
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief januari 2013 
 
 
Agenda 
7-10 februari Wereldbeker wedstrijd Bordeaux (FRA) 
3 maart  Herentraining te Ermelo 

16-20 maart  Wereldbeker Finale Braunsschweig (GER) 
17 maart  Voltigewedstrijd V.V. Groenendaal te Bunschoten 
20 maart  KNHS VV Ledenvergadering te Ermelo 
24 maart  KNHS VV Instuif te Ermelo 
30-31 maart  Voltigewedstrijd V.V. Sint Hubertus te Lisse 
Zie voor een volledig overzicht en contact informatie www.voltige.nl/activiteiten.html 

 

Naamswijziging 
Voltigevereniging de Smidshoorn komt te vervallen, de voltige activiteiten worden voortgezet onder 
FNRS manege Stal de Wijken. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 20 maart vindt de volgende algemene ledenvergadering plaats. De agenda en 

bijbehorende stukken ontvangen alle leden via hun e-mail adres. 
 
In plaats van de rubriek “in de schijnwerper” willen we dit jaar alle verenigingen uitdagen om hun 
2012 in een filmpje van maximaal 1 minuut te presenteren. De filmpjes dienen uiterlijk 11 maart 
op You Tube te staan (stuur een e-mail naar knhsvv@voltige.nl als het filmpje erop staat en je mee 
wilt doen). Via Facebook zal vanaf 11 maart gestemd kunnen worden. Het filmpje van de 
vereniging dat de meeste stemmen krijgt wint! 

 

 
Reglementen 
Het volledig herziene disciplinereglement voltige is door de ledenraad goed gekeurd en wordt voor 
6 februari a.s. op de KNHS site gepubliceerd. Tegelijkertijd verschijnt daar ook het handboek, dat 
als toelichting dient bij het reglement. 
De belangrijkste wijzigingen zijn: 

 De klasse basispaardrijden kent geen onderscheid meer in solo/duo/team. Er kan per 
combinatie van 1-7 voltigeurs worden deelgenomen. Hiermee wordt deelname aan deze  
klasse laagdrempeliger per wedstrijd. 

 De junioren solisten worden verdeeld in 2 subklassen met een promotieregeling. 
 De technische test voor solisten is omschreven. 
 De bepalingen rondom Hors concours starts zijn opgenomen. 

 
 
Wedstrijddeelname België 

Naar aanleiding van ons bericht in de vorige nieuwsbrief over deelname van buitenlandse 
deelnemers aan Nederlandse wedstrijden is in overleg met de VLP en de KNHS het volgende 
overeengekomen: Belgische voltigeurs hebben geen licentie in Nederland nodig om te mogen 
starten in Nederland. Ook hoeven de wedstrijdorganisaties hun wedstrijden niet open te stellen 

voor buitenlandse deelnemers. Op elke voltigewedstrijd zouden de Belgische deelnemers kunnen 
deelnemen, mits de organisatie dit toestaat. 
 
 
Regio trainingen 
Na lang beraad is ook regio zuid erin geslaagd om regiotrainingen voor voltigeurs te organiseren. 
Turnvereniging "De Meere" stelt trainer, turnhal en toestellen beschikbaar om trainingen te 

verzorgen. Wanneer er voldoende deelnemers zijn kan gestart worden met de trainingen. Geef je 
snel op bij regiocoördinator Janneke Langen (regiozuid@live.nl). 
De turntrainingen in de regio Noord lopen goed, wil je daar mee doen, kijk op www.voltige.nl > 

regiotrainingen voor informatie en de trainingsdata 2013. 
We willen nogmaals benadrukken dat je vooraf dient te betalen voor de gehele periode. 
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Voltige instuif 

Uit reacties van de leden blijkt dat er behoefte is aan een instuif voor solisten en daarom zal de 
instuif op 24 maart speciaal voor hun worden georganiseerd. Binnenkort ontvangen alle 
verenigingen hierover informatie. 
 
 
Opleidingen 
Geef je nu op voor de module Lesgeven Voltige. Deze module maakt onderdeel uit van de 

vooropleiding voor voltigeinstructeur. 
De module bestaat uit 7 lessen, plus een stage van 8 uur en gaat van start in week 14 (de eerste 
week van april 2013). De module kost € 275 en inschrijven kan nog tot 15 februari 2013.  
De vooropleiding voor voltigeinstructeur bestaat naast de module Lesgeven Voltige uit de modules 

Voeding en gezondheid, Omgang, verzorging en praktische paardenkennis en Longeren.  Voor deze 
modules kun je je vanaf half februari aanmelden voor de rechtstreekse examens in april/mei.  

Kijk voor meer informatie op www.knhs.nl/opleidingen 
 
 
Wereldbeker 
Er is nog 1 wedstrijd te gaan in de Wereldbeker Voltige, deze is begin februari te Bordeaux. Carola 
Sneekes is op basis van de behaalde resultaten in resp. München, Parijs en Leipzig zeker van een 
finaleplaats! Koen Akkerman en Dustin Wilschut kunnen in Bordeaux nog een finaleplaats behalen. 

 
 
Jumping Amsterdam 
Voor het eerst in de geschiedenis stond een voltigewedstrijd op het programma van Jumping 
Amsterdam. Tijdens de Novotel Jumpertjes kinderochtend streden 6 solisten en 2 teams om de 
winst. In een prachtige arena lieten zij hun kür zien aan het jonge en enthousiaste publiek.  

