
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief december 2012 
 
Extra Ledenvergadering & forum 
Tijdens de extra ledenvergadering van de KNHS Voltigevereniging hebben de leden een nieuw 
bestuurslid gekozen; Anita de Keijzer-Nienhuis. Zij volgt Danielle van Waard op.  
 

De benoeming van het forum stond ook op de agenda. De KNHS is haar organisatie structuur aan 
het veranderen en per discipline komt een forum, dat de disciplinecommissies vervangt.  
De leden stemden in met de benoeming, het forum bestaat uit: Jan Vermaat, José Oost, Heddy 
Boelsma, Heleen van Wingerden, Meta Jans en Dustin Wilschut. 
Aansluitend werden de leden van de disciplinecommissie door Jan Vermaat namens de KNHS 
Voltigevereniging bedankt voor hun inspanningen de afgelopen jaren. 

 

Aansluitend gaven Inga Wolffram en Ida Hoving presentaties.  
 
 
Communicatie per e-mail 
Voor de communicatie met onze leden gebruiken we e-mail. Om iedereen zo goed mogelijk te 
kunnen bereiken maken we gebruik van het adressenbestand dat gekoppeld is aan de gegevens 

die ingevoerd zijn in “mijn knhs”. We vragen iedereen om daar je e-mail adres in te voeren en als 
het wijzigt aan te passen. 
 
 
Agenda 
17-20 januari  Wereldbeker voltige Leipzig (GER) 
20 januari  JumpingAmsterdam kürwedstrijd 

27  januari  Bijscholing voltige instructeurs te Barneveld 

8-10 februari Wereldbeker voltige Bordeaux (FRA) 
17 maart  Voltigewedstrijd V.V. Groenendaal te Bunschoten 
20 maart  KNHS VV Ledenvergadering te Ermelo 
Zie voor een volledig overzicht en contact informatie www.voltige.nl/activiteiten.html 
 
 

Wedstrijdkalender 
De wedstrijdkalender voor 2013 is bekend en te vinden op www.voltige.nl. 
We hebben enkele aanvullingen: 
7 april  V.V. Heechsan (Oostermeer) 
6 oktober  V.V. de Waardruiters (Cornwerd) 
13 oktober  V.V. de Nieuwe Heuvel (Lunteren) 

10 november V.V. Baboeschka (Nieuwe Wetering) 
 
 

Reglementen 
Het disciplinereglement is volledig herzien, na goedkeuring door de KNHS ledenraad in januari zal 
het reglement gepubliceerd worden. 
Nieuw is dat er naast het disciplinereglement een Handboek Voltige is geschreven, dit vormt een 

toelichting op het disciplinereglement en zal gelijktijdig met het reglement worden gepubliceerd. 
 
 
Regio trainingen 
De regio Zuid heeft een coördinator gevonden, zij is nu de praktische zaken aan het regelen, we 
hopen dat de trainingen in Zuid in het nieuwe jaar van start kunnen gaan. 
In regio noord zijn de trainingen van start gegaan. Een enthousiaste groep voltigeurs traint elke 3 

weken in Drachten. Er is in 2012 nog één training gepland. Wil je je aanmelden om mee te gaan 
doen in 2013, dan kun je regiocoördinator Lya Koornneef benaderen (lya.koornneef@hetnet.nl). 
 

 
Voltige instuif 
Op 24 maart 2013 staat de voorjaarsinstuif gepland. Heb je ideeën/wensen voor trainingen op deze 

dag, geef deze door via knhsvv@voltige.nl! 

http://www.voltige.nl/activiteiten.html
http://www.voltige.nl/


   

 
 

 
 

