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Nationale Voltigedag 

Op 24 juni 2006 organiseerden wij als KNHS Voltigevereniging de Nationale voltigedag 

2006. Het werd een zeer geslaagde dag met veel deelnemers van voltigeverenigingen uit 

heel Nederland.  

Naast de reguliere prijzen stelde Kiela Ruitersport uit Emmen 3 dekens beschikbaar voor 

de bestgaande voltigepaarden. Deze werden gewonnen door: V.V. de Eemsrakkers met 

het paard Pelgrim (klasse D), V.V. de Bokkesprong met het paard Gisella (klasse E) en in 

de hogere klassen werd de deken gewonnen door V.V. Den Helder met het paard Marnix. 

 

Instuif najaar 2006  

De door ons georganiseerde instuif afgelopen voorjaar is enorm positief ervaren en 

daarom organiseren wij op 12 november 2006 een volgende instuif. We zij momenteel 

druk bezig om een leuk en interessant programma voor deze dag te maken. Binnenkort 

ontvangen alle verenigingen hierover meer informatie. Zet 12 november alvast in je 

agenda! 

 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

Tijdens de aankomende najaarsledenvergadering op 4 oktober a.s. is mw. Klein Willink 

aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft Manon Swanenburg (voltigevereniging 

Groenendaal) benaderd om zich kandidaat te stellen voor de functie van penningmeester 

binnen het KNHS VV bestuur. 

 

Dhr. Langelaan is aftredend en herkiesbaar. Voor beide functies is het mogelijk je te 

melden als tegenkandidaat. De kandidaatstelling dient uiterlijk 10 dagen voor de 

vergadering bekend te worden gemaakt aan het secretariaat van de KNHS 

Voltigevereniging, voorzien van 10 handtekeningen van leden. 
 

Opleidingen 

In de vorige Nieuwsbrief zijn de plannen voor de nieuwe opzet van de 

voltigeleidersopleidingen uiteen gezet. Verschillende mensen hebben daarop gereageerd 

en de gemaakte opmerkingen zullen bij het verdere overleg en uitwerken van plannen 

worden meegenomen. Opmerkingen, aanbevelingen, suggesties maar ook kritiek blijven 

zeer welkom op het e-mailadres van Leo Langelaan (Leolangelaan@hotmail.com). 

 

Begeleidingscommissie Onderwijs Voltige (BOV) 

In de vorige Nieuwsbrief was er nog sprake dat de nieuwe opleidingen in oktober 2006 

van start zouden gaan. Besloten is echter om de start uit te stellen naar voorjaar 2007.  

Dit gebeurt om twee redenen: 1) Degenen die het aspirant voltigeleidersdiploma hebben 

behaald moeten de gelegenheid krijgen om hun opleiding in het huidige systeem af te 

maken. Daartoe zal dit najaar voor de laatste maal een voltigeleiderscursus worden 

gegeven (uiteraard bij voldoende aanmeldingen). We hebben zeer recent aan de afdeling 

opleidingen van de KNHS een concepttekst voor de cursusbrochure aangeleverd. 2) De 

voorbereidingstijd voor een voltigeleidercursus niveau 2 was te kort om de beoogde 

kwaliteit te realiseren. Door het uitstel kan nog gewerkt worden aan het schriftelijk 

cursusmateriaal en kunnen de beoogde praktijkstages beter worden voorbereid. 

 

In 2004 heeft HAS Kennistransfer in opdracht van de KNHS de opleidingen van de KNHS 

geïnventariseerd en een rapport geschreven over de herziening van de 

instructeuropleidingen (zie ook PAARD EN Sport van 15 juli 2006). Wij hebben van de 

afdeling opleidingen geen inzage gekregen in de rapporten van HAS Kennistransfer, maar 

hebben die rapporten via een andere weg in ons bezit gekregen. Er blijken een aantal 

mailto:Leolangelaan@hotmail.com


 

 
Voltige Vereniging 

 
 

zeer behartenswaardige aanbevelingen voor verbetering van de opleidingen in te staan, 

waar we verder een nuttig gebruik van zullen maken. In aansluiting op de HAS rapporten 

zullen we proberen een zo volledig mogelijke literatuurlijst samen te stellen en te 

publiceren (via een Nieuwsbrief). Voor wie zich wat meer wil verdiepen in de voltigesport 

is kennis van de Duitse taal overigens wel erg handig. 

 

De Begeleidingscommissie Onderwijs Voltige (BOV) heeft de afdeling opleidingen van de 

KNHS geadviseerd de voltigeleidercursus van najaar 2006 te laten bestaan uit 20 lessen 

van 3 uur (waarschijnlijk dinsdagavond, 1x per week). Tijdens de opleiding dient de 

cursist 2 voltigelessen te verzorgen bij een andere vereniging naar keuze. Tijdens de 

cursus zal extra aandacht worden besteed aan didactiek (lesvoorbereiding/ 

evaluatieformulier), methoden ter verbetering van takt, ontspanning, aanleuning, 

schwung, recht richten en verzamelen van het voltigepaard aan de longe en het 

lesgeven/trainen van voltigeurs op en om het paard. Daar de accommodatie in Ermelo 

het komend najaar geheel bezet is door andere opleidingen, zal de voltigeleidercursus 

zeer waarschijnlijk worden gehouden bij manege De Burght in Barneveld. 

 

Geslaagden aspirant voltigeleiderscursus 

In Noord Nederland hebben 12 cursisten dit voorjaar deelgenomen aan de aspirant 

voltigeleiderscursus. De instructie voor deze cursus werd verzorgd door Diana van 

Klaveren en Lammert Haanstra.  

Op 13 juli j.l. hebben zij hun praktijkexamen afgelegd. Tien van de twaalf cursisten zijn 

geslaagd en komen nu in het bezit van het felbegeerde Aspirant Voltige diploma. Van de 

overige twee cursisten dient één cursist eerst nog een na-examen af te leggen en komt 

de andere cursist in aanmerking voor een her-examen. Wij feliciteren alle geslaagden 

met het behaalde resultaat! 
 

Wereldruiterspelen te Aken 

Van 20 augustus tot en met 3 september 2006 worden in Aken de Wereldruiterspelen 

2006 gehouden. Het voltigeren start op donderdag 24 augustus met de verplichte 

oefeningen voor alle deelnemers. Op zondag 27 augustus zijn de finales. 

Nederland wordt vertegenwoordigd door het Nationaal Team onderleiding van Cynthia 

Danvers. Saskia van Stralen & Roos Slottje zullen deelnemen aan de solo competitie. 

Wij wensen alle deelnemers veel succes! 

 

Wedstrijdkalender 2007 

Een aantal verenigingen heeft reeds aangegeven graag in 2007 (weer) een 

voltigewedstrijd te willen organiseren. Helaas hebben we nog maar weinig data 

doorgekregen. Als je een wedstrijd wilt organiseren, stuur dan een e-mail naar 

joseoost@hotmail.com. (vermeld daarin de naam van de organiserende vereniging, 

plaats van de wedstrijd en de datum). 

 

Adreswijzigingen 

 V.V. Nienoord: Mw. H. van de Ploeg 

Veldstreek 42, 9354 VD Zevenhuizen 

Tel: 0594-632082 

E-mailadres: weros@wanadoo.nl 

 V.V. Lichtenvoorde: Mw. J. Roemaat 

G. Bomansstraat 8, 7131 WS Lichtenvoorde 

Tel: 06-13601104 

E-mailadres: joyceroemaat@hotmail.com 
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