
   

 
 

 
 

 
KNHS VV www.voltige.nl knhsvv@voltige.nl 

Nieuwsbrief december 2013 
 
Adreswijziging 

VV de Zonnehoeve, nieuw e-mail adres: vvzonnehoeve@gmail.com 

VV de Nieuwe Heuvel, nieuw e-mail adres: sandravoltige@gmail.com 

 

 
Agenda 
21 december  Voltige actie V.V. Den Helder 3FM Serious Request 
11 & 12 januari  Kadertrainingsweekend te Lisse (zie verderop in de nieuwsbrief) 
16 t/m 19 januari Wereldbeker Leipzig (GER) 

26 januari  Jumping Amsterdam 
7 t/m 9 februari Wereldbeker finale Bordeaux (FRA) 

16 maart  Voltigewedstrijd te Bunschoten 
19 maart  ALV KNHS Voltigevereniging te Ermelo 
23 maart  Voltige instuif te Ermelo 
29 & 30 maart  Voltigewedstrijd te Lisse 
 
 
Wedstrijdkalender 2014 

De wedstrijdkalender voor 2014 is vastgesteld en kun je vinden op voltige.nl > Nieuws> 
activiteitenpagina. 
Op een aantal wedstrijden zal de technische test uitgeschreven worden, zodat alle voltigeurs de 
kans hebben hiermee ervaring op te doen en voor de senior A-solisten om zich te kwalificeren voor 
de Hippiade. 
 

 

Najaarsinstuif 
Op zondag 20 november stond de voltige-instuif volledig in het teken van de training van het  
paard. Tijdens deze dag werd duidelijk dat er best nog een hoop factoren een rol spelen bij het 
trainen van je paard. 
In de ochtend was het woord aan bondscoach Diana van Klaveren. Zij verzorgde twee presentaties. 
De eerste presentatie ging over de punten waar een jury naar kijkt op een wedstrijd waar het gaat 

om het paard. De tweede presentatie ging over de africhting van het voltigepaard. Bij de africhting 
zijn geduld en regelmaat van belang. Liever een paar keer per week kort, dan een keer in de week 
langer. Je werkt vanuit rust en vertrouwen met passend materiaal en het paard moet het leuk 
vinden., forceer niets. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar zorg er in ieder geval 
voor dat je een systeem hebt.  
Na de lunch was het woord aan Wim Bonhof. Hij begon met een clinic waarbij vier ruiters een 
voltigepaard onder het zadel hadden. Daarna was er een clinic waarbij vier paarden gelongeerd 

werden.  
De dag werd afgesloten met een presentatie door Machteld van Dierendonck.  Zij begon haar 
verhaal met algemene kennis over het gedrag van het paard. Wanneer we wat meer weten over 
het natuurlijk gedrag van het paard, kunnen we het paard ook beter begrijpen. Er was aandacht 
voor het voeren van het paard, maar ook waarom het transport voor problemen kan zorgen. 
 
 

Voorjaarsinstuif 
De voorjaarsinstuif staat gepland op zondag 23 maart 2014. Dit wordt een instuif voor teams 
klasse basis t/m D. Begin 2014 zal de uitnodiging en het programma verstuurd worden. 
 
 
Regio trainingen 

Voor de regio trainingen zijn wij benieuwd naar de wensen vanuit de voltigeurs/longeurs. Vorige 
nieuwsbrief heeft er een oproep ingestaan, echter is hier weinig reactie opgekomen. Graag willen 
wij weten wat de wensen zijn m.b.t.: 

 Soort training: trainingen onder het zadel / longetraining 
 Wat: specifieke onderdelen/problemen 
 Waar: in welke regio de training plaats moet vinden ( een straal van … km) 
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 Wie: opties voor trainers 

Mocht je interesse hebben in de regio trainingen, vragen wij je het bovenstaande te mailen naar 
Nienke (nienkedewolff@live.nl) mocht er te weinig reactie komen, gaan wij er van uit dat er te 
weinig behoefte aan is om dit te organiseren. 
 
 
Opleidingen 
Voor de voltigeopleiding wordt een forum/opleidingscommissie samengesteld, hiervoor zijn al 

aanmeldingen binnengekomen. 
Voordat deze commissie aan de slag gaat vindt er in januari overleg plaats tussen de KNHS, Voltige 
forum en technische commissie. Hierbij zullen afspraken gemaakt worden over de huidige opzet en 

de mogelijkheden voor het verder invullen van de voltigeopleiding.  
 
 

Topsportcommissie 
Voorzitter Inga Wolffram is op 23 november bevallen van een zoon, Olivier. Moeder en kind maken 
het goed. Wij feliciteren Inga en haar partner met de geboorte van hun zoon! 
 
