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Nieuwsbrief februari 2015 
Agenda 
Februari 
14/15   Training nationaal jeugd voltigeteam, Ermelo 
13 t/m 15  FEI seminar voor trainers en juryleden, Pezinok 
19 t/m 22  WB finale, Graz (met Nederlandse deelname) 
21   Instuif v.v. Oortveldruiters, Empe 
Maart 
2 t/m 7  CVI3*, Doha 
5   Jurybijscholing, Ermelo  
8   Nationale herentraining, Ermelo 
14/15   Training nationaal jeugd voltigeteam 
15   Voltigewedstrijd PWA-manege, Amsterdam 
18   ALV KNHS Voltigevereniging, Ermelo 
22   KNHS VV Trainingsdag, Ermelo 
29   Voltigewedstrijd Meers Paardencentrum, Nieuw-Vennep 
 

KNHS VV Trainingsdag (instuif) 

Op zondag 22 maart is het weer zo ver, dan vindt er weer een KNHS VV Trainingsdag 

plaats op het NHC in Ermelo. Het programma is van 09.30u tot 16.30u en deelname 

staat open voor teams van alle niveau’s. Tijdens deze trainingsdag staat het trainen voor 

de kür centraal; op de ton en op het paard, maar ook in de sporthal met acrogym en 

bewegen op muziek. Verder krijg je deze dag ook de kans om eens met de ogen van een 

jurylid naar een kür te kijken. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Inschrijven kan 

tot 8 maart! 

 

Activiteiten van andere verenigingen 

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

lidverenigingen zijn gelukkig heel actief.  

 

v.v. De Oortveldruiters 

Wat: instuif voor alle niveau’s 

Waar: Meeuwenbergweg 13, Empe 

Wanneer: Zaterdag 21 februari van 10.00u tot 16.00u 

Kosten: € 10,00 p.p. 

Opgeven/meer informatie: oortveldruiters@live.nl (voor 10 februari) 

 

Nationale Herentraining 

Wat: instuif voor alle voltigeheren 

Waar: NHC Ermelo 

Wanneer: Zondag 8 maart van 10.00-16.00 

Kosten: € 10,00 p.p. 

Opgeven/meer informatie: koenakkerman@gmail.com 
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v.v. De Wittegheit 

Voltigekampen 

13 t/m 18 juli 

20 t/m 25 juli 

10 t/m 15 augustus 

 

Dutch Vaultingteam 

Voltigekampen op Terschelling 

13 t/m 17 juli 

18 t/m 23 juli 

11 t/m 15 augustus 

 

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.  

 

Reglementswijzigingen 

Wijzigingen wedstrijdreglement Voltige (per 1 maart 2015) 

De belangrijkste wijzigingen voor voltige zijn bedoeld om de sport toegankelijker te 

maken. 

- Vanaf  1 maart is de naam van het Basispaardrijden gewijzigd in Basis voltige. 

Daarnaast is de maximale leeftijd van de voltigeur in de klasse Basis voltige losgelaten. 

- Tevens is het toegestaan om met 1-7 voltigeurs uit  te komen in de klasse E-teams 

gelijk aan de klasse Basis voltige. In deze klasse mogen alle deelnemers die gestart zijn 

in de plicht ook starten in de kür.  

- Voor de klassen Solo A en team A/B  

is besloten om de FEI te volgen zodat de hoogste klasse van de breedtesport goed 

aansluit op de internationale wedstrijdsport. 

Het volledige overzicht van de reglementswijzigingen staat op de KNHS-webpagina met 

het  wedstrijdreglement voltige. Binnenkort verschijnt er ook nog een extra editie van de 

Forumnieuwsbrief, waarin de meest voorkomende vragen met betrekking tot de 

reglementen worden beantwoord. 

 

Wijzigingen FEI-reglement Voltige 

De FEI heeft wijzigingen doorgevoerd in het FEI-reglement. Het aangepaste document 

met daarin de wijzigingen staat hier:  

http://www.fei.org/fei/regulations/vaulting 

 

Wijzigingen Technische Test (per 1 januari 2015) 

De FEI heeft wijzigingen doorgevoerd in de oefeningen van de Technische Test. Het 

betreft een wijziging in de onderdelen balans en lenigheid. Nationaal neemt de KNHS 

deze wijzigingen over. De Technische Test kan door een wedstrijdorganisatie als extra 

rubriek worden uitgeschreven voor solisten. De Technische Test is ter voorbereiding op 

deelname aan internationale wedstrijden. Het handboek voltige wordt momenteel 

aangepast, tot die tijd wordt verwezen naar het FEI-bestand dat als download op de 

pagina over het wedstrijdreglement voltige staat. 
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Enkele korte mededelingen 

 

 Voor het agendapunt van de ALV “In de schijnwerper” willen we alle 

verenigingen uitdagen om een leuke voltigefoto van de vereniging in te sturen. 

Tijdens de ALV wordt de winnende foto bekend gemaakt. 

 De rekensheets voor de voltigewedstrijden worden aangepast op de 

reglementswijzigingen. Daarnaast is het de bedoeling dat deze aansluiten op de 

elektronische inschrijvingen via de KNHS site. De gegevens van de inschrijvingen 

worden dan eenvoudig overgenomen in de rekensheets. 

