
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief september 2012 
 
Extra ALV 
De KNHS gaat haar organisatiestructuur drastisch veranderen. O.a. de disciplinecommissies 
worden opgeheven en vervangen door fora, waarin leden gekozen door de achterban zitting 
nemen. De fora gaan de KNHS adviseren op thema’s zoals opleidingen en reglementen.  

Omdat de forumleden voltige door de leden benoemd worden, organiseren we hiervoor een 
speciale ledenvergadering. Alle leden krijgen een uitnodiging met meer informatie per post. 
 
 
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 Hornedamme: nieuw e-mail adres, hlvan.wingerden@wellant.nl 
 VV de Beemsterruiters: nieuw e-mail adres, endeavour12@hotmail.com 

 
 
Agenda 

Zie voor een volledig overzicht en contact informatie www.voltige.nl/activiteiten.html 
14 oktober  Voltigewedstrijd, V.V. de Nieuwe Heuvel 
20 oktober  Voltigewedstrijd, V.V. de Flevoruiters 
4 november Voltigewedstrijd, V.V. de Opsprong 
10/11  november Voltigewedstrijd, V.V. Baboeschka 
 
 

Reglementen 

Een commissie heeft in de zomer hard gewerkt aan de volledige herziening van het 
disciplinereglement Voltige. We bedanken alle mensen voor hun ingestuurde opmerkingen en 
visies, deze hebben bijgedragen aan de vernieuwingen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan het concept.  
 
 

Regio trainingen 
De turntraining voor voltigeurs is in regio noord van start gegaan op zondag 23 september. Er is 
nog plaats voor enthousiaste voltigeurs. Kijk voor een verslag van de eerste training op 
www.voltige.nl of onze facebookpagina! 
De komende trainingen zijn gepland op: 7 oktober, 4 november en 16 december, allen van 13.00 
tot 15.00 uur. De trainingen worden gegeven in Drachten, in de gymzaal op de Splitting 65. 

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Lya Koornneef (coördinator regio 
noord): lya.koornneef@hetnet.nl.  
Waarschijnlijk kunnen de regio’s midden en zuid ook snel van start. Aanmelden als deelnemer kan 

nog steeds voor deze regio’s! Voor de regio Oost en West zijn we nog op zoek naar 
regiocoördinatoren!! Aanmelden of meer info? Stuur een mailtje naar knhsvv@voltige.nl. 
 
 

Opleidingen 
Tijdens de ALV dit voorjaar heeft Irene Wannet (afd. opleidingen KNHS) een toelichting gegeven op 
de veranderingen binnen de opleidingen. Inmiddels zijn alle opleidingen vertaald naar de module 
structuur en kunnen voltigeurs op deze wijze hun vooropleiding behalen. 
De algemene modules zijn gereed en daaraan kan al deelgenomen worden. Aan de voltigemodules 
wordt op dit moment de laatste hand gelegd. Zie voor meer informatie: 
http://www.knhs.nl/news.asp?pCatID=231&CatID=317&ppCatID=&ID=23904&style=1&zoomstyle

=11&men= 
 
 

Voltige instuif 
Dit najaar zal er geen traditionele instuif gehouden worden. In plaats daarvan combineren we de 
extra Algemene Leden Vergadering met een aantal lezingen en presentaties. 
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Voltige & Verzekeringen 

Inmiddels hebben we verschillende zaken uitgezocht en er is goed nieuws! Het blijkt dat voltige 
eenvoudig en goed te verzekeren is via Univé. Hiervoor kun je contact opnemen met een vestiging 
bij je in de buurt.  
 
 
Wedstrijdkalender 2013  
Graag ontvangen we de concept data voor de voltigewedstrijden in 2013, zodat we snel de 

wedstrijdkalender kunnen samenstellen en publiceren. Mail je datum door naar knhsvv@voltige.nl! 
NB. De afgelopen jaren zijn Nederlandse voltigeurs in België/Duitsland gestart. Tot nu toe werden 
de regels hieromtrent niet nageleefd, de KNHS gaat komend seizoen hierop strenger toezien. 
Starten in het buitenland mag alleen met toestemming van de KNHS. Tevens mogen buitenlandse 

deelnemers niet starten op nationale wedstrijden in Nederland, deze wedstrijden dienen daarvoor 
te worden opengesteld en afdracht hiervoor moet betaald worden aan de KNHS!!! 

