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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Voorjaarsledenvergadering  

Woensdag 18 maart a.s. vindt onze voorjaarsledenvergadering plaats vanaf 20.00 uur op 

het KNHS Centrum te Ermelo. De agenda is verstuurd naar alle verenigingen en is ook te 

vinden op www.voltige.nl. 

 

o Afvaardiging topsportcommissie 

Het heeft enige tijd geduurd maar wij hebben weer een afgevaardigde namens de 

kaderleden in de VC en TC gevonden in de persoon van Claire de Ridder. Claire voltigeert 

al lange tijd op internationaal niveau en heeft veel ervaring met alle zaken die hierbij 

komen kijken. Wij wensen Claire veel succes in het uitvoeren van deze functie.  

 

o Wedstrijdkalender 2009 

De wedstrijdkalender staat op voltige.nl. We willen alle organisaties vragen om de 

vraagprogramma’s op startlijsten.nl te plaatsen zodat deze voor iedereen te vinden zijn.  

 

o Paardtraining Wim Bonhof 

In totaal negen combinaties hebben de dressuurtrainingen bij Wim Bonhof gevolgd. Deze 

trainingen waren een pilot onder de vlag van de topsport. Dhr. Bonhof zal zijn 

bevindingen en adviezen terugkoppelen aan de afdeling Topsport. De KNHS 

Voltigevereniging ziet graag dat deze trainingen een vervolg krijgen. 

Alle deelnemers aan de training hebben deze als zeer positief en leerzaam ervaren en 

hebben ieder vooruitgang geboekt. 

 

Adres- en naamswijzigingen 

Het secretariaat van VV Baboeschka is gewijzigd: 

Mw. M. de Jong 

Oude Venneperweg 13 

2154 MG Burgerveen 

Tel: 06-10081350 

E-mail: hoogenboomruitersport@hotmail.com 

 

Nieuwe voltigevereniging: 

VV Monferlandruiters 

E-mail: info@detutenburg.nl 

 

 

Instuif voorjaar 2009 

Op zondag 1 maart vond de workshop wedstrijdorganisatie/omroep en de mannen instuif 

plaats.  

De workshop werd gehouden in de middag. Mevr. Klein-Willink en mevr. Oostveen 

verzorgden deze workshops. Mw. Klein Willink presenteerde een draaiboek voor het 

organiseren van een voltigewedstrijd.  Mw. Oostveen gaf de belangrijkste 

aandachtspunten voor het omroepen en daarna werd er praktisch geoefend. 

 

De heren instuif ging, met 24 heren, van start om 9.00 uur en duurde tot 16.00 uur. De 

trainingen werden gegeven in groepen. De trainingen werden gegeven door Ronald van 

Cronenburg, Leo Langelaan, Bennie Scharenborg en Maurits de Vries. Alle mannen 

hadden een leuke dag, waarbij het elkaar leren kennen en samen voltigeren voorop 

stond. Ze waren het unaniem eens, deze dag is zeker voor herhaling vatbaar! 

http://www.voltige.nl/
mailto:hoogenboomruitersport@hotmail.com
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Mededelingen namens de Voltigecommissie 

Onderstaand bericht is het officiële persbericht van de KNHS. Deze veranderingen 

hebben plaats gevonden naar aanleiding van de wijzigingen in het FEI reglement.  

De KNHS Voltigevereniging heeft zich ervoor ingezet dat deelnemers aan internationale 

wedstrijden ook in Nederland konden starten volgens de FEI reglementen. Uiteindelijk 

heeft de KNHS voor onderstaande regels gekozen. 

Voor alle duidelijkheid zoals nu besloten is gelden de wijzigingen alleen voor de A / B en 

junioren teams + de A/B/C  en junioren solo's volgens de oefenstof van de FEI. 

Dus voor de teams C/D/E verandert er niets. Ook niet wat betreft het inzetten van de 

reserve 

 

Voor de discipline Voltige is het Disciplinereglement voor 2009 niet gewijzigd. Dit staat 

vooralsnog voor 2010 op de planning. Wel is vanuit de commissie aangegeven dat er 

behoefte is om voor de hoger klassen qua oefenstof te conformeren aan de FEI 

reglementen. Om deze reden is de volgende wijziging goedgekeurd die niet in het 

reglement zal worden opgenomen maar los  hiervan via de website gecommuniceerd zal 

worden:  

De klassen A/B en junioren teams en klassen A/B/C en junioren solo’s volgen de 

oefenstof van de FEI (zie hiervoor www.fei.org) 

Wat niet wijzigt zijn: 

-         Leeftijd voor junioren solo’s nationaal blijft 12-16 jaar 

-         Voltigeurs mogen zowel als solo als in een team starten 

-         De wedstrijdgevende organisatie heeft de keuze om 6 cq 7 teamleden de 

verplichte oefeningen uit te laten voeren (FEI 7 teamleden). Dit dient op het 

vraagprogramma te worden vermeld. Indien 6 teamleden de verplichte oefeningen 

uitvoeren dienen zij ook in de kür starten (de reserve kan alleen voorafgaand aan de 

verplichte oefeningen ingezet worden voor zowel de verplichte oefeningen als de kür). 

Voor het uitvoeren van de verplichte oefeningen met 7 voltigeurs zijn geen protocollen te 

bestellen bij de KNHS. Aangepaste protocollen zijn wel te downloaden via de website van 

de KNHS.  

 

 

CVI Ermelo 2009 

Van 1-3 mei 2009 zal in het KNHS-Centrum Ermelo de tweede editie van CVI Ermelo 

plaatsvinden. Vorig jaar was de CVI een groot succes en ook voor deze editie zijn de 

voorbereidingen alweer in volle gang. Meer informatie over de CVI en het 

vraagprogramma kun je vinden via de website: www.cviholland.com. 

 

Wil je als vrijwilliger mee helpen bij de voorbereidingen en/of tijdens het CVI stuur dan 

een e-mail naar: Doreth Chatwick (chatwick@kpnplanet.nl) en vermeld in het bericht je 

naam, contactgegevens, leeftijd en op welke dagen je beschikbaar bent. Dan neemt de 

organisatie contact met je op. 

http://www.fei.org/
http://www.cviholland.com/
mailto:chatwick@kpnplanet.nl

