
 

 
Voltige Vereniging 

 
 

Nieuwsbrief oktober 2007 
 

 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

Op woensdag 10 oktober j.l. vond de najaarsledenvergadering van de KNHS 

Voltigevereniging plaats. 25 leden waren naar het KNHS Centrum in Ermelo gekomen om 

de vergadering bij te wonen. Op de agenda stond o.a. de bestuursverkiezing, 

wedstrijdkalender en het afscheid van dhr. Vaandrager als voorzitter van de KNHS 

Voltigevereniging.  

o De wedstrijdkalender voor 2008 is besproken en er zijn nog een aantal data 

toegevoegd (zie bijlage). Dhr. Chen gaf namens het bestuur van de Rijnlandcup een 

korte presentatie, waarin de doelstellingen en resultaten van de eerste editie van 

deze cup werden gepresenteerd. Een aantal mensen zijn bezig met het organiseren 

van een CVI, wanneer deze doorgaat worden er een paar wijzigingen in de 

wedstrijdkalender door gevoerd. Dit wordt tijdig gepubliceerd. 

o De vergadering heeft met algemene instemming mw. Nijhof, mw. Danvers en mw. 

Jans herkozen voor een termijn van 3 jaar. Mw. Nijhof volgt dhr. Vaandrager op als 

voorzitter. De overgebleven vacature wordt ingevuld door Jantina Fokkema (lid van 

V.V. de Waardruiters). Deze vacature was ontstaan na het bericht, deze zomer, dat 

dhr. Vaandrager wegens gezondheidsredenen niet meer in de gelegenheid is om zijn 

bestuurstaken voor de voltigevereniging voort te zetten. 

o Gelukkig is dhr. Vaandrager zover hersteld dat hij afgelopen woensdag bij de 

ledenvergadering aanwezig kon zijn, zo konden wij hem persoonlijk bedanken voor al 

zijn inspanningen voor de voltige- en paardensport. Mw. Nijhof overhandigde hem 

een briefopener met inscriptie en een vergrote foto van V.V. Groenendaal tijdens de 

Hippiade dit jaar. Namens de voltigeurs ontving hij uit handen van mw. Danvers een 

kunstwerk (uiteraard een paard). Het bestuur van de KNHS VV had een verzoek 

ingediend bij het KNHS bestuur om aan de heer Vaandrager een onderscheiding uit te 

reiken voor bewezen diensten in de voltigesport en de paardensport in het algemeen. 

Dit verzoek is gehonoreerd en Dhr. van den Berg spelde namens het KNHS Bestuur 

dhr. Vaandrager de zilveren erespeld op. 

o Datum voorjaarsledenvergadering is vastgesteld op dinsdag 11 maart 2008. 

 

Veiligheidscertificaat 

Het bestuur wil graag alle voltigeverenigingen erop wijzen dat de accommodatie waarin 

zij trainen en/of officiële wedstrijden organiseren per 1 januari 2008 in het bezit dienen 

te zijn van het veiligheidscertificaat. Vraagprogramma’s worden alleen nog goedgekeurd 

mits de accommodatie over een certificaat beschikt. 

Het veiligheidscertificaat geldt alleen voor indoor accommodaties. Voor meer informatie 

over het veiligheidscertificaat kijk op www.knhs.nl. 

 

Gebruik voltige ton “Otto” voor promotie 

Verleden jaar heeft de KNHS Voltigevereniging een voltige ton aangeschaft “Otto”. Deze 

ton heeft een grote promotie waarde voor de sport. Inmiddels heeft Otto al op diverse 

evenementen gestaan met als hoogtepunt de ZAPP sport spelen.  

Om optimaal gebruik te kunnen maken van Otto, heeft het bestuur besloten dat het 

mogelijk is om Otto te gebruiken voor demonstraties en tijdens wedstrijden. 

