
 

 
Voltige Vereniging 

 
 

Nieuwsbrief oktober 2010  
 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Oproep bestuursleden 

Aan het einde van dit bestuursjaar moeten wij helaas afscheid nemen van twee 

bestuursleden, omdat zij hun maximale termijn in ons bestuur hebben bereikt. Hierdoor 

komen er 2 posities binnen ons bestuur beschikbaar, inmiddels heeft een aantal 

belangstellenden zich gemeld. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de voltige 

in Nederland, instuiven te organiseren en mee te denken in allerlei ontwikkelingen, meldt 

je dan bij onze voorzitter Jan Vermaat (jvermaat@zonnet.nl) 
 

We hebben al met enkele belangstellenden contact opgenomen, in de komende maand 

zullen we de overige personen benaderen en de procedure bekend maken voor de 

bestuursverkiezing. 

 

 

o Wedstrijdkalender 2011 

Omdat we nu 1 ledenvergadering per jaar hebben, willen we de wedstrijdkalender per e-

mail via ons secretariaat samenstellen. 

We willen vragen om z.s.m. en uiterlijk voor 1 november de datum door te geven. 

Daarna volgt de publicatie op voltige.nl. 

 

 

o Voltige.nl 

Op deze website is veel informatie over voltige te vinden en hierop hebben wij als KNHS 

VV ook een pagina. We willen de website wat updaten en aantrekkelijker maken. We zijn 

op zoek naar iemand die het leuk vindt om een promotiefilmpje te maken, wat op de 

website geplaatst kan worden en een bezoeker van de website meteen een leuke indruk 

geeft van de voltige sport. Lijkt je dit leuk om te doen, neem dan contact op met José of 

Manon (info@voltige.nl). 

 

 

o Adreswijzingen: 

VV TOP: nieuw e-mail adres > maureen.hekert@wanadoo.nl  

VV de Zonnehoeve: e-mail adres toevoegen > m.mafait@hotmail.com 

 

 

CVI Ermelo 

Afgelopen jaar stond CVI Ermelo voor het eerst echt op eigen benen en opnieuw werd 

het een succesvol evenement. De organisatie heeft daarom besloten ook komend jaar 

een CVI te organiseren op het KNHS Centrum, de datum is nu bekend: 29 april t/m 1 

mei 2011! 

 

 

Agenda: 

De maanden oktober en november staan bol van de activiteiten in voltigeland! 

* zie meer informatie verder op in deze nieuwsbrief. 

6 t/m 10 oktober  WEG Kentucky, voltige te volgen via de WDR en eurosport 

10 oktober  Voltigewedstrijd Lunteren, VV de Nieuwe Heuvel 

15 t/m 17 oktober* Voltige Kamp Den Helder en rondje instructie trainingsopbouw & 

blessure preventie 

23 oktober  Voltigewedstrijd Dronten, VV de Flevoruiters 

31 oktober  Voltigewedstrijd Geffen, VV de Opsprong 
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7 november*  KNHS Voltige Vereniging najaarsinstuif in Ermelo 

14 & 15 november Voltigewedstrijd Nieuwe Wetering, VV Babouschka (finale RLC) 

19 november* Rondje instructie Voltige op het KNHS Centrum Ermelo 

20 november* Onder voorbehoud KNHS Bijscholing voltige instructeurs 

21 november  Kadertraining KNHS Centrum Ermelo 

 

 

16 oktober: Rondje instructie trainingsopbouw en blessurepreventie tijdens 

voltigekamp Den Helder 

Het weekend van 15,16 en 17 oktober organiseert Voltigevereniging Den Helder hun 

jaarlijkse voltigekamp. Nu is onze doelstelling voor het kamp om veel lol te hebben, maar 

ook om zoveel mogelijk kennis te verspreiden. Daarom willen we het kamp dit jaar 

uitbreiden met een rondje instructie.  

  

Thema van het rondje instructie dit jaar is trainingsopbouw en blessurepreventie. Hierin 

zal bijvoorbeeld aan de orde komen hoe een goede kracht- of lenigheidtraining 

opgebouwd moet worden, maar ook hoe je ervoor zorgt dat voltigeurs op het juiste 

moment fit zijn. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan hoe je (overbelastings) 

blessures kunt (proberen te) voorkomen. We hebben een gediplomeerd fysiotherapeut 

uitgenodigd om de kennis op dit gebied wat bij te spijkeren.  

