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Carrouselrijden
dé teamsport voor ruiter en paard

In dit nummer
Evenementen

Alle organiseerde ruitersportcentra stellen zich voor. Interessante
informatie over de ruitersportcentra en hun carrouselgroepen.

De Nederlands kampioen

Hoe krijg je het voor elkaar? Tien jaar Nederlands kampioen.
Manege Hillegersberg legt uit!

In de hoofdrol

Het VCN magazine krijgt een nieuwe opzet. Er zijn diverse artikelen
geschreven zoals het schrijven van een manoeuvre, wat is er belangrijk?
Waar moeten jullie aan denken. De ruiters, de commandanten en
de paarden.

Divisiewedstrijden
Zondag 7 mei 2017
Manege Middenhof
Maassluis
Zondag 14 mei 2017
Stal Groenendaal
Bunschoten-Spakenburg
Zondag 21 mei 2017
Manege Groenewoude
Woudenberg
Zondag 28 mei 2017
Ruitersportcentrum Kraaij
Nijkerkerveen
Zondag 11 juni 2017
De Capelse Manege
Capelle aan den IJssel
Zondag 18 juni 2017
Hoogenboom Ruitersport
Nieuwe Wetering
Zondag 25 juni 2017
Manege Zilfia’s Hoeve
Houten

NK Carrousel
Zondag 2 juli 2017
Ruitersportcentrum Schoteroog
Haarlem

Hoe werkt dit schouwspel
Voor jullie ligt het nieuwe VCN magazine vol met

En ze rijden op muziek. De jury beoordeelt vooral de eenheid

leuke, nuttige en ook verassende verhalen. Leuk om

en de uniformiteit van het geheel. Geen gemakkelijke taak!

te bewaren, nuttig omdat je weer maar meer kan
leren over carrouselrijden en verassend omdat wij

Wat is de Prix d ‘Elegance? Dit is de prijs van het schoonste

jullie er echt bij gaan betrekken.

geheel, dus welk team ziet er het moois uit. Een hele eer als
je die wint en er wordt hard voor gestreden! Naaimoeders,

Carrousel is een waar schouwspel. Een schouwspel voor

poetsvaders, grooms, invlechters, wasploeg, creativelingen,

jong en oud, bijzondere figuren omlijst met passende

iedereen wordt ingezet. Echt teamwork dus!

muziek uitgevoerd door allemaal uitgedoste ruiters, gewoon
geweldig om naar te kijken. Het is een teamsport van de

Hoe gaan we jullie er echt bij betrekken? Zouden jullie ook

bovenste plank. Een team van ruiters vormen met hun team

niet door de ogen van de jury willen kijken? Zien waar zij de

pony’s/paarden de hoofdrolspelers in de wedstrijdring.

puntentelling op baseren en waarom zij de winnaar van de

Waar zie je nu 12 of 16 combinaties die allemaal een

dag een winnaar vinden? Op pagina 11 staat alles wat je

verschillende proef (lees manoeuvre) op zelf uitgezochte

moet weten en nu kun je actief mee jureren met een heus

muziek rijden?! Een heel fascinerend schouwspel en alles

protocol. Sta even in de schoenen van de jury en beoordeel

behalve saai.

zelf. Een uitdaging... durf jij hem aan?!

Maar wat zijn nu de spelregels? Carrouselrijden op een

In dit nummer staat van alles wat. Je kunt vinden waar en

VCN wedstrijd is voorbehouden aan teams met 12 of 16

wanneer alle wedstrijden worden verreden. Ieder team start

combinaties. De instructeur (lees commandant) mag zelf

eerst in een divisiewedstrijd en een aantal van de hoogst

een manoeuvre maken tussen de 10 en 12 minuten waarbij

geplaatste teams worden daarna uitgenodigd voor het

stap/draf/galop op beide handen moet worden getoond.

Nederlands kampioenschap op zondag 2 juli.
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Manege Middenhof

Zondag 7 mei 2017 - Eerste divisiewedstrijd paarden
Zuidbuurt 8, 3141 EM Maassluis - www.middenhof.nl
Namens alle medewerkers, vrijwilligers en iedereen die een
bijdrage geleverd heeft aan de organisatie van dit evenement
heet ik iedereen een hartelijk welkom toe op deze VCN
wedstrijd.
Voor u ligt het VCN magazine van de divisiewedstrijden
carrouselrijden 2017. Als eigenaar van Manege Middenhof
ben ik er behoorlijk trots op dat we een dergelijke wedstrijd
wederom mogen organiseren.
In 1971 is de familie van der Voort een onderneming gestart
in de vorm van een manege. In Maasdijk werd een bestaande
manege gehuurd en is de heer van der Voort met een tweetal
van zijn zoons begonnen. De familie had op dat moment
niet veel ervaring met paarden. Vader van der Voort had
vooral veel ervaring met de handel in koeien.

In 1976 is de familie verhuisd naar de huidige accommodatie
“Boerderij Middenhof”. Na een grondige verbouwing, waar
o.a. een oude koeienstal omgebouwd werd tot een paardenstal, konden de paarden uit Maasdijk overgebracht worden.
Omdat de boerderij al ‘Middenhof’ heette, is er besloten om
de manege dezelfde naam te geven. De Manege Middenhof
was geboren.

In 1976 begonnen we met een buitenmanege van 20 x 40
meter, een overdekte binnenmanege van 16 x 32 meter en
een houten bouwkeet die als kantine fungeerden. In 1981
is er begonnen met de bouw van een 20 x 40 meter binnenmanege met een kantine, waarna er 2 jaar later nog een stal
van 32 boxen is bijgebouwd.
In 2001 heeft de manege een grote verbouwing ondergaan.
Er zijn in dat jaar een 20 x 60 meter binnenmanege, een dakterras en 2 nieuwe moderne stallen bijgebouwd. Op 8 juni
1977 is de Paardesport Vereniging Lickebaert opgericht.
Dit jaar bestaan we dus 40 jaar. Dit gaan we vieren tijdens
Jumping Maassluis met een reünie voor oud leden op
zaterdagavond 27 mei. Onderstaande foto’s zijn van onze
beginperiode aan de Zuidbuurt in Maassluis.

Zoals een ieder kan zien waren we er al vroeg bij met het
carrouselrijden. Maar voor Jumping Maassluis hebben we
ook nog een wedstrijd carrouselrijden en wel vandaag en
daar hebben we zin in! Ik wens dan ook al de deelnemers,
toeschouwers en de organisatie heel veel succes.
Zonder deelnemers geen evenement, zonder evenement geen
deelnemers. Laten we met elkaar proberen om deze wedstrijd
goed te laten verlopen en alles netjes achter te laten.

1e divisie paarden - ochtend Ranking 45-52

1e divisie paarden - middag Ranking 37-44

Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Devel’s Mix and Match
Carrouselclub Barendrecht
Hippisch Centrum Hoekse Waard
Manege Hoogenboom Jeugd
Team Groenendaal
Willemshof E
Satana’s (P)ride 2
Net ff Anders

R.S.V. De Hoge Devel
Manege Filip Dros
Hippisch Centrum Hoekse Waard
Hoogenboom Ruitersport
Stal Groenendaal
Manege Willemshof
Manege Satana
Manege Spaarnwoude

Go Westland
De Spaarnwouder Diamonds
Paddadam
The Pink Unicorns
Ripse Ruiters Carrousel
F1 Carrouselteam Zandvoort
Carrouselgroep de Drechterweide
VCS Franky’s Kids

Hippisch Centrum Westland
Manege Spaarnwoude
Hollandsche Manege
Manege de Eenhoorn
De Ripse Ruiters
Manege Rückert
Manege de Drechterweide
RSC Schoteroog

Stal Groenendaal

Zondag 14 mei 2017 - Eerste divisiewedstrijd paarden
Zevenhuizerstraat 154, 3751 LD Bunschoten - www.stal-groenendaal.nl
Stal Groenendaal is een manege met ruim 120 paarden.
Een landelijk ruitersportcentrum in het midden van het land,
gericht op dressuur, springen en recreatie. Naast de grote
stallen waar elke pony of paard zijn eigen box heeft beschikt
Stal Groenendaal over twee ruime binnenrijbanen en twee
buitenbanen, waar zowel zomers als ’s winters gereden kan
worden. Bovendien zijn er 6 paddocks waar de paarden en
pony’s kunnen staan en is er een stapmolen. In de periode
van april tot oktober is het ook mogelijk de paarden en pony’s
in de weilanden achter op het terrein te laten grazen.

