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Wedstrijdreglement Voltige 

(wijzigingen per 1 maart 2023) 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen 

 

Artikel 703 – Deelname aan (internationale) wedstrijden 
1. Een deelnemer mag lid zijn van maximaal twee voltigeverenigingen.  
2. Per wedstrijd mag een deelnemer uitkomen voor deze twee verenigingen. Per wedstrijdvorm 

(solo/pas-de-deux/team) kan er maar voor één vereniging uitgekomen worden.  
3. Een deelnemer mag per wedstrijd onderdeel uitmaken van één pas-de-deux en/of één team. Een 

start in de klasse BB wordt als teamstart gezien, ongeacht het aantal voltigeurs waarmee wordt 
gestart. 

4. Een pas-de-deux bestaat uit twee deelnemers die lid mogen zijn van verschillende 
voltigeverenigingen.  

5. Een team bestaat uit zes deelnemers (één tot zeven in de klasse BB en drie tot zeven in de klasse 
BB/B), de betreffende deelnemers mogen lid zijn van verschillende voltigeverenigingen.  

6. Voor deelname aan internationale wedstrijden zie de bepalingen in het Algemeen 
Wedstrijdreglement. 

7. Deelname aan internationale wedstrijden is toegestaan indien voldaan wordt aan de 
inschrijvingseisen die vermeld staan op de website van de KNHS.  

8. Voor deelname aan nationale wedstrijden in het buitenland is een ‘vaulting permission’ nodig. Een 
vaulting permission moet minimaal  twee weken voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk 
aangevraagd worden bij de KNHS. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van 
de wedstrijd. De deelnemer is verplicht de uitslag, inclusief een kopie van de officiële uitslagenlijst, 
van de wedstrijd binnen twee weken na de wedstrijd aan te leveren bij de KNHS. De behaalde 
winstpunten kunnen geregistreerd worden mits het niveau overeenkomt met de klasse waar 
nationaal in gestart wordt. 

Artikel 704 – De verschillende klassen en onderdelen 

1. Een klasse bestaat uit twee onderdelen; de verplichte oefeningen en de kür. Op wedstrijden kan in 
de volgende klassen uitgekomen worden: BB (Impuls), B (Beginners), L (Licht), M (Midden), Z 
(Zwaar), ZZ (Zeer Zwaar). In de klassen B t/m ZZ kan zowel door solo’s, pas-de-deux’s als in 
teams gestart worden, in aparte rubrieken. Daarnaast zijn er aparte leeftijdsgebonden klassen: 
Junioren(solo, pas-de-deux, team)  en Young Vaulters (solo).   

2. Elke klasse bestaat uit minimaal 2 onderdelen. Deze onderdelen kunnen zijn; verplichte 
oefeneningen, kúr en/of een technische test. De onderdelen worden in een vastgestelde 
volgorde getoond, te weten: (1) verplichte oefeningen, (2) kür, (3) technische test (indien 
van toepassing). Uitzonderingen op deze volgorde zijn de Pas de Deux klasse ZZ en 
Junioren, zij tonen twee keer de kür. In overleg met de KNHS kan hiervan worden 
afgeweken 

3. De verplichte oefeningen zijn voorgeschreven oefeningen die in een vastgestelde volgorde, 
aaneengesloten getoond moeten worden. De oefeningen moeten binnen een vastgestelde tijd 
getoond worden met uitzondering van de solo klassen.  

4. In het onderdeel kür toont de deelnemer naar eigen inzicht een reeks van oefeningen. Afhankelijk 
van de klasse wordt een bepaalde moeilijkheid en verschillende voorwaarden gevraagd. Deze 
worden per rubriek omschreven in het Handboek Voltige.    

5. De klasse ZZ en Young Vaulters Solo bestaat uit drie onderdelen; de verplichte oefeningen, de 
kür en de technische test. De technische test bestaat uit respectievelijk vijf en drie 
voorgeschreven oefeningen aangevuld met oefeningen naar keuze in een kür. Een beschrijving 
van de voorgeschreven oefeningen staat in het Handboek Voltige. 

6. In de pas-de-deux tot en met de klasse Z tonen beide deelnemers de voorgeschreven verplichte 
oefeningen en gezamenlijk een kür.   

