
 

 
Voltige Vereniging 

 
 

Nieuwsbrief Januari 2006 
 

1e fase voltigeleiders cursus 

In Wanroy is inmiddels de 1e fase cursus voltigeleider gestart. Om de 1e fase cursus ook 

in het Noorden van het land te starten zijn momenteel net te weinig deelnemers. De 

afdeling Opleidingen wil zich inzetten om deze cursus toch zo spoedig mogelijk van start 

te laten gaan en roept iedereen die deze cursus wil volgen op zich vóór 21 januari 2006 

aan te melden bij de afdeling Opleidingen. 

 

Instuif 19 februari 2006 

Op zondag 19 februari 2006 organiseren wij de eerste voltige instuif van 2006. Het 

thema is “klaar voor de start”. Inmiddels zijn alle plaatsen voor deze dag bezet. 

Natuurlijk is het mogelijk om als toeschouwer naar deze dag te komen. Vanaf 9.00 tot 

ongeveer 16.15 zullen de onderdelen plaats vinden. 

 

Gezien de nieuwe reglementen en vooral de veranderingen in de verplichte oefeningen 

wordt op deze dag door Cynthia Danvers een demonstratie verzorgd waarin per klasse de 

verplichte oefeningen gedemonstreerd zullen worden. Wij willen iedereen van harte 

uitnodigen om deze demonstratie bij te wonen.  

Locatie is de Prins Willem Alexander Hal, van 12.00 tot 12.45. 

 

Lijst met contactpersonen  

In aanvulling op de eerder vermelde lijst met contactpersonen, hierbij een lijst met 

contactpersonen welke namens de KNHS Voltigevereniging zijn afgevaardigd in 

(subcommissie’s van) de Voltigecommissie: 

 Elsbeth Rekker: Zij is afgevaardigd in de topsportcommissie en vertegenwoordigt 

daarin de kaderleden en andere betrokkenen bij de topsport namens de KNHS 

Voltigevereniging. 

E-mail: ejrekker@hotmail.com 

 Cynthia Danvers: Is afgevaardigd in de voltigecommissie en is daarin betrokken 

bij alle discipline zaken (o.a. reglementen). 

Telefoonnummer: 0346-212178 

E-mail: cynthia.danvers@manege-thepaddock.nl 

 Leo Langelaan: Is lid van de subcommissie Opleidingen en is dus aanspreekpunt 

voor alle zaken die hierbij van belang zijn. 

Telefoonnummer: 0488-491598 

E-mail: leolangelaan@hotmail.com 

 

Vraagprogramma’s 

De eerste vraagprogramma’s zijn alweer verstuurd. Jessica Venhorst- van der Eijck heeft 

een nieuw standaard vraagprogramma gemaakt, dit kun je bij haar opvragen. 

Om aan te sluiten bij de huidige communicatie methoden willen wij alle 

wedstrijdorganisaties vragen hun vraagprogramma’s ook op www.startlijsten.nl te 

plaatsen. Doordat veel tegenwoordig via de e-mail verstuurd wordt en daarbij helaas 

soms iets fout gaat, krijgen niet alle verenigingen de vraagprogramma’s. Door deze te 

verzamelen op 1 plaats (www.startlijsten.nl) kun je meteen zien welke 

vraagprogramma’s al bekend zijn.  

 

Voltige Kamp 

De KNHS afdeling Accomodaties heeft te kennen gegeven ook dit jaar weer een 

voltigekamp te willen organiseren. Er zal dit jaar rekening gehouden worden met de 

schoolvakanties. 

In Paard & Sport nummer 4 zal meer informatie over de zomerkampen worden 

gepubliceerd. 

mailto:ejrekker@hotmail.com
mailto:cynthia.danvers@manege-thepaddock.nl
mailto:leolangelaan@hotmail.com
http://www.startlijsten.nl/
http://www.startlijsten.nl/


 

 
Voltige Vereniging 

 
 

Adreswijzigingen: 

 VV Nienoord:   Mw. A. Walma, Nijlanderstraat 25, 9451 BL Rolde  

    arienawalma@wanadoo.nl 

 VV Beemsterruiters:  Mw. A. Metselaar, De Eenhoorn 83, 1462 ET Middenbeemster 

 VV Weespervechtruiters: Mw. M. Smit, H.R. Holsthof 83, 1382 SJ Weesp 

marieke@zupa.nl 

 Nieuw e-mail adres VV de Vrederuiters: hellen@prinsepaard.nl 

 Nieuw e-mail adres VV Hornedamme: hlvan.wingerden@wellant.nl 

 Nieuw e-mail adres VV de Hondsrug: haga3@home.nl 

 Nieuw e-mail adres VV Wassenaarse Manege: jvermaat@zonnet.nl 

 

 

Wedstrijdkalender 2006 

De wedstrijdkalender voor 2006 is samengesteld. Eind juni zal er in Houten een CVI 

plaats vinden, waarbij natuurlijk veel Nederlandse deelnemers en supporters worden 

verwacht! 

Datum   Plaats   Organiserende vereniging 

19 februari  Ermelo   KNHS V.V./Voltige instuif 
 
19 maart  Weesp   Weespervechtruiters 
 

1-2 april  Lisse   V.V. St. Hubertus 
 
23 april   Nieuwe Wetering V.V. Babouschka 

 
13 mei   Bronneger  V.V. De Hondsrug 
 

20 mei   Hoornaar  V.V. Hornedamme 
 
3 juni   Winsum  V.V. de Reitdiepruiters 
 
10-11 juni  Wassenaar  V.V. Wassenaarse Manege 
 
24 juni   Ermelo   KNHS V.V./ Nationale voltigedag  

 
30 juni – 2 juli  Houten   CVI 1* en 2* Houten  
 
8 juli   Vlagtwedde  V.V. de Woudruiters 
 

2 september  Ermelo   Hippiade 
 

16 september  Norg   V.V. de Lelieruiters 
 
23 september Hoornaar  V.V. Hornedamme (uitsluitend solo en duo  
    rubrieken) 
 
1 oktober   Zeewolde  V.V. de Zonnehoeve 
 

28 oktober  Dronten  V.V. Flevoruiters 
 
 

V.V. Lichtenvoorde heeft aangegeven ook een wedstrijd te willen organiseren. Wij 

hebben aangegeven dat op 14/15 oktober of 11/12 november het nog mogelijk is.  
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