Bij de solisten wist Dustin Wilschut met zijn paard Zigoto, gelongeerd door zijn moeder Patricia te 

winnen, vlak voor Kevin van Kershaver op Pinro.  
Team de Wittegheit liet op hun paard Triple met aan de longe Meta Jans, een prachtige kür zien op 
het thema "de vier jaargetijden", daarmee werd Team Roy Rogers verslagen. 
 
 
Federatie Paardrijden Gehandicapten en voltige 

Wil jij je graag meer verdiepen in het geven van voltigeles aan kinderen met een beperking? Dan is 
de cursus “Aangepast Voltigeren” misschien wel iets voor jou! Momenteel is de Federatie 
Paardrijden Gehandicapten (FPG) druk doende met het herzien van deze cursus. In de periode 
april-juni 2013 zal de cursus, bestaande uit 4 modules, gegeven worden. Voltige-instructeurs 
hoeven de module over het voltigeren niet te volgen, wel volgen zij de module over het lesgeven 
aan mensen met een beperking. Voor iedereen is een korte stage verplicht, waarbij een voltige-
instructeur gekoppeld wordt aan een Instructeur Paardrijden Gehandicapten. Daarna is er een 

gezamenlijke terugkoppeling om opgedane ervaringen uit te wisselen. De laatste module is ook 

verplicht voor iedereen. Hierin wordt aandacht besteed aan het opzetten van een voltigegroep voor 
kinderen met een beperking. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de cursisten ook daadwerkelijk 
met de opgedane kennis in het veld aan de slag gaan.  
Na afloop van de ALV op woensdag 20 maart zal er iemand van de FPG een presentatie over de 
cursus geven. Dus als je interesse hebt, zorg dan dat je hier bij aanwezig bent! Ben je verhinderd, 
maar heb je wel interesse? Meld je dan bij Anita de Keijzer (Anita_nienhuis@hotmail.com).  

 
 
Bijscholing voltige instructeurs 
Afgelopen zondag namen 29 instructeur deel aan de bijscholing “voltige gezien door de ogen van 
de jury”. De bijscholing was een initiatief van José Oost en Rob de Bruin om trainers met een ander 
perspectief naar voltige te kijken.  

Het was een geslaagde dag, waarbij de deelnemers 6 workshops aangeboden kregen rondom de 
thema’s: paard, verplichte oefeningen en kür. Een samenvatting is te vinden op www.voltige.nl. 
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Nationale Herentraining 
Op zondag 3 maart 2013 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.  
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.  

Iedere voltigerende jongen in Nederland, is welkom dus geef je nu op! Meer info 
voltigeheren@gmail.com.  

 

 

Geslaagde instuif te Empe 
Bij de oprichting in oktober 2010 van een voltigeafdeling bij de Oortveldruiters in Empe, heeft Koen 
Akkerman enkele demonstraties en gastlessen verzorgd. Ook daarna zijn de contacten goed 
gebleven en dat heeft geresulteerd in de afspraak, om op zaterdag 29 december een instuif te 
organiseren. De afdeling voltige van de Oortveldruiters floreert en is niet meer weg te denken uit 
Empe. Bovendien beschikken ze over een ruime binnenmanege, die zeer makkelijk bereikbaar is, 
en over een bestuur dat de voltige een warm hart toedraagt.  

Er hebben zich in totaal 31 voltigeurs gemeld voor de instuif. Van de Oorveldruiters waren er 15 
voltigeurs, de rest kwam van de manege in Voorst, vanuit Welsum, van De Kasteelruiters uit 
Hemmen en van de Nieuwe Heuvel uit Lunteren.  
Koen bracht Caston ten Hove, Quincy Felicia, en Fieke van Lith mee.  Eerst was er ruim aandacht 
voor de warming up, waarna een aantal voor de voltigesport belangrijke turnoefeningen, 
handstand, spagaat, split, radslag, push-ups, etc. werden uitgevoerd.  

Er werd veel aandacht besteed aan de moeilijke onderdelen van de plicht, zoals de opsprong en het 
opzwaaien. Vooral de juiste lichaamsspanning blijft een moeilijk punt, wat veel aandacht verdient. 
De Oortveldruiters beschikken, dankzij de grote inzet van een van de ouders, sinds kort ook over 

een galopperende oefenton. Dit is vooral voor het trainen van de vrije oefeningen een waardevol 
hulpmiddel. Voor veel voltigeurs was dit nieuw en er werd door hen gretig gebruik van gemaakt. 
Koen, Caston en Quincy konden het natuurlijk niet laten om ook een demonstratie van hun kunnen 
te geven. Voor degenen die nog nooit bij voltige van dit niveau aanwezig waren was het wel een 

openbaring en zeer goed voor de motivatie. 
 
Tot slot kregen alle groepen de gelegenheid om het geleerde ook op het paard te oefenen. Veel 
voltigeurs wilden graag aan de gastinstructeurs laten zien wat ze al als vrije oefening konden. Met 
nog wat aanwijzingen kunnen ze daaraan verder werken. Tot slot was er nog aandacht voor de 
cooling-down, waarna de voltigeurs voldaan naar huis gingen. Tijdens een korte evaluatie bleek dat 
zo’n instuif voor herhaling vatbaar is en tot een traditie kan uitgroeien. Alle aanwezigen hebben de 

datum 28 december 2013 in hun agenda geblokkeerd voor de oliebolleninstuif in Empe.  
 
 

 


