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Op dinsdag 11 oktober 2016 kwam het voltigeforum bijeen. Met het einde van het 

wedstrijdseizoen in zicht stond deze vergadering vooral in het teken van evaluaties. Voor de 

evaluatie van het Wedstrijdreglement Voltige was de Technische Commissie Voltige aanwezig.  

Voltigereglement 

Het volledig vernieuwde wedstrijdreglement Voltige, dat begin dit jaar is ingegaan, is besproken. Het 

forum is positief over hoe onder andere de herziening van de klassenindeling en de manier van 

beoordelen heeft uitgepakt. Nog niet alle beoogde resultaten zijn duidelijk zichtbaar in het veld, maar 

het voltigeforum is van mening dat de juiste koers is ingezet. Er zijn grote veranderingen doorgevoerd 

die in het veld goed opgepakt worden. Het voltigeforum houdt de ingezette koers vast en wil in 2017 

nog enkele kleine wijzigingen doorvoeren in het wedstrijdreglement voltige. Sommige wijzigingen zijn 

nodig om een bepaling in het reglement te verduidelijken, anderen om de ingezette koers iets bij te 

stellen.  

Zo wil het voltigeforum in het kader van de veiligheid graag een minimale leeftijd opnemen voor een 

longeur. Deze  dient in het betreffende kalenderjaar minimaal de leeftijd van 16 jaar te bereiken om op 

wedstrijden te mogen longeren. Voor het welzijn van de paarden wil het forum het voltigeren op beide 

handen duidelijker omschrijven in het reglement. Voorstel is dat de deelnemer zelf mag kiezen of de 

proef op de linker- of de rechterhand wordt uitgevoerd, m.u.v. de klassen die voltigeren conform FEI. 

Ook in de winst- en verliespuntenregeling worden kleine wijzigingen doorgevoerd. Het voltigeforum wil 

voltigeurs stimuleren om de opsprong goed te leren. In de klassen BB en B is assistentie bij de 

opsprong al  toegestaan en het voorstel is om dit ook toe te staan in de klasse L voor teams en de 

Pas-de-deux. . In deze klassen levert een opsprong met hulp 1 aftrekpunt op bij de verplichte 

oefeningen. In de klasse L, M en Z onderdeel kür moet de eerst startende deelnemer van een Pas-de-

Deux en de eerste startende deelnemer van een team zelfstandig de opsprong kunnen uitvoeren.  

Een solist moet in deze klassen altijd de opsprong zelfstandig uitvoeren. De tweede of 

daaropvolgende voltigeur(s) binnen een start mogen wel gebruik maken van assistentie.  Op deze 

manier wil het forum stimuleren dat voltigeurs zich richten op een goed uitgevoerde opsprong en dit 

komt het welzijn van de paarden ten goede.  De definitieve reglementswijzigingen voor voltige worden 

t.z.t. gepubliceerd op www.knhs.nll/voltige  

In de protocollen worden kleine wijzigingen doorgevoerd. Voor de start van het nieuwe 

wedstrijdseizoen worden de aangepaste protocollen gepubliceerd op www.knhs.nl/voltige  

Hippiade Voltige 2016 

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2016 was  de Hippiade Voltige, een mooi kampioenschap met 

veel deelnemers. In  de klasse L solo waren meer starts dan verwacht waardoor dit niet in verhouding 

stond tot het aantal starts in de andere klassen. Het voltigeforum stelt voor om de 

kampioenschapsbepalingen voor 2017 hierop aan te passen.  

Instructeursopleiding voltige 

Het forum is blij met de cursisten die dit jaar zijn geslaagd voor hun instructeursopleiding voltige. Het 

is goed voor de voltigesport dat er weer nieuwe instructeurs zijn bijgekomen en het forum hoopt dat 

hiermee  meer voltigetrainingen in het land komen. ..  Bij het voltigeforum zijn suggesties aangedragen 

die de opleiding kunnen verbeteren. Deze suggesties zijn besproken in de vergadering en worden 

meegenomen in een volgende opleiding.  

 

http://www.knhs.nl/
http://www.knhs.nl/


Juryleden voltige 

Begin november is de opleiding voor juryleden voltige begonnen. Dit betreft een verkorte opleiding 

voor de jurybevoegdheid t/m de klasse L voor cursisten met een ORUN 3 instructeursdiploma. Het 

forum is verheugd dat er nieuwe juryleden worden opgeleid, zodat het vrij kleine jurycorps nieuwe 

aanwas krijgt. In 2017 komt er een volledige opleiding jurylid voltige t/m de klasse L en een 

vervolgopleiding voor de jurybevoegdheid  t/m klasse ZZ voltige.  

KNHS-Voltige Cup 2016 

Tijdens Horse Event heeft dit jaar voor de tweede keer de finale van de KNHS-Voltige Cup plaats 

gevonden.  Het was een mooie finale in een sfeervolle ambiance. Het was goed om te zien dat er veel 

publieke belangstelling was voor de finale. Horse Event is een prachtig evenement om voltige als 

teamsport onder de aandacht te brengen. Het forum heeft de wens uitgesproken om de competitie in 

2017 voort te zetten.  

Volgende vergadering 

De volgende vergadering van het voltigeforum is op 8 december 2016. Heb je vragen of ideeën over 

de voltigesport in Nederland? Neem dan contact op met het forum via forumvoltige@knhs.nl of kijk op 

knhs.nl/voltigeforum 
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