Onze commandante is Annika Posthumus. Zij zal dit jaar
voor de 3e keer het team commanderen. Het team is een
samenstelling van in jonge enthousiaste ruiters en een enkele
oudere enthousiaste ruiter. Ondanks wisselingen heeft het
team een stevige basis. Gelukkig zijn er steeds meer ruiters
die het rijden in een team erg leuk vinden.

Naast het organiseren van de VCN divisiewedstrijd doen
wij nog veel meer. Er worden regelmatig verschillende
kampioenschappen bij ons op stal gereden. Ook clinics
van o.a. Maikel van der Vleuten kunnen worden bezocht.
Evenementen zoals paarden onder de zon en het
gehandicapten weekeinde worden jaarlijks bij ons gehouden.
Ook hebben zij dit jaar de halve finale voor de springcompetitie en een regio finale voor de zitcompetitie georganiseerd.
En daarnaast geven we nog 6 dagen in de week manegelessen. We richten ons op alle disciplines van het paardrijden
en op de verschillende niveaus van onze ruiters.

5 weken aan alle manegeruiters een carrouselles gegeven.
Wat begon als lastig naast elkaar rijden wordt nu al een echt
figuur rijden. En, we hopen volgend jaar met een ponycarrouselteam te kunnen starten.

Ons carrouselteam, Team Stal Groenendaal
Sinds 2011 wordt er op onze stal wekelijks carrousel gereden.
Een groep van 12 ruiters, pony’s en paarden bekwamen
zich steeds meer hierin. Dit jaar rijden wij voor het eerst in de
eerste divisie. Een nieuwe uitdaging om op dat niveau alles
uit de kast te halen. Dat doet ons team op 7 mei op Manege
Middenhof in Maassluis.

Voor elk lesuur van het team is er een half uur theorieles.
We bespreken dan de opbouw van de figuren en de afspraken die in elk figuur gemaakt worden. Verder wordt er elke

De eerste divisie wedstrijd op Stal Groenendaal
Het wordt nu de 3e keer dat wij dit mooie evenement mogen
organiseren. We weten inmiddels waar we ongeveer aan toe
zijn. Maar, geen enkel NK Carrousel is hetzelfde.
We staan voor jullie klaar met onze teambegeleiders, ons
secretariaat, onze geweldige catering, onze speakster, onze
muziek begeleidster, onze parkeerwachters, ringmeesters,
en nog veel meer vrijwilligers! Hopelijk wordt het een heerlijke
zonnige en vooral sportief uitdagende dag.
We willen alvast alle teams die bij ons komen rijden heel veel
succes wensen met alle trainingen en voorbereidingen van
de wedstrijd. En natuurlijk met het rijden van de wedstrijd zelf!

1e divisie paarden - ochtend Ranking 29-36

1e divisie paarden - middag Ranking 21-28

Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Larense Vrijdag
Woeste Woensdag  
Hillegersberg B team
De Delft Connections
VCS Tout Venant
Team DSK
Van Aemstel
Satana’s (P)ride 1

Larense Manege
Manege de Mustang
Manege Hillegergsberg
HC de Delft
RSC Schoteroog
Manege de Steenen Kamer
Hollandsche Manege
Manege Satana

Akasha Dreamteam 1
B.L.O.K.
Carrouselgroep Manege Vreehorst
Carrouselteam Ruitersportcentrum Kraaij
De Amsterdamse Manege Mokkum Magic
Middenhof Bit by Bit
H.C.S.
Zeewolde Carrouselgroep

Akasha Rijkunst
Hollandsche Manege
Manege Vreehorst
Ruitersportcentrum Kraaij
De Amsterdamse manege
Manege Middenhof
HC Muiderberg
Manege Zeewolde

Hoe doén ze dat?!:

Kids Carrousel Manege Hillegersberg,
10 jaar op rij Nederlands Kampioen
Regelmatig wordt ons de vraag gesteld, “wat is het geheim
van manege Hillegersberg?” “Kun je mij een paar tips geven
zodat ik ook voor mijn carrouselgroep een keer het Wilhelmus
gespeeld gaat worden”. Mijn antwoord valt dan altijd weer
tegen, want ik heb geen gouden tip! Ik kan alleen uit ervaring
vertellen hoe wij het doen en waarom we het zo doen.

met of zonder eigen paard, wordt bij ons stap voor stap
opgeleid in de breedste zin van het woord. Horsemanship
(kennis over het paard), buitenrijden, vaardigheid, springen
en carrouselrijden enz. Bij een bepaald niveau mag je deelnemen aan de Instapcarrousel en vind je dat leuk, kun je
doorstromen naar de Mini Kids.
Als er plaats is ga je verder naar de Junior Kids om uiteindelijk te mogen optreden in de Kids Carrousel op het hoogste
niveau. Zo wordt de ruiter stap voor stap opgeleid tot een
carrouselruiter die zich misschien ooit eens Nederlands
Kampioen mag noemen. Hoe cool is dat?!
De paarden en pony’s
Onze teams bestaan uit hoofdzakelijk manegepaarden en
-pony’s. En die worden net zo goed stap voor stap opgeleid
als onze ruiters. En ook deze deelnemers aan de carrousel

De Kids Carrousel was onze eerste ponygroep en is door
de jaren heen veel van samenstelling veranderd, zoals bij
iedereen. Maar de visie en het team zijn steeds voorop blijven
staan. Onze visie is goed en plezierig paardrijden voor ruiter
en paard, iets wat met carrouselrijden kan worden bevorderd.
Het team bestaat voor ons uit meer dan de ruiters in de
groep, zo speelt het team paarden/pony’s ook een grote rol
samen met de commandant en de eigenaar van de manege.
Daarnaast zijn de ouders,familie en aanhang van de ruiters
heel belangrijk in het team. En niet te vergeten alle mensen
die de hele wedstrijddag tot een succes kunnen maken
zoals de veerijder, muziekmensen, catering, thuisblijvers en
iedereen die trots is om met ons gezien te worden.
Hoe doen wij dat?!
Alles begint met een goede opleiding, dus ook goed carrouselrijden! En die opleiding begint bij die van de ruiter. Een ruiter

moeten een team vormen. Hier gaat heel veel kennis en
tijd in zitten maar is zeer de moeite waard hebben wij
ondervonden. Want iedere 4 voeter van onze manege kan
meedoen in een carrouselteam!
Creativiteit
Om steeds weer voor de beste plaats te kunnen gaan moesten we onze creativiteit steeds een beetje opschroeven, heel
gaaf! Zo hebben we met een heuse zebra in de wedstrijdring
gereden en ook met witte en zwarte ruiters in hetzelfde team.
Hebben we niet stilgestaan bij het groeten zoals de Spaanse
Rijschool groet en zo de jury helemaal van de wijs gebracht.
Ook onze muziek brengt ieder jaar weer veel teweeg.
Dus….
Wat wij doen kan iedereen. Opleiden stap voor stap,
creatieve mensen zoeken in het (hele) team en er voor gaan!
En niet teleurgesteld zijn dat het niet meteen lukt, want wij zijn
er ook al 25 jaar intensief mee bezig. Succes iedereen!

