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Instuif najaar 2006  

Op 12 november vond de najaarsinstuif plaats. Vanaf 9.00 uur waren 15 

voltigeverenigingen fanatiek aan het trainen onderleiding van de gasttrainers. Arjen van 

de Spek heeft vele foto’s gemaakt van deze dag via het volgende internetadres kun je 

deze bekijken: http://voltemotion.smugmug.com/gallery/2122910 

 

Het was een zeer geslaagde dag, waarvoor wij deelnemers en gasttrainers willen 

bedanken voor hun inzet en enthousiasme! 

 

Ondertussen zijn we alweer bezig met de organisatie van de volgende instuif. Deze zal in 

het voorjaar van 2007 plaatsvinden. Heb je leuke ideeën of onderwerpen die je graag 

tijdens een instuif zou willen doen/leren dan horen wij deze graag. Je kunt je ideeën 

doorgeven aan José Oost. 

 

 

Mededeling van het KNHS VV bestuur 

Elsbeth Rekker heeft sinds de start van de Voltigecommissie namens de KNHS 

Voltigevereniging zitting gehad in de topsportsectie. Inmiddels is Elsbeth gestopt als 

actief voltigeur en heeft aangegeven deze functie niet meer te willen vervullen. Het 

bestuur heeft Roos Slottje bereid gevonden deze taak over te nemen. 

Wij willen Elsbeth bedanken voor haar inzet en hopen haar nog vaak in actie te zien voor 

de voltige. 

 

Roos Slottje is als voltigeur jarenlang een van de boegbeelden geweest voor de 

Nederlandse voltige, eerst als teamlid van het eerste team van St. Hubertus en later 

samen met haar moeder als solovoltigeur. Roos heeft na de WEG in Aken besloten haar 

topsportcarrière te beëindigen. Roos zal namens de KNHS Voltigevereniging in de sectie 

topsport zitting nemen. Heb je vragen/ opmerkingen/ suggesties op dit gebied dan kun je 

Roos hiervoor benaderen (roosslottje@hotmail.com). 

 

 

Mededeling van de KNHS Voltigecommissie 

Voor het jaar 2007 zullen enkele reglementswijzigingen/aanvullingen worden 

doorgevoerd in het disciplinereglement. Helaas is het nu nog niet mogelijk deze naar 

buiten te brengen. Zo spoedig mogelijk zullen deze veranderingen via de website van de 

KNHS en voltige.nl bekend worden gemaakt. 

 

 

Wedstrijdkalender 2007 

De wedstrijdkalender is tijdens de najaarsledenvergadering van 4 oktober j.l. 

goedgekeurd. De kalender is naar alle verenigingssecretariaten verstuurd en 

gepubliceerd op voltige.nl. Het standaardvraagprogramma is op te vragen bij de KNHS, 

Jessica Venhorst- van der Eijk (J.van.der.Eijk@knhs.nl). Het vraagprogramma dient ook 

naar haar te worden verzonden ter goedkeuring. 

 

De wedstrijdkalender telt komend seizoen veel wedstrijden, dit zal een behoorlijk beroep 

doen op de juryleden. Benader tijdig juryleden voor je wedstrijd om teleurstellingen en 

lastige situaties te voorkomen. 

 

Aanvulling op de wedstrijdkalender:  

11 november    Lichtenvoorde   VV Lichtenvoorde 

http://voltemotion.smugmug.com/gallery/2122910
mailto:roosslottje@hotmail.com
http://by122fd.bay122.hotmail.msn.com/cgi-bin/addresses?&curmbox=00000000%2d0000%2d0000%2d0000%2d000000000001&a=e35cabcf357b43481533d289cca56d4d120388cb1af022d4bcfd9dfdf83dd199##
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Opleidingen 

Helaas, helaas heeft de afdeling onderwijs van de KNHS besloten de cursus voltigeleider 

niet in 2006 van start te laten gaan. Degenen die zich voor deze cursus hebben 

aangemeld, hebben daar intussen bericht van ontvangen. De reden van afgelasting is: te 

weinig deelnemers. Medio oktober bleek het vereiste aantal deelnemers (12) moeilijk of 

niet haalbaar. Er is toen al bij de afdeling opleidingen aangedrongen om de cursus, met 

eventuele aanpassingen, toch door te laten gaan. Dat aandringen heeft niet geholpen; 

wel is geprobeerd om het aantal deelnemers alsnog op 12 te brengen. Deze poging heeft 

niet het gewenste resultaat gehad. Op het tijdstip dat ik van de afgelasting hoorde, had 

de voorzitter van de BOV al ingestemd met de afgelasting. Ik zal mijn bezwaren tegen de 

gang van zaken nog een keer op papier zetten en aan het hoofd van de afdeling 

opleidingen toesturen.  

