
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief juli 2011  
 

 

Adreswijzingen 

PSV Norg: Christina Berenpas, Bolmeer 2, 9354 VL Zevenhuizen 

Tel. 0594-631352 / berenholt@gmail.com 

 

VV de Smidshoorn: Petra Huizing, Gravelandsewijk 10, 9354 VK Zevenhuizen 

Tel. 0594-632132 / huizingshetl@wanadoo.nl  

 

VV de Woudruiters: Viola Huls-de Roo, Jipsingboertangerweg  16, 9551 TR 

Jipsingboertange.  

Tel. 0599-326352 / huls-deroo@hetnet.nl 

 

Nieuwe vereniging! VV de Oortveldruiters. 

Anette Katerstede, Vlietbergweg 2, 7205DD  ZUTPHEN 

Tel. 0575-510928 / A.Katerstede@planet.nl 
 

 

Agenda 

6   augustus Voltige wedstrijd te Cornwerd, VV de Waardruiters 

16-21  augustus  Europese Kampioenschappen Le Mans (fr) 

3   september Hippiade Voltige te Ermelo 

18   september Voltige wedstrijd te Odiliapeel, VV de Wittegheit 

24 & 25 september Voltige wedstrijd te Nieuwe Wetering, VV Babouschka 

1  oktober Voltige wedstrijd te Oldekerk, VV de Smidshoorn 

9   oktober Voltige wedstrijd te Lunteren, VV de Nieuwe Heuvel 

14 t/m 16 oktober Voltige kamp Den Helder (www.voltigekamp.nl) 

22   oktober Voltige wedstrijd te Dronten, VV de Flevoruiters 

 

 

Najaarsinstuif 

De instuif staat gepland op 20 november 2011, locatie is het KNHS Centrum in Ermelo, 

houd deze datum alvast vrij in je agenda. 

Meer informatie over het programma en inschrijven volgt in september. 

 

 

Wedstrijdkalender 2012 

Wil je in 2012 een voltigewedstrijd organiseren, geef dit voor 1 november door, dan kan 

de wedstrijdkalender worden samengesteld. Stuur een e-mail naar knhsvv@voltige.nl. 

Inmiddels heeft PSV de Hondsrug al aangegeven graag op 12 mei ’12 haar wedstrijd te 

organiseren. 

 

 

Nationaal Voltige Weekend 

Het eerste Nationale Voltige Weekend georganiseerd door de KNHS Voltigevereniging  is 

zeer succesvol verlopen. Beide dagen konden rekenen op het maximaal aantal starts. Uit 

heel Nederland zetten voltigeurs en paarden hun beste beentje voor om goede resultaten 

en sponsorprijzen van Kiela Ruitersport en Epplejeck te winnen. 
In totaal konden we ruim 500 deelnemers verwelkomen! 
 
Op zaterdag werd in alle klassen gestreden bij de teamrubrieken. Vooral in de lagere 

klassen was veel belangstelling en werden mooie resultaten behaald. De klasse E kende 
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het grootste deelnemersveld met 14 teams. Hier was de eerste plaats voor het team van 

Sint Hubertus. 
In de middag was het de beurt aan de hogere klassen. In de klasse D was de 

concurrentie groot en ging de eerste prijs naar de Flevoruiters. Om het feest compleet te 

maken, won hun paard Tenno ook de prijs voor het bestgaande paard. 
 
De solisten en duo’s stonden zondag aan de start. De duo’s vormen een groeiende groep 

deelnemers en velen streden voor Hippiade kwalificatie. De 1e prijs was er voor Maaike 

Zelvelder en Laila Boelsma van voltigevereniging De Nieuwe Heuvel. 
 
In de junioren klasse was voldoende competitie met 27 deelnemers, hier was de hoogste 

plaats op het podium voor Yentl Mafait (VV de Zonnehoeve). 
Na de middagpauze was de beurt aan de solisten in de klasse C. Deze rubriek is 

gewonnen door Anne Sophie Mulder op Moria voltigerend voor De Hondsrug. 
De eerste prijs in de klasse B werd gewonnen door Dustin Wilschut (VV Sint Hubertus). 

