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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Nationale Voltigedag 2010 

Afgelopen zaterdag werden beide rijhallen van het KNHS Centrum volledig in beslag 

genomen door ruim 280 voltigeurs. Op alle niveaus streden teams en solisten van 25 

verenigingen uit heel Nederland om de prijzen en mogelijk plaatsing voor de Hippiade. 

 

In de beatrixhal werd de hele dag in de lagere klassen gevoltigeerd. Alle deelnemers 

lieten zich van hun beste kant zien. Hier staat het plezier in de sport centraal. De klasse 

E werd gewonnen door ’t Prinsepaard met een topscore van 6.1! In de klasse basis 

gingen de eerste prijzen naar de Kasteelruiters (galop) en Hornedamme (stap). 

 

De Prins Willem Alexanderhal was ’s ochtends de arena voor de solisten. In de klasse 

junioren ging de 1e prijs naar Diede Pierik (VV de Wittegheit), de klasse C werd 

gewonnen door Sandra Heering (VV de Nieuwe Heuvel) beide voltigeurs staan komend 

weekend aan de start van het CVI in Krumke (DL). 

De klasse B werd gewonnen door de EK finaliste van 2009, Eva Willemse. In de klasse A 

werd de hoogste score behaald door Carola Sneekes, ook zij zal komend weekend starten 

in Krumke. 

In de middag was het tijd voor het junioren team van St. Hubertus en de klasse C en D 

teams. Hierin is duidelijk een stijging van het niveau in de breedte zichtbaar, de klasse C 

telde maar liefst 9 teams! 

Alle teams waren aan elkaar gewaagd, in de klasse D ging de winst naar VV de 

Ravenruiters, alle teams behaalden hier een winstpunt! De winst in de klasse C werd 

behaald door TOP uit Hardenberg. 

 

Voltigeren is een paardensport en om dit extra te benadrukken waren er door sponsor 

Kiela Ruitersport extra prijzen beschikbaar gesteld voor de bestgaande paarden. Deze 

werden gewonnen door; Bonita (VV Lichtenvoorde), Zazie (’t Prinsepaard), Raimond (de 

Eenhoorn), Nathal (TOP). Bij de solisten behaalden 2 paarden een gelijke score, Robin 

Hood (VV Groenendaal) en Lord Lexus V (VV de Nieuwe Heuvel). Alle paarden ontvingen 

een mooie statie deken! 

 

Alle uitslagen zijn te vinden op www.voltige.nl. Foto’s zijn gemaakt door Boelo Meijer 

fotografie: www.boelomeijerfotografie.nl/evenementen 

 

 

o Oproep bestuursleden 

Aan het einde van dit bestuursjaar moeten wij helaas afscheid nemen van twee 

bestuursleden, omdat zij hun maximale termijn in ons bestuur hebben bereikt. Hierdoor 

komen er 2 posities binnen ons bestuur beschikbaar, inmiddels heeft een aantal 

belangstellenden zich gemeld. Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de voltige 

in Nederland, instuiven te organiseren en mee te denken in allerlei ontwikkelingen, meldt 

je dan bij onze voorzitter Jan Vermaat (jvermaat@zonnet.nl) 

 

In september zullen we contact opnemen met alle belangstellenden en de procedure 

bekend maken voor de bestuursverkiezing. 

 

 

http://www.voltige.nl/
http://www.boelomeijerfotografie.nl/evenementen
mailto:jvermaat@zonnet.nl
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o Talentenplan 

Het talentenplan heeft inmiddels 2 deelnemers. Dat is een begin, maar er is vast meer 

talent in Nederland. Wil je meer informatie of je aanmelden, neem dan contact op met 

Claire, e-mail adres:claire.voltige@gmail.com 

 

 

o Wedstrijdkalender 2011 

Omdat we nu 1 ledenvergadering per jaar hebben, willen we de wedstrijdkalender per e-

mail via ons secretariaat samenstellen. 

We willen vragen om z.s.m. en uiterlijk voor 1 november de datum door te geven. 

Daarna volgt de publicatie op voltige.nl. 

 

 

o Instuiven 

De najaarsinstuif staat gepland op zondag 7 juni 2010, deze is bedoeld voor teams op 

alle niveaus. De uitnodiging zal na de zomervakantie verstuurd worden. 

 

In het najaar zal ook een rondje instructie Voltige worden georganiseerd, hou hiervoor de 

KNHS website in de gaten. 

 

Ook proberen we volgend jaar een voltigeweekend te organiseren, waarin we op het 

KNHS centrum samen komen om te trainen, kennis en ervaringen uit te wisselen en 

natuurlijk veel plezier te beleven. We hebben een verzoek bij de KNHS neergelegd voor 

het pinksterweekend. Zodra hierover meer bekend is, horen jullie dat meteen. 

 

 

o Adres- en naamswijzigingen 

Geef wijzigingen in de contactgegevens van je vereniging door aan het secretariaat van 

de KNHS VV: joseoost@hotmail.com. 

