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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.

1e divisie laag - Assendelft

De hoofdring ‘verkennen’ in 5 minuten

De start van het VCN-carrouselseizoen was zondag 12 mei bij
Hippisch Centrum de Delft in Assendelft waar de eerste divisie
paarden ‘laag’ aan de start verschenen. In beide divisies reden de
tien carrouselgroepen hun manoeuvre zo goed mogelijk onder het
toeziend oog van de jury en het publiek.

Om het programma zo veel als mogelijk op tijd te laten lopen
heeft elke groep bij binnenkomst maximaal vijf minuten de tijd
om de hoofdring te verkennen èn op te rijden naar de eerste groet.
Na vier minuten waarschuwt de speaker dat er nog maximaal één
minuut resteert. Aan de commandant is het dan om toestemming
te vragen aan de jury om te mogen starten. Op de wedstrijd van
Assendelft liep dit nog wel eens uit, daarom wordt er de komende
dagen extra op de tijd gelet zodat het gehele dagprogramma niet
uit het tijdschema loopt. Let ook op bij het verlaten van de ring,
doe dit zo snel als mogelijk zodat de nieuwe groep de hoofdring
kan betreden.

Backup voor de muziek
Het zal je maar gebeuren, de muziek op je laptop is niet te horen.
De geluidskaart houdt ermee op, het kabeltje tussen de laptop
en de mengtafel werkt niet of de laptop werkt helemaal niet.
De organiserende maneges doen hun uiterste best met het
plaatsen van een goede geluidsinstallatie, maar helaas: de
techniek laat ons wel eens in de steek. Een horror-scenario
voor elke groep en geluidsman/vrouw!
Zorg daarom altijd voor één of meerdere backups door je
muziek ook op een USB te zetten, op CD te branden of op je
telefoon mee te nemen. Het scheelt stress en tijd en is
makkelijk te realiseren.

HC de Delft had, vanwege Moederdag, tijdens de feestelijke
prijsuitreikingen nog een verrassing voor alle aanwezige
moeders: een fraaie roos die aan alle moeders werd uitgereikt!
De gehele uitslag vind je op www.vcncarrousel.nl, de top 3 van
de ochtend (nrs 13 t/m 22) is:
1. HCHW The Next ones van Manege Oud-Beijerland
o.l.v. Suzanne Heemskerk
2. De Nieuwendijkers van de Nieuwendijkhoeve
o.l.v. Petra van den Nieuwendijk
3. Satana’s Pride van Manege Satana
o.l.v. Natasja van der Velden
De top 3 van de middag (nrs 23 t/m 32) is geworden:
1. Team Groenendaal van Stal Groenendaal
o.l.v. Marguerite Drenth
2. Zilfia’s Hoeve Swing van Zilfia’s Hoeve o.l.v. Manon Hage
3. Granero Pollo Doris van Manege Groenewoude
o.l.v. Denise Brouwer
Op de twee foto’s de commandanten van de beider top 3-groepen!
Iedereen gefeliciteerd met de resultaten!

Reactie van de jury
Nieuw dit jaar is dat de jury tijdens de prijsuitreiking kort een
reactie geeft van de bevindingen in de desbetreffende divisie.
Het is immers goed en interessant om te horen hoe de jury
naar de wedstrijd heeft gekeken. Mocht na de wedstrijd de
commandant nog vragen hebben over de beoordeling, dan zijn
de juryleden altijd aanwezig en beschikbaar om vragen en/
of onduidelijkheden te beantwoorden. De jury kan alle vragen
beantwoorden, wat natuurlijk ook een mooi hulpmiddel is om
bij de volgende wedstrijd nog beter voor de dag te komen!