Kader 

De kaderleden hebben begin november een bijeenkomst gehad, daarmee is een nieuwe weg 
ingeslagen rondom de kadertrainingen. Ieder kaderlid maakt samen met de bondscoach een 
Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Op basis hiervan wordt per kaderlid bekeken welke 
trainingen, trainers en andere activiteiten ingezet gaan worden om de doelstellingen te behalen. 
Hiervoor is per kaderlid een budget beschikbaar. 
Een aantal trainingen wordt groepsgewijs georganiseerd, zoals de trainingen door het Franse 
voltigetalent Jacques Ferrari. De eerste kaderleden hebben inmiddels van hem training gehad en 

zijn allemaal zeer enthousiast. Hij heeft veel oog voor de artistieke onderdelen en kan voltigeurs 
goed uitleggen hoe ze dit kunnen verbeteren. Daarnaast heeft hij veel tips en ervaring in het 
aanleren van oefeningen. Juist zijn ervaring wordt door de kaderleden als waardevol gezien.  
 

Naast het kader is deze winter ook aandacht voor aankomende talenten. Vanuit de KNHS worden 
zij ondersteund met een aantal turntrainingen gezamenlijk met het kader en voltigetrainingen.  

 

Voor het kader zijn de observatiewedstrijden voor 2013 bekend: CVI Geel (BEL),  CVI Ermelo 

(NED), CVI Strassburg (FRA) en CVI Krumke (GER). 
 
 

Criteria internationale wedstrijden 
Voor het komende internationale wedstrijdseizoen, gelden de volgende criteria om te mogen 
starten. Voor kaderleden gelden andere regels. 
Inschrijving voor internationale wedstrijden dient altijd te gebeuren via de afdeling Topsport 
(Wouter Stehouwer). 
Senioren: 

 Teams; opgenomen in de klasse A 

 Solo; CVI1 opgenomen in de klasse B met minimaal 2 winstpunten 

 Duo; minimaal 2x een 6.5 behaald tijdens een officiële nationale wedstrijd 

 Junioren: 

 Teams; minimaal 2x een 5.5 behaald tijdens een officiële nationale wedstrijd 

 Solo; CVIJ1 en CVICH1 opgenomen zijn in de klasse junioren A (zie nieuwe 
disciplinereglement, dit heeft geen invloed op de te tonen oefeningen). 

 Duo; minimaal 2x een 6.3 behaald tijdens een officiële nationale wedstrijd 

 
 
Wereldbeker 
De wereldbekercyclus is alweer op de helft, met dit jaar 3 Nederlandse voltigeurs aan de start; 
Carola Sneekes, Koen Akkerman & Dustin Wilschut! 
In de Wereldbeker strijden de top dames en heren solisten van de FEI ranking voor een plaats bij 

de beste 6, deze 6 plaatsen zich voor de Wereldbeker finale in Braunschweig (GER) 14-17 maart 
2013. De spits werd afgebeten in München door Carola en Dustin, beide voltigeerde op Nolan. Het 
was een indrukwekkende ervaring om in een dergelijke ambiance te mogen voltigeren en vooral op 

de eerst dag was Nolan zeer onder de indruk van de imposante wedstrijdhal. Carola behaalde met 
7.042 de 9e plaats. Ook Dustin behaalde de 9e plaats. 
 
De volgende wedstrijd was afgelopen weekend in Parijs. Carola Sneekes wist hier geschiedenis te 

schrijven door als eerste Nederlandse voltigeur een Wereldbeker wedstrijd te winnen!!! 
Sneekes turnde op paard Nolan (Trento) met moeder Marjo Sneekes aan de longe. Met deze eerste 
overwinning ooit voor een Nederlandse in een wereldbeker cyclus, maakt Sneekes een redelijke 
kans op een plekje in de finale half maart volgend jaar in het Duitse Braunschweig. Sneekes, die 
eerder dit jaar 21e werd op het wereldkampioenschap, versloeg op de muziek van Night in white 
satin WK finaliste Alicen Divita (USA) en Pascale Wagner (SUI). Zus Esther Sneekes en landgenote 
Claire de Ridder eindigden achterin het klassement met goed uitgevoerde kuren. 

