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Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
 
 
 
   
 

Werkprocedure Voltige-uitslagen 

     
 

Wanneer u onder auspiciën van de KNHS een wedstrijd organiseert moet er een goedgekeurd 

vraagprogramma zijn, deze wordt na goedkeuring gepubliceerd in de KNHS Wedstrijdkalender op 
www.knhs.nl. Wanneer de uitslagen voor puntenregistratie in aanmerking komen moet u gebruik 
maken van het uitslagverwerkingsprogramma om de uitslagen aan te kunnen leveren bij de KNHS. 
Jan Vermaat van de KNHS Voltigevereniging heeft een Excel-programma gemaakt voor het 

verwerken van de uitslagen van voltigewedstrijden. Dit programma wordt jaarlijks geüpdate 
wanneer er reglementswijzigingen hebben plaatsgevonden. 

Stap 1: 
U kunt dit programma downloaden via de website van de KNHS Voltigevereniging www.voltige.nl  
of door te klikken op onderstaande link:  

Downloaden sheets 

U krijgt dan onderstaande bestanden te zien (afbeelding 1): 

 
Afbeelding 1: bestanden uitslagverwerking 

Deze bestanden kunt u op uw computer opslaan als originelen in een aparte map. Het beste kunt u 
dan een aparte map aanmaken per wedstrijd met kopieën van de documenten. De documenten die 
u voor deze wedstrijd niet nodig heeft, omdat er voor die klassen geen inschrijvingen zijn of die 
klassen niet uitgeschreven worden, kunt u verwijderen.  

Zoals u ziet staan er twee bestanden tussen genaamd "voltige macros.xls" en "voltige macros 
JVE.xls”. Deze bestanden zijn gekoppeld aan de andere bestanden en moet u dus laten staan 
anders zullen de koppelingen in de andere bestanden niet meer werken! Deze bestanden moet u 
ook in dezelfde map zetten als de documenten die u gebruikt. 

http://www.knhs.nl/
http://www.voltige.nl/
http://www.voltige.nl/Applicaties/Voltige_sheets_2010.zip
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Stap 2: 

Het is belangrijk om een aantal algemene punten te weten alvorens u met deze bestanden gaat 
werken. In het kort worden deze punten hieronder weergegeven; 

- De rekensheets zijn voor maximaal 20 inschrijvingen per klasse (solo basis 30 
inschrijvingen).  

- Open de sheet genaamd "voltige macros.xls" en "voltige macros JVE.xls" en laat deze 
sheets de gehele dag openstaan want deze worden steeds gebruikt wanneer u op de knop 
‘sorteren’ of ‘copieer sheetnamen’ drukt.  

- Stel Excel zodanig in dat het de macro’s kan gebruiken. Excel kent een beveiliging tegen 
het uitvoeren van macro’s (omdat hiermee ook schadelijke zaken uitgevoerd kunnen 

worden). De beveiliging houdt ook de werking van de macro’s in de rekensheets tegen. 
Daarom is het van belang dit vooraf in te stellen. 

Instellen in Excel versie 2010: ga achtereenvolgens in Excel naar; File, options, Trust 
center, Trustcenter settings, Messagebar, en stel in ‘Show the message bar . . ‘. 
Ga één tabje terug naar Trustcenter settings en dan naar ‘Macro settings’. Stel hier in 
‘Disable all macros with notification’ of  ‘Enable all macro’s’. Bij de eerste instelling zal 
steeds bij het eerste gebruik van de macro een melding komen, kies dan voor ‘Enable 
macro’ (Zie afbeelding 2 en 3). Bij de tweede instelling werkt het zonder melding.  

  
 
Afbeelding 2: melding Macro’s   Afbeelding 3: melding Macro’s 

Instellen in Excel versie 2007; Ga achtereenvolgens in Excel naar; Office Button(links 
boven), opties voor Excel, Vertrouwenscentrum, Instellingen voor het vertrouwenscentrum, 
Berichtenbalk. Vink in het tabblad berichtenbalk ‘ De berichten in alle toepassingen 

weergeven als inhoud is geblokkeerd’.  
Vervolgens in het vertrouwenscentrum naar Instellingen voor macro’s, onder het kopje 
instellingen voor macro’s vinkt u aan ‘alle macro’s inschakelen’.  

Instellen in Excel versie 2003: Ga achtereenvolgens naar Extra, Opties, tabblad Beveiliging 
en klik op de knop Macrobeveiliging. Kies hier voor Beveiligingsniveau Gemiddeld of voor 
Laag en druk op OK. Wanneer u kiest voor Beveiligingsniveau Gemiddeld dan krijgt u een 
melding bij gebruik van de macro en kunt u aangeven of deze wel of niet moet worden 
uitgevoerd. Wanneer u kiest voor Laag dan worden alle macro’s uitgevoerd zonder dat er 
vooraf een melding komt.  

- Bij de sheets van het teamvoltigeren berekent het programma zelf het juiste aantal 
deelnemers, dit gaat aan de hand van het aantal ingevulde velden. Wanneer er zes 

voltigeurs zijn moet u erop letten dat in de kolom van de zevende  voltigeur helemaal niets 
(ook geen spatie!) wordt ingevuld. 