 
 
Beoordelingsstaten en uitslagverwerking 
De meesten van jullie hebben tijdens wedstrijden al kennisgemaakt met de nieuwe manier van 
aanleveren van beoordelingsstaten en uitslagenverwerking.  
Inmiddels is het e.e.a. uitgewerkt en beschreven:  
De KNHS Voltigevereniging heeft een uitslagverwerkingsprogramma ontwikkeld. Met dit document 

kan eenvoudig tijdens de wedstrijd een digitale beoordelingstaat ingevuld worden en een 
einduitslag opgemaakt worden.  
Het uitslagverwerkingsprogramma is te downloaden op de website van de KNHS Voltigevereniging; 
www.voltige.nl. De handleiding voor dit programma en de werkprocedure staat in de gerelateerde 
downloads hieronder.  
De beoordelingstaten die zijn ingegaan op 1 maart 2012 staan gepubliceerd op www.knhs.nl onder 

het kopje voltige – wedstrijddocumenten. De deelnemer moet zelf de betreffende beoordelingstaat 

mailen naar het wedstrijdsecretariaat. Hierop zet het jurylid de beoordeling van het getoonde 
tijdens de wedstrijd. De beoordelingstaat gaat van het jurylid naar het wedstrijdsecretariaat. Het 
wedstrijdsecretariaat vult de cijfers in op het digitale formulier en gaat na of het resultaat klopt. 
Wanneer het correct is ingevuld mag de beoordelingstaat meegegeven worden aan de deelnemer. 
Wanneer alle deelnemers geweest zijn kan via het programma een klassement opgemaakt worden. 
De uitslagenlijst moet uitgedraaid, gecontroleerd en ondertekend worden door het A-jurylid die de 

rubriek beoordeeld heeft zoals omschreven staat in artikel 9 lid 3 van het Algemeen 
Wedstrijdreglement. De uitslagenlijsten moeten binnen vijf werkdagen digitaal aangeleverd worden 
bij de KNHS afdeling Wedstrijdregistratie. Voor meer informatie zie de werkprocedure 
Voltigewedstrijden (te vinden op www.voltige.nl). 
 
 
Hippiade 

Onder grote belangstelling werden in de Willem Alexanderhal de voltigekampioenschappen 

gehouden. Nieuw dit jaar was het duokampioenschap met acht teams. Carola Sneekes 
(Callantsoog), die ook individueel de beste was, is samen met haar zus Esther het eerste 
kampioensduo. Moeder Marjo longeerde het paard Nolan.  
Bij de teams was een spannende strijd, alle teams lieten een goede kür zien. De wist ging naar De 
Wittegheit 1 met het paard Triple. Het verschil met Den Helder 1 was klein, 7,157 tegen 6,966. Het 
team van De Molen 1 pakte het brons.  

 
Carola Sneekes was oppermachtig in de individuele finale en won met een half punt verschil van 
Koen Akkerman (Randwijk). De derde plaats ging naar Dustin Wilschut (Nieuw Vennep). Op de 
plaatsen vier en vijf maakten Cindy en Esther Sneekes het familiesucces compleet. 
In de klasse B was de kampioenstitel voor Diede Pierik op haar paard Wise Guy. Het succes voor 
voltigevereniging de Wittegheit werd compleet met de kampioenstitel bij de juniorensolisten voor 

Imke Ploegmakers op U2. 
Alle uitslagen zijn te vinden op de KNHS site of op voltige.nl > uitslagen. 
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EK & WK 

EK voltige in Pezinok, met namens Nederland, Diede Pierik en Sofie van der Laan. 
Het Europees Kampioenschap voltige voor junioren vond deze zomer plaats in het Slowaakse 
Pezinok. Diede Pierik (VV de Wittegheit) en Sofie van der Laan (VV Roy Rogers) stonden namens 
Nederland aan de start. Diede kende in de aanloop pech, haar paard Wise Guy liep een lichte 
blessure op en kon niet mee reizen naar Slowakije. Gelukkig kon zij starten op het Nederlandse 
paard Timothy van de Wilhelminahoeve, gelongeerd door Roos Slottje. Timothy zou al deelnemen 
met een Zuid-Afrikaanse deelnemer.  

