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Nieuwsbrief april 2011  
 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

 

o Algemene leden vergadering 

Algemene ledenvergadering KNHS Voltigevereniging 9 maart 2011 te Ermelo:  

Veel zaken geregeld tijdens interessante vergadering. 

 Eerste certificaat ‘In de schijnwerper’ uitgereikt. 

 Bestuursleden gekozen. 

 Bestuurleden onderscheiden. 

 Voltigevertegenwoordiger in de KNHS Ledenraad gekozen. 

 Beleidsplan KNHS Voltigevereniging 2011-2014 goedgekeurd. 

 De KNHS Voltigevereniging sponsort de CVI Ermelo. 

Aanwezig op de Algemene ledenvergadering: 28 leden.  

Namens de KNHS aanwezig: Mw. Justine Wissink en dhr. Max Bentum. 

 

1. Eerste certificaat ‘In de schijnwerper’ uitgereikt aan 

Koen Akkerman voor zijn tomeloze inzet op het 

gebied van de mannenemancipatie binnen de 

voltigesport. Koen organiseert niet alleen sinds 2 

jaar een “mannendag”, maar heeft nu ook een 

website opgezet en sponsoren geregeld. 

2. Bestuursleden gekozen: voor de aftredende 

bestuursleden (Cynthia Danvers en Meta Jans) zijn 

door de leden unaniem gekozen: Monique Mafait en 

Daniëlle van Waard. Het bestuur van de KNHS Voltigevereniging bestaat nu uit: Jan 

Vermaat (voorzitter), José Oost (secretaris), Manon Swanenburg (penningmeester), 

Daniëlle van Waard (lid) en Monique Mafait (lid) 

3. Bestuurleden onderscheiden: Dhr. Max Bentum 

(bestuurlid van de KNHS) heeft de gouden KNHS 

bestuursonderscheiding uitgereikt aan de aftredende 

bestuurleden Cynthia Danvers en Sieneke Nijhof (in 

2009 reeds afgetreden, had echter deze 

onderscheiding nog tegoed). Meta Jans was helaas 

afwezig, zij ontvangt de onderscheiding later van Jan 

Vermaat. 

4. Voltigevertegenwoordiger in de KNHS Ledenraad 

gekozen: Ronald van Cronenburg is gekozen als 

vertegenwoordiger in de KNHS ledenraad. 

Beleidsplan KNHS Voltigevereniging 2011-2014 goedgekeurd: onder applaus is het 

Beleidsplan door de aanwezige leden goedgekeurd. Het invullen hiervan zal de 

komende tijd vorm gaan krijgen. De definitieve versie van het KNHS VV Beleidsplan 

2011-2014 wordt binnenkort gepubliceerd. In ieder geval zal de commissie 

‘opleidingen’ ingericht worden. De leden worden opgeroepen om zich aan te melden 

voor deze commissie als zij denken een zinvolle inbreng te kunnen leveren, en ook tijd 

en zin hebben om zich hieraan te wijden. 

5. De KNHS Voltigevereniging sponsort de CVI Ermelo. Alle stemmen leden vóór een 

bijdrage van 1000 Euro aan het CVI door de KNHS VV. 
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o Wedstrijdkalender 2011 

De wedstrijd van Voltige Vereniging de Wassenaarse Manege is verzet naar 4 & 5 juni. 

 

o Adreswijzingen: 

Op de adressenlijst staat VV de Lelieruiters vermeld, zij hebben een nieuwe naam 

gekregen, nl. VV Norg! 

 

Bij VV Babouschka staat Mw. M. de Jong als contactpersoon, dit moet vervangen worden 

in mw. M. Hoogenboom. 

 

Agenda 

3   april  Voltigewedstrijd te Altena 

9 & 10   april  Voltigewedstrijd te Lisse 

29 t/m 1  april/mei CVI Ermelo 

7&8   mei  Kadertraining 

14   mei   Voltigewedstrijden te Bronner & Groot Ammers 

28   mei  Voltigewedstrijd te Tolbert 

4 & 5   juni  Voltigewedstrijd te Wassenaar 

25 & 26  juni  Nationaal Voltige Weekend te Ermelo 

 

I&R controles 

Komend wedstrijdseizoen zullen op diverse voltigewedstrijden actieve I&R controles 

worden uitgevoerd.  

Hierbij wordt gekeken of het paardenpaspoort overeenkomt met het paard, of het paard 

gechipt en volgens de juiste regels ingeent is.  

Meer informatie en de over bijbehorende reglementen kun je vinden in het Algemeen 

Wedstrijd Reglement van de KNHS (gratis  te downloaden van de KNHS website). 

 

Licenties voor instructeurs en officials 

Per 1 april 2011 gaat de KNHS werken met licenties voor instructeurs en officials. In 

Paard&Sport 03/2011 heeft hierover een artikel gestaan. 