Bij de heren liet Koen Akkerman op paard Wise Guy de eerste dag een sterke uitvoering zien, 
waarmee hij een derde plek bemachtigde. Helaas kon hij dit niet herhalen in de finale eindigde 
buiten de medailles, voor landgenoot Dustin Wilschut. Winnaar in deze klasse werd regerend 

wereldkampioen Nicolas Andreani uit Frankrijk op paard Just a Kiss. Team Roy Rogers uit Bilthoven 
had in de eerste ronde wat pech, maar herstelde zich goed in de finale. 
Carola en Koen kunnen van 17-20 januari in Leipzig wederom proberen punten te behalen voor de 

wereldbekerfinale. 



   

 
 

 
 

Jumping Amsterdam 

Jumping Amsterdam staat natuurlijk vooral bekend om de spring- en dressuurrubrieken. Maar 
komende editie heeft ook de steeds populairder wordende paardensportdiscipline voltige een plek 
in het programma verworven. 
 
Op de Jumpertjes Novotel kinderochtend gaan twee voltigegroepen de strijd met elkaar aan in een 
kürwedstrijd. De voltigeurs zijn geweldige gymnasten en laten hun zowel individueel als in 
teamverband indrukwekkende kunsten zien. De acrobatische toeren worden uitgehaald op speciaal 

uitgezochte muziek, eigenlijk precies zoals de kür op muziek in de dressuursport. De namen van de 
deelnemers zijn op dit moment nog niet bekend, maar de top van de Nederlandse voltigesport zal 
in de RAI vertegenwoordigd zijn. 
 

Behalve voltige bevat het programma van de kinderochtend nog veel meer leuke onderdelen, zoals 
het paard/pony-relais springen, een Bixie-estafette een PaardenLeren Spel en allerlei leuke 

activiteiten in het promodorp. Ben je lid van de KNHS? Dan kun je met korting naar de 
kinderochtend op Jumping Amsterdam. Let op, deze kortingsactie geldt alleen in de voorverkoop 
(tot 31 december). 
 
 
FNRS applicatiecursus voltige 
Er is een tweede FNRS applicatiecursus voltige gestart o.l.v. Heddy Boelsma. Deze cursus is in 

samenwerking met de FNRS ontwikkeld voor FNRS instructeurs die graag willen beginnen met 
voltigelessen op hun FNRS manege. De groep van 4 deelnemers heeft op 2 december examen 
gedaan en zijn alle geslaagd! Een aantal hebben al voltigegroepen en overwegen deel te gaan 
nemen aan wedstrijden. 
 
 

Bijscholing voltigejuryleden 

Maandag 5 november j.l. kwamen een aantal juryleden bij elkaar op initiatief van Rob de Bruin, 
José Oost en Heddy Boelsma. Een keer per jaar een bijscholing is erg weinig voor een sport die 
volop in ontwikkeling is, daarom is het goed om meerdere keren per jaar met elkaar samen te 
komen en thema's te bespreken. Doelstelling van deze avond was het uitwisselen van ervaringen 
en de beoordeling van de kür. Alle aanwezigen vonden het een leerzame avond. 
 

 
Bijscholing voltige instructeurs 
Juryleden en trainers Rob de Bruin en José Oost organiseren op 27 januari 2013 op Manege de 
Burght te Barneveld de bijscholing “Voltige gezien door jury ogen”. Onderwerpen tijdens deze 
bijscholing zijn: Welke cijfers geeft een jurylid voor de verplichte oefeningen en waarom, uitleg van 
de wedstrijdprotocollen en de veel voorkomende opmerkingen en het gezamenlijk bekijken van de 
kür op de ton of op video met de woordelijke beoordeling van een jurylid. 

Er is geen maximaal aantal deelnemers, inschrijven kan alleen per e-mail: joseoost@hotmail.com 

tot 20 januari! Kosten per deelnemer: 10,00 euro (inclusief een koffie of thee). De bijscholing telt 
mee voor licentiepunten. 
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