
 Verslag voltigeforum 17 september 2015 

 

 

Op donderdagavond 17 september kwam het voltigeforum bijeen. Bij deze vergadering was Diana van 
Klaveren, namens de Technische Commissie Voltige, als toehoorder aanwezig.  
 
Agenda 
Dit keer heeft het forum een volle agenda waardoor niet alle agendapunten besproken zijn. Het 
Wedstrijdreglement Voltige en de wedstrijdtarievenlijst zijn twee belangrijke agendapunten. Een aantal 
punten zoals evaluatie van de KNHS-Voltige Cup en de update over de rijvaardigheidsproeven 
worden doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
Wedstrijdreglement voltige 
Voorafgaand aan de vergadering heeft de Technische Commissie input aangedragen voor het 
herschrijven van het wedstrijdreglement voltige. Het forum heeft besloten om een extra vergadering in 
te lassen om het wedstrijdreglement te bespreken. Deze vergadering zal plaatsvinden op 29 oktober. 
Het streven is om op de algemene ledenvergadering van de KNHS Voltige Vereniging een toelichting 
te geven op het herschreven wedstrijdreglement.  
 
Wedstrijdtarievenlijst 
Er is een voorstel tot wijziging van de wedstrijdtarievenlijst besproken in de vergadering. De 
forumleden stellen voor om de inschrijfgelden eenduidiger te maken. Op dit moment zijn de 
inschrijfgelden afhankelijk van het aantal voltigeurs (1-7-tal). Volgens de forumleden moet dit 
makkelijker kunnen en zij stellen vaste tarieven voor solo’s, duo’s en teams voor. Het voorstel zal 
aangedragen worden bij het KNHS-bestuur. Het KNHS-bestuur stelt de wedstrijdtarievenlijst vast.  
 
Hippiade Voltige 
De Hippiade Voltige is tijdens de vergadering geëvalueerd. Via de mail zijn diverse evaluatiepunten uit 
het veld aangedragen bij de forumleden. De forumleden zijn enthousiast over de invulling van de 
Hippiade en vinden de spreiding over twee dagen een goede aanvulling. Er zijn verbeterpunten 
besproken die meegenomen worden naar de organisatie van toekomstige Hippiades.  
Het kampioenschapsreglement voor 2016 wordt besproken in de vergadering van 10 december. De 
klassenindeling wordt herzien waardoor het kampioenschapsreglement nu niet vastgesteld kan 
worden. 
 
Longeerproeven 
Het voltigeforum vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan de kwaliteit van de paarden en de 
longeurs  in de voltigesport.  Daarom is begin dit jaar geopperd om longeerproeven te ontwikkelen. 
Twee forumleden zijn aan de slag gegaan en er is nu een opzet voor longeerproeven op verschillende 
niveaus. Eén van de forumleden gaat een plan uitwerken hoe de longeerproeven uitgezet gaan 
worden in het land.  
 
Opleiding instructeur voltige 
In de vorige vergadering is een werkgroep opleidingen ingericht. Deze forumleden zijn in de afgelopen 
tijd hard aan de slag gegaan om de nieuwe instructeurs opleiding samen met de afdeling Opleidingen 
van de KNHS vorm te geven. Zaterdag 19 september was de startdag van de opleiding waarop maar 
liefst 27 cursisten van start gingen met de opleiding instructeur voltige.   
 
Over het voltigeforum  

Heb jij goede en nieuwe ideeën? Neem dan contact op met één van de forumleden om deze 

kenbaar te maken via forum@knhs.nl. Klik hier voor meer informatie over het voltigeforum.  

 
De volgende vergaderdata van het voltigeforum in 2015 zijn;  29 oktober en 10 december.  
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