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Zoals u heeft kunnen lezen op onze Facebook pagina komt het
VCN magazine dit seizoen via de digitale wereld.

Start jurycursus
Ook dit jaar organiseert de VCN weer een jurycursus om nieuwe
juryleden op te leiden. De eerste bijeenkomst is inmiddels achter
de rug. Deze vond plaats bij Hippisch Centrum Muiderberg met als
gastdocenten Eva Sonnen en Joop de Jong. De komende winterperiode
zijn er nog een aantal cursusdagen, o.a. in Breda bij Manege Stal
Sintels en Manege Satana in Erichem. Ook dan zijn er diverse
gastdocenten die uitleg geven over de ‘kneepjes van het juryvak”.

VCN divisie-wedstrijden 2020
locaties en data

Ondernemersbijeenkomst
zaterdag 2 november 2019

Diverse FNRS-ruitersportcentra staan volgend jaar weer
klaar om de VCN-divisiewedstrijden en het NK Carrousel 2020
te organiseren:
- 10 mei 2020 - Ruitersportcentrum Kraaij te Nijkerkerveen,
1e div Paarden ‘laag’
- 17 mei 2020 - Zilfia’s Hoeve te Houten, 1e div Paarden ‘hoog’
- 24 mei 2020 - Manege Groenewoude te Woudenberg,
1e div Pony’s
- 7 juni 2020 - Stal Groenendaal te Bunschoten,
Eredivisie Pony’s
- 14 juni 2020 - Ruitersportcentrum de Eenhoorn te Blokker,
Eredivisie Paarden
-	21 juni 2020 - Hoogenboom Ruitersport te Nieuwe Wetering,
2e div Paarden & Pony’s
- 28 juni 2020 - Ruitersportcentrum Schoteroog te Haarlem,
NK Carrousel 2020
Wij zijn blij dat volgend jaar weer fantastische locaties bereidt
zijn de wedstrijddagen met ons te organiseren!

De bekende en altijd druk bezochte voorjaars- en najaarsbijeenkomsten van de VCN krijgen een nieuwe invulling.
Met de nieuwe invulling willen we beter inspelen op de wensen
en mogelijkheden van zowel de FNRS-ruitersportcentraeigenaren als juryleden en commandanten.
De eerst volgende bijeenkomst is op zaterdag 2 november,
alleen en speciaal voor de ruitersportcentra eigenaren op
de nieuwe accommodatie van Manege Hillegersberg in
Bergschenhoek, het programma is als volgt:
15.30 uur: inloop
16.00 uur: ondernemersbijeenkomst, agenda reeds verstuurd
18.00 uur: sluiting en borrel
De agenda voor de ondernemersbijeenkomst is per mail
aan alle FNRS-bedrijven gestuurd. Wij kijken er naar uit alle
aangesloten FNRS-ondernemers deze middag te verwelkomen!

Ranking / Aan- en afmelden
De rankingscommissie heeft afgelopen zomer alle rankingspunten gecontroleerd en de rankingslijst voor 2020 goedgekeurd. Het aan- en afmelden van carrouselgroepen kan
uiterlijk vóór 1 december 2019. Daarna kunnen de definitieve
wedstrijdindelingen worden opgesteld en gepubliceerd
(begin januari). Op onze website www.vcncarrousel.nl vind
je de concept rankingslijst, deze kan dus nog wijzigen door
aan- en afmeldingen voor het nieuwe seizoen.
Begin januari volgt de definitieve lijst met indeling voor de
VCN-divisiewedstrijden.

www.vcncarrousel.nl
Volg ons op:

#vcncarrousel

vcncarrousel
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Opgeven commandantencursus 2020

VCN-Buddy

Lijkt het je ook gaaf om commandant te zijn van een carrouselgroep?
Geef je dan nu op voor de VCN-commandantencursus. Je leert dan
alles over carrouselrijden en het deelnemen aan de VCN-wedstrijden.
Hoe maak je een carrouselmanoeuvre, welke muziek past daar
bij en hoe kijkt de jury naar je carrousel? Het zijn slechts enkele
onderwerpen die worden behandeld. Maar ook ruiters en amazones
die eens meer willen weten over carrouselrijden en de achtergronden
kunnen deelnemen aan deze interessante cursus.

Het VCN lanceert het zogenaamde VCN-buddy systeem.
We hebben gemerkt dat veel nieuwe carrouselgroepen met
vragen zitten en soms extra hulp goed kunnen gebruiken.
Afgelopen zomer hebben we dit idee, wat bedacht is door de
‘brainstorm-commissie’, besproken met de VCN-juryleden.
Zij waren direct enthousiast en stellen zich beschikbaar,
om groepen die daar behoefte aan hebben, te helpen.

Aanmelden en meer informatie kun je inwinnen via info@vcncarrousel.nl.
De VCN-commandantencursus wordt georganiseerd op:
- zaterdag 18 januari 14.30 - 18.30
- zondag 9 februari 13.00 - 17.00
- zaterdag 29 februari 14.30 - 18.30
- zondag 5 april 13.00 - 17.00

De “VCN-buddy” kan voor een korte of langere periode de
commandant èn groep op weg helpen richting de carrouselwedstrijden met adviezen en het geven van bijvoorbeeld
clinics. Maar bijvoorbeeld ook de manege-eigenaar kan
met zijn/haar vragen terecht over het opstarten van een
carrouselgroep en bijvoorbeeld hoe je het transport op een
wedstrijddag goed kan organiseren. In ieder geval denken
wij dat met dit idee het carrouselrijden voor iedereen nog
leuker èn toegankelijker wordt!
Via ons secretariaat kunnen wij de contactgegevens van de
juryleden bij u in de buurt doorgeven! Stuurt u hiervoor een
mail naar info@vcncarrousel.nl.

Onderlinge wedstrijden 2020
Diverse FNRS-ruitersportcentra organiseren in het
voorjaar van 2020 weer de onderlinge carrouselwedstrijden.
Hieronder vind je de wedstrijden die bij ons op dit moment
bekend zijn. Organiseer je ook een onderlinge wedstrijd?
Geef dit dan door aan de VCN via info@vcncarrousel.nl.
Groepen die willen deelnemen aan zo’n onderlinge wedstrijd
kunnen zich direct bij het organiserende bedrijf aanmelden.

VCN-Commandantendag
Op zondag 19 januari wordt er een speciale commandantendag georganiseerd, schrijf deze dag alvast in je agenda en hou deze dag vrij.
Locatie en aanvang van het programma worden binnenkort bekend
gemaakt. In ieder geval wil je als commandant deze dag niet missen!

- 5 april 2020 Hippisch Centrum de Delft in Assendelft
- 19 april 2020 Manege Groenewoude in Woudenberg

Vragen over carrouselrijden?
We krijgen door het jaar heen per mail en Facebook veel vragen van
de ruiters en amazones zelf, maar ook van ouders van de jonge
carrouselruiters. Helaas is het voor ons, als vrijwilligersorganisatie,
ondoenlijk om iedereen snel antwoord te geven. Bovendien weet de
commandant van je carrouselgroep evenals de manege-eigenaar alles
over het VCN-carrouselrijden. Het verzoek is dus om eventuele vragen
eerst met je commandant te bespreken, zo nodig kan hij/zij contact
opnemen met het VCN. Dat scheelt ons een hoop tijd, dank dus voor
je medewerking!
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