Een dream-team:

Het A Team Manege Hillegersberg,
ook de paardencarrousel Nederlands Kampioen!
Paardencarrousel is anders dan ponycarrousel, klinkt
misschien raar maar dat is onze ervaring. Andere
uitdagingen bij zowel ruiters als paarden. Herkenbaar?
Het team ruiters
In deze groep ruiters zit een veel groter verschil in leeftijd
dan bij de ponyruiters. Vaak ook een groter verschil in
rijvaardigheid en carrousel ervaring. Bovendien hebben
volwassenen vaak meer verantwoordelijkheden, denk aan
werk en gezin, dan de jeugd.
Het team paarden
Ook hier zien wij verschillen, denk aan een groter verschil in
de hoogte van de paarden en dus ook vaak in de gangen.
Grote paarden en veel kleinere paarden, dat vraagt om
aanpassen en op meer dan één front. Zo kan een peloton
van veel relatief kleine,korte paarden veel korter zijn dan
het andere peloton en toch allemaal een meter afstand
van elkaar hebben! Paarden die héél groot galopperen
samen in een team met oudere paarden die soms wat
kort galopperen, vergt ook meer inzicht en kennis van de
commandant.
Ons dream-team in wording
Het A Team heeft al veel mooie dingen samen gedaan.
Toch noemen we dit een dream-team in wording want ze

worden steeds beter! Zo hebben we nogal wat wisselingen
gehad in ons paarden bestand de laatste jaren.
Oudere paarden die het niveau niet meer bij kunnen
houden, zetten we niet meer in. En de nieuwelingen moeten
de tijd en de opleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben.
Een uitdaging voor iedere commandant en manegehouder!
Dus hebben we de manoeuvres aangepast aan het niveau
van onze paarden en plukken daar nu de vruchten van…..
Nederlands Kampioen 2016!

Harry bedankt!
De trouwe sponsor van de VCN, Harry’s Horse en in het
bijzonder Harry Jansen, dragen wij allemaal een warm hart
toe. Harry heeft altijd in de carrouselsport geloofd, een
teamsport voor jong en oud die je kunt beoefenen ook
al heb je geen eigen paard of pony. Hij straalde dat uit!
Hij was een geliefd en bekend gezicht op heel veel
VCN wedstrijden, maakte met iedereen een praatje en
ondersteunde de carrouselsport ook vanuit zijn bedrijf
Harry’s Horse. De prijswinnaars zijn regelmatig verwend
met een gave outfit die de kampioenen ook regelmatig
dragen. Je hebt in Armando en Dennis waardige opvolgers
Harry, dat hebben ze al laten zien.
Je hebt het goed gedaan, bedankt Harry!

Manege Groenewoude

Zondag 21 mei 2017 - Eerste en tweede divisiewedstrijd pony’s
Ekris 38, 3931 PX Woudenberg - www.manege-groenewoude.nl
Manege Groenewoude is gelegen aan de rand van de
gemeente Woudenberg in een bosrijke omgeving. Door de
ligging zijn wij vanuit de hele regio uitstekend bereikbaar.
Wij bieden uitgebreide mogelijkheden tot het beoefenen
van de paardensport variërend van recreatieve buitenritten
in de directe omgeving tot het volgen van dressuur- en
springlessen op wedstrijdniveau. Ook voor pensionstalling
kunt u natuurlijk bij ons terecht.

de omgeving. Ook is het gebied aantrekkelijk voor fietsers en
wandelaars. In onze mooie groepsaccommodatie kunnen we
groepen huisvesten tot 30 personen. En voor groepen - met
of zonder eigen paarden - kunnen we een leuk programma
verzorgen!

We organiseren veel leuke activiteiten voor ruiters van
alle leeftijden en niveaus, zoals ponykampen, dressuur- en
springwedstrijden voor manegeruiters en KNHS-ruiters.
Jaarlijks hebben we een aantal vaste evenementen
zoals de springconcoursen met Pasen en Kerst en de
wedstrijden rond de langste dag. Ook hebben we ieder
jaar een regiofinale van de zitcompetitie en één of meer
carrouselwedstrijden. Manege Groenewoude heeft drie
carrouselgroepen die meedoen aan divisiewedstrijden
op andere locaties.

hopen jullie daar te begroeten. Met al onze medewerkers
en vrijwilligers doen we er alles aan om van deze dag een
geslaagd evenement te maken.

In 2016 is de kantine flink uitgebreid en is er boven de kantine
een prachtige overnachtingsaccommodatie gerealiseerd.
Er zijn drie B&B-kamers met alle faciliteiten. Ideaal voor een
weekendje uit met je paard! Er zijn prachtige ruiterpaden in

2e divisie pony’s ochtend Ranking 41-45
Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Carrouselver. Hoogenboom pony´s
Amsterdamse Manege
HCS Ponycarrousel
Horse Kids
Bonte Beestenbende

Hoogenboom Ruitersport
Amsterdamse Manege
Hippisch Centrum Simonshave
Manege VarioHippiQue Velsen-Zuid
Nieuwendijkhoeve

2e divisie pony’s late ochtend Ranking 33-40
Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Carrouselgroep Oud-Beijerland mini
Little Unicorns
Morgenstond’s jeugdcarrousel
De Devel Gigantjes
Ponycarousel Barendrecht

HC Hoekse Waard VOF
Manege de Eenhoorn
Manege Morgenstond
R.S.V. De Hoge Devel
Manege Filip Dros

y

Binnenkort beginnen we met de voorbereidingen voor de
divisiewedstrijd op 21 mei. We kijken uit naar deze dag

We hebben een winkeltje met tweedehands paardenspulletjes waarvan de opbrengst naar de Stichting Ponypret
gaat. Dat is een stichting die paardrijden mogelijk maakt voor
kinderen die dit door omstandigheden niet kunnen betalen.
Ponypret is een groot succes.
In het winkeltje kun je ook spullen die je niet meer gebruikt
inleveren voor het goede doel! Tenslotte wensen we alle
deelnemende groepen een sportieve en gezellige dag met
natuurlijk een super resultaat!

Double Six
De Delft Junior Connections
Jeugdcarrousel den Toom

Manege Spaarnwoude
HC de Delft
Manege den Toom

1e divisie pony’s late middag Ranking 25-32
Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

DSK’s Little Stars
Crazy Girls
Any Dale’s Future Team
Ponycarrousel Picobello
De Amsterdammertjes
Ponycarrousel De Ruif
Hillegersberg Mini Kids
Les Petit Femmes

Manege De Steenen Kamer
Manege Willemshof
HC Muiderberg
Stal Hoogwoud
Hollandsche Manege
Manege de Ruif
Manege Hillegersberg
Rotterdamse Jockey Club

Ruitersportcentrum Kraaij

Zondag 28 mei 2017 - Eerste en ere divisiewedstrijd pony’s
Blokhuizersteeg 9, 3862 MS Nijkerkerveen - www.ruitersportcentrum.nl
Ruitersportcentrum Kraaij bestaat al bijna 30 en is ontstaan
vanuit een voorliefde voor paarden en pony’s. Het bedrijf
bestaat uit een manege, een ruitersport en springstal en
wordt gerund door Dionne Kraaij samen met haar familie.
Het terrein van het ruitersportcentrum ligt centraal in de buurt
van Amersfoort maar landelijk tussen de boerderijen aan de
rand van Nijkerkerveen.
Op de manege zijn er lessen vanaf beginners tot gevorderden.
Beginnen met paardrijden kan in een opstaples en voor elk
verder niveau is er een passende groep en instructie.
De opstaplessen voor beginners worden gegeven in kleine
groepjes zodat er veel aandacht is voor het individu en de
omgang met de pony’s en paarden.

Naast de manege beschikt Ruitersportcentrum Kraaij over
een ruitershop waar een uitgebreide collectie beschikbaar is
voor ruiter en paard. Elk seizoen wordt de collectie aangevuld
met de nieuwste collecties en nieuwe merken.

ZZ-licht en sinds het nieuwe buitenterrein kunt u bij Kraaij
ook regelmatig terecht voor een springwedstrijd.
Historie Carrousel
In 2009 is Dionne begonnen met een pony carrousel en al
snel was er zoveel belangstelling dat een paarden carrousel
volgde. In de loop der jaren volgenden er verschillende
nieuwe groepen en momenteel zijn er 2 actieve groepen.
1 per week heeft Dionne een enthousiaste groep met minimaal
12 ruiters en amazones die zelf graag meedenken over de
inhoud van de proef. Een les missen gebeurd haast nooit en
zoals u zult verwachten wordt er het hele jaar door getraind
om de proef zo origineel en perfect mogelijk neer te zetten.

Carrouselrijden is binnen de manege belangrijk omdat dit
een van de weinige teamporten is binnen de paardensport,
wat het dan ook gelijk zo ontzettend leuk maakt. Er ontstaat
een ontzettende teamspirit wanneer er naar een belangrijke
wedstrijd wordt toegeleefd!

