
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief juli 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.  

 
 
Agenda 
Zie voor een volledig overzicht en contact informatie www.voltige.nl/activiteiten.html 
7 juli   Voltigewedstrijd PSV Hornedamme 
28 & 29 juli  Nationale Herentraining, Ermelo (www.voltigeheren.nl) 

4 augustus  Voltigewedstrijd V.V. Cornwerd 

2 t/m 5 augustus EK junioren en pas de deux, Pezinok, Slowakije 
13 t/m 19 augustus WK senioren, Le Mans, Frankrijk 
1 september  Hippiade voltige 
16 september  Voltigewedstrijd V.V. de Wittegheit 
 
 

Reglementen 
Voor het wedstrijdseizoen 2013 wordt het discipline reglement voltige geheel herzien. Hierbij 
vragen we iedereen om zijn verbeterpunten of veranderingen aan ons door te geven, zodat wij 
deze kunnen meenemen in deze herziening. Je kunt je bijdrage mailen naar knhsvv@voltige.nl 
voor 1 augustus. 
 
 

Regio trainingen 

Voor alle regio’s zijn veel aanmeldingen binnengekomen, een aantal regio’s hebben al een 
coördinator en momenteel wordt per regio geïnventariseerd wat nodig is om van start te kunnen 
gaan. Aanmelden kan nog steeds! We zien dat veel informatie over de regiotrainingen nog niet 
bekend is bij alle leden, dus het verzoek aan de secretariaten om alle informatie door te sturen 
naar hun leden! Informatie en aanmelden kan via knhsvv@voltige.nl.  
 

 
Opleidingen 
Het traject heeft helaas enige vertraging opgelopen, maar nu zijn de meeste modules beschikbaar 
in Word en zijn deze voorzien van de aangepaste tekst. 
Dit wordt binnenkort aan de “review” groep gezonden, hopelijk hebben zij nog de gelegenheid om 
dit voor de vakantieperiode door te nemen en te voorzien van opmerkingen. 

Het streven is dat de voltigemodules in september uitgeschreven kunnen worden. De algemene 
modules zijn nu al te volgen, kijk op de KNHS site, bij opleidingen voor meer informatie. 
 

 
Nationaal Voltige Weekend 

Afgelopen weekend vond de 2e editie van het Nationaal Voltige Weekend plaats. Wederom waren 
de deelnemers aantallen overweldigend (44 teams, 7 duo’s & 76 solisten)! Op zaterdagochtend 
beten de basispaardrijden teams in stap de spits af in de Beatrixhal, in een gemoedelijke sfeer, 
waarbij het plezier voorop staat, werd het hele podium bezet door VV Roy Rogers. In galop won 
het team van Hornedamme op Stijn. Daarna was het de beurt aan de E 4 tallen, hier ging de eerste 
plaats naar ook PSV Hornedamme. 
In de Prins Willem Alexander hal deden 13 teams in de klasse E mee. Hier ging de eerste prijs naar 

Sint Hubertus II. 
’s Middags kwamen de teams vanaf de klasse D aan de start. De klasse D werd gewonnen door De 
Wittegheit team 5. De Eenhoorn wist de klasse C te winnen, De Wittegheit 2 behaalde de eindzege 
in de klasse B en de Molen was het enige team in de klasse A. Bij de junioren team was het een 
verenigingsonderonsje, dat werd gewonnen door team 4 van VV de Wittegheit. 

 
De zondag namen 7 duo’s deel, de eerste plaats werd behaald door Jesse van As & Eva Rumke (VV 

de Molen). De 4 basispaardrijden solisten wisten het publiek te ontroeren en de eerste prijs was 
voor Zus-Anne Hoexum (VV Den Helder). 
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De rest van het ochtendprogramma werd in beslag genomen door de 35 junioren solisten! Voor 
velen was het behalen van Hippiade kwalificatie een doel. Deze werd door 9 solisten behaald en het 
beste resultaat was voor Jesse van As op Duke Miracle, VV de Molen. 
 
