Op weg naar de divisiewedstrijden
en het NK Carrousel 2019
Uitgave: Verenigde Carrousel Clubs in Nederland - nieuwsbrief 1 - seizoen 2019

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.

Start divisiewedstrijden 2019

Commandantencursus

Ook dit jaar houden we je via de VCN-nieuwsbrief op de hoogte
van al het carrouselnieuws! Over enkele weken is het zover, want
dan starten de divisiewedstrijden bij Hippisch Centrum de Delft
in Assendelft. Om precies te zijn op zondag 12 mei, met dit jaar
uiteraard de grote finale op het NK Carrousel op zondag 30 juni
in Haarlem bij RSC Schoteroog.

Afgelopen periode heeft de VCN weer de commandantencursus
georganiseerd. Maar liefst 11 enthousiaste cursisten meldden
zich aan. De cursus vond plaats bij RSC Zeewolde, Manege
Hillegersberg, RSC Schimmelkroft en bij Manege Zilfia’s Hoeve.
Naast de vaste cursusleiders Petra van den Nieuwendijk en Karin
van der Sluis werden ook Antoinette Diks en Frank Gieling als
gastdocenten ingezet.
Heb je meer interesse in deze leuke en interessante cursus,
vraag dan meer informatie op bij de VCN. Alvast opgeven voor de
volgende cursus kan ook via info@vcncarrousel.nl. De cursisten
van dit jaar feliciteren wij van harte en we zijn natuurlijk benieuwd
naar jullie eerste verrichtingen als commandant!

De wedstrijddata en locaties zijn:
12 mei 2019 - 1e divisie paarden (laag) bij HC de Delft
19 mei 2019 - 1e divisie paarden (hoog) bij Manege de Eenhoorn
26 mei 2019 - 1e divisie pony’s bij RSC Kraaij
02 juni 2019 - Eredivisie pony’s bij Hoogenboom Ruitersport
16 juni 2019 - Eredivisie paarden bij Manege Zilfia’s Hoeve
23 juni 2019 - 2e divisie paarden en pony’s bij RSC Meulendijks
30 juni 2019 - NK Carrousel pony’s en paarden bij RSC Schoteroog
De startlijsten voor de divisiewedstrijden vind je op
www.vcncarrousel.nl

Onderlinge wedstrijden
Deze periode betekent voor de commandanten en de groepen de
‘laatste puntjes op de i’ voor wat betreft de manoeuvres en voorbereidingen. Gelukkig organiseren dit jaar diverse maneges weer
onderlinge carrouselwedstrijden, dat is een mooie gelegenheid
om nog eens goed te oefenen. In maart zijn er al diverse onderlinge wedstrijden gehouden, in april worden ze organiseert op:
- 7 april in Assendelft bij HC de Delft
- 14 april in Woudenberg bij Manege Groenewoude
- 5 mei in Waarland bij Manege Waarland
Voor deelname kan je je bij de desbestreffende manege aanmelden.
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Samenstelling startlijsten
Het maken van de startlijsten is altijd een hele puzzel voordat
deze kunnen worden gepubliceerd. We hebben rekening te houden
met het feit dat soms meerdere groepen van één manegebedrijf
op een dag starten en bijvoorbeeld dat diverse transporteurs
voor verschillende bedrijven rijden. Daarnaast wordt, voor zover
mogelijk, ook gekeken naar de af te leggen afstanden om dit zo
goed mogelijk te verdelen. Al met al dus een logistieke uitdaging
om het zo goed als mogelijk in te delen.
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Nieuw protocol

VERENIGDE CARROUSELCLUBS
IN NEDERLAND (V.C.N.)
PROTOCOL CARROUSEL DIVISIEWEDSTRIJD

De eerste protocollen heeft het wedstrijdsecretariaat
inmiddels al ontvangen via info@vcncarrousel.nl.
Via de VCN-site kan je het protocol van 2019 downloaden
en invullen. Er is gekozen om er één bestand van te
maken en de indeling is verbeterd. Je vindt dus in het
Word-document zowel het voorblad als de volgbladen.
Voor een goede afhandeling op het secretariaat verzoeken
we je om het bestand op te slaan met de datum van de
wedstrijddag, gevolgd door de naam van je groep. En zorg
er uiteraard voor dat ze uiterlijk 4 weken voor de wedstrijd
zijn aangeleverd bij het wedstrijdsecretariaat.

