
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief december 2011  
 

 

Adreswijzingen 

Nieuw secretariaat:  Weespervechtruiters, Dhr. Bakker, Herensingel 71, 1382 VN Weesp  

cbakkerweesp@gmail.com / 0294-480250 

 

Opheffing: Per 31-12-2011 wordt voltigevereniging de Egmonden opgeheven. 

 

 

Agenda 

4 december Herentraining 

10/11 december Kadertraining* 

18 december Herentraining 

7/8 januari  Kadertraining 

7/8 januari  Longeertraining Lasse Kristensen* 

15 januari  Kadertraining 

15 januari  Herentraining 

22 januari  Voltige instuif, VV de Wittegheit 

29 januari  Herentraining 

18 februari Bijscholing voltige instructeurs*  

18/19 februari Kadertraining 

26  februari Voltige instuif KNHS Voltigevereniging, Ermelo 

1 maart  Bijscholing voltige juryleden 

11 maart  Nationale Herentraining, Ermelo 

14 maart  Algemene ledenvergadering KNHS VV, Ermelo 

18 maart  Voltigewedstrijd Bunschoten, VV Groenendaal 

Zie voor een volledig overzicht en contact informatie www.voltige.nl/activiteiten.html 

 

 

Wedstrijdkalender 

Aanvullingen op de wedstrijdkalender: 

27 mei voltigewedstrijd in Barneveld, klasse basis, E en solisten. 

4 augustus voltigewedstrijd in Cornwerd. 

 

 

Reglementen FEI en wijzigingen disciplinereglement 

De FEI heeft nav de reacties van alle landelijke bonden enige zaken aangepast en een 

aantal zal nog worden besproken.  

 

Op basis hiervan heeft de voltigecommissie de volgende wijzigingen voorgesteld aan de 

KNHS om in Nederland per 1 maart 2012 in te voeren. Dit zijn nog voorstellen, deze 

worden medio januari definitief vastgesteld in de ledenraad. 
 
Wijziging Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 
Voor alle klassen waarin de gevraagde oefenstof gelijk is aan de A-klasse wordt standaard het FEI-
reglement gevolgd. 
 

Wijziging bijlage 4 punt 13 

Het flanken 

 

Flanken is een oefening met 2 fasen. 

Fase 1 Vanuit de basiszit worden beide benen opgezwaaid naar een bijna handstandpositie met 

hierbij de armen uitgedrukt om te komen tot een maximale hoogte. Zonder onderbreking in de 

beweging worden op het hoogste punt de heupen scherp ingehoekt, zodat de onderbenen naar 
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beneden komen in een bijna verticale positie, hierbij blijven de heupen een moment boven de 

singel. De voltigeur glijdt zacht tot een binnenwaartse zit, hierbij maakt de buitenkant van het 

rechteronderbeen het eerste contact met het paard. Tussen de twee fasen zit de voltigeur 

aangespannen in een binnenwaartse zit, direct achter de singel op beide billen met gesloten benen 

die in contact met het paard zijn. Daarna gaat de voltigeur terug naar voorwaartse zit door 

het rechterbeen gestrekt over de hals te brengen.  

Fase 2 Vanuit de binnen voorwaartse zit zwaait de voltigeur beide benen gestrekt en gesloten op 

tot een bijna handstandpositie, hierbij drukt hij de armen uit. Als de voltigeur het hoogste punt 

nadert, duwt hij zich van de grepen weg en krijgt hierdoor maximale hoogte en een vluchtfase naar 

de buitenkant, waar hij landt op beide voeten met het gezicht in de richting waarin het paard 

galoppeert. 

 

Wijziging artikel 705: 
In tabel: Tijdslimiet voor de verplichte oefeningen teams klasse A, B, C is 7 minuten en 40 
seconden. 
  
Wijziging artikel 707 

In tabel: leeftijd in jaren bij Junioren solo moet zijn 12 t/m 18 in plaats van 12 t/m 16. 

Leeftijd in jaren bij Junioren team moet zijn 6 t/m 18 in plaats van 6 t/m 16.  

 

Wijziging Artikel 720: 

In tabel moet bij Duo Uitvoering x1 vervangen door x2 

In Bijlage 2 bij de beoordelingsstaat voor Duovoltige op blz 35 Uitvoering x1 ook wijzigingen naar 

x2. Totaal moet dan gedeeld worden door 5. 

Uitvoering: 

 Aan het einde van ieder jaar maakt de KNHS een resultaten overzicht per team, per 

vereniging. In het vervolg zal hierbij ook de teamnummering aangepast worden als 

dat nodig is, zodat het hoogste gekwalificeerde team, ook daadwerkelijk het laagste 

team nummer heeft. Indien een team is opgeheven vervallen de resultaten van dit 

team en krijgt het daarop volgende team, nummer 1. Heb je hierover vragen, neem 

dan contact op met Reina Kok. 

 

 

Hippiade reglement 

De kwalificatie eisen blijven gelijk aan 2011, met uitzondering van de klasse teams 

junioren; dit wordt 2x 5.5 en solisten junioren, dit wordt 2x 6.2. Hierin mag gestart 

worden t/m 18 jaar. 