Iedereen die werkzaam is als instructeur moet zelf een licentie aanvragen, dit kan door 

het formulier te downloaden van de KNHS website (opleidingen), daar kun je ook alle 

informatie vinden. Dit kost €20,- per 2 jaar. 

Alle actieve officials krijgen automatisch een licentie, zij hoeven niks aan te vragen. 

 

Kwalificatie eisen en Hippiade reglement 

De hippiade voltige zal dit jaar plaatsvinden op 3 september, tezamen met de hippiade 

pony's. De kwalificatie-eisen zijn terug te vinden in het hippiade-reglement: 

http://www.knhs.nl/objects/00022605.pdf. 

 

Teams klasse A/B: 2 keer een 6,0   Solo's klasse A: 2 keer een 6,7 

Teams klasse C: 2 keer een 5,5   Solo's klasse B: 2 keer een 6,3 

Teams klasse D: 2 keer een 5,2    Solo's junioren: 2 keer een 6,0 

Teams klasse junioren: 2 keer een 5,0  Duo's: 2 keer een 5,5 

 

CVI Ermelo 

In het weekend van 29 april tot en met 1 mei staat het KNHS-centrum in Ermelo weer 

geheel in het teken van de internationale voltigesport. Ook dit jaar is het deelnemersveld 

weer groot; 290 deelnemers uit elf landen hebben zich reeds voor de vierde editie van 

CVI Ermelo ingeschreven. 

 

Ook Nederland is deze competitie goed vertegenwoordigd. In alle uitgeschreven 

rubrieken zullen de Nederlandse voltigeurs zich van hun beste kant laten zien. De 
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winnaar van de teams senioren van 2010 'Team de Molen' uit Hoogerheide zal het dit 

jaar op moeten nemen tegen maar liefst 13 senioren teams om haar titel te verdedigen. 

Ook bij de solo’s, zowel de junioren als senioren, is er veel interesse om te starten in 

Ermelo. Zo heeft ook regerend wereldkampioene en winnares van CVI Ermelo 2010 bij de 

dames senioren, Joanne Eccles uit Groot Brittanië te kennen gegeven weer deel te 

nemen aan CVI Ermelo! 

 

Meer informatie over het programma en de deelnemers vindt je op www.cviermelo.nl. 

Tevens is de organisatie nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, wil je mee helpen, 

stuur dan een e-mail naar info@cviermelo.nl! 

 

Veel belangstelling voor voltige tijdens FNRS Workshop dag  

Zondag 6 februari verzamelden zich op het KNHS Centrum in Ermelo bijna 500 

instructeurs van FNRS manegebedrijven vanuit heel Nederland. 

Een van de thema’s op deze dag was het ontwikkelen van een onafhankelijke zit. Voltige 

is bij uitstek een manier om vrij te leren bewegen op een ponyrug en op een speelse 

manier vertrouwd te worden met de bewegingen van een pony. 

Gedurende een demonstratie lieten voltigeurs van manege de Schimmelkorft en de 

Burght zien hoe je op eenvoudige wijze, met plezier en veilig kan beginnen met voltige. 

Er werd een impressie gegeven van de onderdelen van een voltigeles: warming-up, 

oefenen op de ton, voorbereidende oefeningen op de grond en uiteraard voltigeren op 

een pony. 

Afgesloten werd door Maggie Kershaver, Koen Akkerman en Laila Boelsma, zij lieten zien 

welke oefeningen na wat meer trainingsarbeid gedaan kunnen worden. 

 

De hele dag konden belangstellenden informatie krijgen bij de voltigestand, bemand door 

leden van het KNHS VV bestuur.  Inmiddels is een applicatiecursus voltige gestart voor 

FNRS instructeurs, zij zullen deze binnenkort afronden. 

 

Voltigekampen bij de Wittegheit  

De Wittegheit uit Odiliapeel ( NB) organiseert deze zomer twee voltigekampen voor zowel 

gevorderden als beginners. Ideaal om je eigen niveau op te krikken. 

De kampen beginnen op de maandagmiddag en eindigen op de zaterdagmiddag. De 

kampen vinden plaats van 18 Juli tot en met 23 Juli 2011 en van 25 Juli tot en met 30 

Juli 2011.   

Er wordt gebruik gemaakt van 2 houten voltigepaarden Wout en Joop, een mechanisch 

paard Cees en verder echte paarden van niveau A t/m E. Er wordt tontraining (plicht en 

kür), grondtraining, paardtraining (plicht en kür) en theorielessen gegeven en nog veel 

meer. De kosten bedragen voor een hele week all in   € 225,=  en vol=vol. 

Voor opgave en of verdere inlichtingen  mail naar leo.rooijmans@kpnplanet.nl of bel naar 

06 45061149 (Lieke en of Meta). 

       


