Op weg naar de divisiewedstrijden
en het NK Carrousel 2018
Uitgave: Verenigde Carrousel Clubs in Nederland - 28 juni 2018

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.

Grote finale tijdens NK Carrousel
Capelle aan den IJssel, 26 juni 2018 - Op zondag 1 juli aanstaande vindt het Nederlands Kampioenschap Carrousel 2018 plaats bij
de Capelse Manege in Capelle aan den IJssel. Het NK Carrousel wordt jaarlijks door de Verenigde Carrouselclubs in Nederland
georganiseerd. Deelname is voor leden van de KNHS die afkomstig zijn van FNRS-maneges. De afgelopen weken konden de carrouselgroepen zich vanuit de eerste en ere-divisie plaatsen voor het NK. De beste groepen strijden op 1 juli nog één keer tegen elkaar,
waarbij de winnaar zich een jaar lang dé Nederlands Kampioen Carrousel 2018 mag noemen.
In de ochtend strijden de 10 beste pony-groepen tegen elkaar, in middag nemen de 10 beste groepen met de paarden het tegen elkaar op.
Het belooft een spannende en sportieve strijd te worden, de groepen zijn gewaagd aan elkaar en hebben dit jaar weer bijzondere en
verrassende figuren bedacht. Hiermee zal ongetwijfeld het publiek worden verrast, mede doordat elke groep een andere manoeuvre laat
zien gereden op passende muziek. Voor de juryleden is er veel werk te verrichten, zij beoordelen de groepen op de gereden figuren, de
inhoud, artistiek, de muziek en de algemene indruk. Een derde jurylid houdt zich volledig bezig met de Prix d’Elegance, waarbij de kleding,
verzorgen en uitstraling van een carrouselgroep wordt beoordeeld.
Het programma op zondag 1 juli begint al rond 08:30 uur, de prijsuitreiking voor de pony’s is om 13.10 uur en voor de paarden rond
18.30 uur. Iedereen is van harte welkom om deze prachtige dag bij te wonen. Meer informatie is te vinden op www.vcncarrousel.nl en
op Facebook.

Startlijst Nederlands Kampioenschap Carrouselrijden - 1 juli 2018
Capelse Manege - Bermweg 153, 2907 LE Capelle aan den IJssel

Naam carrouselgroep

Manege

Naam commandant(e)

NK Carrouselrijden pony’s

Tijd

Tijd

Losrijring

Hoofdring

1
2
3
4
5
6

Morgenstond’s Jeugdcarrousel
Amsterdamse Manege Mokum Mini’s
Crazy Girls
Middenhof Pony’s
Bleijenberg Caballito’s
De Larense Ponycarrousel

Manege Morgenstond
Amsterdamse Manege
Manege Willemshof
Manege Middenhof
Manege Bleijenberg
Larense Manege

Mariska Vroemen
Eva Sonnen
Jacoline van ‘t Hof-Dingemanse
Chantal Geijsenbergh
Bianca Bleijenberg
Sietske Verschoor

8:16
8:38
9:00
9:22
9:44
10:06

8:38
9:00
9:22
9:44
10:06
10:28

7
8
9
10

Pauze
Zilfia’s Hoeve
Bleijenbergs Young Spirit
Capelse Manege Pony’s
Hillegersberg Kids

Zilfia’s Hoeve
Manege Bleijenberg
Capelse manege
Manege Hillegersberg

Manon Hage
Bianca Bleijenberg
Samantha Mast
Antoinette Diks

10:50
11:12
11:34
11:56

10:50
11:12
11:34
11:56
12:18

Prijsuitreiking

13:00

NK Carrouselrijden paarden

Losrijring

Hoofdring

1
2
3
4
5

Pink Unicorns
Amsterdamse Manege Mokum Magic
Bleijenberg’s Ladies First
Chevalerie
Hillegersberg B-Team

Manege de Eenhoorn
Amsterdamse Manege
Manege Bleijenberg
HC Muiderberg
Manege Hillegersberg

Hannah de Boer
Eva Sonnen
Mischa Bleijenberg
Delphine van den Broek
Franny Nowee

13:38
14:00
14:22
14:44
15:06

6
7
8
9
10

Pauze
Zeewolde Carrouselgroep
De Amsterdamse Manege Paarden
Franky’s Friday’s Femmes Fatales
Capelse Manege Paarden
Hillegersberg A-Team

Manege Zeewolde
Amsterdamse Manege
HC Muiderberg
Capelse Manege
Manege Hillegersberg

Maaike de Boer
Eva Sonnen
Jolande Klijn
Anne Marie Flier
Antoinette Diks

15:50
16:12
16:34
16:56
17:18

14:00
14:22
14:44
15:06
15:28
15:50
16:12
16:34
16:56
17:18
17:40

Prijsuitreiking

18:30
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Harry’s Horse, een begrip in
de paardensportwereld
Harry’s Horse is een bekend begrip in de ruitersportwereld,
ruim 44 jaar geleden door Harry Jansen opgericht als totaalleverancier voor diverse sporten en sportverenigingen. In de
jaren ‘80 is het bedrijf uitgegroeid tot leverancier van louter
paardensportartikelen en heeft het de andere takken van sport
naar de achtergrond gedrongen. In die tijd is ook de wens
ontstaan om artikelen te ontwikkelen voor een eigen merk:
Harry’s Horse.

