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Voltige Vereniging Hipp-Oss  

         ALGEMENE INFORMATIE   

   

 

Voltigevereniging Hipp-Oss is opgericht op 10 februari 2006. De naam Hipp-Oss komt van het 
Grieks waarin het woord "hipposs" paard betekent. Voltige is een ontzettend leuke tak van de 
paardensport, waarbij je gymnastische oefeningen uitvoert op een paard. Jong en oud kan veel   
plezier beleven aan het voltigeren. Dit kan bij Hipp-Oss zowel recreatief als in wedstrijdverband. 
Het belangrijkste daarbij vinden wij de goede sfeer en de samenwerking tussen voltigeur en paard.    
   
Tevens kunt u bij ons terecht voor kinderfeestjes, demonstraties en clinics.   
   
TRAININGEN   
De trainingen bij Hipp-Oss bestaan uit een warming-up, oefeningen op de ton, oefeningen op het 
paard in stap, draf en galop en een cooling down. Zowel jong (vanaf 6 jaar) als oud kan meedoen met 
voltige. Na een training is het belangrijk dat het paard goed wordt verzorgd, dit doen alle voltigeurs 
gezellig samen. Hipp-Oss beschikt over goed materiaal en gediplomeerde trainsters. Veiligheid staat 
voorop!   
   
Degene die net kennismaken met voltige en (nog) niet deelnemen aan wedstrijden zijn recreatie lid. 
Bij recreatieleden gaat het tijdens de trainingen vooral om het vertrouwd raken met het paard. Bij 
wedstrijdleden wordt voornamelijk gewerkt aan de techniek en afwerking van de 
wedstrijdoefeningen en de vrije kür op muziek.   
   
Door het jaar heen worden er naast de trainingen ook veel leuke activiteiten georganiseerd voor alle 
leden van Hipp-Oss. De activiteiten bestaan o.a. uit spelletjeslessen, verklede duo-wedstrijd en het 
jaarlijks terugkerende voltigekamp.    
   
 Contributie 2020, januari t/m december    
(Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,- extra inschrijfgeld)   
€ 180,- Recreanten 
€ 245,- Wedstrijdleden. Dit is inclusief inschrijving (lidmaatschap) bij de KNHS maar exclusief de 
kosten voor de startpas van de KNHS en inschrijfgeld voor wedstrijden 
€ 100,- extra solotraining naast starten in een team 
   
Wedstrijd- en trainingskleding  

• De plichtpakjes worden door de vereniging aangeschaft en blijven eigendom van de 
vereniging. 

• De kürpakjes worden per (wedstrijd)team door de leden zelf aangeschaft en bekostigd en 
blijven eigendom van het lid. Dit gaat in overleg met elkaar. 

• De trainingskleding (legging, shirtje, voltigeschoentjes) worden door de leden zelf 
aangeschaft en bekostigd. 

• De trainingsvesten voor op wedstrijd zijn gesponsord. Een bijpassende trainingsbroek kan 
door de leden zelf aangeschaft worden. 

   
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.hipp-oss.com of stuur een e-mail naar 
info.hipposs@gmail.com. 
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