
   

 
 

 
 

Nieuwsbrief april 2013 
 
Adreswijziging 
V.V. Hipp-Oss: nieuw secretariaat mw. C. van Lanen, e-mail:corien.lanen@gmail.com 

 
 
Agenda 
21 april  Voltigewedstrijd FNRS Sint Frans 
26-28 april CVI Deurne 
10-12 mei CVI Strasbourg (FRA) 

11 mei  Voltigewedstrijd PSV de Hondsrug 
17-20 mei CVI Wiesbaden (GER) & CVI Stadl Paura (AUT) 

20 mei  Voltigewedstrijd FNRS de Burght 
31 mei- 2 juni CVI Boedapest (HUN) 
1 juni  Voltigewedstrijd FNRS Stal de Wijk 
7-9 juni CVI Krumke (GER) 
15 & 16 juni Nationaal Voltige Weekend 

Zie voor een volledig overzicht en contact informatie www.voltige.nl/activiteiten.html 
 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 20 maart vond de algemene ledenvergadering plaats. Woensdag 20 maart jl waren 
26 leden naar het KNHS Centrum gekomen voor een vlotte en positieve ledenvergadering.  
1) Mw. Mafait  was aftredend en niet herkiesbaar, het bestuur droeg mw. de Wolff voor. Er 

hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Alle leden stemden voor toetreding tot het bestuur 
door Mw. de Wolff.  

2) Dit jaar konden alle verenigingen een filmpje op facebook plaatsen, waarin ze hun 2012 
weergaven. Vijf verenigingen deden mee en het filmpje van FNRS Stal de Wijk kreeg veruit de 
meeste stemmen. Trainster Petra Huizing nam de prijs in ontvangst. 

3) Mw. Boelsma kreeg door dhr. Loffeld de zilveren KNHS speld opgespeld voor haar jarenlange 

inzet voor de voltigesport op alle niveaus. Heddy is momenteel internationaal jurylid en actief 
lid van het voltige forum. 

4) Het jaarwerkplan is besproken en de regiotrainingen zullen worden uitgebreid met andere 
activiteiten zoals paardtrainingen. Dit kan ook starten in de regio’s waar nu (nog) geen 
turntrainingen gestart zijn. Voor de regio’s west en midden zijn we nog op zoek naar 
coördinatoren! 

5) Stichting CVI Ermelo is door de verbouwing op het KNHS Centrum genoodzaakt om de editie 

2013 op een andere locatie te organiseren, dit is het centrum in Deurne geworden. Mede 
hierdoor zijn de organisatiekosten dit jaar hoger. De organisatie heeft een sponsor verzoek van 
€2000,- ingediend. Na enige discussie wordt het voorstel van €1000,- sponsoring en €1000,- 
medegarantstelling (onder protest van het bestuur) ter stemming gebracht. Een meerderheid 

van de aanwezigen stemt in met dit voorstel.  
De volgende ledenvergadering is op 19 maart 2014. 
 

 
Voltige instuif 
Bijna 40 solisten verzamelden zich op zondag 24 maart in de turnzaal in Ermelo voor de start van 
een volle en leerzame voltige instuif. De dag werd begonnen met een dans warming-up, gevolgd 
door 4 onderdelen op diverse toestellen onder leiding van Danielle van Waard, Roos Slottje, Koen 
Akkerman & Ronald van Cronenburg. Daarna ging het programma verder op het KNHS Centrum 

met een workshop van lifestylecoach Marl van Toorn. Vervolgens werd er op de ton en grond 
getraind aan technieken voor de kür. De dag werd afgesloten met een uitleg over de beoordeling 
van de samenstelling van een kür door bondscoach Diana van Klaveren. 
 
 
Nationaal Voltige Weekend 

Dit jaar zal het Nationaal Voltige Weekend in een iets kleinere omvang plaats vinden, dit komt door 

de verbouwing van het KNHS Centrum. Alleen de Prins Willem-Alexander hal is beschikbaar. 
Desondanks verwachten wij een mooi weekend te kunnen organiseren. Op zaterdag zijn de 
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teamrubrieken, op zondag de solo’s en duo’s. Ook zijn er dit jaar extra prijzen beschikbaar gesteld 

door Kiela Ruitersport. 
 
Overgangsregeling junioren solo’s 
Op 1 maart 2013 is het nieuwe Wedstrijdreglement Voltige ingegaan. In het nieuwe reglement is 
de klasse Junioren solo opgesplitst in 2 deelklassen, Junioren A en Junioren B. Door de verruiming 
van de leeftijdsgrens voor deze klasse, was het niveauverschil erg groot geworden. Dit wordt nu 
opgevangen door de opsplitsing. 

 
Resultaten van 1 januari 2011 tot 31 december 2012 tellen mee bij de indeling van voltigeurs in de 
klassen Junioren A en Junioren B. In het overzicht via onderstaande link, wordt aangegeven in 
welke klasse de voltigeur dient te starten per 1 maart 2013. 

