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Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Bestuurs- en ledenraadslid verkiezing 

De komende algemene ledenvergadering nemen we afscheid van 2 bestuursleden en ons 

KNHS ledenraadslid. 

Meta Jans en Cynthia Danvers treden af als bestuurslid en zijn niet meer herkiesbaar. 

Het bestuur draagt Monique Mafait en Danielle van Waard voor om deze posities in te 

vullen. 

Marijke Klein Willink treedt af als afgevaardigde namens de KNHS VV in de ledenraad. 

Hiervoor dragen wij Meta Jans voor als opvolgster. 

Voor beide functies geldt dat het mogelijk is om je tegenkandidaat te stellen, dit doe je 

door een schriftelijke kandidaatstelling, gesteund met 10 handtekeningen van leden, voor 

10 februari te versturen aan het secretariaat van de KNHS VV. 

 

o Wedstrijdkalender 2011 

De wedstrijdkalender is gereed en staat op voltige.nl. We wensen iedereen een succesvol 

en sportief wedstrijdseizoen! 

Vanwege de enorme deelnemersaantallen hebben we besloten om van de Nationale 

Voltigedag een weekend te maken! 

Deze zal plaats vinden op 25 & 26 juni. Op de zaterdag zullen in alle klassen de 

teamwedstrijden zijn, de zondag is voor alle klassen solo en duo rubrieken. Meer 

informatie zal volgen, tezamen met het vraagprogramma. 

 

o Adreswijzingen: 

VV de Woudruiters; Karin Rozeveld 

Molenkampweg 3a, 9541 TK Vlagtwedde 

 

 

CVI Ermelo 

Afgelopen jaar stond CVI Ermelo voor het eerst echt op eigen benen en opnieuw werd 

het een succesvol evenement. De organisatie heeft daarom besloten ook komend jaar 

een CVI te organiseren op het KNHS Centrum, de datum is nu bekend: 29 april t/m 1 

mei 2011! 

 

 

7 november: KNHS Voltigevereniging najaarsinstuif, KNHS Centrum in Ermelo.  

Een koude zondag in november stonden trainers en voltigeurs enthousiast in de rijhallen 

van het KNHS Centrum. Met 21 deelnemende teams uit heel Nederland was het een 

gezellige voltigedag. 

Er werd getraind op verplichte oefeningen op de tonnen, de inloop kreeg aandacht en in 

de andere hal stonden gasttrainers voltigeurs en longeurs bij tijdens het voltigeren op 

het paard. 

 

 

20 november: KNHS bijscholing voltige instructeurs 

Ruim 40 voltige instructeurs namen deel aan de bijscholing op 20 november. Deze stond 

geheel in het teken van de paarden. Allereerst gaf dr. J. Ridder een toelichting op de 

algemene gezondheid van het paard en waar op gelet wordt tijdens een veterinaire 

keuring. Vervolgens was het Duitse woord voor dhr.  Friedemann Kreuder. 

Hij gaf een uitleg over de bouw,  bewegingsmechanica en daarbij behorende opleiding en 

training van een (voltige) paard.  
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Lars Hansen, de trainer van het succesvolle Duitse team Habighorst, gaf vervolgens een 

presentatie over de jaarplanning voor een voltigepaard. 

 

 

Agenda 

23 januari  Instuif Manege de Wittegheit, klasse basis, E & D 

Verzorgd door Team 1 VV de Wittegheit. Contactpersoon: Koen 

Akkerman (koenakkerman@gmail.com). 

 

13 februari Instuif Manege Empe, klasse E, D & C 

   Contactpersoon: Koen Akkerman (koenakkerman@gmail.com) 

 

9 maart  Algemene Ledenvergadering KNHS Voltigevereniging 

   Aanvang 20.00 uur, KNHS Centrum in Ermelo (www.voltige.nl). 

 

13  maart  Instuif, gecombineerde instuif voor klasse basis & E groepen en   

    FRNS instructeurs om kennis te maken met voltige. 

    Contactpersoon: José Oost (knhsvv@voltige.nl) 

 

20  maart  Voltigewedstrijd VV Groenendaal (voltige@planet.nl) 

 

27  maart  Nationale Herentraining 2011 

    www.voltigeheren.nl 

 

 

Cursus voltigeleider 2 in odiliapeel: snel opgeven! 

VV De Wittegheit uit Odiliapeel wil ook dit jaar weer een cursus instructeur/voltigeleider 2 

organiseren. Inmiddels hebben zich al 8 kandidaten aangemeld (12 is het minimum), dus 

we moeten er minimaal nog 4 bij krijgen om dit te laten lukken. De deadline voor 

aanmelding is gesteld op 1 januari 2011. 

Het is een cursus die in principe door de KNHS wordt georganiseerd, maar omdat er 

nogal wat mensen uit de buurt van Brabant komen, is het voor de deelnemers prettiger 

om wat dichter bij huis te zitten. Kosten en eisen staan  in het opleidingenboekje van de 

KNHS. 

Wil je meedoen of weet je iemand die mee zou willen doen, meld je dan bij ons 

aan,  liefst via de mail, en wij proberen dan het alsnog te organiseren met de start in 

januari. Heb je nog vragen, mail dan naar leo.rooijmans@kpnplanet.nl en je krijgt z.s.m. 

antwoord. 

 

       

 

 

 

   

Wij wensen iedereen een goed uit einde  
en een sportief 2011! 
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