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Wedstrijdreglement Voltige 

(wijzigingen per 1 maart 2022) 
 

vet en onderstreept is nieuw, doorgehaald komt te vervallen 

 

Artikel 704 – De verschillende klassen en onderdelen 

1. Een klasse bestaat uit twee onderdelen; de verplichte oefeningen en de kür. Op wedstrijden kan in 
de volgende klassen uitgekomen worden: BB (Impuls), B (Beginners), L (Licht), M (Midden), Z 
(Zwaar), ZZ (Zeer Zwaar). In de klassen B t/m ZZ kan zowel door solo’s, pas-de-deux’s als in 
teams gestart worden, in aparte rubrieken. Daarnaast zijn er aparte juniorenklassen voor solo, 
pas-de-deux en team.  

2. De verplichte oefeningen zijn voorgeschreven oefeningen die in een vastgestelde volgorde, 
aaneengesloten getoond moeten worden. De oefeningen moeten binnen een vastgestelde tijd 
getoond worden.  

3. In het onderdeel kür toont de deelnemer naar eigen inzicht een reeks van oefeningen. Afhankelijk 
van de klasse wordt een bepaalde moeilijkheid en verschillende voorwaarden gevraagd. Deze 
worden per rubriek omschreven in het Handboek Voltige.    

4. De klasse ZZ Solo bestaat uit drie onderdelen; de verplichte oefeningen, de kür en de technische 
test. De technische test bestaat uit vijf voorgeschreven oefeningen aangevuld met oefeningen 
naar keuze in een kür. Een beschrijving van de voorgeschreven oefeningen staat in het Handboek 
Voltige. 

5. In de pas-de-deux tot en met de klasse Z tonen beide deelnemers de voorgeschreven verplichte 
oefeningen en gezamenlijk een kür.   

6. In de pas-de-deux klassen ZZ en junioren tonen de deelnemers geen verplichte oefeningen, 
maar twee keer een kür.  

7. Een deelnemer start alle onderdelen van een rubriek op hetzelfde paard en met dezelfde longeur. 
8. De technische test kan als aparte rubriek uitgeschreven worden. Deze rubriek is 

toegankelijk voor solisten van de klasse Junioren en de klasse Z. 
9.  

Artikel 706 - Winst- en verliespuntenregeling Winstpuntenregeling 

1. In onderstaande tabel staat per klasse weergegeven bij welk eindcijfer een winst- of verliespunt 
winstpunt is behaald. In een aantal klassen worden geen winstpunten en/of verliespunten 
geregistreerd dit staat in de tabel weergegeven met n.v.t..  

 
 

 
2. Winst- en verliespunten Winstpunten worden geregistreerd op deelnemer (solo en pas-de-deux) 

en op teamnaam. 
3. Verliespunten worden in mindering gebracht op de eventueel behaalde winstpunten. Wanneer 

geen winstpunten meer in voorraad zijn worden het minpunten.  

Klasse Winstpunt Verliespunt 

BB n.v.t. n.v.t. 

B n.v.t. n.v.t 

Solo/pas-de-deux/team L >=6.0 n.v.t. 

Solo/pas-de-deux/team M >=6.0 <5.0 

Solo/pas-de-deux/team Z >=6.5 <5.0 

Solo/pas-de-deux/team ZZ >=6.5 <5.0 

Junioren Solo/pas-de-
deux/Team 

>=6.0 <5.0 
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4. Als een volle punt meer wordt behaald dan de winstpuntengrens dan worden 2 winstpunten 
toegekend. 

5. Als twee volle punten meer worden behaald dan de winstpuntengrens dan worden 3 winstpunten 
toegekend. 

6. Als een volle punt minder wordt behaald dan de verliespuntengrens dan worden 2 verliespunten 
toegekend. 

Artikel 707 - Promotie- en degradatieregeling Promotieregeling 

1. Promotie naar een volgende klasse mag bij het behalen van 4 winstpunten en moet bij het 
behalen van 15 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 M 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.  

Artikel 710 – De verplichte oefeningen en kür per klasse  

 

Klasse Verplichte oefeningen Kür  Tijdslimiet 

BB In stap of galop 
1. basiszit  
2. B-molen 
3. bank 
4. Vanuit bank 

knielen met armen 
naar voren 

5. Vanuit voorwaartse 
zit de afsprong 
naar binnen 

In stap 
Teams: max. 2 
deelnemers op het 
paard. 
 
Alleen oefeningen 
toegestaan van 
moeilijkheid E of M 

Verplichte oefeningen: 1 
minuut per deelnemer. 
 
Kür:  
1 minuut voor 1 
deelnemer, elke 
volgende deelnemer 0.5 
minuut erbij. 