7. In de pas-de-deux klasse ZZ en Junioren tonen de deelnemers geen verplichte oefeningen, maar 
twee keer een kür.  
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8. Een deelnemer start alle onderdelen van een rubriek op hetzelfde paard en met dezelfde longeur.  
9. De technische test kan als aparte rubriek uitgeschreven worden. Deze rubriek is toegankelijk voor 

solisten van de klasse Junioren en de klasse Z. 

Artikel 705 – Aantal starts  

1. Een deelnemer mag op één wedstrijd, zowel, solo, pas-de-deux als in een team starten. 
2. Het is niet toegestaan om meerdere keren in dezelfde rubriek te starten m.u.v. de soloklassen. 

Indien de wedstrijdorganisatie het toestaat mag een solovoltigeur maximaal twee keer starten in 
dezelfde solorubriek met twee verschillende paarden. 

3. Een paard mag op één dag meerdere malen ingezet worden. (Afhankelijk van de conditie en het 
trainingsniveau van het paard.) 
Een paard mag worden ingezet (inclusief HC-starts) voor maximaal 12 punten, zie hiervoor 
onderstaande tabel. 

 
 

Klasse Aantal punten 

BB stap  2 

BB galop (1-4 
deelnemers) 

4 

BB galop (5-7 
deelnemers) 

6 

B BB t/m Z solo + 
Junioren solo  

2 

Young Vaulters solo 4 

ZZ solo 4 

Technische test klasse 
Junioren/Z 

2 

BB/B team 3-4 
deelnemers 

4 

BB/B team 5-6 
deelnemers 

6 

BB/B t/m ZZ pas-de-deux 4 

L t/m ZZ teams + 
Junioren team 

8 

 
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun paard. Wanneer teveel van een 
paard gevraagd wordt mag het jurylid besluiten een deelnemer niet te laten starten op het 
betreffende paard.    

4. Wanneer op eenzelfde wedstrijd zowel nationale als internationale rubrieken worden 
uitgeschreven, dan gelden de bepalingen die zijn opgenomen in het FEI-reglement. 

Artikel 707 – Promotieregeling  

1. Promotie naar een volgende klasse mag bij het behalen van 4 winstpunten en moet bij het 
behalen van 15 winstpunten. 

2. Indien eenmaal in een hogere klasse is gestart moet de deelnemer daarin verder starten. 
3. Promotie vanuit de klasse BB en B is niet verplicht. 
4. Promotie vanuit de klasse Z solo is niet verplicht. 
5. Een deelnemer die gestart is in de klasse M of hoger mag niet meer uitkomen in de klasse B. 

Starten in de klasse BB is altijd toegestaan los van de klassering van de deelnemer. 
6. Na het behalen van minimaal 4 winstpunten in de klasse L, mag in de Junioren klasse 

gestart worden. Mits aan de leeftijdseisen voldaan wordt. 
7. Na het behalen van minimaal 4 winstpunten in de klasse M, mag in de Young Vaulters 

klasse gestart worden. Mits aan de leeftijdseisen voldaan wordt. 
8. Na het behalen van minimaal 4 winstpunten in de Junioren klasse is de voltigeur 

startgerechtigd in de Young Vaulters klasse. Mits aan de leeftijdseisen voldaan wordt. 
9. Na het behalen van minimaal 2 winstpunten in de Junioren- of Young Vaulters klasse, is de 

voltigeur startgerechtigd in de klasse Z. 
10. Na het behalen van minimaal 4 winstpunten in de Junioren of Young Vaulters klasse, mag 

in de klasse ZZ gestart worden. 
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Artikel 710 – De verplichte oefeningen en kür per klasse  

Klasse Verplichte oefeningen Kür  Tijdslimiet 

BB In stap of galop 
1. Basiszit  
2. B-molen 
3. Bank 
4. Vanuit bank 

knielen met armen 
naar voren 

5. Vanuit voorwaartse 
zit de afsprong 
naar binnen 

In stap 
Teams: max. 2 
deelnemers op het 
paard. 
 
