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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

Afgelopen week kregen wij het bericht dat in het weekend van 1 juli onze voorzitter dhr. 

Jan Vaandrager een herseninfarct heeft gehad. Op dit moment ligt hij nog in het 

ziekenhuis en vandaar uit zal hij in een langdurig revalidatietraject stappen. Het is nog 

afwachten in hoeverre er blijvende schade zal zijn, dit kan pas na een jaar bekeken 

worden. Gelukkig is hij volledig bij kennis. Waarschijnlijk gaat hij snel over naar een 

revalidatiecentrum om verder te herstellen. Wij wensen Jan en zijn familie veel sterkte 

toe de komende periode. 

 

Dhr. Vaandrager heeft gezien de situatie ons laten weten te stoppen met alle 

bestuursfuncties en taken die hij de afgelopen jaren heeft verricht voor de voltige. Wij 

zullen hem persoonlijk op een geschikt moment bedanken voor zijn inspanningen voor de 

voltigesport. In de laatste bestuursvergadering is besloten dat mevr. Sieneke Nijhof het 

voorzitterschap op zich neemt, ze was al vice voorzitter.  

 

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. Het blijkt 

dat niet alle voltigevereniging inmiddels een gewijzigd overzicht hebben ontvangen, 

zij kunnen contact opnemen met José Oost.  

 

o Rekenfouten voltigewedstrijden 

Helaas is het dit jaar al meerdere malen voorgekomen dat er ondanks de 

inspanningen van de rekenkamers fouten zijn ontstaan in het uitrekenen van de 

punten. Wij willen de wedstrijdorganiserende verenigingen attenderen op de 

mogelijkheid om de rekensheets, beschikbaar via www.voltige.nl te gebruiken. Zo 

kunnen telfouten verminderd worden. 

Daarnaast kun je als deelnemer zelf ook je punten op de wedstrijd na tellen. Mocht 

het zijn dat er een fout is gemaakt in de puntentelling, dan meldt je dit bij het 

wedstrijdsecretariaat. Doe je dit binnen een half uur na de prijsuitreiking dan kan de 

volgorde in de uitslag nog veranderd worden. Zie je het pas als je thuis bent, dan kan 

je geen aanspraak meer maken op eventuele prijzen, je kan wel een kopie van je 

protocol naar de KNHS opsturen, de punten worden dan aangepast.  

 

o Adreswijziging secretariaat 

Per 26 juli ’07 wijzigt het adres van het secretariaat van de KNHS Voltige Vereniging 

in: Zandwierde 82, 1353 CJ Almere. Tel: 036-521 6136.  

 

 

Nationale Voltige dag 2007  

Zaterdag 23 juni kwamen uit alle streken van het land voltigeurs naar de Nationale 

Voltige dag op het KNHS Centrum te Ermelo om hun beste oefeningen te laten zien. In 

totaal namen dit jaar bijna 400 voltigeurs van 21 voltigeverenigingen deel in de diverse 

wedstrijdklassen. 

In de prins Willem-Alexander hal begonnen de solo voltigeurs al vroeg. Voor de meeste 

voltigeurs was naast het behalen van een goed dagresultaat, het behalen van de 

Hippiade limiet een belangrijk doel. Vooral door de zussen Carola en Cindy Sneekes 

werden in de hoogste klasse goede scores behaald, waarmee zij zich geplaatst hebben 

voor de Hippiade.  

http://www.voltige.nl/
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Vervolgens was het in deze ring de beurt aan de teams uitkomend in de klasse D en 

hoger. Ook in deze klassen waren een aantal teams nog in de gelegenheid hun Hippiade 

kwalificatie te halen. Onder grote belangstelling van het enthousiaste publiek lieten zij in 

de middag hun spectaculaire kuren zien. De teams van VV de Wittegheit en VV Roy 

Rodgers streden op het hoogste niveau om de overwinning. Helaas liet de muziek het 

afweten tijdens de kur van VV Roy Rodgers, waardoor hun paard even uit zijn 

concentratie was.  De 1e prijs ging met een klein verschil naar VV de Wittegheit zij 

behaalden een zeer goede score van 7.475 punten. 

In de andere hal kwamen de teams in de klasse E en basispaardrijden aan de start. Hier 

was duidelijk te zien dat de voltigesport groeiende is en steeds bekender wordt. Dit bleek 

onder andere door de start van “de Schimmelkroft” zij maken gebruik van de regeling 

voor FNRS voltigeurs om deel te nemen aan KNHS wedstrijden.   

