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Nieuwsbrief juni 2013 
 
Adreswijziging 
V.V. Nienoord: nieuw e-mail adres: weros@online.nl. 
De volledige adressenlijst is te vinden op www.voltige.nl > ik wil voltigeren > zoek een vereniging. 
 
 

Agenda 
6 juli   Voltigewedstrijd te Groot Ammers (PSV Hornedamme) 
28 juli   Voltigewedstrijd te Bilthoven ( V.V. Roy Rogers) 
30 juli-4 augustus EK Voltige, te Oostenrijk 
31 augustus  Hippiade voltige te Ermelo 
8 september  Voltigewedstrijd te Blokker (V.V. de Eenhoorn) 

21/22 september Voltigewedstrijd te Odiliapeel ( V.V. de Wittegheit). 

 
 
KNHS VV: Nationaal Voltige Weekend 
In het weekend van 15 & 16 juni vond voor de 3e keer het Nationaal Voltige Weekend plaats, 
ondanks de verbouwingen op het KNHS Centrum stonden veel verenigingen uit heel Nederland aan 
de start. 

Op zaterdag werd er in alle teamrubrieken gevoltigeerd. De hele ochtend streden teams in de 
klasse E om de winst. De 1e plaats bij de E 6/7 tallen was voor Team de Nieuwe Heuvel 2. Bij de 4-
tallen won Team Hornedamme 2. De klasse basispaardrijden stap werd gewonnen door 
Babouschka 2, in galop wonnen de Flevoruiters team 5. 
De klasse D kende 4 deelnemers en werd gewonnen door de Montferlandruiters. In de klasse C was 
VV de Eenhoorn de enige deelnemer. In de klasse B ging de winst naar team de Nieuwe Heuvel.  
Voor het beste team in de ochtend en het team met de beste verplichte oefeningen in het 

middagprogramma waren sponsorprijzen beschikbaar gesteld door Epplejeck.  

De zondag stond geheel in het teken van de solisten (63) en duo’s (8). Een mooi en divers 
deelnemersveld zorgde voor een boeiende wedstrijddag. 
Junioren A: Jesse van As (VV de Molen, Pinero, Doreth Chatwick) 
Junioren B: Annemarchien Leerink (VV de Zonnehoeve, Toscano, Monique Mafait) 
Solo C: Jessica van den Bergh (VV de Molen, Pinero, Doreth Chatwick) 
Solo B: Caston ten Hove (VV de Eemsrakkers, Wise guy, Rian Pierik) 

Solo A: Kevin van Kershaver (VV de Molen, Pinero, Doreth Chatwick) 
Kevin was de enige deelnemer aan de technische test, deze wist hij succesvol te tonen aan de jury 
en behaalde een 6.4. Alle uitslagen staan op www.wedstrijdplatform.nl. 
Extra prijzen voor de best gaande voltige paarden werden beschikbaar gesteld door Kiela 
Ruitersport.   
We willen alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren bedanken voor een mooi en sportief voltige 

weekend! 
 
Forum: Tarieven basispaardrijden 

De tarieven voor basispaardrijden waren met de ingang van het nieuwe discipline reglement niet 
aangepast. Dit is hersteld, met directe ingang gelden de volgende maximale startgelden: 
Basispaardrijden 1 deelnemers = 7 euro, daarna 1 euro extra per deelnemer. 
Bijvoorbeeld een 7 tal = 7 euro + 6 = 13 euro. 

