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Ingaand op 1 maart 2018 
 

Artikel 703 – Deelname aan (internationale) wedstrijden 
1. Een deelnemer mag lid zijn van maximaal twee voltigeverenigingen.  
2. Per wedstrijd mag een deelnemer uitkomen voor deze twee verenigingen. Per wedstrijdvorm 

(solo/pas-de-deux/team) kan er maar voor één vereniging uitgekomen worden.  
3. Een deelnemer mag per wedstrijd onderdeel uitmaken van één pas-de-deux en/of één team. Een 

start in de klasse BB en B wordt als teamstart gezien, ongeacht het aantal voltigeurs waarmee 
wordt gestart. 

4. Een pas-de-deux bestaat uit twee deelnemers die lid mogen zijn van verschillende 
voltigeverenigingen.  

5. Een team bestaat uit zes deelnemers (drie één tot zeven in de klasse BB en B), de betreffende 
deelnemers mogen lid zijn van verschillende voltigeverenigingen.  

6. Voor deelname aan internationale wedstrijden zie de bepalingen in het Algemeen 
Wedstrijdreglement. 

7. Deelname aan internationale wedstrijden is toegestaan indien voldaan wordt aan de 
inschrijvingseisen die vermeld staan op de website van de KNHS.  

8. Voor deelname aan nationale wedstrijden in het buitenland is een ‘vaulting permission’ nodig. Een 
vaulting permission moet minimaal  twee weken voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk 
aangevraagd worden bij de KNHS. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van de 
wedstrijd. De deelnemer is verplicht de uitslag, inclusief een kopie van de officiële uitslagenlijst, van 
de wedstrijd binnen twee weken na de wedstrijd aan te leveren bij de KNHS. De behaalde winst- 
en/of verliespunten kunnen geregistreerd worden mits het niveau overeenkomt met de klasse waar 
nationaal in gestart wordt. 
 

Artikel 705 – Aantal starts  
1. Een deelnemer mag op één wedstrijd, zowel, solo, pas-de-deux als in een team starten.  
2. Het is niet toegestaan om meerdere keren in dezelfde rubriek te starten m.u.v. de soloklassen. 

Indien de wedstrijdorganisatie het toestaat mag een solovoltigeur twee keer starten in dezelfde 
solorubriek met twee verschillende paarden. 

3. Een paard mag op één dag meerdere malen ingezet worden. Dit is afhankelijk van de belasting die 
van het paard gevraagd wordt e.a. is afhankelijk van conditie en training van het paard.  
Een paard mag worden ingezet (inclusief HC-starts) voor maximaal 12 punten, zie hiervoor 
onderstaande tabel. 

 

Klasse Aantal punten 

BB stap  2 

BB galop / B (1-4 
deelnemers) 

4 

BB galop / B (5-7 
deelnemers) 

6 

L t/m Z solo + junioren solo  2 

ZZ solo 4 

L t/m ZZ pas-de-deux 4 

L t/m ZZ teams + junioren 8 
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Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het welzijn van hun paard. Wanneer teveel van een paard 
gevraagd wordt mag het jurylid besluiten een deelnemer niet te laten starten op het betreffende 
paard.    

Wanneer op eenzelfde wedstrijd zowel nationale als internationale rubrieken worden uitgeschreven, dan 
gelden de bepalingen die zijn opgenomen in het FEI-reglement. 
 
Artikel 707 - Promotie- en degradatieregeling  
1. Promotie naar een volgende klasse mag bij het behalen van 4 winstpunten en moet bij het behalen 

van 8 winstpunten. 
2. Indien eenmaal in een hogere klasse is gestart moet de deelnemer daarin verder starten. 
3. Degradatie naar de daaronder gelegen lagere klasse vindt plaats bij het bereiken van 4 

verliespunten. Na degradatie begint men in de lagere klasse zonder winstpunten. 
4. Degradatie van de klasse L naar de klasse B is niet mogelijk.  
5. Promotie vanuit de klasse BB en B is niet verplicht. 
6. Promotie vanuit de klasse Z solo is niet verplicht. 
7. Een deelnemer die gestart is in de klasse L of hoger mag niet meer uitkomen in de klasse B. Starten 

in de klasse BB is altijd toegestaan los van de klassering van de deelnemer. 
 
Overgangsregeling  
 
Vanaf 1 maart 2018 is het niet meer verplicht om te promoveren van de klasse Z solo naar de klasse ZZ 
solo. De klasse Z is een verblijfsklasse geworden. Een voltigeur die niet toe is aan de klasse ZZ solo kan 
ondanks het bereiken van de winstpuntengrens doorstarten in de klasse Z solo. Wanneer eenmaal de 
overstap wordt gemaakt naar de klasse ZZ moet de voltigeur verder starten in deze klasse. 
 
De voltigeurs die momenteel uitkomen in de klasse ZZ solo krijgen eenmalig de keus om te kiezen tussen 
de klasse Z of ZZ. De voltigeur bevestigt deze keuze door op de eerste wedstrijd die wordt gestart na 1 
maart 2018 uit te komen in de gewenste klasse. Wordt gekozen voor de klasse Z, dan komt de ZZ 
klassering van de voltigeur te vervallen en wordt de voltigeur op een klassering van Solo Z+4 gezet. Let 
op: een eenmaal gemaakte keus is bindend!   
 
 

 