Volgende divisiewedstrijd:
19 mei 2019 - Manege de Eenhoorn
Koewijzend 32, 1695 CG Blokker
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VCN-jurybijeenkomsten
Zowel voor als na het wedstrijdseizoen komen alle VCNjuryleden bij elkaar. De bijeenkomsten vonden dit jaar
plaats bij de Amsterdamse Manege en bij Zilfia’s Hoeve.
Op de jurybijeenkomst worden de ontwikkelingen en
wijzigingen besproken zodat ieder jurylid op de hoogte is.
Op deze bijeenkomsten is ook dit jaar weer extra aandacht voor dierenwelzijn. Op verzoek
van de VCN heeft Anne Muller een fraai overzicht gemaakt waar de official op het voorterrein
gebruik van kan maken. Hiermee ontstaat een heldere leidraad, dit overzicht is inmiddels
naar de ondernemers gemaild ter informatie. Daarnaast is er ook ‘live gejureerd’ door een
carrouselgroep een klein deel van een manoeuvre te laten rijden. Op basis hiervan kon direct
een evaluatie plaatsvinden, dat leverde een levendige en inhoudelijke gesprekken op, waarin
ook juist zaken goed afgestemd kunnen worden. Kortom, niet alleen de groepen bereiden zich
tot in de puntjes voor: ook de VCN-juryleden zijn klaar voor de wedstrijden!

Wegafsluitingen
Op veel plaatsen in Nederland wordt de komende periode aan de weg gewerkt, dat levert
soms vertraging op of zelfs omrijden als een stuk snelweg is afgesloten. Bereid je goed voor
en check de route-informatie zodat je onderweg niet voor verrassingen komt te staan!

Parkeerwachten en begeleiders
Je komt ze vaak als eerste tegen als je op de wedstrijdlocatie aankomt: de parkeerwachten en de
begeleiders van het ruitersportcentrum. Zij hebben de belangrijke taak om alle verkeerstromen,
zowel per auto, te voet als te paard (of pony) in goede banen te leiden.
Ga maar eens na: tientallen vrachtauto’s, bussen en trailers moeten die dag een plek krijgen
en de honderden auto’s met de bezoekers willen het liefst ook zo dicht mogelijk bij het terrein
parkeren. En met als extra uitdaging dat in de loop van de dag diverse vrachtwagens weer
richting huis gaan zodat er nog meer verkeer ontstaat rond de locatie. Met goede aanwijzingen
is dit gelukkig in goede banen te leiden. Volg daarom de aanwijzingen altijd op, zo vindt
uiteindelijk iedereen het snelst een plek. Elk ruitersportcentrum heeft voor een carrouselgroep
een eigen begeleider die vraagbaak is en de groep waar nodig helpt. Op een nieuw terrein is het
vaak zoeken: waar zijn de toiletten, waar is het wedstrijdsecretariaat en hoe komen we in de
hoofdring? Gelukkig weet de begeleider precies waar alles is. Hun aanwijzingen zijn dus ook van
belang, zij zorgen er voor dat een groep op tijd in de juiste ring is.
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Een visitekaartje achterlaten
Het is weer begonnen: De carrouselkaravaan trekt weer door
het land! Wat hebben we er allemaal ook weer een zin in! Het is
altijd een heel speciale tijd van het jaar en voor velen de kroon
op het harde werken. Sommige carrouselgroepen starten op
het thuishonk, maar het overgrote deel moet met alle paarden
en pony’s, commandanten, ruiters en amazones, ouders en
supporters op uit-wedstrijd. Wat een feest! Vaak lopen hele
bedrijven uit en is er op de dag van een divisiewedstrijd of het
NK op het thuisbedrijf slechts een enkeling te bekennen, het
overgrote deel loopt op het wedstrijdterrein rond.
Helaas is het soms zo dat door de competitieve mindset en
hierdoor de nodige misverstanden, weleens situaties kunnen
ontstaan die niet zo prettig of gezellig zijn. Hoe voorkomen we
die nu? Want daar zit toch niemand op te wachten? Welnu, op ons
bedrijf hebben we hiervoor een aantal tips voor onze supporters
op een rij gezet en deze nemen we elk jaar weer even door. Het
wordt altijd als zeer prettig ervaren, dus dachten wij: misschien
hebben andere bedrijven er ook iets aan.
Allereerst verzoeken wij iedereen altijd om uiteraard de paarden
en pony’s van andere bedrijven te bewonderen, maar doe dat op
afstand. Gewoon vanaf de tribune of op het voorterrein.
Ga niet tussen de vrachtwagens of trailers van andere bedrijven
rondlopen, want dat vind die groep misschien niet zo prettig en
stoor je ze in hun voorbereidingen. Ook het aaien van vreemde
paarden en pony’s raden wij af, omdat het heel makkelijk is een
sluimerend virus of schimmeltje zo mee naar huis te nemen en
voor je het weet hebben wij thuis zieke dieren op stal.
Het kan weleens voorkomen dat je op het terrein niet heel aardig
wordt begroet of toegeroepen. Bijvoorbeeld als je het jaar ervoor
met jouw groep erg hoog hebt gescoord, of als men vindt dat
jouw groep niet op een NK thuis hoort, of omdat men vind dat
op jouw bedrijf bepaalde zaken niet naar behoren aanpakt, afijn,
er zijn legio redenen te verzinnen waarom mensen in het heetst
van de strijd minder aardig kunnen doen. Probeer hier niet op
te reageren, want ook als wil je met alle goede bedoelingen
uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit, vaak wordt de uitleg toch
niet begrepen. Ga confrontaties uit de weg en laat het zeker niet
escaleren. Wees in dat geval de wijste.
Dan is er ook nog zoiets als het nuttigen van consumpties.
Deze worden vaak door de achterban meegenomen: broodjes
worden thuis gesmeerd voor de hele groep, pakjes drinken
worden meegenomen, de nodige snoepzakjes worden gemaakt,
enzovoorts. Dat is natuurlijk normaal, dat doet elke groep
waarschijnlijk, zo ook die van ons. Probeer de meegebrachte

