
 

 
Voltige Vereniging 

 
 

Nieuwsbrief April 2007 
 

 

Instuif voorjaar 2007  

Aan de instuif op 11 maart hebben 15 combinaties deelgenomen. In groepen van 3 

kregen zij gedurende een uur aanwijzingen van dhr. Bonhof. Belangrijke 

aandachtspunten waren het in evenwicht en balans laten lopen van het paard.  

De deelnemers en dhr. Bonhof waren zeer positief en enthousiast over de invulling van 

deze dag. 

 

Dhr. Bonhof heeft aangeboden om samen met het bestuur van de KNHS 

Voltigevereniging te bekijken wat de mogelijkheden zijn om op een structurele wijze, in 

regionaal verband begeleiding te bieden aan volltigepaarden en hun ruiters. Dit vinden 

wij een fantastisch aanbod. Zodra hierover meer bekend is, krijgen jullie bericht. 

 

 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

De nieuwsbrief is één van de middelen welke het bestuur gebruikt om voltige nieuws 

naar de leden te brengen. Het is aan te raden om regelmatig op de website 

www.voltige.nl te kijken. Hierop worden regelmatig nieuwtjes geplaatst (o.a. van de 

KNHS V.V., maar ook vanuit de Voltige Commissie en anderen). 

 

o Resultatenoverzichten 

Alle verenigingssecretariaten hebben inmiddels van de KNHS een resultatenoverzicht 

ontvangen. Hierin is een fout ontstaan, de punten behaald op de Hippiade zijn 

meegenomen in de winstpuntentelling. Dit is niet toegestaan. De KNHS is op de 

hoogte van deze fout en zal gecorrigeerde resultatenoverzichten versturen. 

 

o Voorjaarsledenvergadering 

Op 28 maart j.l. vond op het KNHS Centrum te Ermelo de voorjaarsledenvergadering 

plaats. Helaas werd deze door een zeer klein aantal leden bezocht. Wij willen alle 

secretariaten vragen om hun leden te attenderen op de ledenvergaderingen en een 

afvaardiging aan de vergadering te laten deelnemen. Graag ontvangen wij een 

afmelding wanneer er geen afvaardiging van een vereniging kan komen. 

 

 

BOV 

De KNHS heeft besloten om de aangekondigde nieuwe stijl opleidingen; waarbij gebruik 

gemaakt zou worden van zelfstudiemethodes en praktijkstages helaas niet te gaan 

doorvoeren. De KNHS wil de reeds bestaande invulling blijven handhaven. Het is op dit 

moment niet duidelijk wanneer, waar en op welke wijze de voltigeopleidingen van start 

kunnen gaan. De Voltigecommissie heeft aangegeven om Paard & Sport goed in de gaten 

te houden voor officiële mededelingen over de voltige opleidingen. 

Dhr. Langelaan heeft zich naar aanleiding van bovenstaand gegeven tijdelijk 

teruggetrokken als lid van de BOV.   

 

 

http://www.voltige.nl/
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Reglementswijzigingen 

In de december editie van deze nieuwsbrief is al aangekondigd dat er enkele wijzigingen 

in het discipline reglement zouden plaatsvinden. Inmiddels zijn de reglementen 

goedgekeurd en te vinden op de website van de KNHS. Hierbij zijn ook de 

overgangsregelingen gepubliceerd. 

 

Belangrijkste wijzigingen zijn op de volgende onderdelen: 

o De klasse C solo voltige is weer ingevoerd. Voor de overgangsregeling zie 

www.knhs.nl 

o De winstpunten zijn voor een aantal klassen verhoogd:  

Team klasse C > 5.5  

Solo klasse A  > 7.0 

Solo klasse B  > 6.5 

Solo klasse C > 6.0 

o De volgorde van de verplichte oefeningen is aangepast in het basispaardrijden: 

Basiszit met handen in de zij, e-molen, opzwaaien tot bank model, knielen met armen 

naar voren, afsprong naar binnen. 

o Het voltigepaard mag voortaan worden ingezet voor 3 basispaardrijden teams in stap. 

 

Het kampioenschapreglement is ook te vinden op de KNHS website. Belangrijkste 

wijziging hierin ten opzichte van afgelopen jaren is dat kwalificatiepunten behaald 

kunnen worden in de periode van kampioenschap tot kampioenschap. 

 

 

Adreswijzigingen 

Half januari is een adressenlijst verstuurd naar alle verenigingen, hierop zijn een aantal 

reacties met wijzigingen binnengekomen: 

 

- V.V. Baboeschka:  

toevoegen telefoonnummer 071-8883246 

- V.V. Den Helder: wijziging secretariaat  

Mw. C. Sneekes  

Oosterweg 1  

1759 JB Callantsoog 

tel.nr. 0224-581492, e-mail: carolasneekes@hotmail.com 

- V.V. De Lelieruiters: 

wijzigen e-mail adres in huizingshetl@wanadoo.nl 

- V.V. de Opsprong: wijziging secretariaat 

Mw. J. van Hoorn  

Kamprechterstraat 19 

5346 WB Oss,  

tel.nr. 0645828152, e-mail: de.sprinter@hotmail.com 
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