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Nieuwsbrief december 2009  
 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

o najaarsledenvergadering  

Op 4 november j.l. vond de zeer goed bezochte najaarsledenvergadering. Hierin 

is besloten dat het bestuur van de KNHS Voltigevereniging voortaan door 5 mensen 

wordt gevormd en dat er wordt overgegaan naar 1 ledenvergadering per jaar.  

 

Na afloop werd er gezellig na gepraat onder het genot van een hapje en drankje. Veel 

verenigingen hadden een leuke bijdrage ingestuurd voor de beeldimpressie 2009. Dit gaf 

een mooi beeld van de voltige activiteiten en belevenissen van onze leden in dit jaar, 

bedankt! 

  

De volgende ledenvergadering staat gepland op 17 maart 2010 om 20.00 uur op het 

KNHS Centrum te Ermelo. Let op, dit is een week later, dan eerst was aangekondigd!!!! 

 

o Wedstrijdkalender 2010 

De wedstrijdkalender is inmiddels vastgesteld en is te vinden op voltige.nl. 

 

De wedstrijd in Nieuwe Wetering wordt verplaatst naar 13 & 14 november i.v.m. CVI in 

België. De Finale van de Rijnlandcup zal dan plaats vinden. 

 

De CVI Commissie onderzoekt momenteel de mogelijkheden om ook in 2010 op het 

KNHS Centrum weer een CVI te organiseren. Als dit doorgaat zal het plaatsvinden van 22 

t/m 25 april. 

 

o Adres- en naamswijzigingen 

Hipp-Oss 

Mw. A. Bosman 

ludiebosman@hetnet.nl / 0486-413919 

 

Kasteelruiters 

Mw. I. de Lange 

Calsstraat3@gmail.com / 0488-453492 

 

Geleen 

Mw. C. Geurts 

Caroline.geurts@home.nl / 046-4376023 

 

Eemsrakkers 

Mw. A. Hamminga 

almahamminga@hotmail.com / 050-2300804 

 

Grolse Voltige 

Nieuw e-mail adres: benniescharenborg@gmail.com 

 

Instuif najaar 2009 

Op zondag 13 december vind de regio instuif in Cornwerd plaats. Deze stond gepland 

voor 4 oktober,  maar kon door omstandigheden niet doorgaan. Op 8 november was de 

regio instuif in Odiliapeel. Hieraan deden 4 verenigingen mee. 

De instuif in Bilthoven is niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. 
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Instuif voorjaar 2010 

Voor dit voorjaar staat het voltige paard centraal bij de instuif. Op dit moment zijn we in 

gesprek met o.a. Wim Bonhof om deze instuif inhoudelijk vorm te geven en te bekijken 

wat de mogelijkheden voor een nieuwe paardtrainingscylcus zijn. Zodra hierover meer 

informatie bekend is, zal dit naar de verenigingen gestuurd worden. 

 

 

Heren training 

Na het succes van de training op 1 maart 2009 wordt er volgend jaar op 14 maart 2010 

weer een herentraining georganiseerd. Alle Nederlandse mannelijke voltigeurs, dus van 

elke leeftijd en elk niveau, zijn op deze dag van harte welkom om mee te komen trainen 

op het KNHS centrum te Ermelo. Vorig jaar was er een opkomst van 22 heren, we hopen 

dit komend jaar natuurlijk te overtreffen. Het doel is om gezamenlijk een leuke leerzame 

dag te hebben en dat jong en oud door elkaar heen trainen. 

 

Verdere informatie zal zo snel mogelijk bekend worden. Ik hoop dat de heren onder ons 

deze datum alvast in hun agenda zetten. 

Voor vragen kunt u mailen naar: Ikkoen@gmail.com 

 

 

Mededelingen namens de Voltigecommissie 

Tijdens de najaarsledenvergadering zijn er een aantal te verwachten 

reglementswijzigingen gepresenteerd. Deze wijzigingen moeten nog door de algemene 

ledenraad van de KNHS worden goedgekeurd, maar naar alle waarschijnlijkheid worden 

deze effectief per 1 maart, hieronder de belangrijkste: 

 alle teams in de klasse A, B, C en junioren starten de plicht met 7 personen; hiervoor 

wordt de tijd voor de verplichte oefeningen 7 minuten. De kur blijft gewoon met 6 

personen. 

 punten behaald op nationale wedstrijden in het buitenland, kunnen mee tellen in de 

winst-verliespunten, hiervoor moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de 

KNHS en na de wedstrijd binnen 2 weken een kopie van de resultatenkaart worden 

opgestuurd. 