Praktisch elk weekend is er bedrijvigheid op het terrein.
De wedstrijden lopen uiteen voor de beginners in de F1 tot

1e divisie pony’s ochtend Ranking 17-24
Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Ponycarrousel Les Bricoloeurs
Schimmelkroft Sweet Sixteen
Hippisch Centrum Westland
Middenhof Pony’s
Satana’s Mini (P)ride 2
Waarland Diva’s
Carrouselgroep Now or Never
Groenewoude Hippica Gymnasia

Manege Filip Dros
RSC de Schimmelkroft
Hippisch Centrum Westland
Manege Middenhof
Manege Satana
Manege Waarland
Manege De Drechterweide
Manege Groenewoude

Ere divisie pony’s late ochtend 9-16
Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Zeewolde Jeugd
RSC Zeewolde
Unicorns United
Manege de Eenhoorn
Groenewoude Vrijdag Jeugd Carrousel Manege Groenewoude

y

Carrousel team RSC Kraaij Junior
Ponycarrousel Zonnehoeve
Bleijenbergs Caballitos
Sintels Mix pony’s
Zilfia’s Hoeve

RSC Kraaij
PSC Zonnehoeve
Manege Bleijenberg
Sintels BV
Zilfia’s Hoeve

Ere divisie pony’s middag Ranking 1-8
Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Amsterdamse Manege Mokum Mini’s
Any Dale’s Angels
Bleijenbergs Young Spirit
De Larense Ponycarrousel
Hillegersberg Junior Kids
Mustang Large            
Capelse Manege Pony’s
Hillegersberg Kids

De Amsterdamse Manege
HC Muiderberg
Manege Bleijenberg
Larense Manege
Manege Hillegersberg
Manege de Mustang
Capelse manege
Manege Hillegersberg

Het protocol bekeken door de ogen van de jury
Het meest besproken onderdeel van een carrouselwedstrijd: het juryoordeel. De één is het helemaal
eens met de jury, de ander snap totaal niet hoe de
juryleden komen tot de einduitslag. Iedereen vind
er wel iets van en dat mag ook. Maar hoe en wat
beoordeelt de jury nu precies? Hieronder vindt je
wat de jury beoordeelt bij de protocolpunten:
Inhoud
De moeilijkheidsgraad van de proef. Hoe moeilijker de
proef, hoe hoger de punten, mits de ruiters natuurlijk de
onderdelen goed kunnen uitvoeren. De proef mag natuurlijk
nooit moeilijker gemaakt worden dan het uitvoerend
vermogen van de deelnemende ruiters en paarden. Het
rijden met enen, tweeën, vieren in stap draf en galop wordt
beoordeeld. Rijden alle ruiters ene keer voorop of rijden ze
elk hun eigen figuren en niet continue achter elkaar aan?

Dit alles wordt meegenomen bij het punten van dit onderdeel. Dit punt telt 2x mee voor het totaal.
Muziek
Een veel besproken onderwerp. De muziek met vooral iets
toevoegen, het geheel compleet maken en passen bij de
groep en de manoeuvre. Steeds dezelfde dreunende bas
kan irritatie veroorzaken bij de toeschouwers en dus ok bij
een jurylid. Op dat moment doet de muziek juist afbreuk
aan het geheel. Dit onderdeel telt 1x mee voor het totaal,
maar kan desondanks een enorm effect hebben op de totale
beleving van de getoonde proef, zowel in het positieve als
in het negatieve.
Artistiek
Hoe mooi is de proef? Vooral vernieuwing wordt beloond.
Zijn er nieuwe figuren uitgedacht? Onder nieuwe figuren
wordt niet verstaan het rijden van een oud figuur onder
een ander naampje. Originaliteit, daar draait het om.
Dit punt telt 1x mee.

Algemene indruk
Onder dit punt valt de gehele indruk die een groep
achterlaat, met name gelet op de uniformiteit en eenheid.
Ook kan hierbij gekeken worden naar de houding en zit
en rijvaardigheid van de ruiters indien er één of meerdere
ruiters de uniformiteit en eenheid storen. Van het netjes
en overzichtelijk opstellen van het protocol, het eventuele
onderlinge geklets van de ruiters tijdens een proef, de
houding en het gedrag van de commandant(e) in de ring,
alles telt mee! Het is een belangrijk punt, want ook deze
telt 2x mee.
Uitvoering
Hier worden alle onderdelen en figuren van het protocol
beoordeeld. De jury let hierbij uitsluitend op de basis
van het carrouselrijden. Dat wil zeggen het gericht rijden,
een vloeiend en regelmatig gereden tempo aanhouden,

de gelijkheid van de onderlinge afstanden, vloeiende
overgangen op het marscommando en het individueel
uitrijden van alle figuren. Dit onderdeel telt 4x mee, enorm
belangrijk dus!
AND (V.C.N.)
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Capelse Manege

Zondag 11 juni 2017 - Ere divisiewedstrijd paarden
Bermweg 153, 2907 LE Capelle a/d IJssel - www.capelsemanege.nl
Wij heten u, voor de tweede keer op rij, hartelijk welkom bij
de Capelse Manege. Onze manege bestaat al meer dan
35 jaar. Begin 2013 is het bedrijf overgenomen door Richard
van Zwienen en wordt de manege langszaam gemoderniseerd
en verbouwd. Op het terrein hebben ongeveer 125 paarden
en pony’s hun onderkomen. Hieronder vallen zowel manegeals pensionpaarden. Wij organiseren, in samenwerking met
de vereniging, onder andere FRNS wedstrijden, springwedstrijden, KNHS wedstrijden, clinics en diverse funwedstrijden
zoals gymkhana, pas-de-deux en/of achttallen.

Daarna begint de lol over het thema en de bijbehordende
muziek. Dat levert een paar avonden gezelligheid op.
Dit jaar speelde er een kleine ramp ons parten toen er begin
dit jaar rhino op het bedrijf werd geconstateerd. Om het
besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden, hebben
we 7 weken niet met de paarden kunnen oefenen. Daarom
hebben we besloten om zonder de paarden de proef te
lopen in de bak. En dat was heel zinvol. Zo zinvol, dat we
het volgend jaar ook zo willen doen. Behalve de rhino dan.
Dat willen we de komende jaren hier niet meer zien.

Rond 1984 zijn wij begonnen met carrouselrijden.
Diverse malen zijn wij met zowel de pony’s als de paarden
Nederlands kampioen geworden. Wij zijn er trots op, dat
onze groepen al sinds jaar en dag meedoen in de hoogste
regionen. We hebben 1 paarden- en 1 ponygroep die deelneemt aan de VCN wedstrijden. Dit jaar zijn we gestart met
een extra ponygroep. Paardrijden is een sport die je alleen
doet. Bij carrouselrijden is dat anders en dát maakt het
zo leuk!

U heeft ze vast wel gezien: onze vrijwilligers. Zonder onze
vrijwilligers kunnen wij geen wedstrijden en evenementen
organiseren. Zo ook deze dag. Om u een indruk te geven:
op deze dag lopen er ongeveer 60 rond. Als ringmeester,
gastvrouw, parkeerbeheer, bardienst, ehbo-er, groepenbegeleider, enzovoort. Iets waar we heel blij mee zijn.

De pret begint bij ons in september, wanneer we na
2 maanden vakantie, het carrouselrijden weer oppakken.
De koppies zijn leeg en iedereen zit vol ideeën. Iedereen?
Ja, iedereen. Wij maken de proef met elkaar, waarbij onze
commendant natuurlijk de eindregie heeft.

Wij wensen u een hele leuke dag toe. Een dag met leuke,
mooie proeven. Een dag waarbij wij onze liefde en respect
naar de paarden tonen. Een dag die voor de één eindigt met
een lach en de ander met een traan. Maar vooral een dag
waarbij iedereen trots kan zijn op zichzelf, het team en de
paarden.