Alleen oefeningen 
toegestaan van 
moeilijkheid E of M 

Verplichte oefeningen: 1 
minuut per deelnemer. 
Solo: geen  
Pas-de-deux: 2 
minuten  
Team: 1 minuut per 
deelnemer 
 
Kür:  
1 minuut voor 1 
deelnemer, elke 
volgende deelnemer 0.5 
minuut erbij. 
Solo: 1 minuut  
Pas-de-deux: 1.5 
minuut  
Team: 1 minuut voor 1 
deelnemer, elke 
volgende deelnemer 
0.5 minuut erbij. 

B In galop 
1. Vrije zit 
2. B-molen 
3. B-vlag  
4. Opzwaaien naar 

voorwaartse 
ligsteun 

5. Knielen 
6. Vanuit 

Voorwaartse zit 
afsprong naar 
binnen 

In stap 
Teams: max. 2 
deelnemers op het 
paard. 
Teams/Pas-de-Deux: 
Max. 6 D-oefeningen met 
2 deelnemers. 
 
 

Verplichte oefeningen:  
Solo: geen  
Pas-de-deux: 2 minuten  
Team: 1 minuut per 
deelnemer 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut  
Pas-de-deux: 1.5 minuut  
Team: 1 minuut voor 1 
deelnemer, elke 
volgende deelnemer 0.5 
minuut erbij. 

L 
 

In galop 
1. Opsprong 
2. Vrije zit  
3. L-vlag  
4. Staan 
5. Voorwaarts 

opzwaaien 
6. Halve molen  
7. Achterwaarts 

opzwaaien 
8. Binnenwaartse 

afsprong   

In galop 
 
Teams: 
Max. 2 deelnemers op 
het paard. 
 
 

Verplichte oefeningen: 
Solo: geen 
Pas-de-deux: 2 minuten 
Team: 6 minuten 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut 
Pas-de-deux: 1.5 minuut 
Team: 4 minuten 

M In galop  
1. Opsprong  
2. Vrije zit  
3. Vlag  
4. Molen  
5. Schaar 1e deel 
6. Schaar 2e deel 
7. Staan  
8. Flank 1e deel en 
afsprong naar binnen 

In galop 
 
Teams: 
Max. 3 deelnemers op 
het paard 
Max. 6 statische 
oefeningen met 3 
deelnemers.  

Verplichte oefeningen: 
Solo: geen 
Pas-de-deux: 2 minuten 
Team: 6 minuten 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut 
Pas-de-deux: 1.5 minuut 
Team: 4 minuten 
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Z In galop  
1. Opsprong  
2. Vrije zit  
3. Vlag  
4. Molen  
5. Schaar 1e deel 
6. Schaar 2e deel 
7. Staan  
8. Flank 1e deel 
9. Flank 2e deel 

In galop  
 
Teams: max. 3 
deelnemers op het paard 

Verplichte oefeningen: 
Solo: geen 
Pas-de-deux: 2 minuten 
Team: 6 minuten 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut 
Pas-de-deux: 1.5 minuut 
Team: 4 minuten 

ZZ Conform FEI:  
Solo= Individual 
Compulsory test 3 
Pas-de-deux= geen plicht 
Team=Squad Compulsory 
test 3 

Conform FEI:  
Solo= Individual 
Technical Test & Free 
test 
Pas-de-deux= Pas-de-
deux free test 2, kür 
wordt tweemaal getoond 
Team=Squad free test 2 
ZZ solo TT Conform FEI 

Conform FEI 
 

Junioren In galop  
Conform FEI: Compulsory 
test 2.  
Pas-de-deux: geen plicht 

Conform FEI: 
Solo=Individual Free test 
Pas-de-deux = Pas-de-
deux Free test, kür wordt 
tweemaal getoond 
Team=Squad free test 1 

Conform FEI 

Young 
Vaulters 

In galop 
Conform FEI: Compulsory 
test 2. 

Conform FEI: 
Solo = Individual 
Technical test & Free 
Test 

Conform FEI 

 
Artikel 712 - Junioren en Young Vaulters 
1. Een deelnemer mag in de klasse Junioren of Young Vaulters starten wanneer onderstaande 

leeftijden van toepassing zijn. en wanneer de deelnemer een klassering heeft behaald van L+4. 
 