De eerste prijs in de klasse A was eveneens voor Sint Hubertus, in de persoon van 

Roxanne Ruigrok. 
 
Vele deelnemers bleven slapen op het centrum en deden fanatiek mee met het 

volleybaltoernooi dat door de voltigeheren was georganiseerd. Gelukkig wisten zij de eer 

hoog te houden en zelf het toernooi te winnen. Zij kregen een mooie beker en natuurlijk 

de eeuwige roem. 
 
Alle uitslagen zijn te vinden op www.voltige.nl en www.wedstrijdplatform.nl 
NB: Tijdens het weekend is de trailerstang van de trailer van VV de Hondsrug zoek 

geraakt, wie o wie weet meer. Graag een berichtje naar haga3@home.nl 

 

 

CVI Ermelo 2011 

Zondagmiddag 1 mei is de 4e editie van CVI Ermelo afgesloten met de finale van de 

teams senioren. Na een spannende eindstrijd is het team VKT 1 uit Denemarken de 

winnaar geworden met een 7,694. Gevolgd door het Nederlands team De Molen en op de 

derde plaats het Zweedse team Orestads RF.  Het Junioren team van Neus wist met de 

1e prijs bij de teams Junioren naar huis te gaan. 

 

Joanne Eccles wist haar titel als winnares van de solo dames senioren van vorig jaar vast 

te houden. Met een 8,425 wist de Deense Rikke Laumann en haar zusje Hannah Eccles 

ruim voor te blijven. Bij de heren was de overwinnen voor de Franse Remy Hombecq. 

Het podium bij de solo dames junioren was compleet Duits gekleurd. De overwinning was 

er voor Christina Knauf.  In de klasse solo junioren heren was de overwinning voor de 

duitse Thomas Brusewitz. 

 

Na afloop van de prijsuitreiking keerden alle deelnemers voorzien van mooie prijzen en 

aandenkens voldaan huiswaarts. De vierde editie van CVI Ermelo mag weer zeer 

succesvol worden genoemd; mooie sport, mooi weer, en veel bezoekers! 

Voor 2012 staat de 5e editie van CVI Ermelo op het programma van 27 t/m 29 april 

2012. 
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Hippiade 

De hippiade voltige zal dit jaar plaatsvinden op 3 september, tezamen met de hippiade 

pony's. De kwalificatie-eisen zijn terug te vinden in het hippiade-reglement: 

http://www.knhs.nl/objects/00022605.pdf. 

 

Teams klasse A/B: 2 keer een 6,0   Solo's klasse A: 2 keer een 6,7 

Teams klasse C: 2 keer een 5,5   Solo's klasse B: 2 keer een 6,3 

Teams klasse D: 2 keer een 5,2    Solo's junioren: 2 keer een 6,0 

Teams klasse junioren: 2 keer een 5,0  Duo's: 2 keer een 5,5 

 

Inschrijven kan t/m 17 augustus, zie hiervoor het vraagprogramma: 

http://www.knhs.nl/objects/00024624.pdf  

 

 

EK 

Het EK Voltige wordt georganiseerd voor de Senioren en Junioren en vindt plaats van 16 

tot en met 21 augustus in Le Mans (Frankrijk). 

 

Het Senioren team van de Molen uit Hoogerheide heeft zich geplaatst door de zeer goede 

prestaties op de Internationale wedstrijden in Saumur, Ermelo en Massenhoven. Bij de 

Senioren dames zal huidig KNHS kampioen Carola Sneekes (Callantsoog) aan de start 

verschijnen. Op haar nieuwe troef Don Camillo heeft Carola uitstekende prestaties 

behaald bij de observatiewedstrijden in Saumur, Ermelo en Massenhoven.  

 

Lianne de Groot (Achterveld) en Sill Roelofs (Boekel) gaan deelnemen bij de Junioren. 

Beide dames zijn ambitieus en bezig met een zeer sterk seizoen. Dustin Wilschut (Nieuw 

Vennep) zal bij de Junioren heren van start gaan. Hij heeft op alle internationale 

wedstrijden in de finale gestart en hierin mooie resultaten behaald. 

Kijk voor meer informatie over het evenement op www.boulerie-jump.com . 
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