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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Aftreden Leo Langelaan 

Begin juni ontving het bestuur van de KNHS VV een brief van Leo Langelaan waarin Leo 

aangaf zich niet te kunnen verenigen met de manier waarop het bestuur functioneert en 

per direct uit het bestuur stapt. Het bestuur vindt het besluit van Leo jammer, maar wil 

hem toch heel hartelijk bedanken voor de inzet die hij getoond heeft met name voor de 

voltige opleidingen. 

 

o Afvaardiging VC en TC 

Na het aftreden van Roos Slottje als afgevaardigde in de Topsport commissie hebben wij 

Cynthia Danvers bereidt gevonden om haar op te volgen. Begin juli vergaderen de 

portefeuillehouders Topsport en daarin zal deze voordracht besproken worden.  

 

o Voorjaarsledenvergadering  

Dinsdag 11 maart a.s. vond de voorjaarsledenvergadering plaats. In aanwezigheid van 

23 leden werden de agendapunten besproken. Hier waren weinig bijzonderheden, de 

notulen van de vergadering volgen binnenkort. 

In de rondvraag geeft Mw. Zomer aan dat zij met een aantal anderen bezig is om een 

voltigeleiderscursus niveau 2 in het Noorden te organiseren. Bedoeling is dat deze in het 

najaar start. Op dit moment hebben 13 belangstellenden zich gemeld. Het advies van de 

KNHS V.V. is om een lijst met namen en adressen op te stellen en deze in 1 keer aan de 

KNHS te overhandigen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Mw. Zomer. 

 

Aansluitend verzorgde mw. Sneekers een korte presentatie over het voltigekamp dat V.V. 

Den Helder dit jaar voor de 3e keer organiseert (zie elders in deze nieuwsbrief). 

Daarna verzorgde mw. van Duin een gastlezing. Mw. van Duin is werkzaam op de 

afdeling marketing en communicatie van de KNHS en gaf in deze lezing tips en informatie 

om voltigenieuws onder de aandacht van de media te brengen. 

 

o Paardtraining Wim Bonhof 

In de voorjaarsledenvergadering van 2007 heeft dhr. Vaandrager al vermeld dat het 

bestuur van de KNHS Voltigevereniging in gesprek was met dhr. Bonhof over het 

verzorgen van een trainingscyclus voor voltigepaarden. Dit initiatief is genomen naar 

aanleiding van de voorjaarsinstuif 2007, waarin dhr. Bonhof voltigepaarden onder de 

man probeerde te verbeteren en te trainen. 
  
De KNHS topsport heeft haar medewerking toegezegd en zo kunnen kaderleden en de 

voltigeverenigingen deel nemen aan een cyclus paardtrainingen verzorgd door Wim 

Bonhof. In de trainingen staat het verbeteren van het gaan van het paard centraal, 

daarnaast wordt aandacht besteed aan paardenmanagement. 

De inschrijftermijn is verstreken en in totaal hebben 31 combinaties zich aangemeld. 

18 juli vanaf 18.00 uur zal er een selectie plaatsvinden op het KNHS centrum te Ermelo. 

Diegene die zich aangemeld hebben krijgen bericht van de afdeling Topsport van de 

KNHS. 

 

o Adres- en naamswijzigingen 

Voltigevereniging TOP is een nieuwe vereniging. Het team wordt gedeeltelijk gevormd 

door het klasse D team van V.V. de Bokkesprong, o.l.v. instructrice Maureen Zomer gaan 

zijn verder als V.V. TOP.  

Hetzelfde geldt voor V.V. de Vrederuiters, zij gaan verder onder de naam ’t Prinsepaard. 
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Instuif voorjaar 2008  

Vijftien voltigeverenigingen met hun klasse E of D team, namen zondag 9 maart deel aan 

de voltige instuif. Voor alle deelnemers was een vol programma samengesteld. 
De voltigetrainingen werden verzorgd door Carola Sneekes, Maggie van Kershaver, 

Manon Swanenburg en Meta Jans. Zij gingen met de voltigeurs ’s ochtends op de ton en 

’s middags op het paard aan de slag met het verbeteren van verplichte oefeningen. 
Naast de voltigetrainingen kregen alle deelnemers een workshop acrogym aangeboden 

door Krista van der Perk en Marjolein Bleker van de Acrogym vereniging uit Zwolle. In 

deze workshop werd veel aandacht besteed aan oefeningen voor lichaams- en 

vormspanning en het veilig op- en afbouwen van duo oefeningen. 
Een drietal cursisten van de voltigeleiderscursus niveau 2 uit Wanroy verzorgden in het 

kader van hun opleiding voor de deelnemers een warming-up. 
  
In de middagpauze konden de deelnemers kijken naar de oefenwedstrijd van de 

kaderleden. Zij voltigeerden ter voorbereiding op het CVI in Saumur (21 t/m 23 maart) 

een wedstrijd om paarden en voltigeurs weer te laten wennen aan een wedstrijdsituatie.  

 

 

Instuif najaar 2008 

Op zondag 16 november zal de najaarsinstuif plaats vinden. We zijn hiervoor nog opzoek 

naar een leuk en leerzaam thema. We willen vragen hierin mee te denken, ten slotte 

organiseren wij de instuiven om jullie te ondersteunen. Hiervoor ontvangen jullie een 

formulier dat wij graag zo spoedig mogelijk retour ontvangen. Naar aanleiding hiervan 

zullen we de instuif op 16 november vorm gaan geven. 

