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En dan zijn er opeens al drie wedstrijddagen voorbij na de vorige nieuwsbrief. Tijd dus voor de VCN-Nieuwbrief
nummer 3! Met de uitslagen van de afgelopen dagen waarbij de 1e groepen bekend zijn geworden die een ticket krijgen voor
het NK Carrousel 2019, een mooi verhaal van Les Petit Femmes en Hannah de Boer kijkt terug op de wedstrijd in Blokker.

19 mei 2019 - 1ste divisie paarden (hoog)
in Blokker
Op deze wedstrijddag konden de 1e groepen zich gaan plaatsen
voor het NK Carrousel 2019, dat maakte het meedoen aan een
carrouselwedstrijd nog spannender dan het al is!
De top 3 van de ochtend is geworden:
1. A
 msterdamse Jeugdcarrousel van de Amsterdamse Manege
o.l.v. Eva Sonnen;
2. H
 ippisch Centrum Hoekse Waard o.l.v. Jeske de Pijper;
3. Schimmelkroft

No Nonsense van Ruitersportcentrum de
Schimmelkroft o.l.v. Frank Gieling.
De Prix d’Elegance is gewonnen door de Amsterdamse
Jeugdcarrousel.
De top 3 van de middag is geworden:
1. The Pink Unicorns van Manege de Eenhoorn o.l.v. Hannah de Boer;
2. W
 oeste Woensdag van Manege de Mustang
o.l.v. Marjanne Bouwman-Snoek;
3. T
 eam DSK van De Steenen Kamer o.l.v. Karin van der Sluis.
De Prix d’Elegance is gewonnen door Akasha Dreamteam 1.
Alle groepen uiteraard gefeliciteerd met de resultaten. Van de
ochtend mag de nummer 1, de Amsterdamse Jeugdcarrousel door
naar het NK Carrousel 2019, van de middag zijn dat de nummers 1
en 2: The Pink Unicorns en Woeste Woensdag.

We zien jullie op 30 juni terug in Haarlem!

Geselecteerde pony groepen NK Carrousel 2019
Nu de 1e divisie en de eredivisie pony’s achter de rug zijn is
ook bekend wie de deelnemers zijn aan het NK Carrousel
2019 (pony’s) welke wordt gehouden op zondag 30 juni 2019 bij
Ruitersportcentrum Schoteroog in Haarlem!
In willekeurige volgorde zijn dat de volgende 9 carrouselgroepen:
- Zilfia’s Hoeve Pony’s van Manege Zilfia’s Hoeve
o.l.v. Manon Hage;
- DSK’s Little Stars van De Stenen Kamer o.l.v. Tamara Wolven;
- Bleijenberg Young Spirit van Manege Bleijenberg
o.l.v. Bianca Bleijenberg;
- Hillegersberg Kids van Manege Hillegersberg
o.l.v. Antoinette Diks;
- CTR Kraaij Junior van Hippisch Centrum Kraaij
o.l.v. Eline van den Bos;

- Satana’s Mini (P)ride 2 van Manege Satana
o.l.v. Natasja van der Velden;
- Carrouselgroep Oud-Beijerland mini van HC Hoekse Waard
o.l.v. Jeske de Pijper;
- Hillegersberg Junior Kids van Manege Hillegersberg
o.l.v. Franny Nowee;
- CTR Kraaij Junior van Hippisch Centrum Kraaij
o.l.v. Eline van den Bos.
Na de Eredivisie paarden op 16 juni wordt startlijst opgesteld en
bekend gemaakt. We wensen jullie veel succes met de laatste
voorbereidingen voor het NK Carrousel!
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2 juni 2019 - Eredivisie pony’s
in Nieuwe Wetering
Na 26 mei, waar de eerste twee groepen voor het NK Carrousel
2019 zich selecteerden, werd er in Nieuwe Wetering bij
Hoogenboom Ruitersport gestreden voor de overige 7 finale
plaatsen! Vanuit de ochtend gaan de nummers 1,2 en 3 door,
vanuit de middag gaan de nummers 1 t/m 4 door naar het NK
Carrousel 2019 in Haarlem.
De uitslag van de top 3 in de ochtend is:
1. CTR Kraaij Junior van Hippisch Centrum Kraaij
o.l.v. Eline van den Bos
2. Carrouselgroep Oud-Beijerland mini van HC Hoekse Waard
o.l.v. Jeske de Pijper
3. Amsterdamse Manege pony’s o.l.v. Veerle de Jong
De Prix d’Elegance is gewonnen door de Crazy Girls van Manege
Willemshof o.l.v. Jacoline van ‘Hof-Dingemanse.