Medio januari zal er weer een vergadering plaatsvinden van de BOV met de afdeling 

opleidingen. Er zal dan overlegd worden hoe de nieuwe Niveau 2 cursus toch nog in het 

voorjaar van 2007 van start kan gaan. 

 

Bijscholingsdag 29 december 

Op vrijdag 29 december vindt in het KNHS-centrum in Ermelo de bijscholingsdag voor 

voltige-instructeurs plaats. De dag zal in het teken staan van de kür. De aspirant-

voltigeleiders en voltigeleiders die aangesloten zijn bij de KNHS hebben hiervoor een 

uitnodig ontvangen. Overige belangstellenden zijn ook welkom. De kosten voor het 

bijwonen van deze bijscholing bedragen E 15,- (inclusief eenvoudige lunch). Dit bedrag 

dient op de dag zelf, contant, te worden voldaan. 

 

Cynthia Danvers en Jeannette Haazen bereiden samen het programma voor deze dag 

voor. Cynthia zal uitleg geven over de oefeningen, die in de kür verwerkt kunnen 

worden; hoe dienen de oefeningen uitgevoerd te worden, hoe laat je een en ander 

logisch in elkaar overlopen en hoe maak je hier een volledige, logische en 

onderscheidende kür van. Samen met Jeannette zal zij daarna de overstap maken naar 

het gebruik van de muziek daarbij. Hoe herken je goede muziek, in welke gang gebruik 

je welke muziek, hoe laat je de muziek aansluiten bij zowel het type paard, de beweging 

van het paard en de bewegingen van de voltigeurs. Dit zal voor een klein gedeelte in 

theorie gebeuren, maar hoofdzakelijk in de rijbaan aan de hand van levend materiaal 

(zowel met het voltigepaard aan de longe als onder de man). Op het einde van de dag 

zullen ze aan de hand van een “foute” kür en een “goede” kür het verschil laten zien en 

veel gemaakte fouten aan de orde laten komen. 

 

Opmerkingen, aanbevelingen, suggesties maar ook kritiek blijven zeer welkom op het e-

mailadres van Leo Langelaan (Leolangelaan@hotmail.com). 

 

 

Adreswijziging 

 

VV De Woudruiters 

Mw. C. Bolland 

Julianalaan 48, 9461 TA Gieten 

Tel: 06-51447499 

E-mailadres: firma.paas@home.nl  
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Hippiade 2006  

Op zaterdag 2 september streden de voltigeteams en solo voltigeurs in diverse klassen 

op de kampioenstitels. Vooral in de klasse D mocht de jury veel deelnemers begroeten, 

een positieve ontwikkeling waaruit blijkt dat in de breedte hard aan de weg wordt 

getimmerd. De Willem Alexander hal was mooi aangekleed en via een scherm konden de 

toeschouwers de tussenstand volgen. 

 

Kampioen teams klasse D   V.V. Grolse Voltige 

Reserve kampioen    V.V. de Eemsrakkers  

 

Kampioen teams klasse A/B/C  V.V. de Molen 

Reserve kampioen    V.V. Den Helder 

 

Kampioen Solo klasse Junioren  Stephanie Kroon  (V.V. Roy Rogers) 

Reserve kampioen    Eva Willemsen  (V.V. de Nieuwe Heuvel) 

 

Kampioen Solo dames klasse B  Miranda van Essen  (V.V. Roy Rogers) 

Reserve kampioen    Maggie van Kershaver (V.V. de Molen) 

 

Kampioen Solo dames klasse A  Roos Slottje  (V.V. St. Hubertus) 

Reserve kampioen    Carola Sneekes (V.V. Den Helder) 

 

Helaas waren er onvoldoende deelnemers in de klasse Solo Heren om in aanmerking te 

komen voor de kampioenstitel. Ronald van Cronenburg behaalde een eerste plaats met 

een score van 6.890!  

Dit was Ronald’s laatste deelname aan een Hippiade en daar werd bij de prijsuitreiking 

door collega voltigeurs op ludieke wijze bij stilgestaan. 

 

 

Tot slot wenst het bestuur van de KNHS Voltigevereniging 

iedereen prettige feestdagen en een gezond & sportief 2007! 