Wedstrijdvorm Leeftijd in jaren 

Junioren solo 12 tot en met 18 

Junioren pas-de-deux 12 tot en met 18 

Junioren team  6 tot en met 18 

Young Vaulters Solo 16 tot en met 21 
       * Vanaf 1 januari van het jaar dat de 12 jarige leeftijd wordt bereikt, tot 31 december waarin de deelnemer 18 jaar 

wordt. 
 

2. Wanneer een deelnemer de keus heeft gemaakt om in de klasse Junioren of Young Vaulters 
te starten, mag daarnaast gestart worden in de overige klassen waarin de deelnemer 
startgerechtigd is. 

3. Een deelnemer die uitkomt in de klasse Junioren toont de oefeningen die omschreven staan in het 
handboek. 

4. Een deelnemer die uitkomt in de klasse Young Vaulters toont de oefeningen die 
omschreven staan in het handboek. 
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Artikel 713 – Uitvoering van de proef  

1. Binnen 30 seconden na het belsignaal van de jury dient de deelnemer de ring te betreden. Het 
paard wordt in draf correct aan de hand binnen geleid, gelijktijdig komt de deelnemer de ring in. 
De manier van opstellen wordt aan de deelnemer overgelaten. Aansluitend volgt de groet door de 
deelnemer en longeur voor het jurylid bij A. De groet wordt getoond zonder overmatig showeffect.  

2. Na de groet volgt de drafronde. De longeur zet het paard in stap op de volte en laat deze 
vervolgens aandraven. Tijdens de drafronde beoordelen de juryleden of het paard ‘fit to compete’ 
is. Indien de drafronde akkoord is klinkt een belsignaal van de jury. 

3. Na goedkeuring van de drafronde door de jury moet binnen 30 seconden gestart worden met de 
proef. 

4. Tijdens de wedstrijd loopt het paard op een volte van minimaal 15 meter.  
5. In alle klassen heeft de deelnemer de keus om de proef links- of rechtsom uit te voeren. De plicht, 

de technische test en de kür hoeven niet op dezelfde hand getoond te worden. 
6. De tijd van de proef gaat lopen op het moment dat de eerste deelnemer het paard en/of de 

voltigesingel of pad aanraakt.  
7. In de klasse BB en B wordt de kür aansluitend aan de verplichte oefeningen getoond. 
8. Voor de pas-de-deux klassen L t/m Z wordt de kür aansluitend aan de verplichte oefeningen 

getoond. 
9. Voor pas-de-deux klassen ZZ en Junioren dient tussen de eerste en de tweede kür een pauze van 

minimaal 30 minuten gehouden te worden. 
10. Voor teams klasse L t/m ZZ dient na de verplichte oefeningen, of de eerste kür, een pauze van 

minimaal 30 minuten gehouden te worden alvorens gestart wordt met de (tweede) kür. Tenzij 
anders vermeld in het vraagprogramma. 

11. Solisten dienen hun kür aansluitend te tonen aan hun verplichte oefeningen. Tenzij anders 
vermeld in het vraagprogramma. 

12. In de klasse ZZ en Young Vaulters solo worden de plicht en de kür achter elkaar getoond. Tenzij 
anders vermeld in het vraagprogramma. 

13. In de klasse ZZ en Young Vaulters solo moet na de kür een pauze van minimaal  
30 minuten gehouden worden alvorens gestart wordt met de technische test.  

14. Wanneer tijdens het solovoltigeren meerdere deelnemers starten op hetzelfde paard dan mogen 
zij tegelijk de ring betreden. De betreffende deelnemers voeren hun proef uit op dezelfde hand. 
Alle deelnemers tonen achter elkaar de verplichte oefeningen. De volgende deelnemer mag naar 
het midden van de ring als de voorgaande het paard verlaten heeft. Daarna mag het paard terug 
in stap/draf en wordt gewacht op de bel voor de kür/technische test van de eerste deelnemer. Na 
de kür van de eerste deelnemer volgt de bel voor het starten van de volgende deelnemer.  

15. Tijdens voltigewedstrijden mag muziek ten gehore gebracht worden. Muziek is toegestaan vanaf 
het binnenkomen van de wedstrijdring tot de ring verlaten is.  

