
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief april 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.  

 VV de Molen, nieuw e-mail adres: alex@chatwick.nl 
 
Agenda 
Zie voor een volledig overzicht en contact informatie www.voltige.nl/activiteiten.html 
6-8 april CVI Saumur  
14-15 april Voltigewedstrijd Lisse, VV Sint Hubertus 

22 april Voltigewedstrijd Oostermeer, FNRS Heechsan 

27-29 april CVI Ermelo 
10-13 mei CVI Strasbourg 
12 mei Voltigewedstrijd Bronneger 
27 mei Voltigewedstrijd Barneveld, FNRS de Burght 
2-3 juni Kadertraining 
9-10 juni Voltigewedstrijd Wassenaar, VV de Wassenaarse Manege 

16-17 juni Nationaal Voltige Weekend, KNHS Voltigevereniging 
 
Wedstrijdkalender 
Aanvulling op de wedstrijdkalender: 4 augustus, VV de Waardruiters te Cornwerd.  
Afgelast: 12 mei PSV Hornedamme & 2 juni VV Nienoord. 
 
Algemene Ledenvergadering KNHS VV 

Woensdag 14 maart jl waren 39 leden naar het KNHS Centrum gekomen voor een interessante en 

dynamische ledenvergadering. Namens de KNHS waren aanwezig; Lisanne Kooiker (afdeling 
sportontwikkeling) & Irene Wannet (Onderwijskundige afdeling opleidingen). 
 
Vele zaken zijn besproken, oa: 

         Bestuursverkiezing 

         “in de schijnwerper” 

         Jaarwerkplan 

         Sponsoring CVI Ermelo 

Afgesloten werd met een presentatie van dhr. J. Burgers (www.paardenverzekeraar.nl) over 
belangrijke verzekeringszaken bij voltige. De volgende ledenvergadering is op 20 maart 2013. 
 
1) Jan Vermaat en José Oost zijn beide aftredend en herkiesbaar, er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld. Beiden worden met applaus opnieuw door de leden gekozen voor het 

volgende bestuurstermijn. 
2)   Afgelopen jaar kreeg Koen Akkerman het eerste “in de schijnwerper” certificaat uitgereikt. Dit 

jaar ontving het bestuur 3 nominaties. José Oost wordt tijdens de vergadering gekozen en 
ontvangt het certificaat van Jan Vermaat (organiseren voltige-instuiven en nationaal voltige 
weekend, bijdrage CVI en Hippiade, jurylid en secretariaat KNHS VV).  

3)   Het jaarwerkplan is een concrete uitwerking van het beleidsplan KNHS VV dat afgelopen jaar is 
gepresenteerd. Op 2 onderdelen wordt deze vergadering ingegaan: 

Opleidingen: Irene Wannet geeft toelichting op de veranderingen en de nieuwe opzet binnen de 
KNHS opleidingen. Jan Vermaat geeft aan dat deze aansluiten aan de inhoud van het 
Beleidsplan van de KNHS VV. Voor het inrichten van de voltigeopleidingen is  door de KNHS VV 
de opleidingscommissie voltige samengesteld, deze bestaat uit: Jan Vermaat, Diana van 
Klaveren, Heddy Boelsma, Sandra Jansen, Heleen van Wingerden en Irene Wannet. Momenteel 
is deze commissie aan de slag om de inhoud van de opleidingen vast te stellen. 

Regiotrainingen: Danielle van Waard geeft een presentatie over de plannen voor het opzetten 
van regionale trainingen (zie voltige.nl). Voor het organiseren van de regiotrainingen is door de 
KNHS VV een commissie samengesteld, deze bestaat uit: Jan Vermaat, Diana van Klaveren, 

José Oost en Danielle van Waard. 
4) De leden spreken zich duidelijk uit voor een maximale sponsoring aan CVI Ermelo 2012, 

waarmee de KNHS Voltigevereniging dit jaar het CVI sponsort voor 1000 euro! Dit is geen 
structurele bijdrage en zal jaarlijks op basis van de nieuwe begroting vastgesteld worden. 
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Regio trainingen 

Op de ledenvergadering is een toelichting geweest en de eerste regiocoördinatoren hebben zich 
gemeld! In die regio’s willen we zo snel mogelijk gaan starten.  
Er volgt nog een brief aan alle verenigingen met informatie over de opzet en doelstellingen van de 
regiotrainingen die ze aan hun leden kunnen sturen. We hopen dat alle regio’s binnenkort van start 
kunnen gaan! 
De coördinatie zal de eerst komende tijd gedaan worden door Monique Mafait. Je kunt haar mailen 
via knhsvv@voltige.nl ovv regiotrainingen. 