26 mei 2019 - 1e divisie pony’s
in Nijkerkerveen
Ook deze dag was voor alle deelnemers spannend! Wie van de
ponygroepen eindigt hoog en wie laag, en wie mag er van de
groepen in de middag door naar het NK Carrousel? Alle groepen
deden hun uiterste best om zo goed mogelijk te rijden! Een grote
ontlading en feest dus tijdens de spannende prijsuitreiking!
De top 3 van de ochtend is geworden:
1. M
 ustang Young Riders van Manege de Mustang
o.l.v. Marjanne Bouwman-Snoek;
2. P
 onycarrousel Les Bricoleurs Barendrecht van Manege Filip
Dros o.l.v. Joy Maijer;
3. L
 es Petit Femmes van De Rotterdamsche Manege
o.l.v. Monique Dijkshoorn.
De Prix d’Elegance is gewonnen door Les Petit Femmes.
De top 3 van de middag is geworden:
1. DSK’s Little Stars van De Stenen Kamer o.l.v. Tamara Wolven;
2. S
 atana’s Mini (P)ride 2 van Manege Satana
o.l.v. Natasja van der Velden;
3. H
 illegersberg Mini Kids 2.0 van Manege Hillegersberg
o.l.v. Antoinette Diks.
De Prix d’Elegance is gewonnen door Satana’s Mini (P)ride 2.
Alle groepen uiteraard gefeliciteerd met de resultaten. Van de
middag mogen de nummers 1 en 2 door naar het NK Carrousel
2019: DSK’s Little Star en Satana’s Mini (P)ride 2. We zien jullie
op 30 juni terug in Haarlem!

De uitslag van de top 4 in de middag is:
1. Hillegersberg Kids van Manege Hillegersberg
o.l.v. Antoinette Diks;
2. Hillegersberg Junior Kids van Manege Hillegersberg
o.l.v. Franny Nowee;
3. Zilfia’s Hoeve Pony’s van Manege Zilfia’s Hoeve
o.l.v. Manon Hage;
4. Bleijenberg Young Spirit van Manege Bleijenberg
o.l.v. Bianca Bleijenberg.
De Prix d’Elegance is gewonnen door de Larense Ponycarrousel
o.l.v. Sietske Verschoor.
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2019 Sterker door strijd
Carrousel rijden is al jaren lang een traditie bij ons op de
Rotterdamsche manege de Jockey Club. Al jaren rijden er diverse
teams met veel plezier mee met de wedstrijden van de VCN.
Toch was de lol van het ponycarrousel team even ver te zoeken
de laatste jaren. De tegenslag begon in 2016. Helaas konden wij
toen met ons pony team niet op wedstrijd gaan. In de regio om ons
heen waren op diverse stallen vervelende virussen uitgebroken.
En met het jaarlijkse grote CHIO op ons terrein voor de deur heeft
het bestuur met de instructie de zeer moeilijke beslissing moeten
nemen om ons terrein “op slot” te doen.
Dit hield in dat niemand met zijn paard of pony van de manege
af mocht en niemand van buitenaf mocht met zijn paard of pony
op onze manege komen. Dus konden wij met onze pony’s helaas
niet vertrekken. Ach dan slaan we een jaar over. Dikke pech maar
voor de veiligheid van onze viervoeters doen we dat natuurlijk wel.
Vast besloten waren wij, trainden ons suf, maar 2017 zou ons jaar
worden. Onze terugkomst.
3 weken voor onze divisie wedstrijd van 2017, waar we helemaal
klaar voor waren, kwam de grote tegenslag..... er was bij een
paard bij ons op stal droes geconstateerd. Weer moest de manege
“op slot”. Weer mochten wij het terrein niet af met onze pony’s.
Zeer verdrietig waren wij. Voor het tweede jaar op rij dikke dikke
vette pech.

Maar daar stonden Antoinette Diks en Franny Nowee van Manege
Hillegersberg voor ons klaar. Met knikkende knieën mochten wij
bij manege Hillegersberg op hun pony’s komen proefrijden en
als dat goed zou zijn mochten wij op hun pony’s mee doen aan de
divisie wedstrijd...Het Mini Kids team van Hillegersberg startte
bij ons in dezelfde divisie. Zo gingen wij in 2017 toch op pad!
Hillegersberg was onze
reddende engel! Wat waren
wij hen dankbaar. Super
spannend op andere pony’s
maar gelukkig toch naar de
wedstrijd. Wij konden ons
handhaven in de divisie en
2018 zou ons jaar worden
weer met onze eigen pony’s.
Dat gebeurde ook. 2018 geen droes! De manege niet “op slot”.
Maar ook dit jaar wel tegenslag. Onze vaste commandante
Monique Dijkshoorn die ons al jaren commendeert moest
helaas met een hernia uitvallen. Wanneer zou de operatie zijn??
Helaas niet op tijd. Gelukkig kon collega Herman Renker invallen.
De korte tijd die Herman maar had met de groep was niet genoeg.
Helaas werden wij in 2018 laatste.