16. Verkennen van de wedstrijdring is alleen toegestaan indien dit opgenomen is in het 
vraagprogramma.  

 

Artikel 714 – Assistent  

Het is toegestaan om gebruik te maken van een assistent bij het opspringen onder de volgende 
voorwaarden:  
1. Assistentie is toegestaan in alle klassen bij het onderdeel plicht m.u.v. de solo klassen L, M, Z, ZZ, 
Young Vaulters en Junioren. Een solist dient in deze klassen de opsprong zelfstandig uit te voeren.  
2. De assistent is één van de teamleden met uitzondering van de klassen BB en B waar een externe 
assistent is toegestaan.  
3. De assistent moet lid zijn van de KNHS 
4. De assistent draagt gepaste kleding 
5. Bij het binnenkomen en groeten loopt de assistent mee als onderdeel van het betreffende team. 
6. In de kür teamklasse L, M en Z mag maximaal éénmaal assistentie van de grond worden 
gegeven bij een opsprong en een afsprong. Overschrijving hiervan geeft aftrek in de artistiek 
score.In de kür klasse L, M en Z moet per start, de eerst startende deelnemer, zelfstandig de 
opsprong uitvoeren. Assistentie is niet toegestaan en heeft uitsluiting tot gevolg.  
7. Voor de klassen ZZ, Young Vaulter en junioren zie FEI-reglement.  
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Artikel 720 - Wedstrijdring  

1. Een wedstrijdring moet een middenlijn van tenminste 20 meter hebben. 
2. De bodem moet geschikt zijn voor voltigewedstrijden, dit wil zeggen vlak, veerkrachtig en slipvast. 

Dit ter beoordeling van de jury. 
3. Indien er tijdens een wedstrijd sprake is van hinderlijke spoorvorming, dit ter beoordeling van de 

jury, moet de ring geëgaliseerd worden.  
4. De wedstrijdring dient een vrije hoogte te hebben van minimaal 5 meter voor de team klassen M 

t/m ZZ en Junioren. Voor de overige klassen dient de ring een vrije hoogte van minimaal 4,5 meter 
te hebben. 

5. De wedstrijdring moet een vrije hoogte hebben van tenminste 5.00 meter. Bij een wedstrijdring 
met een vrije hoogte van 4,5-5.00 meter mogen alleen rubrieken voor solo, Pas-de-deux en de 
klassen BB, B en L worden uitgeschreven. 

6. Toeschouwers moeten tenminste 1,5 meter afstand van de wedstrijdring bewaren.  
7. Voor het jurylid en zijn secretaris dient een afgeschermde plaats langs de ring beschikbaar te zijn.  
8. In geval van meerdere juryleden, dienen deze verspreid om de wedstrijdring gezet te worden.  
9. De (voorzitter van de) jury is ervoor verantwoordelijk dat tijdig voor het begin van de rubriek wordt 

gecontroleerd of de ring voldoet aan de reglementaire vereisten. Tekortkomingen dienen gemeld 
te worden bij de wedstrijdleiding en moeten worden verholpen voor het starten van de rubriek.  

Artikel 723 - Jury  

1. De taak en verantwoordelijkheid van de jury is geregeld in het Algemeen Wedstrijdreglement van 
de KNHS.  

2. Een jurylid dient te voldoen aan het Reglement Hippische Instructie en officials welke gepubliceerd 
staat op de website van de KNHS.  Een jurylid dient te voldoen aan het Licentiereglement 
Hippische Instructie en Officials welke gepubliceerd staat op de website. 

3. Bij een wedstrijdduur langer dan 4 uur moet een jurylid minimaal 30 minuten pauze hebben. Bij 
een wedstrijdduur van meer dan 6 uur dient een extra jurylid aangetrokken te worden, zodat 
juryleden kunnen rouleren. 

4. Elk jurylid dient te worden geassisteerd door een secretaris.  
5. Klasse BB mag beoordeeld worden door 1 jurylid. 
6. De klassen BB t/m M en de Juniorenklassen worden afzonderlijk beoordeeld door minimaal 2 

juryleden. 
7. De klasse Z, ZZ en Young Vaulters worden afzonderlijk beoordeeld door minimaal 3 juryleden. 
8. Kampioenschappen dienen door minimaal drie juryleden afzonderlijk beoordeeld te worden.  
 