 

VV de Weespervechtruiters, Marijke Smit 

Nieuw adres: 

Gemeenschapspolderweg 105 

1382 GK Weesp 

 

 

o Voltige.nl 

Op deze website is veel informatie over voltige te vinden en hierop hebben wij als KNHS 

VV ook een pagina. We willen de website wat up-daten en aantrekkelijker maken. We 

zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om een promotiefilmpje te maken, wat op de 

website geplaatst kan worden en een bezoeker van de website meteen een leuke indruk 

geeft van de voltige sport. Lijkt je dit leuk om te doen, neem dan contact op met José of 

Manon (info@voltige.nl). 

 

 

Mededelingen namens de Voltigecommissie & Topsportcommissie. 

 

o Nieuwe beleidsmedewerker Voltige 

Inmiddels is Djilan Boelen begonnen, zij is de opvolgster van Jessica Venhorst-van der 

Eijck. Zij is geen onbekende met paardensport en actief in een andere kleine discipline, nl 

de endurance. De voltigesport is voor haar een nieuwe sport, maar zij heeft op het CVI 

een eerste indruk kunnen krijgen en is erg enthousiast. 

Je kunt haar bereiken via d.boelen@knhs.nl. 

 

mailto:joseoost@hotmail.com
mailto:info@voltige.nl
mailto:d.boelen@knhs.nl
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o Reglementswijzigingen 

De besproken punten betreft het disciplinereglement zijn inmiddels ingegaan en kun je 

vinden op de KNHS site, onder reglementen. 

 

 

o Wijzigingen FEI reglementen 

In de FEI reglementen zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van het trainen en 

loswerken op een wedstrijd van paarden. Deze gelden ook voor de voltige. 

Dit houdt onder andere in dat je een paard maximaal 10 minuten aaneengesloten in een 

bepaalde houding mag laten lopen. Dit geldt dus ook op nationale wedstrijden! 

Via de volgende link kun je het gehele artikel en bijbehorende stukken van de FEI 

vinden: 
www.knhs.nl/news.asp?pCatID=272&CatID=18243&ID=18130&style=0&ppCatID=&zoomstyle=0&men= 
 

 

o Verslag kadertrainingen 

Het was een zonnig weekend op 5 en 6 juni, en al vroeg waren de eerste kaderleden 

aanwezig.   De eerste kadertraining van 2010 kon van start gaan, georganiseerd door de 

nieuwe bondscoach Diana van Klaveren. Ze had gasttrainers uitgenodigd waaronder 

meervoudig Wereld- en Europees Kampioen Kai Vorberg, sportpsycholoog Inga, en 

internationaal top trainer Lars Hansen, via deze mensen hebben de kaderleden 

succesvolle training gehad, met veel goede tips.  

De deelnemende verenigingen waren; De Wittegheit, De Molen, De Nieuwe heuvel, Den 

Helder, De Zonnehoeve, T prinsenpaard en Roy Rogers. Ondanks het warme weekend 

hebben de paarden ook goed hun werk gedaan. (verslag Team 1 van VV de Wittegheit) 

 

De volgende kadertraining staat gepland op 4 juli (alleen voor de deelnemers aan het EK) 

en op 17 & 18 juli voor alle kaderleden. 

 

 

Opleidingen 

De opleiding voor juryleden t/m de klasse D is in volle gang en de cursisten zijn 

inmiddels gestart met het lopen van de stages. 

De niveau 2 opleidingen voltigeleider in het zuiden van het land naderen ook hun einde. 

Op vrijdag 2 juli zijn de laatste praktijk examens, waarna ons land weer een flink aantal 

instructeurs rijker is!  

We wensen alle cursisten veel succes met de examens en hopen iedereen te kunnen 

feliciteren met een positief resultaat! 

 

 

CVI Ermelo; weer een succes! 

Van 23 t/m 25 april stond het KNHS centrum in Ermelo weer geheel in het teken van de 

internationale voltigesport.  Dankzij een mooi deelnemersveld kende  de 3e editie van 

CVI Ermelo weer mooie en spannende voltigesport . Met als 

hoogtepunt de overwinning van Team De Molen bij de teams 

Senioren! 

 

CVI Ermelo bedankt nogmaals al haar vrijwilligers en sponsoren voor 

hun inzet om CVI Ermelo 2010 tot een succes te maken. Niet te 

vergeten zijn ook de enthousiaste voltigeurs, welke hard hun best 

hebben gedaan om via de Snoepactie CVI Ermelo te ondersteunen. 

CVI Ermelo 2010 is weer sportief en succesvol afgesloten en Stichting 

CVI Ermelo heeft aangegeven de intentie te hebben om in 2011 een 

4e editie van CVI Ermelo te organiseren!   

http://www.knhs.nl/news.asp?pCatID=272&CatID=18243&ID=18130&style=0&ppCatID=&zoomstyle=0&men