3x pech!
Maar als echte Rotterdammers bleven wij strijden. Strijden
omdat carrousel rijden zo leuk is. Strijden voor een jaar zonder
tegenslag. Sterker door strijd is de wapenspreuk van Rotterdam.
Daar geloven wij in! Groen wit zijn de kleuren van Rotterdam.
Wij zijn de Rotterdamse manege de Jockey Club. Dit alles bracht
ons bij ons thema voor dit jaar. Kozen wij voor de groene accenten
in onze aankleding van de ruiters maar ook groene accenten bij
onze pony’s. Super spannend.... gaat het lukken in 2019 om met
het hele team pony’s, ruiters en commandante op pad te gaan??
Aan de voorbereiding kon het niet liggen. Hard hebben wij als
team gewerkt aan de manoeuvre, maar ook aan de aankleding.
Als team hebben we alles in orde gemaakt....

En het is gelukt!
Super trots zijn wij op ons resultaat van 2019! 3de en de Prix d’
Elegance gewonnen!
Daar hebben we als team heel hard voor gewerkt. En dat is wat
carrousel rijden voor ons is... gezellig hard werken met je team!!
We zijn er natuurlijk nog niet want het kan natuurlijk altijd beter.
Daarom blijven wij strijden maar bovenal blijven wij heel veel lol
houden met onze pony’s in het carrousel rijden.

Volgend jaar trekken wij weer ten strijde!
De Rotterdamsche Manege De Jockey Club, Les Petit Femmes
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Dit is zo leuk!
De carrousel wedstrijden behoren voor mij tot de hoogtepunten van het
jaar! En het organiseren van een grote wedstrijd, zoals 19 mei bij ons
op Manege de Eenhoorn, vind ik heerlijk om te doen! Toen ik in 2007
op Manege de Eenhoorn kwam werken, ben ik al snel in de carrousel
gerold. Bij het vertrek van een collega nam ik de paardencarrousel over
en commandeerde in 2009 voor het eerst op een wedstrijd. Daarna nam
ik ook al snel de ponygroep over, kwam er een 2 paardengroep en sinds
2016 ook een 2e ponygroep.
56 Ruiters, een hele hoop om te blijven boeien en binden! Het blijft interessant en enerverend.
Een goed resultaat behalen op wedstrijd is fantastisch, maar daarvoor moet je goed kunnen
samenwerken, met je paard en alle ruiters! En daar is in teamverband, vaak best wel wat
sturing voor nodig. Met alle verschillende persoonlijkheden en instellingen is er onderling
soms een irritatie. Dit heeft effect op de sfeer en daardoor beïnvloedt het helaas de hele groep.
Andersom ook, een groep kan enorm opbloeien van enkele gemotiveerde deelnemers met een
positieve instelling!! Dat maakt het makkelijker voor de commandant...
Leiding geven aan een carrouselgroep is net als paardrijden. Meebewegen om het beste in
iedereen naar voren te laten komen, activeren zonder te beledigen, verbinding houden zonder
af te remmen en soms loslaten, zonder de controle te verliezen... Het vergt wat ervaring en
geduld om goed aan te kunnen voelen wanneer je wat en hoeveel moet doen. Ik vind het vooral
heel mooi om mensen uiteindelijk te zien groeien als persoon!
Wat ik ook leuk vind om te zien, is de ontwikkeling van de sport. Niet alleen het niveau stijgt,
maar ook de beleving. Er zijn steeds meer groepen die zich weten uit te sloven voor de Prix
d’Elegance en je ziet bijvoorbeeld steeds meer thema’s en ingesproken omroepteksten.
Dat stukje beleving voegt echt wat toe, vooral ook voor de toeschouwers en zorgt er voor dat
het nooit saai wordt. Het is soms best moeilijk om vernieuwend te zijn binnen de lijntjes, maar
ook de details doen er toe, zo heb ik bijvoorbeeld dit jaar de introductieteksten als gedicht
geschreven. Wees creatief!
Ik vind het fantastisch dat wij dit jaar weer een divisie wedstrijd mochten organiseren. Ik kijk
terug op een prachtige, geslaagde dag en ben vooral al onze vrijwilligers ontzettend dankbaar
voor hun inzet! De 1e prijs en dus een NK plek met mijn Pink Unicorns, was de kers op de taart!
Apetrots ben ik, op alle 4 mijn carrouselgroepen! Ik wens iedereen veel plezier, niet alleen
tijdens de wedstrijddag, maar het hele jaar met deze geweldige teamsport!

Hannah de Boer, commandante bij Manege de Eenhoorn.
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