 

Naast de reguliere prijzen stelde Kiela Ruitersport in een aantal categorieën een gevulde 

poetsbox beschikbaar voor de bestgaande voltigepaarden. Deze werden gewonnen door 

Misty, pony van het basispaardrijden team van VV de Hondsrug en door Lorida van VV 

Babouschka in de E. In de klasse D werd de poetsbox gewonnen door Melody lopend voor 

het team van VV de Waardruiters. De prijs ging bij de solo paarden naar Prix d’or van VV 

Den Helder. De schimmel Karaat van VV de Zonnehoeve won de prijs bij de hogere 

teamklassen.  

Alle uitslagen zijn te vinden op www.startlijsten.nl 

 

 

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 en wij verwachten dan ook veel deelnemers. We willen benadrukken dat 

het ook zeer interessant en leerzaam is om als toeschouwer de instuif te bezoeken.  

Momenteel zijn wij bezig om een leerzaam en leuk programma voor deze dag samen te 

stellen. Zodra dit compleet is, zal de uitnodiging naar alle verenigingen worden 

verstuurd. 

 

 

Mededelingen KNHS Voltigecommissie 

Technische Test 

Volgend jaar staat de officiële invoering van de technische test op het programma. Dit 

verzoek is gekomen, zodat men kan oefenen met de technische test voordat men 

internationaal gaat. Om deze invoering soepel te laten verlopen, komen er een aantal 

wedstrijden dit jaar waar men dit alvast kan oefenen. 

De opzet wordt dat in iedere klasse, te weten; C + JUNIOREN, A, B. De beste 3 solisten 

hun technische test tonen aan het einde van de wedstrijd als demonstratie. Zo kunnen 

de juryleden zich bekend maken met het beoordelen en de voltigeurs en trainers met de 

uitvoering ervan. De behaalde punten tellen dus niet officieel mee en is meer als 

feedback bedoeld. De eerste wedstrijd waar dit plaats vond was op 8 juli in Hoornaar, bij 

de vereniging Hornedamme. Bekijk de KNHS website voor de inhoud van de oefeningen 

en een verdere toelichting. 

Tijdens de bijscholingsavond op 27 juni j.l. werd duidelijk dat de keuze is gemaakt om de 

technische test voor de klassen A,B, C en Junioren te testen. Na de testfase wordt 

besloten of, en in welke vorm verder gegaan wordt met de technische test. Het ligt dus 

nog niet vast dat de technische test voor al deze klassen gereglementeerd gaat worden. 
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KNHS Digitale nieuwsbrieven 

De KNHS heeft diverse media die ze inzet voor de communicatie in de richting van haar 

leden. In eerste instantie zijn dit de ledenbladen Paard en Sport maandeditie en Paard en 

Sport kwartaaleditie. Net zo belangrijk zijn echter de digitale nieuwsbrieven voor al het 

actuele nieuws rondom de disciplines of onderwerpen die voor jou interessant zijn. 

Wil je KNHS nieuwsbrieven ontvangen, ga dan snel naar 'Mijn KNHS'. Meld je aan en 

selecteer de nieuwsbrieven die je voortaan wilt ontvangen.  

 

N.B. de nieuwsbrief van de KNHS Voltigevereniging blijft bestaan.  

 

 

Opleidingen 

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

niveau 2 voltigeleiders cursus uit. We moedigen iedereen aan om zich in te schrijven. Bij 

voldoende deelname is het mogelijk dat hij decentraal gegeven kan worden!!! 

 

 

Hippiade 

Er hebben ons vele vragen bereikt over de procedure van inschrijven voor de Hippiade. 

Inmiddels staat alle informatie op voltige.nl, inclusief het inschrijfformulier. Let op, 

inschrijven kan tot 10 augustus a.s. 

 

Voor de kwalificatie tellen ook de resultaten van buitenlandse wedstrijden mee als 

kwalificatiepunten voor de Hippiade, mits de reglementen tijdens deze 

wedstrijd hetzelfde zijn als in Nederland. 

 

 

FNRS deelname aan voltigewedstrijden 

De KNHS en de FNRS zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Het wordt hierdoor 

mogelijk om als FNRS ruiter/voltigeur deel te nemen aan KNHS wedstrijden. Voor de 

voltige zijn hierover afspraken gemaakt. Deze kun je vinden op de KNHS-website, tab 

voltige. 

 

 


