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Notulen najaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging  

d.d. 4 oktober ’06 

 

Aanwezig: 30 leden van de KNHS Voltigevereniging 

 

1)  Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder worden 

welkom geheten Mevr. Heering, voorzitter van de KNHS Voltigecommissie en bondscoach 

Rob de Bruin. 

 

2) Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

De volgende personen hebben zich afgemeld: Mevr. H. van de Wiel, mevr. C. Kiela, dhr. 

J. Vermaat, dhr. R. Rekker, familie van Stralen en mevr. Boelsma. 

 

3) Verslag voorjaarsledenvergadering KNHS Voltigevereniging d.d. 2 maart j.l. 

Er zijn geen op/aanmerkingen op de notulen van de voorjaarsledenvergadering d.d. 2 

maart 2006. 

 

4)  Bestuursverkiezing 

Dhr. Langelaan is aftredend en herkiesbaar. Mevr. Klein Willink is aftredend en niet 

herkiesbaar.  

Dhr. Langelaan wordt met algemene instemming herkozen. Mevr. Swanenburg is 

voorgesteld door het bestuur als kandidaat om de plaats van Mevr. Klein Willink in het 

bestuur te vervullen. Hiervoor zijn geen tegenkandidaten gemeld. Met algemene 

instemming wordt Mevr. Swanenburg benoemt tot lid van het bestuur. De voorzitter heet 

haar van harte welkom. 

De voorzitter bedankt Mevr. Klein Willink voor haar inzet van de afgelopen jaren, zij 

ontvangt een broche en bloemen.  

 

5) Vaststellen contributie voltigeleden 2007 

De hoogte van de contributie blijft gelijk aan de contributie in het afgelopen jaar. 

 

6) Evaluatie Nationale Voltigedag 2006 

Er worden geen verbeter- of evaluatiepunten benoemd vanuit de leden. 

 

7) Evaluatie Hippiade 2006 

De voltige rubrieken tijdens de Hippiade zijn goed verlopen. De hal was mooi aangekleed 

en er was veel publiek. Helaas was er een miscommunicatie ontstaan wat betreft de 

starttijd van de eerste rubriek. Mevr. Engbersen merkt op dat het parkeerbeleid niet 

duidelijk is, zij heeft zeer veel overredingskracht nodig gehad om de parkeerwacht te 

overtuigen dat zij met haar voltigepaard op het parkeerterrein bij de hallen mocht staan. 

Dhr. Vaandrager geeft aan dat in principe op de parkeerkaart moet staan dat het om 

voltige gaat, maar dit is door organisatorische problemen niet gebeurd. Het blijft lastig 

om alle parkeerwachten goed te instrueren. 

 

8) Voltige instuif 

De instuif van afgelopen voorjaar is zeer positief ervaren. Er worden geen 

verbeterpunten door de leden aangedragen. De najaarsinstuif wordt gehouden op zondag 

12 november. De uitnodigingen en het programma hiervoor worden komend weekend 

verzonden. 
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Er zal aan deze instuif KNHS breed aandacht worden besteed met het doel de voltige te 

promoten. Alle aangesloten verenigingen bij de KNHS zullen het programma ontvangen 

en uitgenodigd worden om te komen kijken. 

 

Dhr. Vaandrager meldt dat ter promotie van de voltigesport er tijdens de komende editie 

van Jumping Indoor Amsterdam een voltigedemonstratie in het programma wordt 

opgenomen. 

 

10) Begeleidingscommissie Opleidingen Voltige (BOV) 

Dhr. Langelaan geeft kort uitleg over de functie van de Begeleidingscommissie 

Opleidingen Voltige (BOV). Hierover hebben in de laatste nieuwsbrieven al enige 

publicaties gestaan. 

De BOV is puur een adviserend orgaan en zet zich in om de voltigeopleidingen 

georganiseerd door de KNHS afdeling Opleidingen te verbeteren. 

Dit najaar start voor de laatste keer de 2e fase cursus. Dit is de laatste mogelijkheid voor 

mensen met een aspirant voltigeleidersdiploma of een 1e fase diploma voltige om een 

volledige lesbevoegdheid te behalen. 

Na deze cursus zal het nieuwe opleidingssysteem worden ingevoerd, waarbij de niveau 

indeling van het NOC*NSF gehanteerd zal worden.  

 

De KNHS belangenvereniging en de BOV adviseert iedereen die in het bezit is van 

bovenstaande papieren deze laatste mogelijkheid te benutten. Wanneer het nieuwe 

systeem is gestart zal het minimaal 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen voordat je over een 

gelijkwaardige lesbevoegdheid beschikt. 

