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Nieuwsbrief November 2014 
Agenda 
6 t/m 11 november   CVI München 
9 november    v.v. Babouschka  Nieuwe Wetering 
15 november    v.v. De Wittegheit  Instuif 
16 november    FNRS Manege Voorst  Instuif 
19 t/m 23 november   CVI Stuttgart 
28 en 29 november       CVI Parijs 
29 en 30 november   CVI Robertson 
30 november    Trainingsdag KNHS VV Ermelo 
 
 
Adreswijzigingen 
E-mailadres Zonnehoeve: voltige@zonnehoeve.net 
Secretariaatswijziging PSV Norg: Mevr. R. Bosma, Peesterweg 8, 9335  TD  Zuidvelde 
hj.bosma@12move.nl 
Naamswijziging: Den Helder, afd. Schoorl gaat voortaan verder onder de naam PSV 
Kennemerland. Het adres van het secretariaat blijft hetzelfde, het e-mailadres wordt: psv-
kennemerland@kpnmail.nl 
 
Aanvraagprocedure voltigewedstrijden  

Even ter opfrissing hoe het nu allemaal ook al weer zit…  

 

Wedstrijden moeten voor 1 november van het voorafgaande jaar schriftelijk worden 

aangemeld bij de KNHS VV. De KNHS VV stelt de wedstrijdkalender op en publiceert deze 

in februari (art. 716 Wedstrijdreglement Voltige). Op dat moment staat de 

wedstrijdkalender officieel vast. 

Wanneer je als organisatie vanuit de KNHS VV goedkeuring heeft gekregen over de 

datum, moet je zelf nog het vraagprogramma in te dienen bij de KNHS. 

 

Mocht een wedstrijd onverhoopt niet door kunnen gaan, dan dient de 

wedstrijdorganisatie dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor de geplande 

wedstrijddatum schriftelijk te melden aan de KNHS VV. Bij voorkeur onder opgaaf van 

redenen, welke vertrouwelijk blijven binnen het bestuur van de KNHS VV.  

De wedstrijdorganisatie dient zelf tijdig de juryleden en de reeds ingeschreven 

deelnemers in kennis te stellen van de afgelasting van de wedstrijd.  

De KNHS VV past de wedstrijdkalender aan en communiceert dit naar haar leden. Op 

deze manier blijft de kalender centraal geregeld. Het is niet toegestaan wedstrijden te 

organiseren die niet schriftelijk bij het bestuur van de KNHS VV zijn aangemeld. 

 

 

Graag willen we nog wel even nadrukkelijk vermelden dat het afgelasten, dan wel op het 

laatste moment inlassen van een wedstrijd best veel impact kan hebben. Voltigeurs en 

trainers stellen doorgaans aan het begin van het seizoen een schema op van de 
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wedstrijden waaraan zij willen deelnemen. Wanneer er dan wedstrijden uitvallen, kan dit 

betekenen dat voltigeurs misschien hun kwalificatiepunten voor kampioenschappen of 

internationale wedstrijden niet kunnen halen. Of wanneer een wedstrijd pas later op de 

kalender komt, past deze mogelijk niet meer in de planning, waardoor je als organisatie 

misschien weinig deelname krijgt. 

 

Wanneer je in de organisatie van een wedstrijd tegen problemen aanloopt, kun je je 

altijd wenden tot de KNHS VV voor hulp en advies. En vergeet niet van de mogelijkheid 

gebruik te maken om organisatiesubsidie aan te vragen (zie hiervoor het 

subsidiereglement dat op de ALV van 19 maart 2014 is aangenomen)! 

 

 

Trainingsdag KNHS VV (instuif) 

Omdat de naam van de inmiddels welbekende instuif niet helemaal staat voor wat wij 

precies doen, hebben wij besloten de naam te veranderen in “Trainingsdag KNHS VV”. 

Behalve de naam verandert er niets en kunnen jullie nog steeds een leuk en leerzaam 

programma verwachten.  

 

Op zondag 30 november staat de trainingsdag geheel in het teken van het paard.  

’s Morgens komt Guy Blom (docent opleiding dierfysiotherapie) een presentatie 

verzorgen over fysiotherapie voor paarden. Wanneer haal je een fysiotherapeut bij je 

paard en wat kan hij/zij precies betekenen? Op deze en nog veel meer interessante 

vragen, zal je een antwoord krijgen tijdens deze presentatie.  

In de middag komt Daisy de Groot (trainster van de paarden voor het juniorenkader) een 

clinic verzorgen over specifieke longeertraining voor voltigepaarden. Hierbij zal zij eerst 

uitleg geven over de diverse methoden, hulpteugels en ook het werken met balkjes komt 

aan bod. Daarna zullen er nog enkele paarden voorgesteld worden, waarbij samen met 

het publiek gezocht zal worden naar een trainingsadvies voor het betreffende paard.  