Verenigingen die hiervan gebruik willen maken dienen contact op te nemen met Wilma 

Plaisier van de KNHS, tel. 0577 408280. Er zijn voor alsnog geen kosten verbonden aan 

het gebruik, wel dient de vereniging zelf Otto op te halen en weer terug te brengen naar 

zijn stal op het KNHS Centrum in Ermelo. 
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Adreswijziging: 

Nieuw secretariaat V.V. Krimpenerwaard  

Mirjam Wolfers 

Marathon 98, 2924 XG Krimpen aan den IJssel 

tel: 06 51045226 

mirjamwolfers@hotmail.com 

 

 

Instuif najaar 2007  

Op zondag 18 november staat er weer een najaarsinstuif op de agenda. Doelgroep zijn 

de solo voltigeurs in de klassen junioren, C & B. Het thema is door diverse leden 

aangedragen. Centraal zal op deze dag de kür staan. In theorie en praktijk zal worden 

geprobeerd worden om een goede kür met de voltigeur samen te stellen.  

Er zijn geen plekken meer beschikbaar. Je kunt natuurlijk wel als 

toeschouwer/toehoorder naar de instuif komen. Het programma komt binnenkort op 

voltige.nl te staan, trainers die inmiddels hun medewerking hebben toegezegd zijn Roos 

Slottje, Diana van Klaveren, Elsbeth Rekker en Ronald van Cronenburg. 

 

 

Opleidingen 

Zoals iedereen in de Paard en Sport heeft kunnen lezen schrijft de KNHS dit najaar een 

niveau 2 voltigeleiders cursus uit. Deze cursus gaat van start en wordt gegeven in 

Lunteren. We moedigen iedereen aan om zich alsnog in te schrijven. Bij voldoende 

deelname is het mogelijk dat hij ook op andere plaatsen kan worden gegeven. 

Ook Mw Heering benadrukte tijdens de najaarsledenvergadering op 10 oktober j.l. het 

belang van inschrijven voor de cursus nogmaals. Wanneer je niet kan deelnemen op de 

uitgeschreven locatie, is het raadzaam je wel in te schrijven, maar daarbij aan te geven 

dat je inschrijving is onder voorbehoud van een locatie/dag die wel voor jou haalbaar is.  

De KNHS zal deze inschrijvingen gebruiken om te peilen of er voldoende animo is voor 

een cursus elders in het land. 

 

Inmiddels zijn de examendata voor de cursus in Lunteren bekend. Het theorie examen 

zal plaats vinden op 9 april 2008, het praktijk examen vindt plaats op 7 mei 2008. Voor 

beide examens is de locatie manege de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Op deze data kunnen 

cursisten van eerder georganiseerde cursussen herexamen doen. 

 

 

Hippiade 

De hippiade is alweer enige tijd achter de rug. De sfeer en de aankleding in de hal waren 

dit jaar fantastisch. De organisatie liep vloeiend en alle deelnemers en toeschouwers 

kijken met veel plezier en enthousiasme terug op deze dag. Natuurlijk ging het niet 

alleen om de gezelligheid, maar werd er op sportieve wijze in de verschillende rubrieken 

gestreden om de kampioenstitels. 

In de ochtend werden door zowel de solo's als de teams de verplichte oefeningen 

getoond. Hierbij was al snel duidelijk te zien dat iedereen zijn uiterste best deed om een 

greep te doen naar de kampioenstitel. Kleine verschillen en verassende tussenstanden na 

de verplichte oefeningen, beloofde alleen nog meer strijd bij de küren die 's middags op 

het programma stonden. 

In de pauze werd er een interessante en vooral leerzame clinic gegeven door Elke 

Schelp-Lensing. Elke liet zien hoe belangrijk een goede communicatie is tussen de 

longeur, het paard en de voltigeur. Er moet sprake zijn van een team, want alleen dan 

kan het paard fijn galopperen aan de longe en de voltigeur zijn oefeningen optimaal 

uitvoeren. Op die manier kan de 3-eenheid van paard, longeur en voltigeur een mooie 

prestatie neerzetten op een wedstrijd! 
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's Middags stonden de küren op het programma. Allereerst mochten de solo voltigeurs in 

de klasse A klasse B en Junioren hun kür laten zien. Uiteindelijk wist Carola Sneekes in 

de klasse A de kampioenstitel te pakken, Nicole Zomer behaalde een 1e plaats in de 

klasse B en Simone Zomer ging als Solo Kampioen Junioren naar huis. 