Sofie van de Laan startte op Zidane B met Meta Jans aan de longe. Beide dames hebben zich goed 
geweerd in het sterke deelnemersveld, maar wisten geen finaleplaats te behalen.  
 
Team de Molen 7e op WK Voltige! 

Voltigeteam de Molen (Hoogerheide) heeft op het wereldkampioenschap voltige in het Franse Le 
Mans een zeer goede 7e plaats weten te behalen. In een zinderende warme hal, waar de 

temperatuur boven de 40 graden steeg, bleef de Molen cool en gaven daarmee hun prestatie op 
het EK van vorig jaar, namelijk 6e een goed vervolg. 
Bondscoach Diana van Klaveren geeft aan “een top 8 klassering was vooraf de inzet en met deze 
geweldige 7e plaats is daar ruim aan voldaan”. 
Het team begon de competitie met een enorme tegenvaller, hun paard Pinero werd na aankomst 
behandeld voor koliek, waardoor het team moest starten op hun reserve paard Saturnus.  
De verplichte oefeningen werden door het team degelijk gevoltigeerd en met een paar 

schoonheidsfoutjes was een 6e plaats het resultaat. Na de eerste kür sloot het team de 1e ronde af 
op de 7e plaats.  
In de finale was het consolideren van deze geweldige klassering het hoofddoel en met een 
nagenoeg perfecte uitvoering van hun vernieuwde kür is het team daarin goed geslaagd. 
De teamwedstrijd werd gewonnen door Zwitserland, gevolgd door Duitsland en Frankrijk. 
 

Carola Sneekes (Callantsoog) vertegenwoordigde bij de solisten Nederland. Op haar paard Nolan, 

gelongeerd door haar moeder Marjo ging zij op jacht naar een plaats in de finale. De beste 15 
dames solisten gaan door naar de finale en om dit te behalen moest alles kloppen. Na de verplichte 
oefeningen, waarbij Nolan gespannen in de ring was stond ze op een 17e plaats. In de kür kende ze 
echter geen geluk, halverwege zorgde een losgeraakt hoofdstelnummer voor onrust bij Nolan en 
kon Carola haar küroefeningen niet optimaal meer aan de jury tonen. Een 21ste plaats werd 
daarmee het resultaat. Bij de dames wist de Britse, Joanne Eccles, haar titel te prolongeren. 

 
 
Voltige op TV! 
Romy voltigeert vol enthousiasme en laat zich niet weer houden door haar handicap. Met de steun 
van Dustin Wilschut was zij een van de kanshebbers op de titel Cappie Award 2012! Op 25 
augustus werd via ZAPP aandacht besteed aan deze verkiezing. Helaas heeft Romy niet gewonnen, 
maar ze heeft veel mensen kennis laten maken met de voltigesport en is een inspiratie geworden 

voor veel andere kinderen! 

 
Op zondag 7 oktober om 9 uur is er weer voltige op TV, dit keer bij de zender Nickelodeon! Zij 
hebben opnames gemaakt bij Voltige Vereniging de Wittegheit ! 
 
 
Gediplomeerd voltige instructeur gezocht 

Voor de Beemster Ruiters uit Middenbeemster zijn wij dringend opzoek naar een gediplomeerd 
voltige instructeur. Helaas verlaten onze huidige instructeurs ons, wij hebben op dit moment een 
leuke enthousiaste groep meiden die elke vrijdag avond op ons voltige paard Thimo een uurtje 
mogen voltigeren. Lijkt het je leuk en woon je redelijk in de buurt neem dan even contact met ons 
op via endeavour12@hotmail.com of bel even op 06 228 137 60. Wij hopen op reactie zodat onze 
voltige meiden hun sport kunnen voort zetten. 

Mvgr Jetty Oostheim 
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