lunchpakketten wel gezellig met zijn allen bij de vrachtwagens te
nuttigen en niet in de foyer van het organiserende bedrijf. Dat is
voor de manegehouder allerminst leuk, want – eerlijk is eerlijk –
het zijn voor hem/haar gederfde inkomsten. Een manegebedrijf
verdient niets aan het organiseren van een wedstrijd. Zij krijgen
slechts een onkostenvergoeding waar zij alles van moeten
bekostigen. De baromzet is voor het bedrijf de enige mogelijke
vorm van winst. Als er dan allerlei groepen op de tribune of
op het terras eigen meegebrachte etenswaren nuttigen, is dat
natuurlijk allerminst leuk. Wij zijn er te gast, laten we proberen
ook het organiserende bedrijf wat te gunnen en naast onze eigen
etenswaren ook een drankje aan de bar te kopen.
Volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel, vrijwilligers
en officials op. Deze mensen worden het voorterrein op gestuurd
met de opdracht alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd dan gaat hun missie
nooit lukken. Wat we er zelf ook van vinden: wij zijn te gast en
houden ons aan de geldende regels en voorschriften van het
betreffende bedrijf. Als de wedstrijd bij ons op het bedrijf zou
worden gehouden, dan willen wij toch ook dat men zich aan onze
regels houdt?
Kortom: Iedereen die van ons bedrijf op een wedstrijdterrein
rondloopt vertegenwoordigd ons bedrijf. Dat is voor ieder
manegebedrijf zo. Sommigen hebben zelfs allemaal sweaters,
bodywarmers of shirts met bedrukking aan. Dan is het helemaal
overduidelijk welk bedrijf men vertegenwoordigt. Hou altijd in je
achterhoofd dat de manier waarop iedereen zich gedraagt op het
wedstrijd terrein voor de buitenwereld een visitekaartje is over
de manier waarop het er op zo’n bedrijf aan toe gaat. Dus bedenk
met elkaar wat je naar de buitenwereld wilt uitstralen en laat een
mooi visitekaartje achter.
Geniet van de mooie sport en zet je beste beentje voor.
Laten we er met zijn allen weer een fantastisch carrouselseizoen
van maken, want dat is hetgeen ons allemaal verbind: die fantastische carrouselsport! Alle commandanten en deelnemers heel
veel succes en alle supporters en toeschouwers heel veel plezier
gewenst!