 
 
Opleidingen 
De Commissie opleidingen is weer bij elkaar geweest. Per tweetal commissieleden worden nu de 

nieuwe indeling en de teksten voor Niveau 2 gemaakt. De planning is dat dit eind mei grotendeels 
gereed is. Er wordt veel gewijzigd in de tekst. Om zoveel mogelijk te zorgen  dat de inhoud nu in 

orde is, zal Jan Vermaat een aantal voltigeleden benaderen voor het reviewen van de inhoud. De 
opmerkingen zullen dan verwerkt worden in het echte eindresultaat. Niveau zal in het najaar 2012 
uitgeschreven worden. 
 
 
Reglementen 
In  de vorige nieuwsbrief zijn de nieuwe reglementen uitgebreid aan de orde geweest. De 

reglementswijzigingen staan op de KNHS site, tevens is er een versie van het reglement te vinden 
waarin alle wijzigingen zijn verwerkt.  
De beoordelingsstaten zijn ook aangepast, een vraag is om de oude staten niet meer te gebruiken. 
De nieuwe exemplaren worden niet meer in verstrekt als doordruk exemplaar. Er zullen wat zaken 
veranderen in de uitslagverwerking, hierover zal de KNHS zo spoedig mogelijk iedereen 
informeren, tot die tijd zal de wedstrijdorganisatie aangeven welke gegevens je moet aanleveren.  

Reglementen: http://www.knhs.nl/objects/00027222.pdf 

Beoordelingsstaten: http://www.knhs.nl/objects/00027234.pdf 
 
 
Topsport 
Het internationale voltige seizoen is dit weekend van start gegaan met CVI Saumur. Een aantal 
Nederlandse deelnemers verschijnt hier aan de start, voor de kaderleden is dit de eerste 

observatiewedstrijd in de richting naar het EK en WK later dit jaar. We wensen alle deelnemers 
veel succes! 
 
 
Voltige instuif 
Zondag 26 februari kwamen 15 teams vanaf de klasse D naar het KNHS Centrum in Ermelo voor 
een vol en inspirerend trainingsprogramma. Bij veel verenigingen ligt de nadruk in de trainingen op 

het voltigeren op het paard. Maar een groot gedeelte van de training kun je goed doen zonder 

paard en maakt je training diverser en leuker. Deze instuif was het programma samengesteld om 
inspiratie op te doen met deze trainingsvormen. 
 
De dag werd gestart met een dansen, hiermee kun je een goede warming-up doen, werk je aan je 
coördinatie en expressie. Vervolgens stonden diverse grond en tontrainingen gepland voor de 
opsprong, vlag en molen. Onder leiding van Claire de Ridder, Danielle van Waard, Kirsten Renses, 

Carola Sneekes en Peggy Geerdinck werd hard getraind. Coördinatie, lichaamsbeheersing en 
vormspanning waren hierbij de centrale aandachtspunten. 
 
Om eens buiten de gebaande paden te trainen stond ook een yoga kennismakingsworkshop onder 
leiding van Sandra Botman op het programma, voor vele deelnemers was dit een nieuwe ervaring, 
die door iedereen zeer positief werd beleeft. Natuurlijk werden de paarden niet vergeten, voltige is 

en blijft een paardensport. Sandra Jansen gaf  longeurs met hun paard tips. Roos Slottje, Manon 
Swanenburg en Elsbeth Rensen gaven voltigetrainingen op het paard.  
Het was een zeer geslaagde dag en alle deelnemers gingen moe, maar geïnspireerd naar huis. 
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Bijscholing voltige instructeur 

Ruim 50 voltige instructeurs waren afgelopen zondag afgereisd naar het Ruitersport Centrum Lisse 
om deel te nemen aan de bijscholing. 
Door een mooie samenwerking met de kadertraining, konden top trainers Lasse Kristensen en 
Rikke Laumann een bijdrage leveren. 
De ochtend ging onder leiding van Lasse geheel over het longeren. Hierbij was zijn belangrijkste 
boodschap dat je een systeem moet hebben en dit consequent moet toepassen tijdens het 
longeren. Daarna volgende een oefensessie met zweep en longeerlijn gebruik in de bak. Ter 

afsluiting van het ochtendprogramma liet Lasse met 2 paarden zien hoe hij deze paarden zou 
trainen. 
Het middag programma begon gelijk in de hal, samen met Rikke Lauman namen een aantal 
kaderleden de verplichte oefeningen door en werden tips gegeven voor het verbeteren van de 

meest voorkomende fouten. Daarna demonstreerde Rikke een aantal oefeningen die ter 
ondersteuning van het voltige werk gedaan kunnen worden. 

