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Functie Taken Opmerkingen 
v.a. half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 

Wedstrijdleider  Regiefunctie 
 Eindverantwoordelijk 

Belangrijk om 1 persoon de regie functie te geven, 
hij/zij kan beslissen in overleg met de jury in geval van 
calamiteiten etc. 

Ringmeester  Veiligheid voorring 
 Deelnemers informeren over startvolgorde 

& -tijden 
 Zorgdragen dat alle deelnemers binnen 

de mogelijkheden evenredige tijd & ruimte 
hebben om los te werken 

 Zorgen dat deelnemers tijdig klaar staan 
bij de wedstrijdring 

Indien er een aparte loswerkhal is, is het aan te raden 
om met 2 ringmeesters te werken 

Secretariaat  Ontvangen van alle deelnemers 
 innemen van beoordelingsstaten  
 innen startgeld en eventueel stalling,  
 controleren paardenpaspoorten,  
 verwerking beoordelingsstaten voor de 

knhs en deelnemers 

Handig om met minimaal 2 personen te bemannen 

Rekenkamer  Verwerken van de resultaten, zie 
rekensheets op de website www.knhsvv.nl  

Handig om vooraf te oefenen met het 
rekenprogramma en de sheets na te kijken, om fouten 
op de dag zelf te voorkomen. Handig om met 2 
personen te bemannen, 1 leest resultaten op, ander 
voert in. 

Jury  beoordeling zie reglement voor het aantal juryleden per klasse 

Schrijvers  bij jury aan tafel, noteren beoordeling 
geven door jury 

bij solo's is het handig als schrijver enige ervaring 
heeft, anders tijd inruimen dat jury korte uitleg kan 
geven. 

Omroep  aan- en afkondiging deelnemers 
 huishoudelijke mededelingen 
 prijsuitreiking 

Zie hiervoor het bestand speakerteksten op de 
website www.knhsvv.nl  

Muziek  bedienen geluidsinstallatie Het is handig om de deelnemers vooraf de muziek 
digitaal te laten aanleveren zodat de afspeellijst vast 
klaar gemaakt kan worden. 

Protocolrunners  ophalen van beoordelingen na iedere 
deelnemer bij de jury 

 naar de rekenkamer brengen 

kunnen best wat jongere personen zijn, niet raadzaam 
om een hele dag dezelfde personen in te plannen, is 
best vermoeiend, goed instrueren wanneer ze wel en 
niet in de ring mogen lopen. Minimaal 2 per dagdeel. 

EHBO  verlenen eerste hulp (verplichting voor 
wedstrijdorganisatie om gekwalificeerde 
EHBO standby de wedstrijdring te 
hebben) 

Let op: EHBO mag niet zomaar de ring in, proef moet 
door jury A worden stil gezet en toestemming geven 
om de ring te betreden voor derden! 
Er zijn EHBO’ers speciaal voor voltige, zij zijn op de 
hoogte van de regels en kennen de meeste voltigeurs. 
Aanvragen via info@knhsvv.nl  

Dierenarts en 
hoefsmid 

Verlenen zorg aan paard/pony Moeten op afroep beschikbaar zijn (telefoonnummers 
moeten op het secretariaat aanwezig zijn) Kosten zijn 
altijd voor de deelnemer.  

Bar/Catering afhankelijk van accommodatie, zul je dit zelf 
moeten organiseren of is het aanwezig. 
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