In de middag werd de klasse B gewonnen door Laila Boelsma op Quinzy (VV Roy Rogers). De 
klasse C werd gewonnen door Feline Jurgens op Quinzy (VV Baboeschka) en de klasse A werd 
gewonnen door Carola Sneekes. Afgesloten werd met de technische test, deze werd gewonnen 

door Roxanne Ruigrok op Kendi (VV Sint Hubertus). 
 
Kiela Ruitersport stelde prachtige dekens beschikbaar voor de bestgaande voltige paarden. 
Daarnaast waren er diverse sponsorprijzen beschikbaar gesteld door Divoza Horseworld en CVI 

Ermelo. 
 

Het was weer een geslaagd weekend, met goede prestaties in een sportieve en gezellige sfeer. De 
organisatie bedankt alle juryleden, vrijwilligers, publiek en uiteraard deelnemers! 
 
Alle resultaten zijn terug te vinden op www.voltige.nl of www.wedstrijdplatform.nl. 
 
 
Voltige instuif 

De instuif voor dit najaar staat in het teken van turnen en dans. Afhankelijk van de accommodatie 
zal de datum worden gekozen, gestreefd wordt naar een datum in november. Na de zomervakantie 
volgt de uitnodiging. 
 
 
Naheffing Paard & Sport 

Een aantal verenigingen hebben een e-mail ontvangen van de KNHS betreft een naheffing voor het 

verplichte lidmaatschap op Paard en sport voor het 1e gezinslid. Voor de voltige is echter een 
uitzondering gemaakt op deze regel en voltigeleden hoeven dit niet te betalen. Mocht je deze 
rekening hebben ontvangen, wil je dat aan ons doorgeven? Tevens kun je contact opnemen met 
Yvonne Prummel (KNHS) zij is hiervan op de hoogte. 
 
 

Hippiade 
Het kampioenschapreglement staat op de KNHS website, evenals het vraagprogramma. 
Inschrijvingen dienen voor 15 augustus a.s. binnen te zijn, dit kan per mail: 
evenementen@knhs.nl! 
 
 
Topsport 

Bondscoach Diana van Klaveren heeft in overleg met de topsportcommissie de volgende 

deelnemers nominatief voorgedragen aan het KNHS Bestuur om uit te zenden naar respectievelijk 
de EK voor junioren en de WK voor senioren deze zomer: 

 EK junioren: Team de Wittegheit 1 en solisten Diede Pierik & Sophie v.d. Laan. 
 WK Senioren: Team de Molen en soliste Carola Sneekes. 

Het KNHS Bestuur zal binnenkort bekend maken wie zij definitief afvaardigen naar de 
kampioenschappen. We wensen alle deelnemers veel succes! 

 
 
Trainer regio Meppel gezocht! 
Hallo, wij zijn een voltigegroep aan het oprichten in Oosteinde (Drenthe, vlakbij Meppel). 
We hebben een geschikt paard en de attributen die nodig zijn om te kunnen voltigeren. 
Nu missen we alleen nog een trainer. Wil je bij ons trainingen komen geven? Neem dan contact op 

via onderstaand e-mail adres! 
Met Vriendelijke Groet, Iris Venekamp (iris_venekamp@hotmail.com) 
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Nationale voltigeheren training 2012 word nu trainingsweekend 28 en 29 juli! 

Helaas is in maart onze herentrainingsdag niet door gegaan vanwege het Rhinovirus. 
Daarom organiseren wij nu in het weekend van 28 en 29 juli een training. Wij zijn er van overtuigd 
dat dit niet de beste data zijn in verband met de vakantie. Maar door zowel het NK en als het WK 
konden wij niet een geschiktere datum vinden.  
Wij gaan er ondanks de datum er weer een geweldige training van maken, want deze training is 
speciaal voor jullie als voltigerende man. 
Ook is er dit jaar de mogelijkheid om te blijven overnachten voor de oudere mannelijke voltigeurs. 

Je moet hier voor minimaal 12 jaar oud zijn! Ook zit hier een bijdrage aan van €20,- Dit is om de 
maaltijden, een gezellige barbecue, en de huur van de slaapvertrekken te kunnen bekostigen. 
Geef je snel op via het volgende email adres: voltigeheren@gmail.com 
 

 
 

https://mail.google.com/mail/h/1irr6uiwiq6e3/?&v=b&cs=wh&to=voltigeheren@gmail.com