Eredivisie paarden - ochtend Ranking 11-20

Eredivisie paarden - middag Ranking 1-10

Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Paardencarrousel Zonnehoeve
Larense Maandag
De Amsterdamse Manege
De Jockey Club
Zilfia’s Hoeve Paarden
Sintels Mix
Bleijenberg’s Weesper Carrousel Groep
The Middenhof Originals
Chevalerie
Bleijenberg’s Ladies First

PSC Zonnehoeve
Larense Manege
De Amsterdamse manege
Rotterdamse Jockey Club
Zilfia’s Hoeve
Sintels BV
Manege Bleijenberg
Manege Middenhof
HC Muiderberg
Manege Bleijenberg

Waarland Vrijdag
Bonte Dinsdagavond Carrousel
Liethorp Vrijdag
Bleijenberg’s Tio Vivo
De Ware Landruiters
Franky’s Friday Femmes Fatales
Keijserlijke Carrousel Club
Waarland Blues
Capelse Manege Paarden Carrousel
Hillegersberg A team

Manege Waarland
HC Muiderberg
RV Liethorp
Manege Bleijenberg
Manege Waarland
HC Muiderberg
Manege Groot
Manege Waarland
Capelse Manege
Manege Hillegersberg

In de hoofdrol:

De paarden en pony’s

Je belangrijkste partner in de carrouselsport,
je maatje en je beste vriend! Met andere woorden,
de paarden en pony’s. Zijn ze allemaal geschikt voor
de carrousel? Hieronder prikkelen we jullie met een
aantal stellingen en uitleg waarom de stelling waar
of juist niet waar is.
“Paarden vinden carrousellen leuk.”
WAAR! Het is ook voor de paarden een leuke afwisseling,
mits er de juiste ruiters op zitten. Een goede carrousel is
harmonisch en plezier voor ruiter én paard! Het vergt van
de ruiter en vooral van de commandant inzicht, kennis en
vooral genoeg tijd om alle paarden zich in een carrousel
thuis te laten voelen. Hierbij speelt niet alleen de ruiter die
op het paard zit, maar ook de plek in de groep een grote
rol. Wanneer men hierin genoeg tijd en moeite in investeert,
zal het zich uitbetalen in vrolijke paarden, blije ruiters en een
goed eindresultaat.
“Elk paard moet op elke plek in de colonne kunnen
lopen.”
NIET WAAR! Het is zeker heel belangrijk dat je naar de
individuele paarden kijkt bij het toewijzen van de plek en
de ruiter. Als een paard bijvoorbeeld door leeftijd of een
mindere lenigheid moeite heeft met kleine wendingen, is het
altijd belangrijk dit paard op een plek in de colonne te zetten
waarbij hij niet teveel met korte wendingen te maken krijgt.

Of als er een jong, nieuw paard in de carrousel komt is het
handig deze naast een wat ouder ervaren paard te zetten
waar het jonge der wat ervaring en zelfverzekerdheid op
kan doen. Het is voor de paarden net zo goed een leerschool als voor de ruiter.
“Een carrousel met allemaal eigen paarden is altijd
beter dan een team met allemaal manegepaarden.”
NIET WAAR! Juist manegepaarden zijn uitermate geschikt
voor de carrouselsport. Zij zijn het gewend om met een
grote groep te rijden en schrikken niet zo snel van een
zwiepende staart. Ook zijn eigen paarden vaak wat
‘hoger in het bloed’ gefokt, waardoor ze nogal een lastig
temperament kunnen hebben. Manegepaarden zijn over
het algemeen rustiger en beter te begeleiden.
“De paarden hebben ruimte nodig.”
WAAR! Paarden hebben ruimte om zich heen nodig voor
de veiligheid. Naast het feit dat ze minder makkelijk door
een soortgenoot in de groep getrapt kunnen worden geeft
het de paarden ook een rustiger en veiliger gevoel. Hierdoor
laten zij zich makkelijker rijden en kunnen zij de hulpen van
de ruiter beter en makkelijker opvolgen. Het kop-staart
rijden in de carrouselsport is dus ook allang achterhaald en
de meeste groepen rijden tegenwoordig met minimaal een
halve meter afstand tussen de paarden. Ruimte bevordert
de harmonie en dus ook de eenheid in de groep.

Lentiz mbo-opleiding Paardensport
Lentiz start per augustus 2017 een unieke, internationale
mbo-4 opleiding Paardensport. Deze opleiding wordt
samengesteld in nauwe samenwerking met regionale
hippische bedrijven zoals Manege Chardon en gemeenten
in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De opleiding
is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze mbo-studenten
die later graag aan de slag willen als professioneel ruiter,
instructeur of allround ondernemer in de paardenbranche.
Er is een goed arbeidsmarktperspectief. In de Metropoolregio is er grote vraag naar professionele vakmensen voor
de hippische sector.
Excellente hippische bedrijven
De opleiding wordt uitgevoerd vanuit MBO Maasland.
Gespecialiseerde vakdocenten leiden in gevarieerde
theorie- en praktijklessen de studenten op. Naast
de theorielessen op school, de rijvaardigheid en de

vaktechnische lessen bij manege Chardon zijn er stages
bij excellente hippische bedrijven in de regio. Tijdens de
opleiding Paardensport wordt er van de studenten een
hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Ze leren onder
andere ondernemend te handelen en hoe je professionele
kennis en deskundigheid overbrengt met veel aandacht
voor hospitality.
Partner
Lentiz draagt de VCN een warm hart toe. De carrouselsport
is immers ook een belangrijk onderdeel van de paardensport! De Paardensport-studenten van Lentiz kunnen na
hun opleiding een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld het
werven van sponsors, het organiseren van een belangrijke
carrouselwedstrijd, het in goede banen leiden van de
wedstrijddag zelf, het groomen van de paarden die hier aan
deelnemen of ze nemen zelf als ruiter deel aan de wedstrijd.

Hoogenboom Ruitersport

Zondag 18 juni 2017 - Tweede divisiewedstrijd paarden
Achterweg 33, 2376 AX Nieuwe Wetering - www.hoogenboomruitersport.nl
Opnieuw het strijdtoneel voor een divisiewedstrijd Hoogenboom Ruitersport in Nieuwe Wetering is al een aantal jaren
het toneel voor de carrousel divisiewedstrijden. Het is voor
ons daarom een grote eer dat wij ook dit jaar weer verkozen
zijn om een dergelijk evenement te mogen organiseren.
Onze manege is al ruim 30 jaar de plek voor iedere paardensporter. We zijn een gezellige 4-sterren manege waar je als
echte paardenliefhebber je hart op kunt halen. Naast de
manege en carrousellessen verzorgen wij dressuur- en springlessen, voltigelessen, buiten- en strandritten, kinderpartijtjes,
ruiterkampen, cursussen en nog veel meer leuke activiteiten.
Tevens hebben we een gezellige, moderne pensionstalling
waar zowel de recreatieve- als sportieve ruiter zich thuis voelt.

Het ruime en veelzijdige terrein omvat verder een gezellige
kantine, twee ruime binnenbanen, paddocks, springweide
en nog veel meer faciliteiten.
Op zoek naar nieuwe uitdagingen
Het carrousel rijden is bij manege Hoogenboom begonnen
in 1995. Een aantal enthousiaste ruiters, die op zoek waren
naar een nieuwe uitdaging binnen de paardensport, hebben
de carrouselvereniging opgericht. De afgelopen jaren is
de vereniging uitgegroeid tot een gezellige en fanatieke
vereniging waarbij alle leden hun steentje bijdragen aan een
succesvol seizoen.
Carrouselvereniging Hoogenboom Ruitersport bestaat uit
twee teams; een paardengroep en een ponygroep. Om zich
zo goed mogelijk voor te bereiden rijden de groepen elk
seizoen een onderlinge wedstrijd en een clinic. De afsluiter is
de divisiewedstrijd waarbij ze natuurlijk hun uiterste best doen
om zich te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap.

