
  

Benodigdheden omroep:  

- CD’s met pauze muziek  

- CD met ereronde muziek   

- Lijsten met deelnemers per rubriek (bij teams ook de namen van de teamleden)  

- Speakerteksten  

- Sponsor overzicht   

- Programma met tijden  

  

Algemene aandachtspunten:   

Binnenkomst: muziek pas starten als jury heeft gebeld EN de deelnemer zijn hand heeft opgestoken ten 

teken dat de muziek gestart kan worden!  

  

Start muziek plicht/kür > wachten op hand omhoog van de deelnemers.  

Start muziek afgroeten > wachten tot de longeur naast het paard staat. 

  

Aankondiging deelnemers:  

De volgende deelnemer(s) is/zijn > naam voltigeur/teamnaam en teamleden, longeur, paard en 

vereniging.  

  

Algemene tekst t.a.v. tribune:  

Om de competitie goed te laten verlopen en voltigeurs en paarden niet te uit concentratie te halen tijdens 

de proef willen wij jullie verzoeken om:  

- “niet te lopen en applaudisseren tijdens de uitvoering. Bewaar uw applaus tot na de uitvoering!”  

- “stilte te bewaren tijdens de uitvoering” (bij rumoer)  

- “geen flitslicht te gebruiken bij het fotograferen  

  

Paard niet goedgekeurd:  

Helaas heeft de jury het paard niet in de juiste conditie bevonden om aan de competitie deel te nemen. 

Het team/ de voltigeur moet daarom de ring verlaten. Geef de deelnemers nogmaals een applaus, geen 

enkele deelnemer verwacht op deze wijze de competitie te verlaten.   

  

Val van paard ernstig  

Zoals jullie hebben gezien heeft ……. een ernstige val gemaakt. Wij geven de medewerkers van de 

EHBO de tijd om …. te verzorgen.  

  

                  

  
  
  
  

  

  

  

    

Algemeen: 
  



Ambulance: Helaas gaat het met …. niet goed en lijkt blessure dermate ernstig dat de EHBO heeft 

aangegeven dat het nodig is om …. met een ambulance naar het ziekenhuis te brengen voor verdere 

behandeling. Daarom leggen wij de wedstrijd stil. Wij houden u op de hoogte over het tijdstip waarop wij 

de wedstrijd zullen vervolgen.  

   
Opening:  

Welkom bij de voltigewedstrijd……….! We zullen zo meteen van start gaan met de wedstrijd.    

Vertel iets over de indeling van de wedstrijd dag (dus eerst teams of solos, pauzes en prijsuitreiking).  

  

Indien er sponsoren zijn vermeld dat tussendoor geregeld de naam van de sponsor en indien mogelijk 

een korte omschrijving van de sponsor.  

  

Aankondiging van een nieuwe rubriek:  

- benoem de rubriek, bijv. we starten nu met de solisten in de klasse A - 

stel de juryleden voor  

  

Wij proberen z.s.m. de uitslagen te berekenen. De prijsuitreiking zal rond ….uur starten, wij verzoeken 

alle deelnemers om …. uur zich bij de ingang van de ring op te stellen.   

  

Voorbeeld Protocol prijsuitreiking   
  
Algemeen Volgorde:  
1. Deelnemers in de ring en opstellen.  
2. Bedanken juryleden  

3. Nu gaan we over naar de prijsuitreiking. Hierbij wordt verwacht dat de ook de longeurs naar 

voren komen. Wij hebben voor alle deelnemers een leuk aandenken aan deze voltigedag.  

4. Klasse zie per prijsuitreiking, Volgorde prijsuitreiking van laatste naar 1e prijs)  

Indien sponsor prijzen noemen van de sponsor en de prijs die de sponsor beschikbaar heeft gesteld  

5. Opnoemen naam team/voltigeur, vereniging, paard, longeur & punten.  

6. Indien van toepassing: Extra prijzen zoals bestgaande paard, beste longeur etc.  
7. Ere ronde  

  

  
Dank woord alle vrijwilligers. En iedereen een goede reis naar huis wensen.  

  