 

Deelname aan deze dag is gratis, maar we zien wel graag even je aanmelding tegemoet, 

zodat we in ieder geval weten hoeveel mensen we deze dag kunnen verwachten. De dag 

is van 10.00u tot 15.00u op het KNHS-centrum in Ermelo. Aanmelden kan door een e-

mail te sturen naar knhsvv@voltige.nl. Doe je dit wel uiterlijk 12 november? 

 

 

Activiteiten van andere verenigingen 

Natuurlijk organiseert niet alleen de KNHS Voltigevereniging leuke activiteiten, ook onze 

lidverenigingen zijn gelukkig heel actief.  

 

v.v. De Wittegheit 

Wat: instuif (niveau vanaf klasse E) 

Waar: Manege De Wittegeheit in Odiliapeel 

Wanneer: Zaterdag 15 november van 12.00-17.30 

Kosten: € 10,00 p.p. 

Opgeven/meer informatie: info@voltige-wittegheit.nl (voor 12 november) 

 

 

FNRS Manege Voorst 

Wat: instuif (niveau Basis, E en D) 
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Waar: Manege Voorst in Klarenbeek 

Wanneer: Zondag 16 november van 09.00-16.00 

Kosten: € 10,00 p.p. 

Opgeven/meer informatie: voltige.manegevoorst@gmail.com 

 

Organiseert jouw vereniging ook een leuke activiteit waarbij leden van andere 

verenigingen ook welkom zijn? Geef het aan ons door en wij publiceren het op de website 

en op de Facebookpagina. En als het past, natuurlijk ook in onze nieuwsbrief! 

En vergeet niet gebruik te maken van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de 

organisatie van je evenement.  

 

 

Nationaal jeugdteam  

Het Nationaal jeugdvoltige team is een feit! Er namen 28 voltigeurs in de leeftijd van 6 

tot 18 jaar deel aan de selectie dagen. Bondscoach Diana van Klaveren is tevreden met 

het resultaat, de voorlopige selectie bestaat uit 12 voltigeurs. Hiermee wordt een 

intensief trainingstraject ingezet met als doel om met het team deel te nemen aan het 

eerste Wereldkampioenschap junior voltige, dat in eigen land plaatsvindt begin augustus 

2015.  

 

De jonge talenten kregen een pittig programma voorgeschoteld waarin ze onder andere 

getest op werden op hun fysieke capaciteiten, het voltigeren op hun eigen en een 

vreemd paard en hun motivatie. “Ik kijk terug op een zeer geslaagd selectie weekend, de 

sfeer was goed, de voltigeurs waren gemotiveerd en de ouders positief” aldus de 

bondscoach. 

De komende periode zal het team getraind worden door een groep van specialisten onder 

supervisie van de bondscoach, voor het einde van het jaar volgt dan opnieuw een 

selectie om zo steeds dichterbij het optimale team te komen. Vanwege de grote 

deelname, het hoge niveau en enthousiasme is er besloten om naast dit team nog een 

paar talenten te gaan begeleiden. Voor de trainingen en wedstrijden zijn natuurlijk 

paarden nodig, het team kan beschikken over een aantal paarden die beschikbaar 

gesteld zijn door verenigingen of particulieren. Heb je een paard dat je beschikbaar wilt 

stellen voor dit team, dan kun je contact opnemen met Diana. 

 

De voorlopige selectie bestaat uit (in willekeurige volgorde): 

Juliette de Graaf, Lotte Geelhoed, Puck Snoek - V.V. Groenendaal 

Arthur Seidel, Chartlotte Seidel, Casey v.d. Ven - V.V. de Eemsrakkers 

Evi Derks, Sanne Cleophas, Jetske Cleophas, Elise v.d. Ven - V.V. de Wittegheit 

Annebeth Kubbe - P.S.V. Hornedamme 

Maaike Zelvelder - V.V. de Nieuwe Heuvel 

 

 

 

 

 

 

Nederlands voltigeduo dingt mee in de strijd om de wereldbeker 

Het Nederlandse voltige duo Carola en Esther Sneekes heeft zich weten te plaatsen voor 

het komende wereldbekerseizoen! De zussen uit Callantsoog zagen hun succesvol 
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verlopen wedstrijdseizoen al beloond met een startbewijs voor de Wereld Ruiterspelen 

afgelopen zomer in Caen. Daarin behaalden zij de 9e plaats in de finale. Een unieke 

prestatie voor een Nederlands voltige duo.  Daar komt nu dus plaatsing voor de 

wereldbeker nog eens bij.  