 

 

Vermelding paard/pony naam bij inschrijving wedstrijd 

Om de registratie van de paarden en ponies te vergemakkelijken is afgesproken dat per 

1 maart 2012 bij inschrijving voor een wedstrijd altijd de PASPOORTNAAM moet worden 

opgegeven en dus niet de stalnaam. 

 

 

Voltige & verzekeringen 

Steeds vaker bereiken vragen over voltige en verzekeringen het bestuur van de KNHS 

VV. Dit is een belangrijk onderwerp, dat goed geregeld dient te zijn, maar in de praktijk 

een lastige materie blijkt. De KNHS VV zal daarom dit oppakken en een voorlichting 

organiseren gekoppeld aan een ledenvergadering of bijscholing. 

 

 

 

 



   

 
 

 
 

Voltige instuif 

Een mistige zondag vormde het toneel van een geslaagde voltige instuif in Ermelo. 

Geheel passend in de tijd van het jaar waren de trainingen verpakt in voltigepieten 

thema. 

Alle voltigeurs konden door de 3 

verschillende trainingsonderdelen hun 

pietendiploma behalen. Op de grond 

werd getraind in circuit en 

estafettevorm. Op de ton en bij het 

paard stonden vaardigheden als 

balans en coördinatie voorop.  

 

Met behulp van alle gasttrainers 

hebben een werkboekje gemaakt, zo 

kun je alle oefeningen thuis ook doen 

en zelf een voltige pieten les 

organiseren. Het werkboekje kun je vinden op voltige.nl.  

 

 

Opleidingen 

Dankzij de inspanningen van dhr. Rooijmans , is het alsnog gelukt om de cursus nivo 2 te 

laten starten in Odiliapeel.  De cursus zal plaatsvinden op dinsdagavond en start op 29 

november. 

 

 

Bijscholing voltige instructeur 

I.s.m. Lasse Kristensen en Rikke Laumann zal op zaterdag 18 februari 2012 de KNHS 

bijscholing voor voltige instructeurs worden gehouden. 

De dag zal bestaan uit een theorie gedeelte en een praktijk deel, waarbij Lasse zelf 2 

paarden zal longeren. De gehele dag is in het Engels. 

Meer informatie en uitnodigingen volgen binnenkort. 

 

 

Kadertraining 

In het weekend van 10 & 11 december is de volgende kadertraining, hierin zal onder 

andere aandacht besteed worden aan het paard en training van het paard.  

Cees van Beckhoven zal metingen van de hartslag van een voltigepaard nemen en dit 

vergelijken met andere inspanningstesten bij paarden. Uit metingen bij de 

dressuurruiters, waarbij ook de hartslag van paard en ruiter vergeleken, blijkt dat de 

ruiter zich vaak vele malen hoger inspant tijdens het rijden dan het paard. 

Geïnteresseerden zijn welkom, zij kunnen zich aansluiten bij het praktijkgedeelte op 10 

december vanaf 11.15u, locatie is het PTC te Barneveld. 

 

 

Longeerclinic Lasse Kristensen 

Op 7 en 8 januari zal Lasse Kristensen in Leidschendam (naast Den Haag) een (voltige 

gerichte) longeerclinic verzorgen.   

De opzet is als volgt; Op zaterdag 1 a 2 uur theorie, wellicht aan de hand van 

ingebrachte video`s van deelnemers. Vervolgens een uur longeerles per persoon waarbij 

de andere deelnemers lerend toekijken.  Op zondag wederom een uur longeerles met 

ditmaal de voltigeur op de rug. 

  

De prijs is afhankelijk van aantal deelnemers. Voor de paarden is er de mogelijkheid te 

overnachten in Leidschendam. Er is nog plek om mee te doen met paard. Maar je kan 



   

 
 

 
 

natuurlijk ook gewoon komen kijken. Voor meer informatie of om je aan te melden kun 

je mailen naar claire.voltige@gmail.com 

 

 

Voltige Site 

Momenteel zijn we bezig om www.voltige.nl te moderniseren. Een aantal zaken zijn al 

veranderd. Echter, de site is door de host recentelijk op een andere server geplaatst, 

waardoor een aantal dingen (m.n in de opmaak) weer zijn gewijzigd.  

We zijn bezig om dit allemaal weer in orde te maken. Zijn er nog suggesties voor de 

website, dan kunnen deze worden gemaild aan info@voltige.nl. Ook zijn we blij met 

aankondigingen van activiteiten, een door jou geschreven verslag over een wedstrijd of 

demonstratie, en ander voltige-gerelateerd nieuws. 

 

 

Instructie gezocht: 

Voltigevereniging de Ravenruiters is per 1 januari dringend opzoek naar een 

voltigeinstructeur met minimaal diploma nivo 2, liefst nivo 3. 

I.v.m. het stoppen van onze huidige instructrice zijn we met spoed op zoek naar een 

nieuwe instructeur, anders komen de voltigelessen stil te liggen. 

Het betreft een beginnersgroep, een wedstrijdteam klasse E en wedstrijdteam klasse 

D/C. De lessen vinden nu plaats op vrijdagmiddag/avond (17.00-19.45u) in Onnen (gr). 

We hebben daar de beschikking over een fijne trainingslocatie en 3 paarden. 

Heb je interesse neem dan contact op via voltigeonnen@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de KNHS Voltige 
Vereniging wenst iedereen fijne 

feestdagen! 
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