Handboek Voltige
(wijzigingen per 1 maart 2021)
vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen
Inleiding
Bij voltigeren worden gymnastische oefeningen op de rug van een rustig stappend of galopperend paard
uitgevoerd. Het paard loopt aan een lange lijn, de longe, op een cirkel en heeft een speciale voltigesingel met
handgrepen om. De longe wordt vastgehouden door een longeur, deze persoon begeleidt het paard tijdens het
voltigeren.
Voltigeren draait om ontspanning, souplesse, evenwicht en ritme. Omdat het paard continu beweegt, is het de
kunst om de oefeningen zo uit te voeren dat het paard niet in zijn beweging wordt gehinderd. Voltige bevordert
het evenwichtsgevoel, de zit en het gevoel van ongedwongenheid en vormt dus ook een goede basis voor het
paardrijden. Voltigeren is met name zeer geschikt voor kinderen.
Voltigeren kan zowel in teamverband, Pas-de-Deux als solo. Een voltigeteam bestaat uit een zestal (klasse BB
en B van 3 1-7 deelnemers, klasse B 3-7 deelnemers) en kan bestaan uit jongens en meisjes in de leeftijd vanaf
6 jaar. Het voltigeren bestaat uit twee onderdelen: de verplichte oefeningen en de kür. In de hoogste klasse bij de
solo’s bestaat het voltigeren uit drie onderdelen: de verplichte oefeningen, de kür en de technische test.
Dit handboek is bedoeld als nadere toelichting en aanvulling op het wedstrijdreglement voltige, zowel voor
juryleden als voor trainers en voltigeurs. Er wordt nader ingegaan op een aantal aspecten waarop paard en
voltigeur beoordeeld worden tijdens een wedstrijd. Het dient te worden gelezen náást het wedstrijdreglement (en
niet als apart document).
HOOFDSTUK 2 – Verplichte oefeningen
Een voltigewedstrijd bestaat uit twee onderdelen, de verplichte oefeningen en de kür. Beide onderdelen bepalen
samen het totaal cijfer van de wedstrijd, elk onderdeel telt 50% in het eindcijfer.
In de klasse ZZ solo bestaat een wedstrijd uit drie onderdelen, de verplichte oefeningen, de Technische Test en
de kür. Elk onderdeel telt even zwaar in het eindcijfer.
Algemeen
- Elke statische verplichte oefeningen moet 4 galopsprongen/4 stappassen worden volgehouden.
- Elke oefening mag in principe eenmaal getoond worden. Indien herhaling volgen aftrekpunten.
- De oefeningen moeten binnen vastgestelde volgorde en vastgestelde tijd getoond worden.
Beoordeling
- 25% paard
- 75% oefeningen
In de klasse BB en B vindt beoordeling plaats volgens de uitgangswaarden op het beoordelingsprotocol.
HOOFDSTUK 3 – Kür
Algemeen
- Elke statische verplichte oefeningen moet 3 galopsprongen/3 stappassen worden volgehouden.
- Oefeningen mogen meerdere malen getoond worden, de zwaarste oefening telt in het onderdeel
moeilijkheid, alle overige oefeningen tellen in de uitvoering en samenstelling van de kür.
- De oefeningen moeten binnen vastgestelde tijd getoond worden.
- Verplichte oefeningen worden niet beoordeeld in de moeilijkheid.
Beoordeling kür
- 25% paard
- 50% techniek
- 25% artistiek
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In de klasse BB en B vindt beoordeling plaats volgens de uitgangswaarden op het beoordelingsprotocol.

3.1 Beoordeling Techniek
Het onderdeel Techniek bestaat uit de uitvoering van de oefeningen (70%) en moeilijkheidsgraad (30%) van de
getoonde oefeningen.
In de klasse B en L bestaat het onderdeel techniek uit 100% oefeningen.
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