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Nieuwsbrief februari 2014 
 
 
Nieuwe FNRS voltige groep 
We begroeten een nieuwe FNRS voltigegroep, Manege Voorst! Zij zijn van plan dit jaar aan 
wedstrijden deel te gaan nemen! 

Contact gegevens: Maaike Langelaan, tel: 0575-501572 (voltige.manegevoorst@gmail.com) 
website: www.manege-voorst.nl 
 
Adreswijzigingen 
PSV de Hondsrug wijziging secretariaat: Gerdien Oldenhuis (vvdehondsrug@gmail.com) 

VV de Woudruiters wijziging secretariaat: Marjanka Lever (pr@woudruiters.nl) 
VV de Kasteelruiters wijziging secretariaat: Kors vd Torren (korsvandertorren@gmail.com) 

Kijk voor een hele nieuwe adressenlijst op www.voltige.nl > ik wil voltigeren 

 
Agenda 
16 maart  Voltigewedstrijd te Bunschoten 
19 maart  ALV KNHS Voltigevereniging te Ermelo 
23 maart  Voltige instuif te Ermelo 

29 & 30 maart  Voltigewedstrijd te Lisse 
13 april   Voltigewedstrijd te Wijchen 
2-4 mei   CVI te Ermelo 
10 mei   Voltigewedstrijd te Bronneger 
 
Wijziging in de wedstrijdkalender: de wedstrijd georganiseerd door VV de Wassenaarse Manege is 

verzet naar 22 juni! 

 
 
ALV 
Woensdag 19  maart a.s. vindt de algemene ledenvergadering van de KNHS Voltige vereniging 
plaats. Alle leden zijn van harte welkom en hebben inmiddels de agenda ontvangen. 
Op de agenda staan o.a. het beleidsplan, opleidingen en de bestuursverkiezing, Manon 

Swanenburg en José Oost zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Michiel Zelvelder 
en Lieneke Jongenburger voor.  
 
Na afloop van de ALV zal Mathijs Theelen, dierenarts verbonden aan de faculteit diergeneeskunde 
in Utrecht een lezing verzorgen over ziektes bij paarden (met name rhinopneumonie en West Nile 
fever). Matthijs is afgestudeerd in 2007, en is daarna twee jaar werkzaam geweest bij Lingehoeve 
Diergeneeskunde in Lienden als allround paardenarts. In 2009 is hij begonnen op de faculteit als 

'Specialist in Opleiding Inwendige Ziekten van het Paard' (= zijn huidige functie). In 2014 zal hij 
zijn laatste examen afleggen om Europees gediplomeerd specialist te worden. 

 
 
Voorjaarsinstuif 
Op zondag 23 maart 2014 wordt er weer een voltige instuif georganiseerd door de KNHS VV. Dit 

keer zal hij georganiseerd worden voor teams basispaardrijden t/m klasse D. In de ochtend zullen 
wij een programma hebben in de gymzaal te Ermelo. Dit zal in teken staan van coördinatie, 
ritmegevoel en turnen. In de middag is er een programma op het KNHS centrum in Ermelo, hier 
hebben we de onderdelen: tontraining, grondoefeningen, paardtraining en “vraag het de jury”. De 
dag zal beginnen om 10.00 en zal rond 17.00 eindigen. 
Alle secretariaten hebben de uitnodiging en het inschrijfformulier ontvangen. 
Belangstellenden om vanaf de zijlijn mee te luisteren zijn de gehele dag van harte welkom. 

 
 
Regio trainingen 

Het lukt niet om de regiotrainingen voor het turnen of paard training op te starten. Het bestuur 
heeft daarom besloten om extra landelijke trainingsdagen te organiseren.  
Houdt hiervoor voltige.nl in de gaten! 
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Kwalificatie eisen deelname internationale wedstrijden 
Om deel te mogen nemen aan internationale voltigewedstrijden zijn door de technische commissie 
eisen gesteld aan het niveau van de voltigeurs en paarden. Deze eisen zullen binnenkort in de  
Forum nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 

 
 
Teamkleding Nederland 
Afgelopen periode hebben alle geïnteresseerden de gelegenheid gehad om de kleding te passen en 
te bestellen. Hiervan is in grote getale gebruik gemaakt! 
De kleding is momenteel in bestelling en zal naar verwachting medio april beschikbaar zijn.  Deze 
kleding zal door alle deelnemers aan internationale wedstrijden gedragen worden en daarmee 

vormen we een mooi geheel als Nederlandse equipe op evenementen! 

 
 
Kaderweekend met Lasse Kristensen en Rikke Laumann 
Half januari hebben de kaderleden voltige en de perspectieven groep training gehad van de Deense 
toptrainer Lasse Kristensen. Lasse is een zeer ervaren trainer en heeft meerdere paarden en 

voltigeurs naar de wereldtop begeleid. 
Allereerst werden de voltige paarden aan de longe getraind, later op de dag werd er gewerkt aan 
het gaan van het paard tijdens de voltige. Hierbij kregen zowel longeurs als voltigeurs duidelijke 
aanwijzingen. Tot slot kregen alle voltigeurs ook voltige training van regerend Europees Kampioene 
Rikke Laumann. 
Het was voor alle deelnemers een leerzaam en inspirerend weekend, waarna iedereen met nieuwe 
trainingsdoelen huiswaarts keerde. 

