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Nieuwsbrief februari 2008  
 

 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

o Afvaardiging VC en TC 

Roos Slottje heeft zich naar aanleiding van haar aanstelling als teammanager voor het 

voltigekader teruggetrokken als afgevaardigde namens de KNHS Voltigevereniging in de 

sectie topsport. Het bestuur beraadt zich op dit moment over haar opvolging. 

 

o Voorjaarsledenvergadering  

Dinsdag 11 maart a.s. vindt de voorjaarsledenvergadering plaats. Locatie is het KNHS 

Centrum te Ermelo. De vergadering start om 20.00 uur, alle leden van de KNHS 

Voltigevereniging zijn van harte welkom. Op de agenda staat o.a. het jaarverslag 2007 

en het financiële verslag. 

Wij proberen om aansluitend weer een lezing of presentatie over een relevant onderwerp 

te organiseren.  

 

 

Instuif voorjaar 2008  

Zondag 9 maart staat de voorjaarsinstuif op het programma. Deze keer komen de 

beginnende teams in de klasse basispaardrijden, E & D aan bod. De uitnodiging is 

verstuurd. Ook wanneer je niet met een team kan deelnemen, ben je als toeschouwer 

van harte welkom. 

In de middagpauze van de instuif zullen een aantal kaderleden een “oefen wedstrijd” 

voltigeren ter voorbereiding op hun start tijdens het CVI te Saumur (21 t/m 23 maart). 

 

 

CVI Ermelo 2008 

De voorbereidingen voor het CVI in Ermelo in het weekend van 25 t/m 27 april vorderen 

gestaag. Via de KNHS site is een pagina met informatie over het CVI:  

http://www.knhs.nl/News.asp?ID=10401&PCatID=161&CatID=&men=05 

Hierop komen binnenkort alle nieuwsberichten omtrent de CVI te staan. 

 

Voor het CVI worden nog vrijwilligers gezocht om te helpen tijdens dit evenement, te 

denken valt aan: Protocol runners, mest ophalers in de hoofdring, controle tribune’s en 

mensen die koffie brengen naar juryleden 

Als je dit leuk lijkt om te doen, meld je dan aan per e-mail met je naam, adres en 

telefoonnummer en welke dag(en) je kunt, bij chatwick@home.nl 

 

 

Mededelingen namens de Voltigecommissie 

Vanuit de Voltigecommissie zijn geen mededelingen. 

De kwalificatie eisen voor de Hippiade zijn nog niet bekend, naar verwachting worden 

deze half februari gepubliceerd. 

 

 

Mededelingen namens de Topsport Commissie 

Na aanstelling van Teamtrainer Christoph Lensing en Teammanager Roos Slottje zijn de 

trainingen voor het eerste kwartaal georganiseerd. De eerste trainingen zijn inmiddels 

geweest in het weekend van 26 en 27 januari. Op beide dagen werd door de kaderleden 

getraind op ton- en paardvaardigheden.  
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Op 23 februari geeft Christoph een kadertraining in de turnhal in Beekbergen. De 

kadertrainers krijgen een update over technieken en plichtoefeningen. Iedere voltigeur, 

trainer en/of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om te komen kijken. 
  
Tijdens de Voltigewedstrijd op 12 april in Lisse kunnen alle Voltigeurs hun prestaties aan 

het kaderbegeleidingsteam laten zien. Deze wedstrijd is een observatiewedstrijd voor de 

kaderleden. Niet-kaderleden die hieraan deelnemen kunnen eventueel worden 

geselecteerd voor het kader. 
  
Het kader van de voltige bestaat uit: 
Senioren teams; V.V. Roy Rogers, o.l.v. Cynthia Danvers, V.V. Groenendaal, o.l.v. Manon 

Swanenburg, V.V. De Wittegheit, o.l.v. Meta Jans, V.V. De Molen, o.l.v. Doreth Chatwick 

& V.V. Den Helder, o.l.v. Maurits de Vries. 

  

Juniorenteams; De Nieuwe Heuvel, o.l.v. Sandra Jansen 

  

Solo dames: 

A kader: Miranda van Essen, Carola Sneekes & Cindy Sneekes  

B kader: Simone Zomer 
 

Hoofddoel voor de kaderleden is zich te plaatsen voor het WK in Brno, zie voor meer 

informatie over dit evenement www.vaulting2008.com. 

 

http://www.vaulting2008.com/