In de klasse B vallen alle junioren solisten die minder dan acht keer een 6.0 hebben behaald. In de 
klasse A vallen de solisten die minimaal acht keer een 6.0 hebben behaald. Bij vier winstpunten 

mag je naar de volgende klasse promoveren en bij acht winstpunten moet je naar de volgende 
klasse promoveren. Voltigeurs die, volgens het overzicht, vier tot zeven winstpunten hebben 
behaald in de klasse Junioren B mogen kiezen in welke klasse zij gaan starten. Zij kunnen in de 
klasse Junioren B blijven totdat de winstpuntengrens is bereikt, of promoveren naar de klasse 
Junioren A. Een eenmaal gemaakte keuze is bindend. 
Een Junioren solo mag vanaf 14 jaar de overstap naar de klasse Senioren solo A/B/C maken. 
Wanneer een solo voltigeur hiervoor kiest is deze keuze bindend en kan diegene niet terug naar de 

klasse Junioren. Heb je vragen over het overzicht van de junioren solisten dan kun je contact 
opnemen met de afdeling Wedstrijdregistratie:  wr@knhs.nl 
Kijk op deze link voor het overzicht van alle junioren solisten: 
http://knhs.nl/news.asp?pCatID=161&CatID=222&ID=25850&style=1&zoomstyle=11&men=05&p
pCatID=222 
 

 

Nieuwe rekensheets 
Door enkele veranderingen in het reglement zijn de rekensheets voor de klasse E 4-tallen en het 
basispaardrijden aangepast. De nieuwe rekensheets zijn te vinden op www.voltige.nl. 
 
 
Indoor Brabant 

Dankzij de inspanningen en contacten van voltigevereniging de Wittegheit was de discipline voltige 
dit jaar ruimschoots vertegenwoordigd op Indoor Brabant. Op alle dagen werden door diverse 
leden van De Wittegheit demonstraties verzorgd en in het strodorp was een prachtige stand 
ingericht. Hier konden kinderen voltigeren op de mechanische voltigeton Cees. 
 
 
Wereldbeker finale 

Een geweldige serie wereldbekerwedstrijden voltige kende van 14-17 maart zijn ontknoping met 

een finale in het Duitse Braunsschweig. Voor Nederland wisten twee Nederlandse solisten zich te 
plaatsen; bij de dames Carola Sneekes en bij de heren Koen Akkerman. 
Voor beide voltigeurs was deelname aan de finale de kroon op een fantastisch seizoen: Waarin 
Carola als eerste Nederlandse voltigeur de wereldbeker in Parijs wist te winnen. En Koen als eerste 
Nederlandse heer een podium plaats behaalde tijdens de wereldbeker wedstrijd in Bordeaux. 
In deze finale stonden de beste voltigeurs van het wereldbeker seizoen aan de start. In een 

wedstrijd over twee ronden werd gestreden om de titel. Bij de dames ging de eindoverwinning naar 
Anna Cavallaro uit Italië (8,972). Nicolas Andreani uit Frankrijk (8,829) wist bij de heren de titel in 
de wacht te slepen. 
Zowel Carola als Koen lieten in beide rondes zien dat ze een plaats in deze finale waard zijn. Koen 
startte net als in Bordeaux op het ervaren Zwitserse paard Luk en wist de goede vorm van 
Bordeaux vast te houden. Koen scoorde overall een 7,877 (7e). 

Carola startte op Nolan, het paard waarmee ze ook de wedstrijd in Parijs wist te  winnen. Samen 
behaalden ze een eindscore van 8.198 en daarmee de 5e plaats.  
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Federatie Paardrijden Gehandicapten en voltige 

Na afloop van de ALV heeft Diewke Papma een toelichting gegeven over het project Avoltige van de 
FPG en de hierbij ontwikkelde bijscholing. 
Inmiddels is besloten de bijscholing (welke gepland stond voor dit voorjaar) uit te stellen tot na de 
zomer wegens te weinig deelname. 
 
 
CVI Deurne 

Van 26 t/m 28 april  zal het CVI 2013 plaatsvinden op het NHB Deurne. De voorbereidingen zijn in 
volle gang, de inschrijvingen zijn binnen en het beloofd weer een spannende wedstrijd te worden! 
 
Om ook dit CVI weer tot een succes te maken is de organisatie nog hard op zoek naar financiële 

sponsoren. Heeft u tips of wilt u het CVI steunen mail dan naar info@cviermelo.nl. 
 

Verder zijn we nog hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. die mee willen helpen ook deze 
editie van het CVI weer goed te laten verlopen. We zoeken nog schrijvers, protocolrunners en 
stalcontroleurs. Wil je komen helpen, mail naar info@cviermelo.nl 
 Alleen met jullie hulp kunnen we er met elkaar weer een mooi CVI van maken!!! 
 
 
Voltigekamp VV de Wittegheit 

Deze zomer een week op voltigekamp? Dat kan bij Voltigevereniging de Wittegheit! 
Dit jaar hebben wij 3 weken voltigekamp (Week 1; 15-7  t/m 20-7-13, week 2; 5-8 t/m 10-8-13 & 
week 3; 12-8 t/m 17-8-13). 
Iedereen kan meedoen, van beginner tot gevorderd. Naast de voltigetrainingen zijn er ook andere 
activiteiten als een spooktocht en bonte avond. Je hoeft geen eigen paard mee te brengen. 
De kosten bedragen € 225,-. Info leo.rooijmans@kpnplanet.nl of tel. 06-41714462 / 06-45061149. 
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