Daarna werd het wederom spannend bij de teams. De voltigeurs gingen tot het uiterste 

om een perfecte kür te laten zien. Spetterende muziek, mooie oefeningen en sterke 

concurrentie zorgden voor een spannende strijd aan het einde van de middag. Bij de 

teams klasse Junioren behaalde Voltige Vereniging De Nieuwe Heuvel een eerste plaats. 

St. Hubertus 2 is kampioen geworden in de team klasse D. In de team klasse C wist De 

molen 2 de eerste plaats te pakken. En uiteindelijk op tiende punt verschil van de 

nummer 2 is het team Groenendaal 1 Kampioen geworden in de team klasse A/B. 

 

Al met al een mooie dag voor de Hippiade Voltige. Echter zonder alle trouwe supporters 

op de tribune is zo'n dag niet compleet. Daarom heeft de KNHS speciaal voor de 

enthousiaste voltigeurs die zich creatief hadden uitgeleefd op de vele aanwezige 

spandoeken een extra prijs beschikbaar gesteld voor het mooiste voltigespandoek. Deze 

prijs is gegaan naar het spandoek gemaakt door Voltige Vereniging Hipp-Oss. Ondanks 

dat zij zelf niet waren geselecteerd om deel te nemen aan de hippiade wisten zij wel alle 

deelnemers een hart onder de riem te steken op deze spannende dag met hun spandoek 

tekst: "Op de hippiade gaan alle teams los, veel succes namens Hipp-Oss!" ook de 

voltigeurs werden door hen nog even extra aangemoedigd met een speciaal 

spandoek"Hop, hop, hop, houdt je paardje in galop!" De dames die het spandoek hebben 

gemaakt ontvingen een cheque ter waarde van 200 euro die ten goede komt van de 

clubkas van de Voltige Vereniging Hipp-Oss. 

 

 

Mededelingen namens de Topsport Commissie 

Eerste bijeenkomst Voltige Trainers  

Op 6 oktober organiseerde de Commissie Voltige Sectie Topsport een bijeenkomst voor 

voltigetrainers op het KNHS-centrum in Ermelo. Alle trainers die op dit moment A- en B-

kaderleden en kaderteams  begeleiden waren uitgenodigd.Er waren elf trainers aanwezig. 

Na een inleidend gesprek van George de Jong, KNHS Directeur Topsport, bespraken de 

trainers onder leiding van Roos Slottje diverse thema’s rondom de Voltigesport met als 

doel de Voltigesport op nationaal en internationaal niveau te verbeteren. Hierbij werden 

diverse doelen gesteld en ideeën geopperd om dit te kunnen bereiken. Er werd met z’n 

allen gebrainstormd over onderwerpen als samenwerking, opleiding, paarden, enz..  

 

Ook verzekeringstechnische zaken werden besproken. Er kwamen vragen naar voren als 

“met welke opleiding is een instructeur verzekerd bij een ongeval?” en “Hoe is de 

aansprakelijkheid geregeld wanneer een eigenaar een paard ter beschikking stelt?”.  

 

Afsluitend werd een profiel opgesteld waar een bondscoach/teammanager Voltige aan 

zou moeten voldoen volgens de Voltigetrainers. Zij weten uit ervaring waar de 

voltigeur/longeur/trainer behoefte aan heeft op de weg naar en tijdens nationale- en 

internationale wedstrijden. Deze criteria worden meegenomen bij de selectie van een 

nieuwe bondscoach/teammanager. 

Naar aanleiding van deze dag hebben de Voltigetrainers, Voltigevereniging en de KNHS 

een aantal aandachtspunten en actiepunten meegekregen waarover op 7 november a.s. 

verder wordt gesproken.  

 


