
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief februari 2012  
 
 
Adreswijzingen 
Graag willen we op de adressenlijst ook een website en trainingslocaties voor iedere vereniging 
gaan vermelden, we vragen alle secretariaten dan ook om deze gegevens te mailen naar 

knhsvv@voltige.nl.  
 Terug van weggeweest: VV Any Dale, secretariaat B. Striezenau, bram.striezenau@xs4all.nl / 

tel: 0294-264391 
 PSV de Zonnehoeve: M. Mafait, m.mafait@hotmail.com / 036-5405175 
 
 

Agenda 

19 februari Bijscholing voltige instructeurs*  
18/19 februari Kadertraining 
26  februari Voltige instuif KNHS Voltigevereniging, Ermelo 
1 maart  Bijscholing voltige juryleden 
4 maart  Kadertraining (tonwedstrijd EK Küren en turntraining), Nieuw Vennep 
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 Barneveld, FNRS Manege de Burght 

4 november Maren-Kessel, VV de Opsprong 
 
 
Algemene Ledenvergadering KNHS VV 
Woensdag 14 maart 2012 staat de algemene ledenvergadering gepland. Op de agenda staan onder 
meer de bestuursverkiezing, begroting, beleidsplan en de rubriek in de schijnwerper.  

Afgelopen jaar is voor het eerst het certificaat “in de schijnwerper” uitgereikt tijdens de algemene 
ledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging. Koen Akkerman is toen door een aantal leden 
voorgedragen en door ons bestuur gekozen als eerste winnaar van deze titel. Dit jaar willen wij 
opnieuw iemand in het zonnetje zetten voor zijn/haar inspanningen voor de voltigesport in 
Nederland. Vind je dat iemand hiervoor in aanmerking komt, dan kun je deze persoon, met een 
korte motivatie nomineren door een e-mail te sturen naar knhsvv@voltige.nl. 

Het bestuur zal dan 3 mensen nomineren, waarna door een stemming tijdens de ALV, de winnaar 
zal worden gekozen. De winnaar ontvangt een certificaat en natuurlijk de eer! 
 

 
Voltige & verzekeringen 
We hebben inmiddels een aantal zaken uitgezocht. Het blijkt dat Univé een aparte paardensport 
verzekering heeft voor verenigingen, met daarin een speciale clausule voor voltige. Wij zijn nog 

aan het kijken welke andere verzekeringen ook voltige in hun pakket hebben dan wel onder welke 
voorwaarden dit wel mogelijk is. We proberen een verzekeringsadviseur te vinden die na afloop 
van de algemene ledenvergadering een presentatie geeft over dit thema en is er de gelegenheid 
om vragen te stellen. 
 
 
Voltige instuif 

Zondag 26 februari staat de voorjaarsinstuif op het programma, deze is speciaal voor teams vanaf 
de klasse D. We zien het niveau en het aantal teams de laatste jaren toenemen en dat is een 
mooie ontwikkeling. We willen deze teams verschillende trainingsvormen aanbieden om zo hun 

trainingen uit te breiden. De uitnodigingen zijn verstuurd, aanmelden kan door het formulier te 
mailen naar knhsvv@voltige.nl. 
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Regio trainingen 

We willen dit jaar gaan starten met het opzetten van regiotrainingen voor voltigeurs. We gaan 
Nederland hiervoor verdelen in 6 regio’s. In eerste instantie zal er gestart worden met 
turntrainingen, deze zullen later worden uitgebreid met paard- en voltigetrainingen. 
Tijdens de ALV zullen wij deze plannen verder toelichten. 
 
We zijn echter al op zoek naar coördinatoren per regio, we denken hierbij vooral aan mensen die 
nu niet actief zijn in de sport, bijvoorbeeld ouders. Men hoeft weinig kennis van voltige te hebben, 

al is enige betrokkenheid en interesse bij de sport wenselijk. Het is belangrijk dat de coördinator 
goed kan plannen, het overzicht bewaart, contacten onderhoudt met de deelnemers, trainers en de 
trainingslocaties en hiervoor tijd kan vrijmaken. De coördinatoren zullen hierbij ondersteund 
worden door de KNHS VV. 