  

De presentatie zal worden gegeven op zaterdag 16 oktober, om 20.00 uur. Locatie is 

Oosterweg 1, 1759 JB Callantsoog. 

  

We willen bij deze iedereen van harte uitnodigen om te komen luisteren en leren. Voor 

deelnemers aan het voltigekamp is deelname aan het rondje instructie gratis, iedereen 

die alleen voor het rondje instructie komt, betaald € 2,50 p.p. Iedereen die interesse 

heeft kan deelnemen, je hoeft geen trainer te zijn. Ook geïnteresseerde ouders, 

voltigeurs en longeurs zijn van harte welkom. 

Als u interesse heeft om te komen, wilt u dan een mailtje sturen aan 

voltigekamp@hotmail.com?  

Vriendelijke groet, Carola Sneekes, voltigevereniging Den Helder. 

 

 

7 november: KNHS Voltigevereniging najaarsinstuif, KNHS Centrum in Ermelo.  

Op veler verzoek is deze instuif voor alle teams bedoeld, ongeacht niveau of leeftijd. 

We hebben geprobeerd om een divers en interessant aanbod voor deze dag samen te 

stellen. De trainingen worden verzorgd door diverse gasttrainers o.a. Sandra Jansen, 

Ronald van Cronenburg, Carola Sneekes, Veronique van Reeden en Diana van Klaveren. 

 

Het programma bestaat uit 3 onderdelen: 

Workshops verplichte oefeningen op ton en vloer. Er kan per team aan 2 workshops 

worden deelgenomen. Gekozen kan worden uit: Opsprong, molen, vlag en zwaai-

oefeningen 

Workshop Presentatie (inloop, groet & algemene presentatie) Veel praktisch oefenen en 

een klein stukje reglement staan in deze workshop centraal. 

Training op paard. Dit is een training op je eigen paard met je eigen team. Gedurende 

een uur, werk je samen met de gastrainer aan de oefeningen die je zelf vooraf hebt 

aangeven. 

  

Alle verenigingen hebben de uitnodiging ontvangen, inschrijven kan via het formulier tot 

10 oktober, volgens het bekende principe "wie het eerst komt.." 

  

Natuurlijk kan je ook als toeschouwer de instuif bijwonen! 
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19 november: Rondje Instructie "Voltige" 

Wil je graag meer leren over het verbeteren van je balans en evenwicht. Lijkt het je leuk 

om in één soepele beweging op de rug van het paard te springen of wil je meer leren 

over de techniek van de vlag, molen of het verbeteren van je balans. Kom dan naar het 

KNHS Rondje Instructie “Voltige” op vrijdagavond 19 november a.s. op het KNHS-

centrum te Ermelo. Deze avond wordt verzorgd door bondscoach Diana van Klaveren. 

 

Tijdens het rondje instructie op 19 november wordt eerst aandacht besteed aan de basis 

en wordt met verschillende deelnemers gewerkt naar het niveau dat getoond wordt op de 

wedstrijden. De avond wordt afgesloten met een mooie demonstratie.  

 

Het rondje instructie wordt gehouden in de Prins Willem-Alexanderhal van het KNHS 

centrum en begint om 19.30 uur. De avond duurt tot ongeveer 22.30 uur en de entree is 

€ 15,-- per persoon. 

Wil je de avond bijwonen, dan kan je je van tevoren aanmelden per e-mail 

accommodaties@knhs.nl of per fax (0577) 40 17 25. 

Kijk voor meer info op: www.knhs.nl > opleidingen > rondje instructie. 

 

20 november: KNHS bijscholing voltige instructeurs 

Onder voorbehoud, willen we jullie deze datum alvast bekend maken. 

De bijscholing staat in het teken van paardmanagement, training van het paard en 

veterinaire zaken. Zoals het involtigeren van een paard, het trainen van een voltigepaard 

ook buiten de voltigelessen, de veterinaire keuring etc. Zowel in theorie als in praktijk zal 

dit worden aangeboden. 

De bijscholing wordt mede verzorgd door Lars Hansen (longeur uit Duitsland met veel 

internationale ervaring) en Julia Ridder (FEI dierenarts, voltige.) 

We hopen z.s.m. deze datum definitief te kunnen maken, via de afdeling opleidingen van 

de KNHS zal de inschrijving voor deelname aan deze dag verlopen. 
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