2018
Capelse Manege
Capelle aan den IJssel
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