Naast de wedstrijden worden er ook veel activiteiten door
de groepen zelf georganiseerd. Eens per jaar verkopen de
ruiters speculaaspoppen en grote clubactie loten om nieuw
materiaal voor paard en ruiter te bekostigen. Het seizoen
wordt ieder jaar afgesloten met een heerlijke BBQ voor alle
leden en vrijwilligers.
De sfeer is erg belangrijk
Het bewijs dat paardensport ook echt een teamsport kan
zijn, is carrousel rijden. Het is leuk om fanatiek met elkaar
ergens naar te streven maar bij ons staat bovenal gezelligheid
en plezier voorop! De teams bestaan uit gedreven en
enthousiaste ruiters die graag op het hoogste niveau mee
willen draaien. Een keer per week trainen de leden aan de

zelf bedachte proef waarmee ze uiteindelijk op de wedstrijd
de eerste plaats proberen te veroveren.
Geen vrijwilligers betekend geen divisiewedstrijd
Via deze weg willen we ook graag alle vrijwilligers in het
zonnetje zetten! Zij steunen de carrouselteams door dik en
dun en zijn dus ook niet te missen tijdens de divisiewedstrijd.
Van muntenverkoop tot secretariaat, van ringmeesters tot
gastvrouw; de vrijwilligers zijn overal inzetbaar! De vrijwilligers,
het bestuur en de manege doen hun uiterste best om zo’n
grote dag vol leerzame carrouselproeven, gezellige ruiters
en amazones, vrolijke paarden en enthousiaste juryleden
succesvol te laten verlopen op een geschikte locatie.
Zonder het top team aan vrijwilligers zijn deze dagen
onmogelijk om te organiseren! Wij wensen alle andere teams
heel veel succes en veel carrousel plezier en zien jullie graag
18 juni bij ons op de manege, wij hebben er zin in!
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Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

Naam carrouselgroep

Ruitersportcentrum

The Strabrecht Eagles
de Paardesprong Star-Team
The Future
De pareltjes van Strabrecht

RSC Manege Meulendijks
de Paardesprong
Manege Spaarnwoude
RSC Manege Meulendijks

Dinsdag Carrousel Barendrecht
Akasha’s Jeugd van Tegenwoordig
Manege Beukers
The Turners
Zilfia’s Hoeve
Fryske Krêft
Barendrecht Young Riders
Holland 12

Manege Filip Dros
Akasha Rijkunst
Manege Beukers
Manege Spaarnwoude
Zilfia’s Hoeve
Manege de Bossche Hoeve
Manege Filip Dros
De Hollandsche Manege

Zilfia’s Hoeve

Zondag 25 juni 2017 - Tweede divisiewedstrijd paarden
Fortweg 13, 3992 LX Houten - www.zilfiashoeve.nl
Zilfia’s Hoeve al meer dan 45 jaar een begrip
De naam Zilfia’s Hoeve is ontstaan uit de ‘gouden’ fokmerrie
Zilfia. Een goudeerlijke merrie, werkwillig op alle fronten.
Ze werkte op het bedrijf mee, liep aangespannen voor
de wagen, kwam uit op concoursen en behaalde 2 keer
het Utrechts Kampioenschap en bracht 3 goedgekeurde
hengsten voort. Haar veelzijdigheid werd alom geroemd.
Bij de oprichting van de manege, kreeg de manege de
naam Zilfia’s Hoeve ter nagedachtenis aan deze bijzondere
‘gouden’ merrie.
De Zilfia’s Hoeve is centraal in Nederland gelegen, in Houten
aan de A-27. Alleen al door de ligging bij veel mensen bekend.
Op de eerste plaats een gezellig manegebedrijf, maar ook
bekend als hengstenhouderij. Een groot en veelzijdig familie
bedrijf, met vrijwel alle paardensport activiteiten, springen,
dressuur én carrousel. De tuigpaarden waar ons bedrijf
groot mee werd, zijn ook tegenwoordig nog een belangrijk
onderdeel. Kortom voor ieder wat wils.

Evenementen
Naast de carrousel wedstrijden organiseren wij vrijwel iedere
maand springwedstrijden voor paarden- en ponyruiters.
Maar zijn er bij de Zilfia’s Hoeve diverse keuringen, KWPN is
een gast van ons, maar ook is er jaarlijks een koeienkeuring
bijvoorbeeld.
Carrousel
Ruim 25 jaren geleden werd zijn wij gestart met één paarden
en één pony carrousel groep. Ben van der Maat was voorzitter

van het regiobestuur van de FNRS, toen werd ook de VCN
opgericht. Anno 2016 zijn er 2 paarden carrousel groepen,
1 x 12 tal en 1 x 16 tal. Maar ook een pony carrousel groep,
dit is ook een 16 tal. Het enthousiasme van vroeger leeft nog
altijd voort, te zien en te merken aan deze grote groepen.
Samenwerken
Het leukste van de carrousel is het met een team te streven
naar goede prestaties. Samen er hard voor werken, met veel
plezier én niet onbelangrijk voor de ruiters is de band die zij
met het paard hebben. Paardrijden met een gemotiveerd
team, een lange én oude traditie leeft voort!
Gelukkig hebben wij altijd een vast team van vrijwilligers,
heel belangrijk om alles soepel te laten verlopen. Zij kennen
de ‘klappen van de zweep’ weten wat er nodig is om iedere
carrousel groep te ontvangen. Vaak ook deelnemers uit
eerdere carrousel groepen, zo blijven ze toch nog altijd
betrokken bij het fenomeen carrousel.

Als je vraagt wat er niet mag ontbreken op een NK of divisie
wedstrijd, dan zijn zij het met al hun kennis en enthousiasme.
Zij begeleiden onze gasten van A t/m Z. Iedere carrousel
groep heeft tijdens een vaste vrijwilliger tijdens de wedstrijden
bij ons in Houten.
Het motto voor de komende jaren is, voorwaarts denken,
voorwaarts zien en voorwaarts rijden, zodat u optimaal kunt
blijven genieten bij ons op de Zilfia’s Hoeve.
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Double Troubel
Carrouselteam Ravenswaaij CTR
Nonstop de Eenhoorn
Paardencarrousel de Ruif
De Parels van Strabrecht
Amsterdamse Jeugdcarrousel
De Rosettes
Amstelland’s Finest

Stal Hoogwoud
Manege Ravenswaaij
Manege de Eenhoorn
Manege de Ruif
RSC Manege Meulendijks
Amsterdamse Manege
Manege het Ross
Manege Nieuw Amstelland

Carrousel Club Spaarnwoude
Schimmelkroft Carrousel
Granero Pollo Doris
De Nieuwendijkers
Schimmelkroft Carrousel Too
Carrouselgroep PurmerPassie
Morgenstond’s Douze Chevaux
Variogenerations

Manege Spaarnwoude
RSC de Schimmelkroft
Manege Groenewoude
Nieuwendijkhoeve
RSC de Schimmelkroft
Manege Purmerbos
Manege Morgenstond
Manege Variohippique

In de hoofdrol:

De ruiters

Wat is er nu belangrijk om als ruiter een positieve
bijdrage te leveren aan een goed resultaat? Kan iedere
ruiter carrousellen? In principe moet dat kunnen,
mits je de DO’S en DONT’S goed in het oog houdt.
Hieronder sommen wij de belangrijkste voor jou op,
maar de eigen commandant heeft ook vast nog een
goede aanvulling op dit lijstje. Wat denkt je, zou jij een
goede teamgenoot in de carrouselgroep kunnen zijn?
DO’S
• Heb respect voor je mederuiters. Ook al zijn het vast niet
allemaal jouw beste vrienden, iedere ruiter op elke plaats
heeft een even groot aandeel in de prestatie. Help elkaar
en motiveer elkaar op positieve wijze.
• Wees lief en geduldig met de paarden en pony’s. Ook al
zit je niet op je lievelingspony, jouw rijdier zet zijn beste
beentje voor, voor jóu. Geef de hulpen duidelijk en rustig
op het juiste moment. Met een stille hand begrijpt jouw
paard/pony de hulpen beter en voorkom je dat het bit in
de mond pijnlijk wordt.
• Natuurlijk wil je zelf de beste zijn, maar het groepsbelang
gaat voor. Hou dat altijd in het oog. Soms moet je even
wat toegeven om ervoor te zorgen dat de manoeuvre in
zijn geheel beter wordt.
• Ga mee met de uitjes van de groep. Om een dynamisch
en hecht team te krijgen is het belangrijk dat er ook naast
de lessen soms iets met elkaar wordt ondernomen. Dit is
minstens net zo belangrijk voor de teambuilding als het
wekelijks samen trainen.

