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Nieuwsbrief september 2013 
 
Adreswijziging 

VV de Eemsrakkers: nieuw contactpersoon Fleur Medema,  e-mail adres fleurjulia@hotmail.com 

VV de Opsprong: nieuw adres Heesterseweg 30, 5386 KT te Geffen 

FNRS Heechsan: nieuw contactpersoon Joan Boerma, e-mail adres boerm370@planet.nl 
 
 

Agenda 
6 oktober  Voltigewedstrijd te Cornwerd, V.V. de Waardruiters 
13 oktober  Voltigewedstrijd te Lunteren, V.V. de Nieuwe Heuvel 

20 oktober  Voltige instuif te Ermelo, KNHS Voltigevereniging 
26 oktober  Voltigewedstrijd te Dronten, V.V. de Flevoruiters 
31 okt - 3 nov  Wereldbeker voltige te Munchen (GER) 
3 november  Voltigewedstrijd te Geffen, V.V. de Opsprong 

10 november  Voltigewedstrijd te Nieuwe Wetering, V.V. Baboeschka 
13 - 17 nov  Wereldbeker voltige te Stuttgart (GER) 
29 - 30 nov Wereldbeker & Masterclass voltige te Parijs (FRA) 
5 - 8 dec Wereldbeker & CVI 1* te Salzburg (AUT) 
 
 
Wedstrijdkalender 2014 

Een verzoek aan alle wedstrijdorganisaties om hun gewenste wedstrijddatum voor 2014 door te 
geven aan het secretariaat zodat de wedstrijdkalender samengesteld kan worden 
(knhsvv@voltige.nl). 
 

 
Voltigeforum: Resultatenkaarten komen te vervallen per 1 oktober 2013 

Het afgelopen jaar is de KNHS gestart met het vermelden van alle standen via hun website. Dit is 
mogelijk geworden door de digitalisering van de wedstrijduitslagen. Als gevolg hiervan dragen de 
resultatenkaarten weinig meer bij aan de punten registratie. Daarom is door het Voltigeforum 
besloten dat per 1 oktober 2013 de resultatenkaarten komen te vervallen.  
Na iedere wedstrijd stuurt de wedstrijdorganisatie de resultaten naar de KNHS, zij verwerken de 
resultaten in het standen overzicht, welke terug te vinden is op de KNHS website: 
https://www.knhs.nl/kenniscentrum/deelname-aan-wedstrijden/deelname-aan-voltige-

wedstrijden/voltige-standen/ 
 
 
Najaarsinstuif 
De voltige-instuif op zondag 20 oktober aanstaande staat geheel in het teken van het paard, een 
uitermate belangrijke factor in onze sport. Locatie is het KNHS Centrum in Ermelo. 

Wim Bonhof zal deze dag twee clinics verzorgen over de training van het voltigepaard; een clinic 

longeren waarvoor zich vier deelnemers met een paard kunnen inschrijven en er is een clinic 
waarbij de paarden onder het zadel worden getraind, hier zijn drie plaatsen beschikbaar. In de 
clinics zal in het bijzonder ingegaan worden op het activeren van de achterhand van het paard; hoe 
pak je dat mee in je training? 
Verder zal bondscoach Diana van Klaveren een clinic verzorgen over het involtigeren van een 
paard; waar moet je opletten, welke valkuilen zijn er, etc. Ook zal Diana een presentatie geven 
over hoe de jurybeoordeling van het paardencijfer precies tot stand komt. Kortom, er staan erg 

interessante clinics op het programma, dus zorg dat je deze dag niet hoeft te missen! 
De uitnodiging voor de instuif volgt deze week! 
 
 
Regio trainingen 
De regio trainingen zijn een aantal jaar geleden opgestart om de voltigeverenigingen te 

ondersteunen om de basisvaardigheden van hun voltigeurs, via turntrainingen te vergroten. In de 

praktijk bleek dit plan lastig te realiseren en is alleen regio Noord van start gegaan.  
Na een evaluatie hebben we besloten om de turntrainingen niet meer via de regio’s te organiseren, 
maar een aantal keer per jaar op wisselende locaties een turn instuif uit te schrijven. Hier kunnen  
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alle geïnteresseerde voltigeurs uit heel Nederland aan deelnemen. Binnenkort volgt de uitnodiging 

voor de eerste. 
Daarnaast hebben we vanuit de leden de vraag gekregen om op regionaal niveau trainingen voor 
de paarden te organiseren. Bestuurslid Nienke de Wolff zal hiervoor een plan maken en het streven 
is z.s.m. van start te kunnen gaan. Heb je interesse om aan deze trainingen mee te doen of ideeën 
voor de invulling van deze trainingen dan kun je contact opnemen met Nienke 
(nienkedewolff@live.nl). 
 

