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VOLTIGE TRAININGSDAG

WERELD KAMPIOENSCHAP

HIPPIADE 2015

BESTE PAARD VAN STAL

Wat hebben we het allemaal goed gedaan afgelopen zomer! Wat een mooie 
prestataties zijn er door onze Nederlandse voltigeurs neergezet tijdens het 
WK en EK! Prachtige promotie voor onze favoriete sport is gedaan tijdens 
Horse Event en ook tijdens de Hippiade werd er heel goed gepresteerd.

We mogen dan ook heel trots zijn op ons zelf. Het harde werken wordt 
duidelijk beloond en hard werken dat is wat we doen! Zeker aankomende pe-
riode weer. Want de winter is er zo. En dat betekent trainen, trainen, trainen!

VOLTIGEKALENDER
Oktober
10/11 De Nieuwe Heuvel, Lunteren
16/18 Voltigekamp Den Helder
17/18 Selectiedagen KNHS Junioren kader
25 Meers Paarden Centrum, Nieuw-Vennep
31 Flevoruiters, Dronten

November
8 Baboeschka, Nieuwe Wetering
15 De Opsprong, Geffen
22 KNHS Longeer-clinic door Lasse Kristensen, Ermelo
29 KNHS Voltigevereniging Najaarstrainingsdag, Ermelo
29 KNHS Voltigevereniging Algemene Ledenvergadering, Ermelo

Oproep!
Aanmelden van wedstrijden voor de kalender van 2016 kan tot 1 
november a.s. De wedstrijdkalender wordt op 1 december opgesteld. 

Aanmelden kan via info@knhsvv.nl
EN NOG VEEL MEER!!!

Toppers!

TRAINING WEDSTRIJDEN



VV Lichtenvoorde wint eerste
KNHS Voltige Cup!

Op zaterdag 12 september vond 
in Ermelo de finale van de eerste 
KNHS Voltige Cup plaats. De 
voltigeteams mochten hun kunnen 
tonen in de geweldige entourage 
van het evenement Horse Event en 
er was dan ook zeer veel publieke 
belangstelling. Winnaar van deze 
eerste editie werd het team van 
Lichtenvoorde 2.

De Voltige Cup is een initiatief van 
het Voltigeforum en is mede ontstaan 
vanuit het streven van de KNHS om 
teamsport en verenigingsactiviteiten 
te promoten. Hoofdjurylid Sandra 
Jansen was enthousiast over deze 
eerste finale. Sandra vertelt: “De 
piste was mooi en in de entourage 
van Horse Event was het heel leuk. 
Gedurende het jaar hebben de 
beste teams uit alle klassen punten 
verzameld en we hadden nu de beste 
teams uit die verschillende klassen 
bij elkaar in de finale. Daardoor kreeg 
je natuurlijk niveau verschil maar dat 
maakte het ook speciaal. Je zag ook 
dat de minder ervaren kinderen meer 
last hadden van de spanning in de 
mooie entourage dan de ervaren. Als 
jury zat je best dicht op het publiek 
en we kregen ook mee hoe er vanaf 
de tribune werd meegeleefd. Echt 
een succes.”

Winnaar werd Lichtenvoorde 2 
met aan de longe trainster Joyce 
Roemaat. “We komen met dit team 
uit in de klasse C en het was eerst 
al een verrassing dat we mee 
mochten doen, we hadden er niet 
speciaal naar toe gewerkt. Ik vind 
deze finale een mooie beloning 
voor al het werk dat de teams 

verrichten. Echt super gaaf om op 
zo een groot evenement te staan. 
En het was natuurlijk ook meteen 
goede reclame voor de voltige sport, 
geweldig zoveel toeschouwers.” Het 
team van Lichtenvoorde vertoonde 
haar kunsten op de rug van Bonita, 
een 16-jarige merrie van Regina de 
Graaf.

KNHS VV Ledenvergadering
Gelijk met de trainingsdag dit najaar 
zal de ALV plaatsvinden. Zo hoeven 
onze leden niet twee keer naar 
Ermelo af te reizen en hopen we dat 
er meer leden aanwezig zullen zijn.

• Opening
• Jaarwerkplan 2016
• Begroting 2016
• Contributie 2016
• Reglement
• Wat verder ter tafel komt
• Afsluiting

Hippiade 2015

Foto: Arjen van der Spek

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 
augustus werd op het Hippisch 
Centrum in Ermelo de Hippiade 
gevoltigeerd. En hoewel de 
Hippiade geen echt Nederlands 
Kampioenschap genoemd mag 
worden, voelt het voor ons natuurlijk 
wel een beetje zo!

De winnaars waren;
Team A: Roy Rogers (7,594)
Team C: De Eemsrakkers (5,873)
Team D: Equito 1 (5,886)
Team E: St. Hubertus 3 (6,191)

Solo A: Carola Sneekes (7,761)
Solo B: Wessel Kuipers (6,834)
Solo C: Rianne Prins (4,453)

Solo J. A: Jesse v. As (6,941)
Solo J. B: Renske v. Schaijk (6,631)

Duo: Carola & Esther Sneekes 
(7,679)



Europeese Kampioenschappen
Van 20 t/m 23 augustus vond in 
Aken (Duitsland) het Europees 
Kampioenschap voltige plaats. 
En een evenement als het EK, 
geoganiseerd op deze locatie is 
altijd een groot feest. Want niet 
alleen voltige is er te zien. Ook het 
EK springen en mennen werd er 
op hetzelfde moment verreden. 
En de week er voor waren de 
dressuurruiters aanwezig met hun 
paarden. Een bijzonder evenement 
dus.

Carola en Esther Sneekes 
(Callantsoog) en Claire de Ridder 
(Leidschendam) waren geselecteerd 
om als solist voor Nederland te 
starten. Samen met het team van 
Roy Rogers waren zij aanwezig. 
Carola en Esther waren er niet alleen 
als solist, maar streden ook mee in 
de pas de deux klasse en startte mee 
in het team. 

Carola en Claire sloten het 
individuele klassement af met een 
elfde en dertiende plaats. Esther 
behaalde net te weinig punten 
om naar de finale door te mogen. 
Het voltigeteam Roy Rogers werd 
zevende op het EK. En als pas de 
deux behaalden Carola en Esther 
een achtste plaats.

“Ik heb mezelf gewoon onderschat,” 
reageert Carola Sneekes na haar 
optreden in de finale. “Het is jammer 
van mijn technische test van gisteren. 
Het was echt de stress waarom het 
niet lukte. Eigenlijk had ik vantevoren 
niet eens verwacht om in de finale 
te komen, daarom heb ik vooral 
getraind op de plicht en freestyle.” 
Vorig jaar overleed haar paard Milo, 
tegenwoordig voltigeert ze op Nolan, 
die gelongeerd wordt door haar 
moeder Marjo. “Daar ben ik echt een 
hele poos stuk van geweest, maar 
na dit EK weet ik echt dat ik met de 

voltigesport door wil gaan. Ondanks 
dat ik geen eigen trainer heb, ga ik 
er wel voor. Doelen zijn er tenslotte 
om gehaald te worden.” Wat dat doel 
dan is? “Ik focus op een plek ik de 
top drie!” 

Ook Claire de Ridder sloot het EK 
goed af. “Ik maakte vandaag een 
klein foutje,” vertelt ze na afloop van 
de freestyle, waarin ze met een score 
van 7.749 op plaats twaalf eindigde. 
“Maar ik kon het gelukkig goed 
oplossen.” In het totaalklassement 
kwam Claire met haar paard Tjekko 
en de Deense longeur Lasse 
Kristensen uiteindelijk terug op plaats 
dertien. 

Het Nederlandse voltigeteam Roy 
Rogers verscheen tijdens de finale 
ook in de baan. De freestyle met het 
thema Cinderella Story kreeg een 
score van 7,779. Daarmee eindigde 
het team met paard Hercules, op de 
zesde plaats. “Het binnenlopen is 
gewoon al gaaf,” zegt Danvers. “We 
zijn een heerlijk team met elkaar en 
hebben hier hard voor geoefend. 
Als je dat dan vervolgens ook op 
zo’n moment kunt laten zien is dat 
geweldig. We zijn heel blij met de 
familie Hogerboom, daar hebben we 
Hercules van in bruikleen. Iedere 
dinsdag trainen we in de buurt van 
Amsterdam. Dat blijven we doen 
en de volgende keer zullen de 
tegenstanders nog banger voor 
ons zijn!” Team Roy Rogers werd 
zevende op het EK, na de plicht en 
freestyle en de finale vandaag.

Foto: Arjen van der Spek



Jesse en Nicolas
Tijdens het Nationaal Voltigeweekend 
ontvingen de winnaars in de klasse 
Junioren een training van Nicolas 
Andréani. Vlak voor het WK Junioren 
sprak Jesse met hem af.

Natuurlijk waren wij aanwezig om te 

kijken en beiden het hemd van het lijf 
te vragen.

Wil jij ook een keer training van hem? 
Dat kan! Neem contact op met Claire 
de Ridder voor meer informatie 
(claire.voltige@gmail.com)

Wat verwachte je van de training?
Ik kende Jesse al en vond het leuk dat zij de clinic had ge-
wonnen. Ze was me 2 jaar geleden al opgevallen tijdens het 
cvi in Saumur. Haar gymnastische kwaliteiten en met name 
haar 1-armige bodemsprong waren me bijgebleven. Dus 
super leuk om met haar te werken. Mijn doel voor de train-
ing was Jesse helpen de laatste puntjes op de i  te zetten 
en zich zo goed mogelijk voorbereid te voelen voor het wk 
junioren. 

Hoe was de training?
De training was heel fijn, ze luisterde heel goed en kon snel 
de aanwijzingen omzetten in de praktijk. Jesse wilde aan de 
choreografie van haar kür werken, maar ik heb voorgesteld 
om ook kort aan haar plicht te werken. Gezien dat het wk 
al over 10 dagen is, heb ik haar 1 focus punt gegeven per 
oefening. Daar het niet nu het moment was om de techniek 
te veranderen, maar juist het moment de finesse aan te 
pakken. 

Wat vond je van haar kür?
Haar kur was heel fijn om naar te kijken met mooie muz-
iek. Maar ik vond dat het een verhaallijn miste en dat je 
dan meer naar de techniek kijkt in plaats van de artistieke 
kwaliteit. En als de jury niet geëmotioneerd wordt kost dat je 
punten. 

En hoe heb je dat opgelost?
We hebben samen een verhaallijn bedacht. Maar dat is een 
geheim tussen Jesse en mij (haha). Nee hoor grapje. Maar 
ik stel voor dat jullie haar kur zelf gaan bekijken en hem 
gaan interpeteren. 

Wat wil je Jesse nog 
meegeven?
Het was een leuke 
training met een getal-
enteerde jonge volti-
geur. En ik hoop haar 
in ermelo te zien schit-
teren in de finale. Ze 
heeft zeker de kwalitei-
ten om dit te bereiken. 
En ze is zeker een 
voltigeur waar we in de 
toekomst nog veel van 
gaan horen. 

Wat waren je verwachtingen van de training? En 
waar wilde je aan werken? 
Ik verwachte een hele leuke en vrolijke training te gaan 
krijgen en wilde graag werken aan mijn kür en dan 
voornamelijk aan mijn armbewegingen

Wat heb je gedaan tijdens de training 
We hebben zowel plicht als kür gedaan. Eigenlijk een 
hele fijne combinatie.

Hoe ging je training?
Het ging best wel goed! Natuurlijk er is nog veel meer 
training nodig om net zo goed als Nicolas te worden 
(lacht). Maar ik heb er een goed gevoel over.

Hoe was het om les te krijgen van Nicolas en be-
greep je hem wel? 
Dat was natuurlijk super gaaf! Hij weet misschien niet 
alle woorden in het Engels en soms verstond ik hem 
niet zo goed. Maar met handen en voeten begrepen 
we elkaar uiteindelijk wel. En hij kon natuurlijk ook veel 
voordoen, dat was ook wel handig. 

Hoe is Nicolas in het echt. Is hij net zo aardig als we 
denken? 
Ja! Hij is echt heel erg aardig en kan op een fijne 
manier training geven. Hij let goed op wat ik zelf wil en 
geeft daar een draai aan. Dat vind ik echt super fijn!

Wat vond je het leukst?
Het leukst? Moet ik echt kiezen?! Nou, als dat echt 
moet, dan vond ik het leukste om nieuwe armbewegin-
gen te leren. Ik ben erg onder de indruk van hoe hij die 
zo goed kan verzinnen. Zelf kan ik dat namelijk hele-
maal niet (lacht).

En wat was het minst leuk?
Dat was er niet. Voltige is gewoon veel te leuk! Wel 
vond ik het erg moeilijk om gezichtsuitdrukkingen goed 
doen. Dus echt te laten zien in mijn gezicht wat ik wil 
vertellen.

Wat vond je bijzonder aan de training?
Ik vind het altijd grappig hoe Fransen sommige Engelse 
woorden uitspreken! Vooral woorden met de “H” (lacht 
heel hard).

Jesse van As Nicolas Andreani



Een kleurrijk Horse Event 2015
Van vrijdag 11 tot en met zondag 
13 september stond het Hippisch 
Centrum in Ermelo in het teken van 
Het hippische evenement van 2015; 
Horse Event. En dit jaar was er ook 
veel aandacht voor voltige.

Op zaterdagmiddag was er natuurlijk 
de KNHS Voltige Cup. Twee uur lang 
voltige in de Amaliahal. Groepen 
van verschillende niveau’s die tegen 
elkaar strijden om de hoofdprijs!

In de Groenhorst piste was er drie 
dagen lang voltige te zien. Heddy 
en Laila Boelsma demonstreerden 
daar meerdere malen per dag wat 
voltige nou precies is en wat je er 

mee kan bereiken. Ze gaven tekst en 
uitleg en beantwoorden vragen van 
omstanders.

In de Penny Piste kon je één keer per 
dag zelf mee doen. Door de groep 
voltigeurs van het Dutch Vaulting 
Show Team (DVST) werden kinderen 
en jongeren uitgenodigd voor een 
warming-up en grondtraining. En 
voor een rondje op de aanwezige 
paarden. 

In de FNRS hal werd door hetzelfde 
team dagelijks een clinic gegeven. 
Wat is voltige en wat doen we 
eigenlijk met voltige, waren de 
vragen die beantwoord werden. 

Daarnaast mochten ook hier de 
kinderen het even zelf proberen.

Naast al die demonstraties werd er 
ook een grote show gegeven door 
het DVST. Met als thema “Color Run” 
werd er in de BIT piste dagelijks 
een prachtige en kleurrijke show 
gegeven. Was je niet aanwezig en/
of heb je het niet kunnen zien? Bekijk 
dan snel hier het filmpje!

Het bestuur  van de KNHS 
Voltigevereniging wil alle deelnemers 
van Horse Event heel erg hartelijk 
bedanken voor hun inzet. Beter 
dan dit kan de sport niet gepromoot 
worden!

Trainingsdag najaar 2015

Foto: Arjen van der Spek

Twee keer per jaar wordt er door de KNHS Voltigevereniging een 
trainingsdag georganiseerd. Dit najaar zal deze dag plaatsvinden 
op zondag 29 november en is voor alle klassen, teams, solisten en 
duo’s. Daarnaast zijn er voor trainers licentiepunten te behalen!

Thema: Wintertraining
De winter staat voor de deur en dat betekent trainen aan techniek 
en kür. Maar hoe bouw je je training in de winter op in de richting 
van het wedstrijdseizoen? Hoe verbeter je je kür op het gebied van 
uitstraling? En hoe kan jij je eigen focus behouden tijdens je training? 
Allemaal vragen die beantwoord zullen worden!

Programma
• Theater en muziekinterpretatie training door Annemiek Bais
• Fucustraining van het Adeline Trainings Centrum
• Voltigetraining van Cynthia Danvers
• Trainingsleer van Sybren Mulder (bewegingswetenschapper)
• Uitleg (nieuwe) reglementen 2016

Wil jij je opgeven voor deze leuke en leerzame dag? Doe dat dan 
snel door een e-mail te sturen naar info@knhsvv.nl. Want vol = vol.

https://youtu.be/48qXhwEAc6w
https://youtu.be/48qXhwEAc6w
mailto:info@knhsvv.nl


Junior Wereld Kampioenschappen
Afgelopen zomer werden voor 
de allereerste keer de Wereld 
Kampioenschappen voor Junioren 
gevoltigeerd. En wat het allemaal 
nog bijzonderder maakte, was dat 
‘wij’ het mochten organiseren.

Dat de nieuwe Amaliahal van het 
Hippisch Centrum zo mooi en 
sfeervol kon zijn, had niemand 
verwacht. Maar de oganisatie 
kreeg het samen met de afdeling 
accomodatie van de KNHS toch voor 
elkaar!

In totaal waren er 21 landen 
vertegenwoordigd tijdens dit 
prachtige voltige-evenement en 
hebben we vier dagen lang kunnen 
genieten van voltige op hoog niveau!

Voor Nederland was er in 
december 2014 een juniorenteam 
samengesteld. Jonge voltigeurs 
uit heel Nederland konden zich 
aanmelden voor dit team en 
uiteindelijk bleven de zeven beste 
over om mee te doen tijdens het WK 
in Ermelo.

Het Nationaal Juniorenteam mocht 
op zondag met longeur Daisy de 
Groot in de finale de ring betreden. 
Met het thema ‘Heal the World’ 
voltigeerden zij samen op de 
bijhorende muziek van Michael 
Jackson naar een 6,792. En dat 
was voldoende om op de vierde 
plaats te blijven staan. Diana van 
Klaveren is enorm blij en trots met dit 
behaalde resultaat. “Dat ze er klaar 
voor waren wist ik, maar ze moesten 
het natuurlijk ook nog doen. En dat 

hebben ze gedaan en zelfs meer dan 
dat. Trotser kan ik dan ook niet zijn.”. 

Het Juniorenteam bestond uit 
Jetske Cleophas (Zetten), Lotte 
Geelhoed (Amersfoort), Annebeth 
Kubbe (Noordeloos), Arthur Seidel 
(Nieuweroord), Casey van de Ven 
(Mill), Elise van de Ven (Heesch) en 
Charlotte Seidel (Nieuweroord).

Het paard Warnix waarop het team 
voltigeerde werd beschikbaar gesteld 
door Kors van der Torren.

Niet alleen stond er een team 
aan de start tijdens het WK. 
Ook twee solisten streden 
mee. Voor Casey van der Ven 
was het haar eerste grote 
kampioenschap. Samen met 
longeur Rian Pierik en het 
paard Wiseguy stonden zij na 
de verplichte oefeningen op 
de 28e plaats. Na de kür wist 
Casey nog acht plaatsen te 
stijgen. “Het ging niet helemaal 
zoals ik had gewild, maar ben 
natuurlijk enorm blij met mijn 
plaatsje op het WK. Wie kan 
nou zeggen dat ze dat gedaan 
hebben!?”

Voor Jesse van As was het 
minder niew. Ze startte al 
vroeg in het deelnemersveld 
van 37 solisten en moest lang 
wachten op haar uiteindelijke 
plaatsing. Want slechts vijftien 
solisten mochten door naar 
de finale. Haar kür ging goed 
en was voldoende om door 
te mogen. “Ik heb het alles 

gegeven en ben natuurlijk heel erg 
blij met mijn twaalfde plaats.” 
Opnieuw mocht ze op zondag al 
vroeg starten en zette een hele 
mooie kür neer. In de week voor het 
WK had ze met de Fransman Nicolas 
Andreani (Wereldbekerkampioen 
Voltige) nog een training gehad. 
Bij hem heeft ze verschillende tips 
gehad om haar artistieke score te 
verbeteren. Ze genoot duidelijk op 
haar paard Duke Miracle van haar 
plaats in de finale. Uiteindelijk kon ze 
haar twaalfde plaats behouden met 
een mooi eindcijfer 6,903.

Foto’s: Digishots

Bekijk het 
filmpje van 
achter de 
schermen 

hier!

Ben jij er bij

22 november

in Ermelo?

https://www.youtube.com/watch?v=phIBWpu8gushttp://
https://www.youtube.com/watch?v=phIBWpu8gushttp://
https://www.youtube.com/watch?v=phIBWpu8gushttp://
https://www.youtube.com/watch?v=phIBWpu8gushttp://
https://www.youtube.com/watch?v=phIBWpu8gushttp://


Foto’s: Digishots

Lasse Kristensen
Hij laat het allemaal zo eenvoudig 
lijken, dat longeren. Maar veel van 
ons weten dat het helemaal zo mak-
kelijk niet is.

Hoe komt het dat Lasse Kristensen, 
de longeur uit Denemarken zijn 

paarden zo eenvoudig door de ring 
laat lopen. Hoe komt het dat zijn 
paarden het zo graag voor hem 
doen? 

