
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief oktober 2011  
 

 

Adreswijzingen 

Nieuwe vereniging: VV Heechsan(FNRS) Marijke van der Molen-Nienhuis 

Marijkevoltige@gmail.com 

 

Nieuw secretariaat:VV de Hondsrug: Cathrin Kiela, cathrin4@msn.com 

 

Adreswijziging: V.V. Hipp-Oss, 't Steenwerk 8, 5371 LA  Ravenstein. 

Naamswijziging: V.V. St. Hubertus, Patty Hulsbergen, e-mail: 

voltige@sinthubertuslisse.nl 

 

 

Agenda 

22   oktober Voltige wedstrijd te Dronten, VV de Flevoruiters 

6   november Voltige wedstrijd te Maren-Kessel, V.V. De Opsprong 

12 & 13  november Voltige wedstrijd te Nieuwe Wetering, V.V. Baboeschka  

20 november Voltige instuif, Ermelo 

 

 

Najaarsinstuif 

Zondag 20 november aanstaande zijn alle verenigingen van harte welkom op de instuif 

van de KNHS Voltigevereniging op het KNHS Centrum in Ermelo.  

 

Aangezien Sinterklaas dan al in het land is, staat de instuif geheel in het teken van 

voltigepieten. Alle voltigeurs tot en met de klasse D zijn van harte welkom (uiteraard 

zullen we voor de al wat oudere voltigeurs de trainingen aanpassen).  

 

De kinderen gaan met hun eigen groepje/team drie onderdelen af.  Na afloop van de 

onderdelen krijgen alle kinderen een Voltigepieten diploma en een cadeautje. 

Vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn: krachtoefeningen, lenigheid, behendigheid, 

coördinatie, balans en samenwerken. 

  

Alle verenigingssecretariaten hebben een inschrijfformulier ontvangen, vul dit in en mail 

het naar knhsvv@voltige.nl om je op te geven! 

 

 

Wedstrijdkalender 2012 

In de bijlage vind je de nieuwe wedstrijdkalender voor 2012, wil je een wedstrijd 

organiseren, stuur dan een verzoek naar knhsvv@voltige.nl. 

 

 

Reglementen FEI 

De FEI heeft voorstellen gedaan voor wijzigingen in de voltigereglementen voor de 

internationale wedstrijden. Deze gaan in per 1 januari 2012. 

Klik op deze link om de voorstellen te lezen: 

http://www.vaultingclub.com/Downloads/FEI/2011/Draft_Vaulting_Rules%202012-

19Aug2011.pdf 

 

In november zal de FEI de definitieve reglementen bekend maken. Aansluitend zal 

bekend worden gemaakt wat eventueel de gevolgen zijn voor de Nederlandse 

reglementen. 
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Nieuwe voltige juryleden 

We hebben nieuwe voltige juryleden, zij hebben onder leiding van Heddy Boelsma in 

2010 de jurycursus gevolgd en tijdens de wedstrijd in Bunschoten hun praktijkexamens 

afgelegd. Daarna volgde nog het schaduwjureren en daarmee zijn de volgende personen 

nu jurylid voor de klasse basispaardrijden, E en D. We feliciteren hun met het behalen 

van deze bevoegdheid en wensen hun veel plezier en succes! 

Marjo Sneekes  g.sneekes@planet.nl / 06-46053373 

Cindy Sneekes cindysneekes@gmail.com / 06-17619331 

Carola Sneekes carolasneekes@hotmail.com / 0224-581492 

Esther Sneekes esther.sneekes@gmail.com / 06-52272334 

Patty Hulsbergen pattyhulsbergen@hotmail.com / 06-12212888 

 

 

Opleidingen 

Voor dit najaar was op 3 locaties de nivo 2 cursus voltige-instructeur uitgeschreven. Voor 

de locaties in het Noorden en Zuiden zijn te weinig deelnemers, de cursus in Barneveld 

gaat eind november van start en hier zijn nog enkele plekken vrij. Wil je nog mee doen, 

neem dat contact op met Martin van den Brink (afd. opleidingen KNHS). 

 

 

Instructie gezocht: 

Voltigevereniging 't Prinsepaard zoekt instructeur/instructrice voor het geven van 

voltigelessen. Niveau basisvoltige en klasse E. Kinderen van 5 tot 15 jaar. 

 

De voltigelessen moeten in het noorden op meerdere locaties bemand/bevrouwd  gaan 

worden. Mogelijke locaties: Steenwijk, in de buurt van Lemmer, in de buurt van 

Wolvega. 

 

Graag reacties sturen naar: 

Hellen Engbersen, info@prinsepaard.nl 
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