 
Topsport: Nederlandse voltigeurs zijn succesvol op CVI’s 
Op verschillende internationale voltige wedstrijden hebben de Nederlandse voltigeurs goede 
prestaties neer gezet. Voor de meeste voltigeurs was kwalificatie voor het Europees 
Kampioenschap een belangrijk doel tijdens deze wedstrijden.  
Zo wist Caston ten Hove de CVI 2* wedstrijd in eigen land (CVI Deurne) te winnen en was het 
podium geheel oranje in dezelfde klasse bij de dames met goud voor Lianne de Groot. Bij de 

junioren was een mooie 3e plaats voor Jesse van As. 
Koen Akkerman wist in het Boedapest (HUN) de CVI 3* te winnen. In het Duitse Krumke stond een 
groot Nederlands equipe aan de start. Koen behaalde hier een 6e plaats, gevolgd door Dustin 

Wilschut op de 7e plaats. Bij de senioren dames was Carola Sneekes met een 6e plaats de beste 
Nederlandse. 
CVI Frenstat (CZ) werd gewonnen door Carola Sneekes, in de Pas-de-deux 2* was het goud voor 

Esther en Carola. 
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Topsport: EK Voltige 
Oostenrijk is dit jaar het gastland voor de Europese Kampioenschappen Voltige voor junioren en 
senioren. Van 30 juli t/m 4 augustus zullen de beste voltigeurs van Europa strijden om de titels. 

Bondscoach Diana van Klaveren heeft de voltigeurs voorgedragen voor deelname, het KNHS 
bestuur zal de komende weken beslissen welke voltigeurs deel zullen nemen namens Nederland. 
Senioren: Carola Sneekes, Esther Sneekes & Claire de Ridder. 
Junioren: Jesse van As, en mogelijk Sofie van der Laan (start 13-14 juli in Schotland en kan daar 
haar EK kwalificatiepunt nog behalen). 
Kijk voor alle info over het EK op www.vaulting2013.com 

 
 
KNHS: Hippiade 

Zaterdag 31 augustus staat het KNHS Centrum geheel in het teken van de Hippiade, het 
breedtesport kampioenschap van Nederland. Het kampioenschapsreglement is bekend en kan 
gevonden worden via: 
https://www.knhs.nl/kenniscentrum/reglementen/kampioenschapsreglement/ 

Nieuw is dat de senioren solisten in de klasse A ook een technische test tonen. Het 
vraagprogramma wordt binnenkort gepubliceerd. 
De procedure voor de stallen zal hetzelfde zijn als afgelopen jaren. Kom je niet in aanmerking voor 
een stal op het KNHS terrein, kijk dan op de onderstaande link voor stallen in de buurt: 
https://www.knhs.nl/paard-en-sport/knhs-hippiade-2013/stalling-en-overnachting/ 
 
 

 
CVI Deurne 2013 bedankt KNHS VV en alle vrijwilligers & officials! 
 

Van 26 april tot en met 28 april 2012 stond het NHB Centrum Deurne geheel in 
het teken van de Internationale voltigesport. 309 deelnemers uit 13 verschillende 
landen hebben dit jaar  deelgenomen aan het CVI in Nederland. Met een sterk 

deelnemers veld, mooie competities en veel podiumplaatsen voor de Nederlandse 
deelnemers spreken wij weer van een mooi voltige evenement! 
 
Van diverse deelnemers hebben wij de complimenten ontvangen over de goede 
organisatie en prettige sfeer van het CVI. Op een nieuwe locatie is het gelukt om 
er, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en officials, maar ook dankzij de 
bijdrage en garantstelling van de KNHS VV weer een fantastisch CVI van te 

maken!  
 
Wij als organisatie zijn alle vrijwilligers en officials zeer dankbaar voor jullie inzet en enthousiasme 
zowel in de voorbereidingen als tijdens het CVI zelf. Hierdoor is gelukt er weer een mooie wedstrijd 
van te maken! Daarnaast is de organisatie dankbaar voor het vertrouwen van de KNHS VV in de 

organisatie van het CVI en de ondersteuning die zij dit jaar weer heeft geboden. Mede daardoor 
hebben we met elkaar de voltigesport zowel in Nederland maar ook internationaal weer goed op de 

kaart weten te zetten en de Nederlandse voltigeurs een mooie startmogelijkheid geboden.  
 
Namens de organisatie van het CVI, 
Elske Hoving & Jos Slottje 
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