No nonsens bedrijfsfilosofie
De bedrijfsfilosofie past naadloos bij de wensen van ruiters:
innovatieve en creatieve producten in een goede prijs-kwaliteit
verhouding, zodat ze voor iedereen betaalbaar en toegankelijk
zijn. Naast paardendekens maakt Harry’s Horse in eigen beheer
rijkleding, zadeldekjes en goedgekeurde veiligheidshelmen en
heeft hij tal van andere paardensportartikelen in zijn assortiment.
Elke paardenbezitter kan er zijn hart ophalen. De collecties zijn
mooi, modern, van Europese kwaliteit en zonder overdreven luxe.
Jaarlijks zijn er nieuwe minimaal 6 collecties verdeeld over zomer
en winter. Op dit moment is de Dutch Horse Squad lijn een hot
item. De prachtige oranje kledinglijn en natuurlijk zijn er ook voor
het paard oranje en rood-wit-blauwe artikelen beschikbaar.
Voor het 24e jaar sponsort Harry’s Horse de VCN Carrousel.
Bij iedere divisiewedstrijd ontvangt de winnaar een aandenken in
de vorm van bij voorbeeld sokken of sjaals of andere aandenkens.
De Nederlands kampioen pony’s en paarden ontvangen een
prachtige cheque zodat zij nog mooier tevoorschijn kunnen komen
met de fraaie kleding van Harry’s Horse.
Harry’s Horse hartelijk dank voor het sponsoren van onze
prachtige carrouselsport!

BSS Horse Transport
BSS Horse Transport zorgt voor een veilig en betrouwbaar
paardenvervoer en vervoert jaarlijks meer dan 6200 paarden door
heel Europa. BSS rijdt iedere week naar Frankrijk, Spanje en
Scandinavië, Engeland, Portugal en Italië eens per twee weken.
Ook een behoorlijk aantal carrouselgroepen worden door BSS
getransporteerd naar de diverse wedstrijdlocaties in Nederland.

Het paardentransport door BSS is niet alleen snel en veilig maar
er wordt ook continu gewerkt aan het comfort en welzijn van de
paarden aan boord. De chauffeurs beschikken over een ruime
ervaring met paarden waardoor zij uw paard(en) op een perfecte
manier van stal naar stal zullen vervoeren en u iedere zorg uit
handen nemen. De wagens worden elke week schoongespoten en
ontsmet met speciaal daarvoor bestemde chemicaliën. Daardoor
staan de paarden dan ook in een schone omgeving.
Dat is misschien wel mede de reden waarom BSS de hoofdvervoerder is van de carrouselgroepen en partner van VCN.
BSS kijkt ook uit naar het carrouselseizoen en de chauffeurs
vinden het ongelooflijk leuk om de carrouselgroepen te vervoeren.
Al is het wel een gepuzzel om alle groepen veilig en op tijd op de
juiste plek te krijgen. Soms kunnen daardoor niet alle wensen
worden ingewilligd en daar vragen we dan ook begrip voor.
BSS is dan ook trots als het aan het eind van het seizoen weer
allemaal is gelukt en de paarden van de carrouselgroepen weer
veilig op stal staan.
Tot volgend jaar!

www.vcncarrousel.nl
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Zonder vrijwilligers geen carrouselsport
Het organiseren van een carrouselwedstrijd vraagt veel tijd, energie, geld en heel veel
vrijwilligers. Zonder de vele vrijwilligers is het organiseren van zeker een carrouselwedstrijd niet mogelijk. Wij zijn dan ook heel zuinig op al die mensen die ons in staat stellen
om onze zo prachtige sport te beoefenen.
De vrijwilligers komen in alle leeftijden, van jong tot oud, met veel en weinig ervaring.
Zij worden altijd geïnstrueerd door het organiserende ruitersportcentrum en elke
accommodatie heeft haar eigen regels die opgevolgd dienen te worden door de bezoekende
carrouselgroep. Vrijwel overal wordt iedere carrouselgroep door een gastvrouw/heer van de
betreffende ruitersportcentrum opgevangen. Zij begeleiden de groepen, maken ze wegwijs
en beantwoorden voorkomende vragen en geven aanwijzingen over de te volgen weg van
aankomst tot vertrek. Het moge duidelijk zijn dat de aanwijzingen altijd opgevolgd worden,
op die manier heeft iedereen evenveel kans en loopt alles volgens het programma.
Wij willen alle vrijwilligers die hebben geholpen op de VCN divisiewedstrijd of het NK heel
hartelijk bedanken. Het is geen gemakkelijke baan maar jullie hebben het weer fantastisch
gedaan!

Op weg naar de
divisiewedstrijden
en het NK Carroussel
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
1 juli 2018
Capelse Manege
Capelle aan den IJssel

Let op!
nieuwe
locatie

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

PARTNERS van de Verenigde Carrousel Clubs in Nederland:

