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Nieuwsbrief April 2015 

 
Agenda 

April 
3 t/m 5  CVi Saumur (Frankrijk) 

11   Voltige wedstrijd Norg in Norg 
18/19   Voltige wedstrijd St. Hubertus Lisse 

26    Voltige wedstrijd Groenendaal Bunschoten 
 

 
Mei 

1t/m 3   CVI Moorsele (Belgie) 
9   Voltige wedstrijd De Hondsrug Bronneger 

25   Voltige wedstrijd De Burgt Barneveld 
31    Voltige wedstrijd Voorst?????????????? 

 
Terugblik KNHS VV Trainingsdag 22 maart 

Op zondag 22 maart organiseerde de KNHS VV een trainingsdag. De dag 

stond in het teken van de team kur. 
13 verenigingen hebben les gehad in de turnzaal waar Acrogym, 

circuittraining en bewegen op muziek werd gegeven. In de Prins Willem 
Alexander hal werden er spectaculaire kuren getoond op zowel de ton als 

het paard. Ook konden alle verenigingen hun vragen aan de jury stellen. 
Aan het eind van de dag ging iedereen met een voldaan en goed gevoel 

naar huis om daar aan alle nieuwe dingen en tips verder te gaan trainen. 
 

Activiteiten van andere verenigingen 
Natuurlijk organiseert niet alleen de KNHS Voltigevereniging leuke 

activiteiten, ook onze lidverenigingen zijn gelukkig heel actief.  
 

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 
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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. 

 
ALV “ in de schijnwerper” 

De winnende foto is op de ALV bekend gemaakt.  
Voltige vereniging de Eenhoorn heeft met hun kerstfoto gewonnen. 

 
ALV 

 
 

Nationaal jeugdteam  
Na een winterseizoen van selecties en trainingen is het Nationaal 

jeugdteam klaar voor het aankomende wedstrijd seizoen. 
Het team komt nationaal in Lisse aan de start. Internationaal zullen ze in 

CVI Moorsele aan de start komen. 

 
De talentengroep is de afgelopen winter flink vooruit gegaan. Zij gaan nu 

met hun eigen vereniging het wedstrijd seizoen in. In het najaar wordt er 
geëvalueerd met de KNHS en de coaches over het junioren team en de 

talentengroep. 
 

NK Normen 
 

Kampioenschapsreglement Hippiade - voltige 
Hierin zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd: 

• Beoordeling zal conform beoordeling FEI gaan plaatsvinden. 1 jurylid zal 
 het paard beoordelen. Bij ex-aequo is het puntentotaal van de plicht  

 doorslaggevend. 
• De eis voor D-teams wordt aangepast van een 5,2 naar een 5,0. 

• Solo’s klasse A moeten 2 keer gestart zijn in de technische test waarvan 

  1x na 1 januari 2015. 
 

Je kan het kampioenschapsregelement Hippiade- voltige downloaden van 
de kNHS site. 

 
 

 
 

Zusjes Sneekes in het vroege voorseizoen al internationaal bezig. 
Het internationale seizoen is voor de zusjes Sneekes al vroeg begonnen. 
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Van 19 t/m 22 februari waren de wereldruiterspelen in Graz waar Carola 

als solo en Esther en Carola als Pas- de- Deux waren geplaats. Carola is 
daarbij 5de geworden.  

Door diverse afzeggingen bestond de concurrentie slechts uit 1 ander pas-

de-deux. Ze behaalden daarmee de 2e plaats (7.203). De winst ging naar 
het Duitse duo  

Gera-Marie Grün en Justin van Gerwen (7.871). 
 

 
Van 2 t/ 7 maart was CVI Doha. Esther en Carola zijn daar wederom met 

hun eigen paard Nolan aan de start gegaan. Carola zowel solo als pas-de-
deux met Esther. 

Na een spannende ronde van plicht, kur en technische test waarbij de 
nieuwe elementen getoond werden, is Carola op een 10 plaats geëindigd 

(7.006) net achter Isabel Fiala (7.055). 

 
Met de pas-de-deux hebben Esther en Carola hun nieuwe thema getoond. 

En zijn daar mee op een 6de plaats geëindigd (7.016) 
 

 
 