De 2 fase cursus start de laatste dinsdag in oktober, leslocatie is manege de Burght te 

Barneveld. Cursusavond is dinsdag. 

Als je deze cursus wilt volgen moet je, je inschrijven bij de KNHS afdeling Opleidingen. 

Mocht je absoluut niet op dinsdag kunnen vermeld dit op je inschrijfformulier, dan is 

namelijk je inschrijving niet definitief wanneer de cursus toch op dinsdag plaatsvindt. Bij 

voldoende aanmeldingen kan gekeken worden om een 2e cursus te starten op een andere 

avond. De inschrijving dient uiterlijk 20 oktober binnen te zijn bij de afdeling opleidingen. 

Stuur een kopie van je inschrijving ook naar dhr. Langelaan. 

- Dhr. Van Brakel vat de gegeven informatie samen “de mensen die nu in bezit zijn van 

een 2e fase diploma, hebben een diploma dat gelijk staat aan een niveau 4 diploma in 

het nieuwe systeem. Als je nu niet de 2e fase cursus doet moet je in het nieuwe 

systeem minimaal 2 cursussen volgen om op hetzelfde niveau te komen”. Dit wordt 

bevestigd door Mevr. Heering. 

- Mevr. Hoving vraagt of alle mensen die nu een diploma hebben van de KNHS een 

bericht krijgen hoe dit diploma zich verhoud met het nieuwe systeem. Dit is niet het 

geval. 

- Mevr. M. Nienhuis vraagt of het al bekend is welke docenten de cursus zullen gaan 

geven. Dit is nog niet bekend. De BOV heeft ook hierin een adviserende functie, zij 

hebben een aantal kandidaten doorgeven aan de afdeling opleidingen. 

- Mevr. Swanenburg vraagt of in het nieuwe systeem begonnen kan worden met niveau 

2. Dit klopt inderdaad.  

- Mevr. Ruigrok vraagt wat er gebeurd met de cursisten die nu hun 2e fase examen niet 

halen. Hiervoor is het mogelijk een herexamen af te leggen. 

- Mevr. C. Sneekes geeft aan dat haar moeder deze week pas heeft gehoord dat ze a.s. 

vrijdag een herexamen voor de 1e fase mag doen. Dit is te kort dag en zij kan hieraan 

niet deelnemen. Theoretisch gezien kan zij zich niet inschrijven voor de 2e fase. Dhr. 

Langelaan denkt dat hiermee rekening gehouden kan worden. 

 

11)  Vaststellen datum voorjaarsledenvergadering 2007 

Deze wordt vastgesteld op woensdag 28 maart 2007 om 20.00 te Ermelo. 
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12)  Rondvraag 

 Mevr. Booij meldt dat VV Flevoruiters op 28 oktober a.s. hun voltigewedstrijd 

organiseren. Het is nog mogelijk om je hiervoor in te schrijven. 

 Mevr. Roemaat organiseert namens VV Lichtenvoorde 15 oktober a.s. een wedstrijd 

ook hiervoor kan deze week nog ingeschreven worden. 

 Dhr. Van Brakel kondigt de komst van de Rijnland cup aan. Dit is een 

voltigecompetitie voor teams waarbij de wedstrijden van VV St. Hubertus, VV 

Babouschka en VV de Wassenaarse Manege aangesloten zijn. De exacte competitie 

eisen worden nog opgesteld. Er zal een hoofdprijs zijn van 600,-. 

 Mevr. Engbersen vraagt of er dit jaar nog reglementswijzigingen plaats gaan vinden. 

Dit werd vorig jaar erg laat bekend gemaakt. Dhr. Vaandrager licht toe dat alle 

reglementswijzigingen via het wedstrijdplatform en de ledenraad goedgekeurd 

moeten worden. Deze vergaderingen vinden altijd in december plaats. Op 5 oktober 

’06 vergaderd de Voltigecommissie, zij adviseert de KNHS over de reglementen en 

eventuele wijzigingen. Alle op/aanmerkingen zijn van harte welkom.  

Dhr. Van Brakel vraagt of het mogelijk is dat het concept van de wijzigingen aan de 

leden te geven zodat zij hierop kunnen reageren. Mevr. Heering geeft aan dat, dat 

geen haalbare optie is. Maar dat iedereen nu zijn wensen kenbaar kan maken. 

Uiteraard blijft het mogelijk dat iets niet veranderd. 

 Mevr. Van Hoorn zou graag in de klasse Basis de tijd voor kür gelijkgesteld zien 

worden aan de kürtijd van de klasse E. Het duurt vaak langer in de klasse Basis 

voordat de voltigeurs op hun plek zitten en komen daardoor vaak in tijdnood. 