Heb je iemand binnen je vereniging die aan dit profiel voldoet, dan horen wij dat graag, stuur een 
mailtje met contactgegevens naar knhsvv@voltige.nl ovv regiocoördinatoren. 

 
 
Opleidingen 
De commissie opleidingen van de KNHS voltigevereniging is tweemaal bij elkaar geweest.  
Omdat hier ook een beleidsmedewerker van de KNHS aan meewerkt, is een directe afstemming 
tussen KNHS VV en KNHS mogelijk. Dit verloopt heel goed. De doelstellingen die in het Beleidsplan 
van de KNHS VV staan passen nu grotendeels in de nieuwe structuur voor de opleidingen welke 

door de KNHS ontwikkeld wordt. Op dit moment zijn de commissieleden bezig om de inhoud van 
het cursusmateriaal te verbeteren en dit te herverdelen over de nieuwe Niveaus 2 en 3. In de 
Algemene ledenvergadering wordt de nieuwe structuur van de opleidingen gepresenteerd. 
 

 

Bijscholing voltige instructeur 

In samenwerking met het kader zal op zondag 19 februari de bijscholing voor voltige instructeurs 
plaats vinden. De ochtend zal Lasse een aantal paarden longeren, de middag staat in het teken van 
het voltigeren. Locatie is Ruitersportcentrum in Lisse. De kosten zijn €20,- p.p., incl. lunch. De 

bijscholing telt mee voor de licenties. Inschrijven kan tot 31 januari via opleidingen@knhs.nl. 
 
 
Reglementen FEI en wijzigingen disciplinereglement 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al een aantal wijzigingen aangekondigd. 
Hieronder volgt een volledig overzicht, deze zijn goedgekeurd door de ledenraad en gaan definitief 
in per 1 maart 2012. De eerder aangekondigde tijdaanpassing voor de teams klasse A,B,C gaat 

niet door, omdat de verplichte oefeningen in 1 blok gevoltigeerd moeten worden, wat een 
tijdbesparing oplevert. De tijd blijft voor hun 7 minuten. De tijden voor de andere teams blijven 
ook ongewijzigd. 
We hebben geprobeerd de ingrijpende wijzigingen in het FEI reglement zo door te voeren dat 
internationale deelnemers, nationaal zoveel mogelijk aansluitend aan het FEI kunnen voltigeren, 

zonder dat dit grote gevolgen heeft voor de nationale deelnemers en juryleden. 
De reglementen zullen op de KNHS site worden gepubliceerd inclusief de wijzigingen van 2011. 

 
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 
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.  
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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. Enz. 
 
Wijziging artikel 705:  
In tabel: Klasse A,B,C,D,E en junioren teams de Verplichte oefeningen worden in 1 blok 
uitgevoerd. 

Klasse  Verplichte oefeningen  

Team A/B/C  Opsprong  
Vrije zit  
Vlag  
Molen  
Schaar  

Staan  
Flanken  

Team D en team junioren  Opsprong  
Vrije zit  
Vlag  
Staan  

Voorwaarts opzwaaien  
Halve molen  
Achterwaarts opzwaaien en binnenwaartse afsprong  

Team E  Vrije zit  
E-molen  

E-vlag  
Knielen  
Voorwaarts opzwaaien  
Afsprong naar buiten  

De beoordelingsstaten zullen op de KNHS site worden aangepast, er worden geen doordruk 
exemplaren gemaakt, dit in afwachting van het automatiseringstraject en de volledige reglement 

herziening in 2013. 
 
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. 
Voltigeurs die hierdoor weer in de klasse junioren mogen starten, kunnen die keuze maken, waarbij 
de peildatum 1 maart is. Er kan slechts 1x gekozen worden om terug te gaan naar de junioren. 

 
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. 
 