Maar vooral, hoe krijg jij dat zelf voor 
elkaar met jouw paard(en)?

We kennen Lasse als de vaste longeur tijdens 
internationale wedstrijden aan de longe van Tjekko. 
Het paard van Claire de Ridder. Claire kocht Tjekko in 
2011 van Lasse en vroeg hem in 2014 haar verder te 
begeleiden op haar weg naar EK’s en WK’s.

Lasse is in de voltigewereld één van de grotere namen. 
Hij longeert niet alleen voor Claire, maar ook voor 
verschillende Deense en Amerikaanse voltigeurs. Zo 
draagt hij op wedstrijden vaak verschillende ‘petjes’.

Onlangs won hij met het Pas de Deux team uit Amerika 
en zijn paard Jarl het WK Junioren in Ermelo. Maar ook 
werd hij daar derde met het team uit Amerika op zijn 
paard Ghost Alvarvad Z. En behaalde hij de negende 

plaats met Michelle Guo (USA) en zijn paard Jarl.

En nu maak jij kans om het te leren van deze grote naam. 
Op zondag 22 november zal hij op het Hippisch Centrum 
aanwezig zijn om zijn kennis, kunde en enthausiasme 
over te dragen op alle aanwezigen.

Hoe de dag er precies uit komt te zien, dat weten we nog 
niet. Maar geef je snel op! De kosten zijn slechts €20,00.

Opgeven kan via evenementen@knhsvv.nl

Foto: Arjen van der Spek

Ben jij er bij

22 november

in Ermelo?

mailto:evenementen@knhsvv.nl


Afscheid nemen...
Helaas heeft onze voorzitter Jan 
Vermaat moeten besluiten zijn werk-
zaamheden voor de vereniging neer 
te leggen. Zijn gezondheid laat het 
helaas niet langer toe.

Wij wensen Jan heel erg veel beter-
schap en hopen hem in de toekomst 
nog met enige regelmaat te zien 
tijdens voltige-evenementen. En om 
gezellig een bakje koffie te drinken.

Colofon
Redactie: Lieneke Jongenburger & 
Rianne Sneevliet

E-mail: info@knhsvv.nl

Artikelen/verslagen kunnen via e-mail 
verzonden worden naar de redactie. 
Deze zullen het, na beoordeling 
plaatsen in de eerst volgende 
nieuwsbrief.

Social Media
De KNHS Voltigevereniging is te 
vinden op verschillende social media. 
Deel jouw verhalen met #knhsvv en 
volg ons via:

Facebook:        facebook.com/knhsvv
Twitter:              @vv_knhs
Instagram:             knhs_vv

Ivon is het beste paard van stal omdat ze altijd voor 
iedereen heel erg haar best doet. Ondanks dat Ivon al vrij 
oud is, vindt ze het nog steeds erg leuk om voltige-paard 
te zijn. Ivon heeft vroeger in de hogere klassen gevolti-
geerd en heeft regelmatig aan Nederlandse Kampioen-
schappen deelgenomen. Zo is ze in 2009 en in 2012 
eerste in de klasse D geworden. Dit jaar zijn wij op het 
NK 4e geworden in de klasse E samen met Ivon!! Af en 

toe is Ivon heel grappig. Zo waren we een keer met heel 
het team Ivon aan het uitstappen toen iemand een em-
mer water bracht. Ivon ging eerst gewoon drinken, maar 
uiteindelijk gooide ze de emmer om terwijl er nog water in 
zat. Helemaal over de voeten van iemand van ons team.

Groetjes Marieke (Kosse) en Jill (Verhappen) en de rest 
van Ivons team.

Het Beste Paard van Stal!

De volgende nieuwsbrief komt uit 
in augustus en zal vol staan met:
• Wedstrijdkalender 2016
• Trainingsdag 2016
• Wedstrijdstress
• Wedstrijdreglementen
• Beste Paard van Stal
• En nog veel meer...

In onze vorige editie riepen we jullie op om jouw beste paard van 
stal te nomineren voor deze titel! Van Marieke en Jill ontvingen wij 
hun nominatie. En natuurlijk verdient Ivon het om het eerste Beste 
Paard van Stal te worden.

Geef jouw paardsnel op!