In de hoofdrol:

DONT’S
• Geen of minder aandacht besteden aan je individuele
rijkunst. De rijvaardigheid is minder belangrijk dan het
geheel, maar dat wil niet zeggen dat de jury daar niet
naar kijkt. Een goede houding, de juiste hulpen en
paardvriendelijkheid zijn elementen die, wanneer ze door
een enkele ruiter niet goed worden uitgevoerd, storend
kunnen zijn in het geheel.
• De paarden hardhandig straffen of niet goed naverzorgen.
Ook al gaat er iets mis, je paard kan daar niks aan doen.
Het overmatig gebruik van de zweep zal dus ook altijd
worden aangemerkt op het protocol. De zweep is een
hulpmiddel om je paard iets meer te laten opletten,
maar nooit een strafmiddel Ook de paarden voldoende
uitstappen en naverzorgen op het achterterrein hoort bij
de carrouselsport. De paarden zomaar direct na de proef
nog buiten adem en bezweet op de wagen zetten wordt
danwel net door de jury gezien, maar het is absoluut
NOT DONE!
• Natuurlijk kun je jouw buurvrouw een kleine aanwijzing
geven tijdens de proef, maar er moeten geen hele
gesprekken plaatsvinden tijdens de manoeuvre.
Dat stoort enorm. Elkaar uitkafferen als er iets mis gaat
is ook uit den boze, iedereen doet zijn best.
• Alleen je eigen rit rijden en verder geen belangstelling
tonen voor andere ruiters op andere plaatsen. Het is en
valkuil voor veel ruiters. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als
een kopruiter de dag voor de wedstrijd ineens erg ziek
wordt? Dan moet jij misschien wel op die plaats invallen.
Dan is het handig als je de hele proef kent en niet alleen
jouw eigen onderdelen. Denk dus mee en verdiep je in
alle plaatsen en figuren.

De commandant

Dat er naast de groep van 12 of 16 ruiters ook een
commandant in de rijbaan aanwezig is, dat weten
we. Dat deze heer of mevrouw met of zonder paard
verschijnt dat weten we ook. Maar wat doet de
commandant nog meer? Hieronder een paar weetjes
die je wellicht nog niet wist.
Wist u dat de commandant…
… ook altijd een instructeur moet zijn? Hij/zij geeft namelijk
niet alleen de commando’s, maar moet ook aanwijzingen
kunnen geven als er iets rijtechnisch niet klopt. Ook is hij/
zij verantwoordelijk voor de veiligheid van alle ruiters en
paarden.
… te paard geen onderdeel uit mag maken van de
manoeuvre? Hij/zij moet ervoor zorgen dat hij in de baan
niet in de weg staat en op de juiste momenten stilstaat.
Qua rijden geeft hij/zij het goede voorbeeld en wanneer
dit allemaal juist wordt uitgevoerd is het een mooi plaatje
als geheel.
… in het beste geval alleen commando’s hoeft te geven?
De groep is dan zo op elkaar ingespeeld dat alle ruiters
weten wat ze moeten doen bij het geven van het MARS
commando.

… het gedrag van de commandant ook wordt
meegenomen in de beoordeling van de algemene indruk?
Gedraagt een commandant zich niet respectvol naar
zijn ruiters, paarden of organisatie dan volgt daar zeker
puntenaftrek voor.
… het voorbeeld geeft aan de groep? Carrouselrijden
is een jurysport en je geeft je bij deelname over aan het
juryoordeel. Het kan weleens voorkomen dat de groep het
niet eens is met de uitslag. Hierbij kijken de deelnemers
naar de commandant. Blijft hij/zij professioneel of laat hij
zijn emoties de overhand krijgen?
… over het algemeen de manoeuvre zelf verzint? Dat is nog
een hele toer om naast het verzinnen van allerlei nieuwe
figuren ook de juiste aanrijroute te bepalen, zonder dat het
saai wordt of er veel dezelfde wendingen in voorkomen.
… het over het algemeen heel fijn vindt als de ruiters
en supporters zich betrokken tonen bij de groep? Er is
altijd nog wel hulp nodig voor het maken van de kleding,
bij elkaar zoeken van de muziek en het maken van de
lunchpakketten op de wedstrijddag zelf.

Interview:

Hoe maak ik een carrouselmanoeuvre

Maartje Strengers is met dit onderwerp op pad
gegaan en heeft Eva Sonnen, commandante van de
Amsterdamse Manege, gevraagd of zij haar ideeën
en gedachten hierover voor de lezer van het VCN
magazine uiteen wil zetten.
Maartje vertelt…..
Ik spreek Eva in de kantine van de Amsterdamse manege
op een natte maandagochtend onder het genot van een
lekkere kop koffie. Eva vertelt dat zij vijf carrouselgroepen
hebben. Alle carrouselgroepen bestaan uit manegepaarden
en -ruiters/amazones, die zij zelf heeft opgeleid. Op die
manier kan zij goed beoordelen wat de groep aan mogelijkheden heeft.
Hoe start je een carrouselgroep op?
Eva is begonnen met alleen de sectiehoofden op elkaar
te laten richten en de rest te laten volgen. Inmiddels zitten
er twee groepen van haar bedrijf in de eredivisie:
Één paarden- en één ponygroep. Dan wordt het wel een
ander verhaal. Alle ruiters moeten dan zelfstandig kunnen
rijden, zodat de figuren ingewikkelder kunnen worden en
de proeven meer creativiteit uitstralen.
Wat vind jij belangrijk in een manoeuvre?
Eva zegt: Ik houd van het grote gebaar, zodanig dat je het
figuur er nog in kan zien. Zeker met zestien paarden geeft
dat een soort ‘poeha’. Alle manoeuvres moeten vloeiend
verlopen, of je nu in de eredivisie zit of net begint. Het welzijn
van de paarden staat bij alles voorop; dus geen kleine
wendingen of voltes kleiner dan tien meter.
Zijn alleen de figuren belangrijk?
Nee, zegt Eva, in de training moet er, behalve dat de
manoeuvre er lekker moet uit zien, ook tijd zijn voor lol
en plezier. Want zonder humor en plezier geen goede
manoeuvre. Het gaat om het plezier van ruiters, paarden
en commandant. Dan doe je het volgens Eva goed.
Hoe komt een manoeuvre tot stand?
Een goede manoeuvre schrijven wordt plezierig als je
er een ontspannen geheel van maakt. Als commandant
moet je erg goed opletten op de verdeling van de rijbaan
en dat er in de figuren niet teveel herhalingen voorkomen.

De manoeuvre wordt saai om naar te kijken en wordt het
dus ook door de jury minder beloond. Je kan beter een
mooie eenvoudige manoeuvre rijden met goede muziek en
een goed basis tempo, dan een moeilijke manoeuvre die
uiteindelijk niet uit de verf komt. Ik bepaal de manoeuvre,
maar mijn ruiters mogen zeker wel hun mening geven of
iets rijdbaar is of niet, zeker als wij dit op video hebben
gezet wordt dit onderling besproken.
Steeds vaker houdt men een thema aan in een
manoeuvre, in figuren, muziek, outfit. Doe jij dat ook?
Eva vertelt verder: Het rijden op een thema is iets wat je
moet kunnen en dat is iets wat mij niet gegeven is.
Wat de muziek betreft; deze moet volgens mij passend en
ondersteunend zijn. Naar mijn mening zou de muziek meer
aandacht moeten krijgen. Een heftige beat past vaak niet bij
de pony’s of paarden. Met zoveel carrouselgroepen is het
best moeilijk om een origineel muziekstuk bij de manoeuvre
passend te krijgen. De muziek voor de divisiewedstrijden
zoek ik samen met mijn zus uit. De ruiters mogen zeker
ideeën aandragen. Bij de onderlinge wedstrijd mogen
de groepen eigen uitgekozen muziek rijden. Tijdens de
trainingen wordt met het losrijden verschillende muziek
uitgeprobeerd. Dan kun je beter zien of dat stuk muziek zou
passen bij de groep, manoeuvre of het betreffende figuur.
Maak je elk jaar een nieuwe manoeuvre?
Ik schrijf ieder jaar nieuwe manoeuvres en natuurlijk komen
onderdelen uit de oude manoeuvre erin terug, maar in
principe is de manoeuvre ieder jaar helemaal nieuw.
Wat wil je nog aan ons kwijt?
Ik vind het leuk om commandant te zijn van mijn groepen
en ben heel blij dat ik ook twee andere instructrices heb
die twee groepen commanderen. Alleen bij de officiële
wedstrijden commandeer ik deze twee groepen.
Het carrouselrijden is in de laatste tien jaar zeer veranderd
en ik hoop dat dit een echt onderdeel blijft van de manegesport.
Uit het veld geplukt
Door: Maartje Strengers