B In galop 
1. Vrije zit 
2. B-molen 
3. B-vlag  
4. Opzwaaien naar 

voorwaartse 
ligsteun 

5. Knielen 
6. Vanuit 

Voorwaartse zit 
afsprong naar 
binnen 

In stap 
Teams: max. 2 
deelnemers op het 
paard. 
Teams/Pas-de-Deux: 
Max. 6 D-oefeningen met 
2 deelnemers. 
 
Alleen oefeningen 
toegestaan van 
moeilijkheid E, M,D.  

Verplichte oefeningen:  
Solo: geen  
Pas-de-deux: 2 minuten  
Team: 1 minuut per 
deelnemer 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut  
Pas-de-deux: 1,5 minuut  
Team: 1 minuut voor 1 
deelnemer, elke 
volgende deelnemer 0.5 
minuut erbij. 

L 
 

In galop 
1. Opsprong 
2. Vrije zit  
3. L-vlag  
4. Staan 
5. Voorwaarts 

opzwaaien 
6. Halve molen  
7. Achterwaarts 

opzwaaien 
8. Binnenwaartse 

afsprong   

In galop 
 
Teams: 
Max. 2 deelnemers op 
het paard. 
 
Alleen oefeningen 
toegestaan van 
moeilijkheid E, M,D. 

Verplichte oefeningen: 
Solo: geen 
Pas-de-deux: 2 minuten 
Team: 6 minuten 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut 
Pas-de-deux: 1.5 minuut 
Team: 4 minuten 
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M In galop  
1. Opsprong  
2. vrije zit  
3. vlag  
4. molen  
5. schaar 1e deel 
6. schaar 2e deel 
7. staan  
8. flank 1e deel en 
afsprong naar binnen 

In galop 
 
Alleen oefeningen met 
moeilijkheid tellen:  
Solo: M, D, R 
Pas-de-deux: M en D  
Teams: E, M en D 
 
Teams: 
Max. 3 deelnemers op 
het paard 
Max. 6 statische 
oefeningen met 3 
deelnemers.  

Verplichte oefeningen: 
Solo: geen 
Pas-de-deux: 2 minuten 
Team: 6 minuten 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut 
Pas-de-deux: 1,5 minuut 
Team: 4 minuten 
 

Z In galop  
1. Opsprong  
2. vrije zit  
3. vlag  
4. molen  
5. schaar 1e deel 
6. schaar 2e deel 
7. staan  
8. flank 1e deel 
9. flank 2e deel 

In galop  
Alleen oefeningen tellen 
met moeilijkheid:  
Solo: M, D, R 
Pas-de-deux: M en D  
Teams: E, M en D 
Teams: max. 3 
deelnemers op het paard 

Verplichte oefeningen: 
Solo: geen 
Pas-de-deux: 2 minuten 
Team: 6 minuten 
 
Kür:  
Solo: 1 minuut 
Pas-de-deux: 1.5 minuut 
Team: 4 minuten 

ZZ Conform FEI:  
Solo= Individual 
Compulsory test 3 
Pas-de-deux= geen plicht 
Team=Squad Compulsory 
test 3 

Conform FEI:  
Solo= Individual free test 
Pas-de-deux= Pas-de-
deux free test 2, kür 
wordt tweemaal getoond 
Team=Squad free test 2 
ZZ solo TT Conform FEI 

Conform FEI 
 

Junioren In galop  
Conform FEI: Compulsory 
test 2.  
Pas-de-deux: geen plicht 

Conform FEI: 
Solo=Individual Free test 
Pas-de-deux = Pas-de-
deux Free test, kür wordt 
tweemaal getoond 
Team=Squad free test 1 

Conform FEI 

 

Artikel 713 – Uitvoering van de proef  

1. Binnen 30 seconden na het belsignaal van de jury dient de deelnemer de ring te betreden. Het 
paard wordt in draf correct aan de hand binnen geleid, gelijktijdig komt de deelnemer de ring in. 
De manier van opstellen wordt aan de deelnemer overgelaten. Aansluitend volgt de groet door de 
deelnemer en longeur voor het jurylid bij A. De groet wordt getoond zonder overmatig showeffect.  

2. Na de groet volgt de drafronde. De longeur zet het paard op de volte en vervolgens in draf. Tijdens 
de drafronde beoordelen de juryleden of het paard ‘fit to compete’ is. Indien de drafronde akkoord 
is klinkt een belsignaal van de jury. 

3. Tijdens de wedstrijd loopt het paard op een volte van minimaal 15 meter.  
4. In alle klassen heeft de deelnemer de keus om de proef links- of rechtsom uit te voeren. De plicht 

en de kür hoeven niet op dezelfde hand getoond te worden m.u.v. de klassen die voltigeren 
conform FEI. 

