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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Najaarsledenvergadering  

Op dinsdag 28 oktober j.l. vond de najaarsledenvergadering plaats. Hierin is o.a. de 

begroting aanbod gekomen en zijn Mw. Fokkema en Mw. Oost herkozen en is dhr. 

Vermaat gekozen als bestuurslid. 

 

o Wedstrijdkalender 2009 

In de najaarsledenvergadering is de kalender besproken, hierin was 1 knelpunt. Op dit 

moment wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden. Zo spoedig mogelijk zal de 

kalender worden gepubliceerd op voltige.nl. 

 

o Paardtraining Wim Bonhof 

In totaal negen combinaties volgen de dressuurtrainingen bij Wim Bonhof. "Ons doel is 

om de galop van de paarden te verbeteren, waarbij ze op de juiste wijze de rug 

gebruiken. Dat de paarden meer gedragen galopperen en daardoor de voltigeur beter 

hun oefeningen kunnen laten uitvoeren. Daarbij is het belangrijk dat de voltigeurs die de 

paarden rijden goed leren voelen wanneer het paard gedragen galoppeert.", aldus 

Bonhof. "Ik vind het erg leuk om mensen te prikkelen om professioneler met hun sport 

bezig te zijn. Daarvoor moet er door de voltigeurs hard gewerkt worden. Maar we gaan 

ervoor!", vervolgt Bonhof enthousiast. 

 

De trainingen staan gepland op: 6 november, 20 november, 8 januari, 29 januari,  

19 februari en duren van 18.30 en tot 21.30 's avonds. (tijden onder voorbehoud).  

 

Adres- en naamswijzigingen 

Het secretariaat van VV Baboeschka is gewijzigd: 

Mw. M. de Jong 

E-mail: hoogenboomruitersport@hotmail.com 

 

 

Instuif najaar 2008 

Zondag 16 november is het weer tijd voor de najaarsinstuif. Het thema voor deze instuif 

is “Hogerop”. Deze dag is bedoeld voor teams, die van plan zijn, het volgende seizoen 

een klasse hoger te starten. 

De inschrijving is gesloten. Op www.voltige.nl verschijnt deze week het programma, een 

ieder is van harte welkom om als toeschouwer aanwezig te zijn. 

 

 

Mededelingen namens de Voltigecommissie 

Tijdens de laatste vergadering van de Voltige Commissie heeft mw. Heering, voorzitter 

van de Commissie, aangegeven wegens tijdgebrek af te treden. De Voltige Vereniging 

wordt erop attent gemaakt dat zij een kandidaat aan mogen dragen voor de functie van 

voorzitter KNHS Voltige Commissie. Het bestuur van de KNHS VV verzoekt de leden om 

na te denken over kandidaten en deze via José Oost kenbaar te maken. 

 

De KNHS maakt sinds enige tijd gebruik van een nieuw standaard vraagprogramma. 

Deze is te vinden op de KNHS site, als u inlogt op mijnknhs.nl. en is als bijlage bij deze 

nieuwsbrief gevoegd.  

 

http://www.voltige.nl/


 

 
Voltige Vereniging 

 
 

De Voltigecommissie heeft een publicatie uitgegeven over de reglementen en een aantal 

andere punten, deze is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

Op 2 oktober j.l. heeft het bestuur van de KNHS VV, de Voltigecommissie en de juryleden 

een gezamenlijk overleg gehad over de reglementen en de nota paardenwelzijn. Ook 

Wim Bonhof (nota paardenwelzijn) en Christoph Lensing, team trainer waren hierbij 

aanwezig. 

Zowel in het kader van paardenwelzijn als in het kader van reglementen is gesproken 

over de mogelijkheid voor het organiseren van tonwedstrijden. Aangezien het paard 

hierbij buiten beschouwing blijft is het geen ‘paardensport’ en hoeft het derhalve niet in 

het Disciplinereglement Voltige te worden opgenomen. De organisatie is vrij om wel een 

rubriek uit te schrijven op de ton.  

 

 

Mededelingen namens de Topsportcommissie 

Deze zomer stonden in het Tsjechische Brno de Wereldkampioenschappen voor senioren 

en de Europese kampioenschappen voor junioren op het programma. De Nederlandse 

equipe was goed vertegenwoordigd. In een mooie ambiance presteerden de Nederlanders 

goed met als verrassing een 6e plaats in de finale junioren mannen voor Koen Akkerman. 

Het junioren team van De Nieuwe Heuvel mocht ook door naar de finale en behaalde 

daar een 10e plek. 

Bij de senioren kwam team Groenendaal aan de start, zij wisten ook een finaleplaats te 

bemachtigen en werden uiteindelijk 11e! 

De dames solisten in de klasse junioren en senioren wisten geen plek in de finale te 

behalen, hierin is de competitie ook groot. Carola Sneekes kwam dichtbij met een 19e 

plaats, gevolgd door Claire de Ridder (23ste) en zus Cindy Sneekes (39ste). In de junioren 

klasse deden Nicole Zomer (22e), Stephanie van Zuilen (25e) en Eva Willemse (29e) veel 

ervaring op. 

 

Hippiade 2008 

De Prins Willem-Alexanderhal was op 30 september j.l. het toneel voor de strijd om de 

Hippiade titels en spandoeken. In navolging van afgelopen jaar kon ook dit jaar een prijs 

gewonnen worden door degene die het leukste, origineelste en mooiste spandoek maakte 

om hun favoriet mee aan te moedigen. Deze werd gewonnen door St. Hubertus. 

Zie voor volledig verslag en uitslagen: www.knhs.nl, Hippiade. 

Wij feliciteren alle kampioenen en deelnemers met de behaalde resultaten! 

 

Hippiade kampioen klasse D  St. Hubertus II 

Reserve kampioen   Groenendaal II 

 

Winnaar junioren teams  De Nieuwe Heuvel 

 

Winnaar klasse C teams  De Molen II 

 

Hippiade kampioen klasse A/B Groenendaal I 

Reservekampioen   Den Helder I 

 

Hippiade kampioen junioren solo Lianne de Groot (V.V. Groenendaal) 

Reserve kampioen   Imke Ploegmakers (V.V. de Wittegheit) 

 

Winnaar klasse B   Simone Zomer (V.V. de Molen) 

 

Hippiade kampioen klasse A  Carola Sneekes  (V.V. Den Helder) 

Reserve kampioen   Cindy Sneekes (V.V. Den Helder) 

 

http://www.knhs.nl/