 
Teamkleding Nederland 

In 2014 ligt het in de bedoeling dat de 
voltigeurs/longeurs die op CVI's starten duidelijk als 
Nederland herkenbaar zijn. Hiervoor is een 
kledingpakket samen gesteld dat bestaat uit een 
trainingspak, 2 polo’s en een sporttas. 
Kaderleden en perspectieven krijgen deze set vanuit 
de KNHS. Alle voltigeurs (en longeurs) die wel CVI’s 

starten maar momenteel niet in het kader opgenomen 
zijn, kunnen de set éénmalig met grote korting 
aanschaffen €65,- . Mocht je als voltigeur/longeur een 
set willen bestellen, mail je bestelling dan voor 1 
januari naar m.mafait@icloud.com.  
De set is altijd later te bestellen maar zal dan €125,- 
excl. btw gaan kosten. 

 
 
Kaderweekend met Lasse Kristensen en Rikke Laumann 
In het weekend van 11 en 12 januari krijgen alle kaderleden en leden van de perspectievengroep 
training van Lasse Kristensen en Rikke Laumann.  
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken. De trainingen vinden beide dagen 

plaats op het Ruitersportcentrum te Lisse. 
Globaal zal het programma er als volgt uit zien: ochtend longeren en ton, in de middag voltigeren 

en paardtraining tijdens de voltige. 
 
 
Jumping Amsterdam 
Op zondagochtend 26 januari strijden 6 solisten en 2 teams om de eer in een kürwedstrijd tijdens 

Jumping Amsterdam. Voor de voltigeurs en paarden is dit een mooie gelegenheid om ervaring op 
te doen op een dergelijk evenement. 
De teams van Roy Rogers en de Nieuwe Heuvel zullen in de ring verschijnen, hun teamkür wordt 
volgens de FEI reglementen beoordeelt worden. 
De solisten zijn Koen Akkerman, Kevin van Kershaver, Casey van der Ven, Jesse van As, Cindy 
Sneekes & Esther Sneekes. Ook zij zullen hun kür aan het publiek en de juryleden tonen.  
Zij kunnen hierbij natuurlijk alle aanmoedigingen gebruiken, dus koop snel je kaartje voor 

Jumping! 
Kijk voor alle informatie op www.jumpingamsterdam.nl 
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Wereldbeker 

De eerste wereldbekerwedstrijden hebben plaats gevonden. Koen Akkerman en Kevin van 
Kershaver trapte het seizoen af in Munchen. Helaas was hun paard Saturnus in de eerste ronde erg 
gespannen en behaalden ze daardoor een lage klassering. 
In Parijs stond Koen opnieuw aan de start, in de eerste ronde ging het redelijk goed met Zyggo, 
die zijn wereldbeker debuut maakte. In de 2e ronde ging het minder goed en eindigde Koen op de 
laatste plaats bij de heren. Roxanne Ruigrok en Cindy Sneekes debuteerden ook in Parijs en 
werden resp. 6e en 7e. Zus Esther had afgelopen jaar al met een wildcard aan wereldbekers mee 

mogen doen en werd in Parijs de beste Nederlandse met een 6e plaats over beide rondes.  
Voor de finale in Bordeaux begin februari is nog een plaatsingsmogelijkheid op de wereldbeker 
wedstrijd in Leipzig. Half januari zullen Roxanne, Cindy, Esther en Koen hier aan de start 
verschijnen. 

Kijk voor alle informatie op de website van de FEI. 
 

 
CVI 2014 
Komend seizoen zal het CVI weer terugkeren op de vertrouwde stek: het 
Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De organisatie is alweer in volle gang 
en streeft er naar om weer een prachtig evenement in een mooie ambiance te 
laten plaatsen vinden. 
Het CVI Ermelo zal plaats vinden van 2 t/m 4 mei 2014. 

www.cviermelo.nl 
 
 
 
Voltigevereniging Den Helder in actie voor 3FM Serious Request 
Op zaterdag 21 december komt Voltigevereniging Den Helder in actie voor Serious Request. Dit is 

een landelijke actie, opgezet door radiostation 3FM, om geld in te zamelen voor een goed doel. Elk 

jaar is er een ander doel, en dit jaar is het voorkomen van kindersterfte door diarree. Nu willen we 
natuurlijk zoveel mogelijk geld inzamelen, en daarom willen we alle voltigeurs van Nederland 
uitnodigen om op zaterdag 21 december een uurtje te komen trainen. Je betaald €75,- voor een 
uur les van Cindy Sneekes, Esther Sneekes, Marjo Sneekes, Rianne Sneevliet of Carola Sneekes. 
De prijs is per uur, dus als je met je hele team komt betaald je team samen het 'inschrijfgeld'. De 
opbrengst is geheel voor Serious Request, manege Noot sponsort de bakhuur!  Wil je meedoen en 

de actie steunen door te komen trainen?Stuur even een berichtje naar 
voltigedenhelder@hotmail.com, en vermeld daarin van wie je les wilt hebben, met hoeveel 
personen je komt, of je een paard meebrengt en wat je wilt trainen.  

 

 

Het bestuur van de 

KNHS Voltigevereniging 

wenst u fijne feestdagen! 

http://www.voltige.nl/
http://www.cviermelo.nl/
https://www.facebook.com/groups/413830498675987/
https://www.facebook.com/cindy.sneekes
https://www.facebook.com/esther.sneekes.1
https://www.facebook.com/marjo.sneekes
https://www.facebook.com/rianne.sneevliet