Vervolgens gaf Roos Slottje een presentatie over trainingsprincipes en blessure preventie. De 
presentatie is op voltige.nl te bekijken. 
Afgesloten werd met een presentatie over de reglementswijzigingen Nationaal, welke ingaan per 1 
maart 2012. 
Het was een leuke, afwisselende en leerzame dag en we bedanken deelnemers en trainers voor 
hun inzet! 
 

 
CVI Ermelo, voorbereidingen zijn in volle gang! 
Nog maar een paar weken en dan staat het KNHS Centrum in Ermelo weer geheel in het teken van 
de Internationale voltigesport. 
Van 27-29 april 2012 wordt alweer de 5e editie van CVI ermelo georganiseerd. De belangstelling 
om te starten in Ermelo is groot! Maar liefst 376 deelnemers  en een kleine 100 paarden uit 16 

landen zijn nominatief ingeschreven om deel te nemen aan de competities. 

 
Dankzij de vele vrijwilligers, die zich ook dit jaar weer met veel enthousiasme hebben aangemeld, 
kijkt de organisatie er weer naar uit om er een succesvolle wedstrijd van te maken. De 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en wij nodigen iedereen uit om van 27-29 april naar het 
KNHS Centrum te komen en de deelnemers van CVI Ermelo te komen aanmoedigen! 
 

Helaas hebben de vrijwilligers via het Wellantcollege zich afgemeld voor de stalwachtdiensten dit 
jaar, hierdoor hebben wij  nu te maken met grote gaten in het stalwachtrooster, de organisatie 
doet hierbij een dringend beroep op alle betrokkenen om gezamenlijk te zorgen dat deze diensten 
ingevuld worden! Wil je helpen, stuur dan een mail naar info@cviermelo.nl ovv stalwacht. 
 
 
Nationaal Voltige Weekend 

Afgelopen jaar hebben we de nationale voltige dag zeer succesvol uitgebreid naar een weekend, 

met overweldigende deelnemers aantallen en een fantastische sfeer werd dit een enorm succes. 
Dit jaar wordt het wederom een 2-daags evenement, met op zaterdag alle teamrubrieken en op 
zondag de solo’s en duo’s. 
Kiela Ruitersport zal weer prijzen sponsoren voor de bestgaande voltige paarden en is gedurende 
deze 2 dagen aanwezig met een stand. 
 

Gezien de verbouwingsplannen op het KNHS Centrum is het mogelijk dat we minder ruimte en 
stallen ter beschikking hebben, het programma kan hierdoor worden aangepast, de organisatie zal 
iedereen hierover tijdig informeren. 
Inschrijven kan al via knhsvv@voltige.nl. Een weekend als dit kan alleen  goed verlopen met 
behulp van vrijwilligers, wil je helpen stuur dan ook een mail naar bovenstaand adres. 
 

 
Voltige kampen De Wittegheit 
Beste jongens en meisjes,  

Binnenkort is het weer zover, de zomervakantie komt eraan. 
En zoals gebruikelijk organiseren wij weer een aantal kampen, vooralsnog 3 stuks, waarvan 2 
voltigekampen en een ponykamp. 
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Twee voltigekampen, waarin je de volgende dingen kunt verwachten; Tontraining plicht en kür, 

grondtraining, mechanische ton, theorielessen, paardtraining plicht en kür, spelletjes met de 
paarden en pony’s, spooktocht, bonte avond (zelf vooraf iets leuks voorbereiden), en nog veel 
meer.  

 Eigen paard niet nodig, wij hebben alle niveaus in huis  

 Op zaterdagmorgen afsluiting met demo van alle kampleden voor de ouders 
De kampen vinden plaats van 23 juli t/m 28 juli (week 30) en van 6 aug t/m 11 aug (week 32).   
De kosten van de kampen bedragen € 225,-- all in. Let op vol = vol. Als je aan een van die 
kampen mee wilt doen dan kun je je opgeven bij Lieke en of Meta of via de mail  

leo.rooijmans@kpnplanet.nl Groetjes Lieke en Meta  (telnr Lieke 06 45061149) 
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