 
Digitale vraagprogramma’s 
Ook de KNHS gaat met de tijd mee, voor de meeste disciplines is de volledige administratie 
rondom wedstrijden geautomatiseerd. 
Voor de voltige zijn ook de eerste stappen gezet en dat betekend dat de vraagprogramma’s vanaf 
heden digitaal kunnen worden aangemaakt en aangevraagd bij de KNHS. Dit kan via “mijn 
verenigingen” op de knhs-site. 

Dit is ook mogelijk voor FNRS maneges. Het is dit jaar ook nog mogelijk om gebruik te maken van 
het standaard vraagprogramma en dit te e-mailen. 
 
 
CVI Ermelo 
Dit jaar viert CVI Ermelo haar eerste lustrum, het is alweer de 5e editie van dit mooie 
internationale voltige evenement. De voorbereidingen zijn in volle gang.  

Meer informatie over het CVI kun je vinden op www.cviermelo.nl. 
De organisatie is nog opzoek naar vrijwilligers en sponsoren! 
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In 2012 een ‘Van Hall Larenstein Cup’ (voorheen ‘Rijnlandcup’)! 

In een nieuw samenwerkingsverband van de voltigeverenigingen St Hubertus, de Wassenaarse 
manege en De Nieuwe Heuvel, wordt er in 2012 weer de ‘Rijnlandcup‘ georganiseerd. Voor deze 
cup is er nu ook een hoofdsponsor gevonden, dit is de Hogeschool Van Hall Larenstein (WUR) te 
Wageningen. 
De wedstrijden worden gehouden in Lisse (14 en 15 april), Wassenaar (9 en 10 juni) en in 
Lunteren (14 oktober). 
Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk voor voltigeteams in de klasse C, D en E en opgeven 

hiervoor kan bij de wedstrijd in Lisse (schrijf tijdig in!). 
De reglementen zijn grotendeels gelijk aan die van de Rijnlandcup. 
Als prijs wordt een clinic voor het winnende team georganiseerd. Deze clinic wordt gegeven door 
een bekende buitenlandse toptrainer. Verdere informatie over de reglementen, de deelname en de 

clinic volgt nog.  
 

 
Instructie gezocht 
VV Sint Hubertus te Lisse zoekt met spoed, een ervaren en enthousiaste trainer voor het eerste 
team (c/b niveau). De trainingen zijn op dinsdag en vrijdag van 18:45 t/m 20:00 uur. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met de vereniging via Voltige@sinthubertuslisse.nl. 
 
 

Nationale Herentraining 2012 
Op zondag 11 maart 2012 organiseren de Voltigeheren de vierde Nationale Herentraining op het 
KNHS-centrum te Ermelo. "Het doel van deze herentraining is om de mannelijke voltigeurs te laten 
zien en voelen dat ze er in de voltigesport niet alleen voor staan," vertelt Voltigeheer Robert de 
Weerd. 
"We hopen natuurlijk ook dat er veel wordt geleerd, zodat het niveau van de mannen in Nederland 

nog hoger wordt. De vorige trainingen werden zeer goed bezocht. En met elke training die we 

houden, komen we dichter bij ons doel." 
Inschrijven voor de herentraining kan op www.voltigeheren.nl 
 
Iedere jongen die voltigeert, mag op de Nationale Herentraining komen. Iedereen is welkom, van 
basis tot top. Want trainen doe je om beter te worden. Daar willen wij graag bij helpen met een 
extra training. Het is gezellig, je leert andere jongens kennen en je krijgt training van ex-voltigeurs 

die vroeger ook aan de top hebben gevoltigeerd." Die ex-voltigeurs zijn Maurits de Vries, Ronald 
Loffeld, Ronald van Cronenburg en Eelco Loeve. "Er wordt op het paard getraind, op de ton en op 
de grond," licht Robert toe. "En dit jaar wordt er ook een stuk teambuilding gegeven door Eelco 
Loeve." 
 
Om op het paard te kunnen trainen, zijn uiteraard voltigepaarden nodig. Heb je een goed en 
ervaren voltigepaard met longeur en wil je ze voor deze dag beschikbaar stellen? Stuur dan een 

mailtje naar voltigeheren@gmail.com. 
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