 

 

Nationale Voltigedag 2008 

Afgelopen zaterdag kwamen uit heel Nederland voltigeurs naar Ermelo om mee te doen 

aan de Nationale Voltige dag 2008. Het was zeer goed zichtbaar dat de voltige in de 

breedte sport groeit. Vooral de lagere rubrieken waren zeer sterk bezet en voorzien van 

een groot deelnemers veld. In de hogere klassen was minder deelname, dit kwam omdat 

de kaderleden het weekend ervoor op het CVI in Krumke aan de start waren verschenen. 

Ondanks dat gegeven was het een zeer volle en gezellige voltigewedstrijd. In de Koningin 

Beatrixhal streden de klasse E en basisteams om de prijzen. In de Prins Willem-

Alexanderhal voltigeerden ’s ochtends de solo voltigeurs en aansluitend de klasse D, C, B 

en A teams. 

Kiela Ruitersport uit Emmen stelde extra prijzen beschikbaar voor de bestgaande 

paarden. In de klasse E werd deze gewonnen door Look at Me van V.V. Krimpenerwaard, 

in de klasse Basispaardrijden door de Wijks Priscila van V.V. de Smidshoorn.   

Bij de solisten won Melody van V.V. de Waardruiters en bij de teams Yvon van V.V. de 

Wittegheit. 

Alle uitslagen zijn te vinden op www.voltige.nl 

mailto:maureen.hekert@wanadoo.nl
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http://www.voltige.nl/
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Mededelingen namens de Voltigecommissie 

o Hors Concours starts 

In de praktijk blijkt er nogal wat onduidelijkheid te bestaan over HC starten in de 

discipline Voltige, hierdoor wordt er door verschillende mensen anders gehandeld wat 

vervolgens meer onduidelijkheid oplevert.  

De regel voor HC starts is dat altijd de reglementaire bepalingen van de betreffende 

klasse gelden. Dit geldt voor alle KNHS disciplines, waaronder ook Voltige. In de praktijk 

is het voorgekomen dat een jury en wedstrijdorganisatie met elkaar besloten van een 

bepaling (bijvoorbeeld 1 voltigeur minder of de bevestiging van de longe) af te wijken 

maar dit is reglementair niet toegestaan. Een voltigeur/ voltigeteam kan hier ook geen 

rechten aan ontlenen voor een volgende start.  

Het is wel mogelijk om HC te starten in een lagere klasse waarbij bijvoorbeeld in stap 

gevoltigeerd kan worden of de longeerlijn op een andere manier bevestigd mag worden.   

Indien een team door omstandigheden niet toe is aan het niveau waarin het team 

geklasseerd is, bijvoorbeeld vanwege een nieuw paard of wisseling van voltigeurs, is het 

mogelijk om bij de KNHS terugplaatsing aan te vragen. 

Mocht u vragen hebben met betrekking tot het reglement dan kunt u contact opnemen 

met de KNHS via info@knhs.nl 

 

 

Mededelingen namens de Topsport Commissie 

In het weekend van 21 juni hebben vele Nederlandse deelnemers succesvol meegedaan 

aan het CVI in Krumke (voor uitslagen zie: www.cvi-krumke.de). Na afloop werd door de 

teammanager Roos Slottje en bondscoach Christoph Lensing bekend gemaakt welke 

teams en solisten mee mogen doen aan het WK voltige en EK voltige voor junioren in 

Brno (31 juli-3 aug). 

 

WK voltige senioren: 

Team: Groenendaal 

Solo dames: Carola Sneekes, Cindy Sneekes, Claire de Ridder, reserve Miranda van 

Essen 

 

EK voltige voor junioren: 

Team: De Nieuwe Heuvel 

Solo dames: Stephanie van Zuilen, Eva Willemse, Nicole Zomer 

Solo heren: Koen Akkermans 

 

Meer informatie over het WK/EK kun je vinden op: http://www.vaulting2008.com/ 

 

Afgelopen weekend kwamen 2 solisten en het team Roy Rogers in actie tijdens het CHIO 

in Aachen. Carola Sneekes en Claire de Ridder behaalden allebei de finale en werden 

daarin respectievelijk 15e met een score van 7.013 en 20ste met een score van 6.322. Het 

team behaalde een score van 6.328 en werd daarmee 11ste.  (Voor alle uitslagen zie: 

www.chioaachen.de). 

 

Wij wensen alle deelnemers aan het WK en EK veel succes! 
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CVI Ermelo 2008 

Het laatste weekend van april stond het KNHS Centrum geheel in het teken van de 

internationale voltige wedstrijd. In een prachtig aangeklede Prins Willem Alexander Hal 

streden teams en solo voltigeurs uit 9 verschillende landen. Het was een gezellig, sportief 

en goed georganiseerd evenement. De organisatie zal na de evaluatie bepalen of het CVI 

Ermelo volgend jaar een vervolg krijgt. 

Uitslagen en verslag zijn te lezen op www.cviholland.nl 

 

 

Voltigekamp V.V. Den Helder 

Op 10, 11 en 12 oktober organiseert voltigevereniging Den Helder voor de 3e keer een 

groot, internationaal (Nederland, België, Duitsland) voltigekamp. De opzet van dit kamp 

is heel simpel. Deelnemende verenigingen nemen zoveel mogelijk hun eigen trainer en/of 

paard mee, welke dan ingedeeld worden om les te geven. De voltigeurs van de 

verschillende verenigingen kunnen zich dan inschrijven bij een les van hun eigen keuze. 

Zo krijgen de voltigeurs les van andere trainers dan normaal, en vaak ook op andere 

paarden dan normaal. Hierdoor maken voltigeurs van verschillende verenigingen kennis 

met elkaar en, nog belangrijker, leren de verenigingen veel van elkaar. Het grootste doel 

is dan ook kennis uitwisselen tussen de deelnemers.  
  
Voor meer informatie en om je in te schrijven ga je naar de website van V.V. Den Helder, 

www.planet.nl/~sneek024/voltige 
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