- Het wordt afgeraden om knippen en plakken in de documenten te gebruiken. Ervaren Excel 
gebruikers weten dat dit als gevolg heeft dat relaties tussen cellen meegenomen worden 
naar de nieuwe cellen bij het knippen en plakken waardoor de sheet niet optimaal werkt. 
Als u toch gegevens wilt overnemen, gebruik dan ‘kopiëren’ en ‘bewerken’+’plakken 
speciaal’ en kies uit de optie lijst die dan verschijnt voor ‘Waarden’ zodat alleen gegevens 
uit de cellen worden overgenomen en geen formules of andere zaken. 
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Stap 3: 

De bestanden bestaan uit verschillende tabbladen. Onderstaande tabbladen kunt u in elk bestand 

vinden(afbeelding 4): 
 
- 1 t/m 20 
- Eindklassement  
- Eindklassement Paard 
- Tussenresultaat na plicht 

- Services 
 

 
Afbeelding 4: voorbeeld overzicht tabbladen 

 

Per team/solo vult u een apart tabblad in. De tabbladen zien er als volgt uit (afhankelijk van de 
klasse): 

 

 
Afbeelding 5: voorbeeld tabblad 

U kunt vooraf de volgende gegevens invullen op de sheets: 

 Naam Team 
 Naam Paard 
 Naam Longeur, KNHS-persoonsnummer van de Longeur (afbeelding 6) 
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Afbeelding 6: gegevens team, paard, longeur 

 Bij het teamvoltigeren moeten ook de namen van de voltigeurs en de persoonsnummers 

ingevuld worden op de sheet. Op afbeelding 7 staat aangegeven waar u deze gegevens 
kunt invullen. 

 
Afbeelding 7: gegevens voltigeurs 

 Gebruik de knop ‘Copier sheet namen’ in het tabblad genaamd ‘services’ (helemaal rechts) 
om de sheets de namen van de teams en solo’s te geven zodat je ze makkelijker terug 
kunt vinden als je de resultaten in wilt vullen. Let op: wanneer een solo tweemaal start 
(bijvoorbeeld op verschillende paarden) dan mag de ingevulde naam niet precies hetzelfde 
zijn. Zet in dat geval een spatie of bijvoorbeeld een sterretje achter één van de namen. 
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Afbeelding 8: tabblad services 

 Op het tabblad ‘eindklassement’ de juryleden en hun persoonsnummers, deze worden 
automatisch ingevuld op de andere tabbladen (afbeelding 9). 

 
Afbeelding 9: tabblad eindklassement 
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 De datum van de wedstrijd en de wedstrijdplaats vult u tevens in op het tabblad 

‘eindklassement’, dit doet u door Voltigewedstrijd xx-xx-2012 te xx aan te klikken in het 

document. U kunt dan bovenin de balk de gegevens invullen (afbeelding 9).  
 

 Bij het document voor de Solo klasse A/B/C geeft u op het tabblad ‘eindklassement’ aan 
voor welke klasse dit document gebruikt gaat worden. Dit wordt op alle andere tabbladen 
overgenomen. Sla vervolgens dit document op onder de naam van de betreffende klasse. 
Dit doet u voor de andere klassen die verreden worden ook. 

Stap 4: 
Tijdens de wedstrijd kunt u de uitslagen van de verschillende solo’s en teams verwerken in de 

documenten aan de hand van de beoordelingstaten die ingevuld zijn door de juryleden.  
Bij de kür wordt bij de teams door de jury soms één cijfer gegeven voor ‘Algemene indruk paard’ 
en ‘Algemene indruk team’. Dit cijfer moet dan in beide velden ingevoerd worden. 
De totalen van de jurering per team of solo worden automatisch overgenomen in het tabblad 
‘eindklassement’.  
Aan het einde van de dag (of tussendoor) drukt u op de knop ‘sorteer resultaat’ (afbeelding 10) in 
het tabblad Eindklassement om de resultaten op volgorde te zetten. 

 
Afbeelding 10: knop ‘sorteer resultaat’ 

 
U kunt als wedstrijdorganisatie zelf besluiten of u de originele beoordelingstaten na controle vrij 
geeft of dat u ze vast houdt tot de uitslag van de rubriek bekend is. Wanneer de staten vrijgegeven 

worden terwijl de uitslag nog niet bekend is dan adviseren wij om kopieën achter de hand te 
houden om die bij een protest te kunnen raadplegen. 

Stap 5: 
De uitslagenlijst moet uitgedraaid, gecontroleerd en ondertekend worden door het A-jurylid die de 
rubriek beoordeeld heeft zoals omschreven staat in artikel 9 lid 3 van het Algemeen 
Wedstrijdreglement. De uitslag moet binnen 5 werkdagen digitaal aangeleverd worden bij de KNHS 
afdeling Wedstrijdregistratie. Alleen documenten die volledig ingevuld zijn kunnen verwerkt worden 
door de afdeling Wedstrijdregistratie, kijk dus goed of alle velden ingevuld zijn alvorens u de 
uitslagen verstuurd. De door de jury ondertekende uitslagenlijsten moeten na afloop van de 
wedstrijd naar de KNHS per post of per mail verzonden worden. 

Wanneer de uitslagen voor puntenregistratie in aanmerking komen dan moet u de uitslag (alle 

aparte bestanden van het uitslagverwerkingsprogramma) sturen naar uitslagen@knhs.nl. De 
uitslagenlijsten kunt u per post sturen naar KNHS afdeling Wedstrijdregistratie, Antwoordnummer 
2200, 3840 ZA Ermelo. De KNHS Voltigevereniging ontvangt ook graag de uitslagen van de door u 
georganiseerde wedstrijd om ze op de website www.voltige.nl te kunnen plaatsen. U kunt de 
uitslag mailen naar info@voltige.nl.  
Als u nog vragen of onduidelijkheden heeft over het gebruik van dit programma, dan kunt u een 
mailtje sturen aan Jan Vermaat van de KNHS Voltigevereniging: jvermaat@zonnet.nl 

mailto:uitslagen@knhs.nl
http://www.voltige.nl/
mailto:info@voltige.nl
mailto:jvermaat@zonnet.nl