Datum
Ruitersportcentrum
Groep
Commandant
Jury
Divisie

(dubbelklik hier om je gegevens in te kunnen vullen)

KIES HIER

Carrouselgroep: paard/pony

KIES HIER

12/16 KIES HIER
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Beoordeling

Cijfers Jury bij A / C
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Tijd:

-

Inhoud (2x)

_________

x2=

-

Artistiek (1x)

_________

x1=

_____________

-

Uitvoering (4x)

_________

x4=

_____________

-

Muziek (1x)

_________

x1=

-

Algemene Indruk (2x)

_________

x2=

Totaal

_____________

_____________
_____________

____________

Correctie tijd per minuut (bij tijd over- en onderschrijding)
Correctie verdeelsleutel paarden/pony’s
Correctie protocol te laat ingediend
Correctie foutief protocol inleveren
Eindtotaal punten

0,1 strafpunt
diverse %
1 strafpunt
0,5 strafpunt

_______
_______
_______
_______
_______

Het cijfer voor uitvoering wordt verkregen door het puntentotaal te delen door de 16 onderdelen waar de
manoeuvre uit is opgebouwd. De tijd loopt van begin-groet tot eind-groet aan de voorzitter van de jury. De
voorzitter van de jury verricht de tijdwaarneming.
Opmerkingen jury:
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Je ziet dat je de koptekst maar eenmalig hoeft in te vullen, het staat direct op alle pagina’s.
Ook zijn er zogenaamde pull-down keuzes voor het aangeven van juiste divisie, of je met
paarden of pony’s rijdt en het aantal ruiters.
Zodra alle protocollen van een divisie binnen zijn worden deze naar de twee juryleden gestuurd.
Zo kunnen zij zich voor de wedstrijd al inlezen en bijvoorbeeld aantekeningen maken.
Ook checken zij of alle gangen, op zowel de linker- als de rechterhand, in de manoeuvre
terugkomen. Op deze manier kan de jury zich dus zo goed mogelijk voorbereiden.

VCN bestuur en de commissies
Ondanks dat het wedstrijdseizoen zich met name in 2 maanden afspeelt is het VCN-bestuur
het hele jaar in touw om de carrouselsport mogelijk te maken en verder te ontwikkelen. De
wedstrijden worden voorbereidt, de wedstrijdlocaties worden bezocht, er is overleg met FNRS
en KNHS, jurybijeenkomsten worden georganiseerd en uiteraard zijn bestuursleden aanwezig
op de wedstrijddagen zelf. Gelukkig staat het bestuur er niet alleen voor, tal van enthousiaste
vrijwilligers zitten in diverse commissies die regelmatig bij elkaar komen. Zo is er de
Technische Commissie, zij houden zich bezig met de ontwikkeling en verdere verbetering van
de carrouselsport. De Rankingscommissie houdt tijdens het seizoen alle rangen en standen bij
zodat er een nieuwe rankingslijst kan worden opgesteld. En de Wedstrijdcommissie verzorgt op
de wedstrijddagen het invoeren van de cijfers van de juryleden en bijvoorbeeld het controleren
van de paspoorten. Belangrijk werk, wat vaak achter de schermen plaatsvindt, maar dankzij
hun inzet wordt de carrouselsport mogelijk gemaakt!

Divisiewedstrijden
12 mei 2019
HC de Delft
Assendelft
19 mei 2019
Manege de Eenhoorn
Blokker
26 mei 2019
RSC Kraaij
Nijkerkerveen
2 juni 2019
Hoogenboom Ruitersport
Nieuwe Wetering
16 juni 2019
Manege Zilfia’s Hoeve
Houten
23 juni 2019
RSC Meulendijks
Heeze

NK Carrousel 2019
30 juni 2019
RSC Schoteroog
Haarlem

www.vcncarrousel.nl

Volg ons op:
#vcncarrousel
vcncarrousel
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