Ontstaan van voltige
Het idee van VOLTIGE bestaat reeds eeuwen. Tekeningen uit de Griekse oudheid en
rotsafbeeldingen in Afrika zijn daar de bewijzen van. Het doel van VOLTIGE is door
de eeuwen heen wel veranderd. Tot de 20ste eeuw was VOLTIGE net als DRESSUUR
en JUMPING een vaardigheid voor militaire doeleinden. De Griekse generaal en
politicus Xenophon hebben hun ideeën over rijkunst beschreven. Zo weten wij dat de
Grieken een stok gebruikten om op hun paard te springen. Door de tijd vormde de
op- en afsprong op het paard een efficiënt onderdeel van het paardrijden bij de
cavalerie.
Ling (1812-1913) turnleraar aan de Koninklijke Academie te Karlberg, studeerde
anatomie en mechanica. Hij ontwikkelde het idee dat turnen gebaseerd moest zijn op
fysiologische grondstages om lichamelijke oefeningen te vervolmaken. Zo
ontwikkelde hij het houten paard dat voor de training van de cavalerie moest dienen.
Het houten paard werd dan ook in elke turnzaal van de militaire cavalerie gebruikt.
In de 18de eeuw evolueerde de VOLTIGE net als de DRESSUUR tot een amusement
voor het publiek. Het volk hield van spektakel, daar was VOLTIGE zeker geschikt
voor. Men maakte spectaculaire VOLTIGE oefeningen op een paard dat op een lange
lijn snel galoppeerde.
Omstreeks 1769 ontwikkelde Philip Ashley het idee om het paard op een cirkel te
laten galopperen. Op die manier kon het paard beter zijn balans houden en kon men
continu oefeningen maken op het galopperend paard. Men kon ook meer contact
maken met het publiek door het rond de voltigecirkel te laten plaatsnemen.
In 1930 gebruikte men VOLTIGE om kinderen op een goedkope manier vertrouwd te
maken met paardrijdtechnieken. De talentvolle voltigeurs (met gevoel voor het
paard) werden geselecteerd en gesponsord door de rijverenigingen om zich verder te
scholen naar DRESSUUR of andere disciplines. Met als achtergrond goedkoop en
efficiënt een goede basistechniek mee te geven is de voltige ook in andere landen
toegepast.
Rond 1950 werd VOLTIGE in Duitsland zo populair dat er regels werden opgesteld en
wedstrijden werden georganiseerd. In 1983 is VOLTIGE erkend door de Federation
Equestre International (F.E.I.) als een volwaardige discipline binnen de ruitersport en
is er een subcommissie "Vaulting" opgericht om de sport te ontwikkelen en een
internationaal reglement te ontwikkelen. Het eerste EK werd vervolgens in 1984
gehouden en het eerste WK 1986 in Zwitserland.
Op vandaag wensen wij in België ook VOLTIGE wedstrijden in te richten volgens de
voorschriften van FEI.