  

 

Mededelingen namens de Topsportcommissie 

Het volgende persbericht ontvingen wij: “Teammanager Voltige Roos Slottje heeft 

besloten haar dienstverband bij de KNHS in 2010 niet voort te zetten. Ook teamtrainer 

Christoph Lensing en longeertrainer Elke Schelp-Lensing hebben in overleg met de KNHS 

hun contract opgezegd. De in 2007 opgezette nieuwe begeleidingsstructuur voor de 

voltige heeft niet geleid tot het gewenste resultaat.  

 

Een vertrouwenscommissie adviseerde in 2007 na overleg met de trainers van de 

kaderleden voltige een nieuwe structuur. Doel was om met een optimaal 

begeleidingsteam te werken naar de Wereldruiterspelen in Kentucky 2010. Het blijkt nu 

dat deze structuur niet heeft geleid tot het gewenste resultaat. De kwalificatie-eis voor 

Kentucky werd niet behaald (een reële kans op een teamplaats bij de eerste acht in 

Kentucky). 

De komende tijd zal de KNHS zich, in overleg met de vertrouwenscommissie, beraden 

over hoe deze functies in te vullen.” 

 

 

Top Voltigeren door T.O.P. VOLTIGE 

Na het falen van verschillende talenten plannen is het nu tijd voor een top plan 

betreffend talenten ontwikkeling in voltigerend Nederland, namelijk T.O.P. VOLTIGE. 
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Het Talenten Ontwikkelings Plan Voltige is opgezet door voltigeur Claire de Ridder, zelf al 

jaren lang actief nationaal en internationaal. Het is voor talenten moeilijk om zich goed te 

ontwikkelen  omdat het erg moeilijk is voor verenigingen optimale omstandigheden te 

bieden. Zo kan het lastig zijn voor trainers omdat ze zelf niet de benodigde ervaring en 

kennis in huis hebben en is het vinden van een goed voltige paard ontzettend moeilijk. 

Het grootste probleem is dat er tot nu toe geen systeem bestond voor het begeleiden van 

(jonge) talenten en zonder begeleiding (professionele) begeleiding is het erg moeilijk het 

talent ten volste te benutten. Het T.O.P. VOLTIGE gaat hier verandering in brengen. 

Het idee is dat (jonge) talenten worden gespot op bijvoorbeeld een wedstrijd, instuif of 

training. Het talent en de trainer  worden benaderd en doorverwezen naar een centraal 

steunpunt. Dit steunpunt zal vervolgens het talent op weg helpen door het te koppelen 

aan een nabij gelegen vereniging of voltigeur (buddy) met internationale ervaring. Zo 

kunnen de talenten en trainers profiteren van de kennis van deze ervaren voltigeurs en 

verenigingen. Denk hierbij aan hulp bij training, maar ook bij zaken zoals 

wedstrijden/CVI of kennisfeitje gekregen door jarenlange ervaring. Het is niet de 

bedoeling dat de talenten van vereniging veranderen, maar dat ze met de hulp juist zelf 

zullen groeien en hun eigen vereniging hierin meenemen. Op deze manier zal de voltige 

in Nederland zich nog verder in de breedte ontwikkelen! Voor verdere informatie kunt u 

contact opnemen met voltige.talent@gmail.com. 

Met sportieve groet, 

Claire de Ridder 

 

 

Opleidingen 

In het zuiden van het land zijn 2 cursussen voltigeleider niveau 2 gestart, bij vereniging 

de Wittegheit en bij Ulrieke Thiel in het kader van de equitherapie opleiding. Wij wensen 

alle deelnemers veel succes en plezier! 

 

Vooraankondiging andere opleidingen:  

De voltigecommissie heeft bij de KNHS aangedrongen op het organiseren van de niveau 

3 cursus voltigeleider en de juryleden opleiding (basis, E & D). 

De afdeling opleidingen zal binnenkort meer informatie hierover publiceren. Voor de 

niveau 3 opleiding voltigeleider geldt een minimale deelnemers aantal van 12. 

Zie voltige.nl voor meer informatie! 

 

Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met Monique van der Heijden, afdeling 

opleidingen van de KNHS (telefoonnummer 0577-408260). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Het bestuur van de  KNHS Voltigevereniging wenst 
iedereen gezellige feestdagen en een goed 2010! 
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