 De belastingdienst gaat scherper controleren op de inkomsten van vrijwilligers. Na 

de ALV zal hier een nadere toelichting op worden gegeven. 

 In de rubriek “Rondje Regio” in de Paard & Sport kun je als vereniging leuke 

nieuwsberichten insturen om zo de voltigesport onder de aandacht te brengen. 

 Het VSK heeft een project opgestart om gewenst gedrag in de sport te stimuleren, 

www.tvsportplezier.nl. 

 

 

Zusjes Sneekes plaatsen zich voor de wereldbekerfinale in Graz 

Carola Sneekes laat opnieuw zien dat zij bij de wereldtop voltige hoort met haar 

plaatsing voor de Wereldbekerfinale! Na de historische 9e plaats op de 

Wereldruiterspelen deze zomer, staat ze opnieuw in een finale op het hoogste niveau. 

Naast Carola is ook zus Esther Sneekes dit jaar actief in de wereldbeker, zij wist vorig 

jaar de finale te halen. Dit jaar lukt dat net niet, ondanks twee degelijke wedstrijden in 

Parijs en Leipzig. 

De zussen startten ook in de pas-de-deux competitie en zetten vooral in de 1e ronde een 

goede kür neer, waarmee ze 2e stonden. Naar de Wereldbekerfinale gaan de beste 4 

duo’s, Carola en Esther stonden op een gedeelde 4e plaats en hebben te horen gekregen 

dat zij deel mogen nemen aan de pas-de-deux finale. De Wereldbeker finale zal plaats 

vinden in het Oostenrijkse Gräz van 19 t/m 22 februari a.s. 

 

 

Nationaal jeugdteam  

Bondscoach Diana van Klaveren heeft de leden van het Nationaal Jeugdvoltige team 

bekend gemaakt, met deze groep voltigeurs zal het traject richting de 

Wereldkampioenschappen Voltige voor junioren van 5 t/m 9 augustus in Ermelo 

voortgezet worden. 

Sinds de eerste selectiedag in oktober, waarbij 12 voltigeurs werden geselecteerd, is er 

hard getraind.  

Begin januari heeft een tweede selectie plaats gevonden en op basis daarvan is de 

teamsamenstelling tot stand gekomen met 8 voltigeurs: Lotte Geelhoed (V.V. 

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

Jetske Cleophas, Elise v.d. Ven (V.V. de Wittegheit), Annebeth Kubbe (P.S.V. 

Hornedamme) & Maaike Zelvelder  (V.V. de Nieuwe Heuvel).   

 

Het team gaat de komende weken intensief trainen om zich voor te bereiden op het 

komende wedstrijdseizoen, waarbij alles in het teken staat van de 

Wereldkampioenschappen in augustus in eigen land.  
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Voor de voltigeurs die nu afgevallen zijn wordt er een vervolg geboden, zij kunnen zich 

aansluiten bij de talentengroep, die vanuit het topsportkader wordt begeleid. 

Het team kan momenteel gebruik maken van een aantal paarden die beschikbaar gesteld 

zijn door verenigingen of particulieren, het team is nog opzoek naar een 

(wedstrijd)paard. Heb je een paard dat je beschikbaar wilt stellen voor dit team, dan kun 

je contact opnemen met bondscoach Diana  van Klaveren. 

 

 

Terugblik instructeursbijscholing 21 december 

Op zondag 21 december was er een groep gemotiveerde voltige-instructeurs in Ermelo 

aanwezig voor het volgen van een bijscholing. Voorafgaand aan het programma voor de 

bijscholing was er nog een presentatie over sportvoeding speciaal voor de leden van de 

selectie voor het nationale jeugdteam. Hierbij konden de instructeurs desgewenst 

aanschuiven. De bijscholing zelf stond in het teken van de opsprong en het opzwaaien. 

Enkele leden van de selectie fungeerden als voorbeeld in de bijscholing. Op deze manier 

was het voor iedereen een leerzame dag. Een samenvatting van de behandelde stof is te 

vinden op www.voltige.nl. 

 

 

Terugblik KNHSVV trainingsdag 30 november 

In de ochtend was het woord aan Joni Blom. Zij heeft uitleg gegeven over hoe een 

fysiotherapeut bij het paard te werk gaat, maar vooral ook heeft ze de aanwezigen een 

stukje bewustwording meegegeven. Er kwam een stukje anatomie aan bod en er werd 

geoefend met kritisch kijken naar de beweging van het paard.  

En de belangrijkste conclusies van de presentatie waren dat we ons bewust moeten zijn 

van het feit dat wij als voltigeurs veel staan op de rug van het paard en dat dit invloed 

heeft op de halsspieren, omdat er een hele spierketen aan te pas komt. Ook de 

voltigesingel geeft druk op bepaalde spieren, waardoor de beweging van het paard 

beperkt wordt. 

De presentatie is positief ontvangen en we gaan kijken hoe we er een vervolg aan 

kunnen gaan geven.  

 

In de middag was er aandacht voor het longeren. Rianne Sneevliet heeft een leuk verslag 

over het middaggedeelte geschreven en dat kun je lezen op www.voltige.nl. 

 

 