 Mevr. Jansen vraagt of de ledenpas die iedereen heeft ontvangen ook meegenomen 

moet worden naar wedstrijden. Dit hoeft niet. De toelichting van de mogelijkheden 

met deze pas staan op de KNHS-site. 

 Dhr. Strienzenau vraagt of het mogelijk is alle administratie zoals het rondsturen van 

vraagprogramma’s anders georganiseerd kan worden. Mevr. Klein Willink geeft aan 

dat de KNHS bezig is met een ICT systeem waarin alle wedstrijdgebonden zaken 

geautomatiseerd worden. Het is de bedoeling dat dit systeem begin 2007 in gebruik 

genomen gaat worden. 

Tevens vraagt dhr. Striezenau of het mogelijk is dat kwalificatiepunten die op 

wedstrijden na de Hippiade behaald worden, mee kunnen tellen voor de Hippiade in 

het volgende jaar. De Voltigecommissie zal dit punt meenemen. 

 Mevr. Engbersen geeft aan de huidige datum van de Hippiade niet handig te vinden 

i.v.m. de zomervakanties is het lastig trainen. Dit geldt natuurlijk voor alle Hippiade 

deelnemers, we dienen mee te doen aan het breedte kampioenschap. Dhr. De Vries 

sluit hierop aan, tijdens de cursus heeft dhr. Jacobs aangegeven dat qua periodisering 

het niet logisch is om binnen een maand na een EK/WK weer een piekmoment te 

hebben in de vorm van het NK. Helaas is de sport momenteel te klein om een NK 

voor topsport te organiseren. 

 Dhr. De Vries vraagt waarom er een voltigeton is aangeschaft van 1800,- terwijl er in 

de vorige ledenvergadering toestemming is gegeven door de leden voor de aanschaf 

van 2 “goedkope” tonnen en een trampoline. Dhr. Vaandrager geeft aan dat voor 

deze ton is gekozen omdat het een kwalitatief hoogwaardige ton is met een groot 

promotie gehalte. De ton is mee geweest naar Horse Event in Deurne en heeft daar 

veel positieve reacties teweeg gebracht. Het is de bedoeling dat de ton op allerlei 

evenementen waar de voltige gepromoot zal worden, de instuiven, nationale 

voltigedag en Hippiade aanwezig zal zijn. Er is gekozen om een springplank aan te 

schaffen i.p.v. een trampoline omdat deze minder snel kapot gaat bij gebruik in een 

manege. Door de leden wordt gevraagd waarom er nu slechts 1 ton is aangeschaft 

i.p.v. de besproken 2. Dhr. Vaandrager vraagt iedereen die een ton kan fabriceren 

zich bij het bestuur te melden, zodat hieruit een keuze gemaakt kan worden om een 

2e ton aan te schaffen. 
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Gaandeweg deze discussie worden ook enkele uitspraken die gedaan zijn op het 

forum erbij betrokken. Mevr. Heering reageert hierop “iedereen dient zich ervan 

bewust te zijn dat het voltige forum door iedereen gelezen kan worden, zoals 

sommige zaken daar nu op besproken worden, dragen zij absoluut niet bij aan de 

promotie van de voltige.”  

Aanpassing n.a.v. voorjaarsledenvergadering d.d. 28 maart 2007:  

De mening van Mevr. Heering wordt niet door alle aanwezigen van de vergadering 

gedragen. Wel vindt het bestuur dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan 

het forum, maar dat het niet de bedoeling is personen te kwetsen, het is dan een 

taak van de moderator om in te grijpen. 

 

 Mevr. C. Sneekers ziet dat er op veel maneges wel voltigeles wordt gegeven, er is 

daar geen voltigevereniging aanwezig. Ze wil graag weten hoe deze mensen 

gestimuleerd kunnen worden om verder te gaan met voltigeren. Mevr. Hoving geeft 

uitleg over de samenwerking van de KNHS en de FNRS maneges. De 

Voltigecommissie is drukdoende om de voltige hierin te betrekken. Er wordt gekeken 

naar de mogelijkheden om FNRS voltigeurs op bepaalde voorwaarden deel te laten 

nemen aan reguliere voltigewedstrijden. Hierop vooruit lopend zal in het 

ruiterpaspoort van de FNRS ook een onderdeel voltige komen. Dit zal gejureerd 

moeten worden door kundige juryleden. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat het 

huidige jurybestand daarvoor niet voldoende is, men is benieuwd hoe de FNRS hierin 

denkt te voorzien. 

 

13)  Sluiting 

Om 21.45 sluit de voorzitter het officiële gedeelte van deze ledenvergadering. Mevr. J. 

Ridder verzorgt aansluitend een presentatie over dopingzaken en geeft antwoord op 

vragen. 

 

 

 
 