Ruitersportcentrum Schoteroog

Zondag 2 juli 2017 - NK Carrousel pony's en paarden
A. Hofmanweg 16, 2031 BL Haarlem - www.schoteroog.nl
Een verborgen plekje in Haarlem
Ben je in Haarlem de IKEA en het industrieterrein voorbij
dan kom je, praktisch ineens, in een natuurgebied, lopend
tot aan de rand van Amsterdam, met aan het begin:
Ruitersportcentrum Schoteroog.
Ruitersportcentrum Schoteroog is opgericht in juni 2000,
nadat Buijs Sr. in de jaren negentig thuis kwam te zitten.
Het heeft bijna 3 jaar geduurd voordat alle papieren en
vergunningen rond waren en de bouw van het complex
klaar was.
Inmiddels 17 jaar later mogen wij met trots zeggen dat we
een volwassen familiebedrijf zijn geworden. Het complex
huisvest zo’n negentig paarden. Ongeveer vijfenveertig
pensionpaarden en vijfenveertig manegepaarden.
Binnen is er een rijbaan van 25 x 65 meter en een van
20 x 40 meter; buiten een van 20 x 60 meter en een van
20 x 40 meter. Er is een overdekte stapmolen, overdekte
longeerkraal, openlucht longeerkraal en 21 paddocks.
In de maanden mei tot september hebben we ook
de mogelijkheid tot weidegang op de naaste gelegen
weilanden en groen stroken. Op de manege is het mogelijk
om op verschillende niveaus pony en paard te leren rijden.
Zowel voor kinderen als voor volwassenen zijn er lessen die
van beginnend tot gevorderd lopen.

Sinds vorig jaar hebben we de mogelijkheid om de grote
rijbaan (25 x 65 meter) af te zetten met lichtgewicht kunstofhekken zodat deze, zeker voor de beginnende ruiters,
minder imposant lijkt en er een vertrouwde omgeving is te
creëren om de beginselen van het paardrijden onder de
knie te krijgen.
Teamsport binnen de paardensport
Het is al vaker gezegd dat er binnen de paardensport maar
weinig disciplines zijn die in team verband gereden worden.
Carrousel is daar een uitstekend voorbeeld van.
Een heel jaar ploeteren en zweten met 12 of 16 ruiters en
een commandant om een proef en soms ook je paard onder
de knie te krijgen. Tijdens de lessen kunnen de emoties
soms hoog op lopen wanneer er voor de zoveelste keer
iets fout gaat. Gelukkig word er meestal aan de bar weer
een arm om elkaar heen geslagen en is alles weer koek
en ei. Want we hebben allemaal een doel en een missie
en dat is presteren op de divisie wedstrijden. Daarnaast
worden er buiten het carrouselrijden regelmatig activiteiten
georganiseerd om elkaar nog beter te leren kennen.
Dit jaar rijden we met 2 wedstrijd groepen mee in de eerste
divisie paarden nl “Tout Venant” en “Franky’s Kids” deze
laatste zijn hun naam al een aantal jaar ontgroeit maar ze
willen er gewoon niet aan om anders genoemd te worden.
[quote Ma Flodder] Het blijven toch je kinderen he !

Naast deze 2 groepen is er nog een opstartende
pony groep en enkele paarden groep die liefkozend
“de Kreukels” worden genoemd.

2 juli 2017. Wij Schoteroog, sponsoren en alle vrijwilligers
zullen er alles aan doen om deze dag tot een feestje te
maken.

Voor de tweede keer het NK
In 2014 was het voor ons al een eer om het Nederlands
kampioenschap 2.0 te organiseren. Nu drie jaar later
mogen wij weer het crème de la crème ontvangen op

Let wel, op 2 juli zijn alle deelnemers al winnaars.
Maar er is maar één team die de titel Nederlands kampioen
carrouselrijden paarden / pony’s 2017 kan behalen.
Wij zijn benieuwd naar de uitslag.

Carrouselrijden dé teamsport voor ruiter en paard!

Schoteroog bedankt de volgende sponsoren:

2008-DS RUITERSPORT-BOARD 80CMX300CM.indd 1
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Van de bestuurstafel

Het VCN Magazine wordt
uitgegeven door de VCN om de
divisiewedstrijden, Nederlands
kampioenschap en het
carrouselrijden te promoten.

De VCN, FNRS en de KNHS zijn belangrijk
voor elkaar. De branche organisatie FNRS,
waar alle ruitersportcentra onder vallen die
carrouselgroepen hebben die meedoen aan
de VCN wedstrijden.
En de KNHS, de sportorganisatie waar alle
ruiters zijn ondergebracht die meedoen aan de door de VCN georganiseerde wedstrijden.
En natuurlijk de Verenigde Carrouselclubs Nederland, die de carrouselsport bevordert
en de divisiewedstrijden en het Nederlands kampioenschap organiseert.
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Floris Brink (VCN), Haike Blaauw (FNRS) en Anton Binnenmars (KNHS) hebben we enkele
vragen gesteld over carrousel en dit verwerkt in een voorwoord 2.0.
Hebben jullie zelf weleens carrousel gereden?
Grappig dat je dat nu net vraagt, reageert Haike. Hij is namelijk één van de Huzaren die
op Prinsjesdag moet meerijden en daar zondag voor gaat oefenen. Eerst met 2-en rijden
en dan met 4-en met als gevolg blauwe knieen. Ook op muziek, er zijn dus nogal wat
raakvlakken.
Waarom is carrouselrijden voor de KNHS belangrijk?
Omdat wij alle vormen van paardensport stimuleren waar iedereen blij van wordt,
zegt Anton. En ook omdat het aantrekkelijk is voor zowel deelnemer als toeschouwer.
En mooie kijksport dus.
Bevordert carrouselrijden de individuele paardensporter Floris?
Dat staat voor hem als een paal boven water. Onderdeel uitmaken van een team, de
gezelligheid van het met elkaar rijden en de creativiteit die je erin kunt leggen, zijn allemaal
pluspunten.
Alle heren zien dat carrouselrijden leeft en willen dit ook toegankelijker maken voor de
ruiters die er nog niet mee in aanraking zijn gekomen. Mooie woorden.

PARTNERS van de Verenigde Carrousel Clubs in Nederland:

Volg ons op:
#vcncarrousel
vcncarrousel

BSS Horse Transport

Professioneel Platform Hippische Ondernemers BV

Bedankt!
De VCN bedanken alle ruiters die de carrouselsport mogelijk maken. Zonder ruiters, moeder / vaders, verzorgers,
vriendjes / vriendinnetjes, opa’s en oma’s kan de carrouselsport niet bestaan. Maar zonder paarden geen carrousel,
daarom wil de VCN de FNRS ruitersportcentra bedanken voor haar deelname aan het carrouselseizoen 2017. Bedankt
voor het promoten op het eigen bedrijf, nieuwe groepen ontstaan en de huidige groepen klimmen steeds op de rankingslijst. De VCN juryleden zijn een essentieel onderdeel van de divisiewedstrijden het Nederlands kampioenschap, bedankt
voor jullie inzet en voor jullie warme gevoel wat jullie de carrouselsport toe dragen.
In het carrouselseizoen 2017 danken wij Harry’s Horse voor hun betrokkenheid en inzet voor de carrouselsport,
de trouwe sponsor van de VCN. De FNRS en de KNHS als vaste partner van de VCN, bedankt. Drukkerij Twello,
Vente Paardenvoeding, BSS Horse Transport, Lentiz MBO paardensport en PPHO bedankt!

Leer

Paardrijden
met plezier

iteropleiding
De officiële ru
n FNRS
van de KNHS e

Leer paardrijden
met plezier
Wil je graag leren paardrijden of nóg beter
leren rijden? Volg dan de officiële ruiteropleiding
van de FNRS en KNHS. Dat kan met een
manegepaard of met je eigen paard op maar
liefst 750 locaties in Nederland. Kijk voor meer
informatie op ruiteropleiding.nl
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