 

Artikel 724 - Beoordeling  

1. De omschrijving van de diverse onderdelen en de uitgangspunten voor de beoordeling staan in het 
Handboek Voltige. 

2. De prestaties in de klasse BB worden beoordeeld volgens de criteria op het beoordelingsprotocol 
door een daartoe gelicenceerd jurylid. 

3. De prestaties van de deelnemers in de overige klassen worden door een daartoe gelicenceerd 
jurylid beoordeeld door middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0 t/m 10. Het cijfer 0 is 
het slechtste cijfer en 10 het beste cijfer. Het geven van decimalen is toegestaan. 

4. De cijfers hebben de volgende betekenis; 
10 = uitmuntend  4 = onvoldoende 
9 = zeer goed  3 = tamelijk slecht 
8 = goed    2 = slecht 
7 = tamelijk goed   1 = zeer slecht  
6 = bevredigend             0 = niet uitgevoerd  
5 = voldoende 

 Onder ‘niet uitgevoerd’ wordt verstaan, dat praktisch niets van de gevraagde oefening is getoond.  
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5. De berekening van het eindcijfer komt tot stand middels de rekenprocedure op het 
beoordelingsprotocol met maximaal 3 cijfers achter de komma.  
Het eindcijfer bestaat uit;  
 
Verplichte oefeningen 25% paardcijfer 

75% oefeningen  
Kür  25% paardcijfer 

50% techniek 
25% artistiek  

Technische Test 25% paardcijfer 
50% oefeningen  
25% artistiek  

6. De verdeling van de juryleden in deeerste testverplichte oefeningen, bij een gegeven aantal 
juryleden: 

  A B C D 

2 Paard en oefeningen Paard en oefeningen     

3 Paard Oefeningen Oefeningen    

4 Paard Oefeningen  Oefeningen Oefeningen  

7. De verdeling van de juryleden in delaatste test (kür of technische test)kür en de technische test, 
bij een gegeven aantal juryleden: 

  A B C D 

2 Paard en artistiek Techniek/ Oefeningen     

3 PaardTechniek/oefeningen 
Techniek/ 
OefeningenPaard Artistiek   

4 
PaardTechniek/Oefeninge
n 

Techniek/ Oefeningen 
Paard Artistiek Techniek/ Oefeningen 

8. Indien er binnen een klasse gestart wordt in verschillende rondes dan mogen de juryleden per 
ronde onderling wisselen van jurytafel. 

9. Wanneer in de solo en pas de deux klassen plicht en kür achter elkaar worden getoond dan wordt 
er als volgt gerouleerd bij 3 of 4 juryleden: 

   A B C D 

3 

Plicht Paard  Oefeningen  Oefeningen   

Kür 
Artistiek, 
groeten (en 
bel) 

Techniek/ Oefeningen Paard  

 
4 

Plicht Paard Oefeningen Oefeningen  Oefeningen  

Kür  
Artistiek, 
groeten (en 
bel) 

Techniek/ Oefeningen  Paard Techniek/ Oefeningen 

Artikel 737 - Klassement  

1. In elke rubriek wordt/worden de deelnemer(s) met het hoogste puntentotaal als eerste geplaatst, 
de deelnemer(s) met het op één na hoogste puntentotaal als tweede en zo verder. 

2. In de klasse BB, wordt de deelnemer met het hoogste beoordeling als eerste geplaatst, ongeacht 
of het 1-7 deelnemers betreft. galop en stap zijn twee afzonderlijke klassen.  

3. In geval van een ex aequo uitslag bij een teamrubriek is het team met het hoogste 
cijfer/beoordeling voor de kür het winnende team. Indien het cijfer/ de beoordeling voor de kür ook 
gelijk is, dan is de winnaar het team met het hoogste gemiddelde paardcijfer. 

4. In geval van ex aequo bij solovoltigeurs of pas-de-deux voltigeurs is degene met het hoogste 
cijfer/beoordeling voor de (laatste) kür de winnaar. Indien het cijfer/ de beoordeling voor de kür ook 
gelijk is, dan is de winnaar degene met het hoogste gemiddelde paardcijfer.  

5. In geval van ex aequo bij de solo klasse ZZ, pas de deux klasse ZZ en junioren is degene met het 
hoogste cijfer/beoordeling voor de (laatste) kür de winnaar. 