 
 
Jumping Amsterdam 

Zondagochtend 26 januari liet de Nederlandse voltige top het enthousiaste publiek van de Novotel 
Jumpertjes kinderochtend zien hoe mooi de voltigesport is. Ademloos volgden zij de verrichtingen 
van de zes solisten en twee teams die met elkaar de strijd aan gingen in een kürwedstrijd. 
 

Wereldbeker finaliste Esther Sneekes toonde met haar paard Nolan een zeer goede en 
overtuigende kür en verzekerde zich daarmee met de 1e plaats bij de solisten, de 2e plaats was 
voor junior Casey van der Ven op Wiseguy. Ook de 3e plaats ging naar een junior, Jesse van As 
met Duke Miracle. 
De teams van voltigeverenigingen Roy Rogers en de Nieuwe Heuvel wisten het publiek te verbazen 
met hun küren. Oefeningen met 2 of 3 voltigeurs op het paard werden getoond evenals 

spectaculaire afsprongen.  
Team Roy Rogers wist dit het beste te doen en won met hun kür getiteld “have a nice flight”  de 
wedstrijd. Zij voltigeerden met C.S.I. gelongeerd door Heiko Breilman. 
Team de Nieuwe Heuvel was in de uitvoering iets onzeker en moest daardoor de winst aan Roy 

Rogers laten. Hun paard Formaat werd door jury geroemd om zijn galop. 
 
 

 
Wereldbeker: Podium plaats voor Esther Sneekes in wereldbekerfinale! 
Esther Sneekes behaalt voor Nederland een historische podium plaats in de wereldbeker finale in 
Bordeaux. 
Voor Nederland wist Esther Sneekes zich als enige Nederlandse voltigeur te plaatsen voor de finale. 
Hierin behaalde ze samen met longeur Carola Sneekes en haar paard Nolan een mooie 3e plaats! 
Gistermiddag legde Esther in de eerste ronde, met een zeer goede en stabiele kür, de basis voor 

dit unieke resultaat. In de tweede ronde vandaag wist ze de 3e plaats met succes te verdedigen 
met opnieuw een goede uitvoering. 
Haar nieuwe kür met het thema Knight Templars werd door de juryleden goed ontvangen. "Ik heb 
lekker gevoltigeerd en ik heb mooie punten gekregen voor mijn kür". 
Esther voltigeerde op Nolan, niet met moeder Marjo aan de longe, maar zus Carola. Marjo heeft 

begin januari haar ribben gekneusd en is nog niet voldoende hersteld. "Gelukkig longeert Carola 

mij ook regelmatig tijdens trainingen en we hebben samen met Jumping Amsterdam een goede 
generale gehad". 
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Anna Cavalaro uit Italië prolongeerde haar titel, met opnieuw een zeer muzikale kür en na genoeg 
foutloze uitvoering. Tweede werd de Zwitserse Simone Jaiser. 
In de heren finale ging de strijd zoals vooraf verwacht tussen de Franse voltigeurs Nicolas Andreani 
en Jacques Ferrari. De kür met het thema Einstein van Nicolas werd door de juryleden het beste 

gewaardeerd, waardoor ook hij zijn titel wist te prolongeren. Jacques Ferrari werd 2e en Lukas 
Hepler (SUI) 3e. 
Een primeur dit jaar in de wereldbeker is de pas-de-deux. De finale werd gewonnen door het 
Oostenrijkse duo Jasmin Lindner en Lukas Wacha. Jasmin en Lukas voltigeren op het Nederlandse 
paard KCM Vaultinghorses Bram met longeur Maurits de Vries. 
Kijk voor alle resultaten op www.jumping-bordeaux.com en fei.org 
 

 

CVI Ermelo 2014 - zet 2 t/m 4 mei vast in je agenda! 
Van 2 t/m 4 mei zal de nieuwe evenementenhal van het KNHS centrum in Ermelo geheel in het 
teken staan van de voltigesport. 3 dagen lang  zullen voltigeurs, zowel junioren als senioren, op 
Internationaal niveau met elkaar de strijd aan gaan in de CVI1* / CVI2* / CVI3* / CVIJ1* / CVIJ2* 
competities.  

 
De nieuwe evenementenhal biedt maar liefst ruimte voor 600 enthousiaste supporters! 
Zet de datum van CVI Ermelo 2014 dus vast in je agenda en kom de deelnemers aanmoedigen 
tijdens dit mooie evenement! 
Meer informatie over het CVI Ermelo en het programma vindt je op www.cviermelo.nl 


