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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

o Voorjaarsledenvergadering  

Woensdag 18 maart a.s. vond onze voorjaarsledenvergadering plaats.  

Hierin heeft Mw. Nijhof aangegeven dat zij tussentijds aftreedt, wegens persoonlijke 

omstandigheden. Deze vergadering zal haar laatste zijn in functie van bestuurslid en 

voorzitter. In de najaarsledenvergadering zal zij officieel aftreden. Het bestuur heeft dhr. 

Vermaat benoemt tot voorzitter. 

 

Gesproken is over het aantal bestuurleden dat het KNHS VV bestuur vormt. Momenteel 

bestaat het bestuur uit 7 bestuursleden. Het aantal taken is de afgelopen jaren 

afgenomen, waardoor wij van mening zijn dat deze ook door een bestuur bestaande uit 5 

personen gedaan kunnen worden. 

Dit zou kunnen gebeuren door middel van natuurlijke afvloeiing (mw. Nijhof dit jaar en 

mw. Danvers volgend jaar). De leden moeten hiermee instemmen. 

Afgesproken wordt dat dit punt voor de najaarsledenvergadering wordt geagendeerd.  

De najaarsledenvergadering staat gepland voor 4 november 2009 om 20.00 uur op het 

KNHS Centrum te Ermelo. 

 

o Paardtrainingen Wim Bonhof 

De topsportcommissie voltige heeft de paardtrainingen geëvalueerd. Hieruit bleek dat 

deze met veel enthousiasme zijn gevolgd en zeker voor voortzetting vatbaar zijn. 

De topsportcommissie heeft aangegeven dat de trainingen dan ook een vervolg zullen 

krijgen, hierbij zal wel een eigen bijdrage van de deelnemers gevraagd gaan worden. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de afdeling Topsport van de KNHS. 

 

o Adres- en naamswijzigingen 

Het secretariaat van VV de Beemsterruiters is gewijzigd: 

mw. I. Schreuder 

IJsselstraat 14  

1442 RG Purmerend  

tel: 06-54387630 

e-mail: squires@hotmail.com. 

 

 

Instuif najaar 2009 

In het najaar staan 3 regionale instuiven op het programma. Deze zijn bedoeld voor de 

allerjongste en kleinste deelnemers. Tijdens deze instuiven staat het plezier en 

spelenderwijs leren voltigeren centraal.  

De instuiven duren 1 dagdeel en worden georganiseerd op de volgende locaties en 

dagen: 

27 september Bilthoven, Manege The Paddock 

4 oktober Cornwerd, Manege Boeyenkamp 

8 november Odiliapeel, Manege de Wittegheit 

 

Binnenkort ontvangen jullie hiervoor het inschrijfformulier. 

 

 

Nationale Voltigedag 2009 

We hebben weer een mooie deelnemerslijst voor de Nationale Voltigedag op 20 juni a.s. 

in Ermelo. Kiela Ruitersport zal aanwezig zijn met hun stand met voltige-artikelen. Zij 

hebben ook extra prijzen beschikbaar gesteld voor de bestgaande voltigepaarden! 
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We zijn voor deze dag nog opzoek naar vrijwilligers die de EHBO willen verzorgen. Zij 

dienen uiteraard in bezit te zijn van een EHBO diploma en de beschikking te hebben over 

materiaal. Weet je iemand binnen je vereniging die dat zou willen doen, neem dan 

contact op met José Oost. 

 

Mededelingen namens de Voltigecommissie 

o Ronald Loffeld is door het KNHS-bestuur aangesteld als nieuwe voorzitter van de 

voltigecommissie. Dhr. Loffeld was al actief als voltigejurylid en heeft jaren aan de 

longe gestaan voor o.a. voltigevereniging de Egmonden. 

o De kwalificatie eisen voor de hippiade blijven gelijk aan de eisen van afgelopen jaar. 

Het hippiade reglement zal z.s.m. gepubliceerd worden door de KNHS. 

 

 

Opleidingen 

Op dit moment vinden er 2 cursusgroepen 1e fase voltigeleider in het Noorden plaats. Zij 

doen op zaterdag 27 juni a.s. hun praktijkexamen op het KNHS Centrum in Ermelo. 

Degene die eerder al een cursus 1e fase hebben gedaan en daarvoor nog een onderdeel 

moeten herkansen zullen hiervoor ook op deze dag worden uitgenodigd. Mocht je nog 

een herkansing moeten doen, maar geen uitnodiging hebben ontvangen dan kun je 

contact opnemen met de afdeling opleidingen van de KNHS. We wensen alle cursisten 

veel succes! 

 

 

Module aangepast voltigeren FPG 

Enige tijd geleden heeft er een oproep plaatsgevonden voor de module aangepast voltige 

via de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG). Hierop zijn veel reacties van 

geïnterneerden binnen gekomen. 

Het streven is dat de module komend najaar zal plaatsvinden gedurende 3 zaterdagen, 

de leslocatie wordt zeer waarschijnlijk Arnhem. De kosten en wijze van inschrijven 

worden nog bekend gemaakt. Als je reeds gereageerd hebt, dan ontvang je vanzelf 

bericht hierover. 

 

 

CVI Ermelo 2009 

In het KNHS-centrum werd voor de 2e keer een CVI georganiseerd. Met het dubbele 

aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar en veel enthousiaste toeschouwers die tot 

en met de prijsuitreiking bleven, heeft dit evenement een vaste plaats op de kalender 

veroverd. De Nederlandse voltigeurs timmeren langzaam maar zeker aan de weg. Carola 

Sneekes werd in de sterk bezette categorie solo dames senioren vierde. Junior Simone 

Zomer en de seniorenteams van De Molen en Roy Rogers behaalden een podiumplaats. 

Zie voor alle uitslagen www.cviholland.com.  

 

 

Voltigekamp Odiliapeel 

De Wittegheit uit Odiliapeel organiseert een voltigekamp voor zowel beginners als 

gevorderden. In de week van 3-08’09 t/m 8-08-’09 vindt dit kamp plaats, in de manege. 

De kosten bedragen 180,-- p.p all in. U kunt daarin verwachten training omtrent 

verplichte oefeningen, vrije kur, tontrainingen, paardtraining, theorielessen. Daarnaast 

vinden er nog meer leuke dingen plaats zoals een spooktocht, playbackavond etc. 

Meenemen van eigen paard is ook mogelijk. 

Wilt U zich aanmelden of wilt U meer informatie, bel dan Lieke Rooijmans (0645061149) 

of Meta Jans 's avonds 0610882363 of mail ons leo.rooijmans@kpnplanet.nl 
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