 
Opleidingen 
In twee avonden verzorgd door bondscoach Diana van Klaveren en jurylid José Oost heeft een 
uitgebreide bijscholing plaats gevonden voor alle niveau 3 voltige instructeurs. Deze stond in het 

teken van de techniek van de verplichte oefeningen. Dit najaar zullen regionaal 4 bijscholingen 
georganiseerd worden voor de niveau 2 instructeurs. Hierin zal kort de techniek van de verplichte 

oefeningen in theorie aanbod komen en daarna ligt de nadruk op de praktijk in de trainingen. Alle 
instructeurs ontvangen een uitnodiging van de KNHS afdeling Opleidingen. 
 
De KNHS heeft de opleidingsstructuur volledig herzien, hierover heeft al eerder informatie gestaan 
in een nieuwsbrief en Paard&Sport. Voor de voltige is de opleiding uitgeschreven, maar er bestaat 
nog veel onduidelijkheid over inhoud, toelating en kosten. Het KNHS VV bestuur is hierover in 
gesprek met afdeling opleidingen . 

 
 
EK Voltige: Historische finale plaats voor Claire de Ridder 
Op het EK in het Oostenrijkse Erbreichsdorf namen 5 Nederlandse dames deel; Jesse van As en 
Sofie van der Laan bij de junioren, Esther Sneekes, Carola Sneekes en Claire de Ridder bij de 
senioren. 

In de zinderende hitte lieten de dames in de 1e ronde goede oefeningen zien, voor Jesse en Sofie 

was dit net niet voldoende om een finale plaats in de wacht te slepen. Esther Sneekes voltigeerde 
een goede eerste ronde en werd 20e. Zus Carola stond na de verplichte oefeningen op een 8e 
plaats, in de kür werd ze door een val ver terug geworpen in het klassement en bleek een 
finaleplaats buiten bereik. 
Claire de Ridder wist als eerste Nederlandse bij de senioren dames in 19 jaar wel de finale te 
behalen! Claire koos dit jaar om samen te gaan werken met de zeer ervaren Franse longeur Marina 

Joosten-Dupon en dat werpt zijn vruchten af. 
De blijdschap sloeg echter vlak voor de afsluitende kür om in enorme teleurstelling, tijdens de 
warming-up zorgt een ongelukkige afsprong voor een ernstige enkelblessure met een operatie in 
Oostenrijk tot gevolg. Inmiddels is Claire begonnen met de revalidatie en we wensen haar een 
voorspoedig herstel! 
 
 

Hippiade 

De Hippiade kende dit jaar een primeur, de A solisten toonden naast de verplichte oefeningen en 
kür ook een technische test. Carola Sneekes deeed dit het beste en prolongeerde haar titel. Het 
podium werd gecomplementeerd met zus Esther Sneekes op de 2e plaats en Kevin van Kershaver 
op de 3e plek. 
In de klasse B wist Caston ten Hove de titel op zijn naam te schrijven, gevolgd door Iris Heijboer 
en Janka Groen. 

EK deelneemster Jesse van As won de junioren rubriek, het zilver was voor Dianne Termeulen en 
brons voor Sofie van der Laan. 
 
In de klasse D en C deden te weinig teams mee om een kampioenschap te houden. De inzet van de 
deelnemende team werd daar niet door beïnvloed en de voltigeurs gingen de onderlinge strijd aan. 
De klasse D werd gewonnen door VV Top. De winst in de klasse C ging naar De Wittegheit 4. 

 
De hoogste klasse bij de teams kende 4 deelnemers die met hun spectaculaire kuren het 
programma van deze Hippiade mochten afsluiten. Team de Wittegheit deed dit als beste en werd 

kampioen, 2e Team Roy Rogers en 3e De Nieuwe Heuvel. 
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Wereldbeker: Koen Akkerman & Carola Sneekes in de top 10 FEI Ranking! 

Gedurende het afgelopen internationale wedstrijdseizoen konden de solisten en duo’s punten 
verzamelen voor de FEI Ranking. Op basis van deze ranking vinden de uitnodigingen voor de 
wereldbekersplaats. 
Carola Sneekes heeft met haar resultaten een 3e plaats behaald in deze ranking en staat hiermee 
voor het 2 jaar op rij in de top 10! Ook Koen Akkerman, met een 6e plaats staat in de top van het 
klassement bij de heren. 
Net buiten de top 10 staan bij de dames Esther Sneekes (12e), Roxanne Ruigrok (13e), Cindy 

Sneekes (14e) en Claire De Ridder (16e). 
Bij de heren staan Dustin Wilschut (14e) en Kevin van Kershaver  (19e) ook binnen de top 20! 
Kijk voor alle rankings en informatie over de wereldbeker op http://fei.org/fei/disc/vaulting/results-
rankings. 

 
 

Oproep INSTRUCTEURS gezocht!! 
Door een aantal veranderingen binnen onze vereniging zijn wij op zoek naar één of meer 
instructeurs voor de voltige. Op dit moment voor een team Basis, team E, een team C/D.  
Ook voor een 3 tal solisten (2x A junioren en 1x C senioren). Er ligt hier een super leuke uitdaging! 
Uiteraard staat er een urenvergoeding en reiskostenvergoeding tegenover. 
Reactie’s graag naar vvzonnehoeve@gmail.com 
Vriendelijke groeten Monique Mafait, VV de Zonnehoeve. 
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