 

In de wereldbeker mogen slechts de besten van de worldranking van de FEI aan de start 

verschijnen. De wedstrijden vinden de komende maanden plaats tijdens grote 

internationale paardensport evenementen door heel Europa. Carola en Esther zullen 

deelnemen aan 2 wereldbeker wedstrijden: op 28 en 29 november in Parijs (FRA) en van 

15-18 januari in het Duitse  Leipzig.  

Carola raakte tijdens de Wereld Ruiterspelen geblesseerd aan haar enkel, ze lijkt op tijd 

hersteld te zijn om deel te kunnen nemen aan de Worldcup. Ondanks dat haar ranking 

als soliste niet voldoende leek voor een uitnodiging voor de individuele Worldcups, heeft 

ze door afzeggingen van hoger geplaatste voltigeurs toch een starbewijs ontvangen.  

 

Meer informatie over de wereldbeker is te vinden op de website van de FEI: 

http://fei.org/fei/events/world-cups/vaulting 

 

 

Nieuwe oefeningen Technische Test 

De FEI heeft de nieuwe oefeningen voor de technische test gepubliceerd op haar website. 

Voor 2015 zijn nieuw opgenomen in de technische test: Van voorwaarts knielen 

omspringen tot achterwaarts staan (Balance, vervangt het buitenwaarts staan) en de 

Achterwaartse naald (Suppleness). 

De andere oefeningen zijn; de Koprol (Coordination), de Shoot-up opsprong (jump force) 

en de Achterwaartse steun (strenght).  

De technische test is een onderdeel van de CVI 3* wedstrijd voor solisten. De technische 

test is een vrije kür van 1 minuut waarin vijf voorgeschreven oefeningen moeten worden 

opgenomen. Ieder jaar worden 2 van deze voorgeschreven oefeningen vervangen.  

 

Kijk voor de volledige beschrijving van de voorgeschreven technische test oefeningen op 

de FEI website. 

 

Hippiade Voltige 2014 

Gezamenlijk met de Hippiade Mennen en Hackneys werd op zaterdag 13 september ook 

de Hippiade Voltige verreden. De Hippiade Voltige zou oorspronkelijk plaatsvinden op het 

KNHS-centrum in de Prins Willem-Alexander Hal maar vanwege isolatiemaatregelen werd 

alles verplaatst naar de Amaliahal zodat het evenement toch doorgang kon vinden. Het 

was een schitterende dag met veel mooie voltigesport. Vijf Hippiade kampioenen 

mochten aan het einde van de dag plaatsnemen op de hoogte trede van het podium. 

 

Solo junioren  

Met grote voorsprong pakte Jesse van As de winst in de solo klasse voor junioren. Op het 

paard Duke Miracle en met Doreth Chatwick aan de longe scoorde Jesse maar liefst 

7,389. Daarmee liet de voltigeur al haar concurrenten achter zich. 
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Klasse A solo en duo  

Ze was nog maar net terug uit Normandië voor het WK Voltige, maar Carola Sneekes 

stond al weer te stralen op de Hippiade Voltige. Als routinier schreef ze overtuigend de 

klasse A solo op haar naam. Ook in de klasse voor duo’s was de overwinning voor Carola 

samen met haar zus Esther Sneekes. Voltigerend op het paard Nolan en met moeder 

Marjo Sneekes aan de longe behaalden ze de hoge score van 7,768. 

 

Klasse B solo  

Op het paard Game Boy liet Sophie van der Laan een zeer nette proef zien die werd 

beloond met een score van 7,016. Daarmee pakte Sophie de gouden medaille in de 

klasse B solo. 

 

Teamklasse  

De teamwedstrijd voltige is voor toeschouwers ieder jaar weer een feest om naar te 

kijken. Dit jaar pakte team Roy Rogers overtuigend de titel met een score van 6,883. Op 

het paard Hercules longeerde Cynthia Danvers team Roy Rogers naar de overwinning. 

 

 

Nederlandse voltigeurs succesvol op het WK 

De zusjes Carola en Esther Sneekes (Callantsoog) hebben het WK voltige in Frankrijk 

sterk afgesloten. In de Pas de Deux kür eindigden de dames als negende met een score 

van 7.331, over twee finale onderdelen was hun eindresultaat 7.429. Carola Sneekes was 

ook de eerste Nederlandse voltigeur in 20 jaar die een individuele finale op een WK wist 

te halen. Hierin eindigde zij als vijftiende met een gemiddelde score van 7.362. 

 

Alle startlijsten en uitslagen zijn te vinden op www.normandy2014.com 

 

Uitslag WK Voltige dames: 

1). Joanne Eccles – 8.718 

15). Carola Sneekes – 7.362 

21). Claire de Ridder (Wassenaar) - 7.331 (voorrondes) 

24). Esther Sneekes - 7.263 (voorrondes) 

 

Bij de Pas de Deux ging de wereldtitel naar een team uit Oostenrijk, de zusjes Sneekes 

werden hier negende. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