5. Na het belsignaal goedkeuring van de drafronde door de jury moet binnen 30 seconden gestart 
worden met de proef. 

6. De tijd van de proef gaat lopen op het moment dat de eerste deelnemer het paard en/of de 
optoming voltigesingel of pad aanraakt.  

7. In de klasse BB en B wordt de kür aansluitend aan de verplichte oefeningen getoond. 
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8. Voor pas-de-deux klasse L t/m Z  wordt de kür aansluitend aan de verplichte oefeningen 
getoond. 

9. Voor pas-de-deux klasse ZZ en junioren dient tussen de eerste en tweede kür een pauze 
van minimaal 30 minuten gehouden te worden. 

10. Voor pas-de-deux en teams klasse L t/m ZZ en Junioren dient na de verplichte oefeningen, of de 
eerste kür, een pauze van minimaal 30 minuten gehouden te worden alvorens gestart wordt met 
de (tweede) kür. Tenzij anders vermeld in het vraagprogramma. 

11. Solisten dienen hun kür aansluitend te tonen aan hun verplichte oefeningen. Tenzij anders 
vermeld in het vraagprogramma. 

12. In de klasse ZZ solo worden de plicht en de kür achter elkaar getoond. Tenzij anders vermeld in 
het vraagprogramma. 

13. In de klasse ZZ solo moet na de kür een pauze van minimaal  
30 minuten gehouden worden alvorens gestart wordt met de technische test.  

14. Wanneer tijdens het solovoltigeren meerdere deelnemers starten op hetzelfde paard dan mogen 
zij tegelijk de ring betreden. De betreffende deelnemers voeren hun proef uit op dezelfde hand. 
Alle deelnemers tonen achter elkaar de verplichte oefeningen. De volgende deelnemer mag naar 
het midden van de ring als de voorgaande het paard verlaten heeft. Daarna mag het paard terug 
in stap/draf en wordt gewacht op de bel voor de kür/technische test van de eerste deelnemer. Na 
de kür van de eerste deelnemer volgt de bel voor het starten van de volgende deelnemer.  

15. Tijdens voltigewedstrijden mag muziek ten gehore gebracht worden. Muziek is toegestaan vanaf 
het binnenkomen van de wedstrijdring tot de ring verlaten is.  

16. Verkennen van de wedstrijdring is alleen toegestaan indien dit opgenomen is in het 
vraagprogramma.  

 
Artikel 717 – Harnachement  

1. Een paard dient te zijn opgetoomd met een goed passend en in behoorlijke goede staat van 
onderhoud verkerend harnachement, bestaand uit: hoofdstel met bit of kaptoom, twee 
bijzetteugels, longeerlijn, voltigesingel met beschermstrook en voltigepad. 

2. Het gebruik van een hoofdstel met neusriem of kaptoom is verplicht. Toegestane hoofdstellen en 
wijzigingen hierop zijn gepubliceerd op de website van de KNHS. Leer, schapenvacht of 
vergelijkbare materialen mogen gebruikt worden op elk deel van het hoofdstel, mits het materiaal 
maximaal 3 cm breed is. 

3. De toegestane bitten en wijzigingen hierop zijn gepubliceerd op de website van de KNHS.  
4. Bij gebruik van een kaptoom moet de longeerlijn bevestigd zijn aan een ring op de neusriem of 

aan het bit. 
5. Een voltigesingel moet twee ingebouwde, voldoende veilige handrepen met desgewenst een 

tussenlusje en aan één of beide zijden een voetlus. De singel moet voorzien zijn van kussens aan 
de onderzijde.  

6. Een voltigepad moet bestaan uit stug materiaal. De pad mag in totaal niet langer zijn dan 110 cm 
en niet breder dan 90 cm. Voor de voltigesingel mag de pad niet langer zijn dan 25 30 cm, achter 
de voltigesingel mag het niet langer zijn dan 80 cm. De pad mag niet dikker zijn dan 3 4 cm met 
uitzondering van de dikte direct onder de voltigesingel, daar is iedere dikte toegestaan. Bij 
inspectie wordt er rekening gehouden met een marge van 3 cm, in de lengte en de breedte. 

7. Om het paard te beschermen moet onder de voltigesingel een passende beschermstrook 
aangebracht worden. 

8. De longe dient minimaal 8 meter te zijn.  
9. De longe moet aan het hoofdstel en/of bit bevestigd zijn. In de klasse Z/ZZ/junioren moet de longe 

bevestigd zijn conform de reglementen van de FEI.  
10. Een longeerzweep is verplicht en dient inclusief slag minimaal 7 meter lang te zijn.  
 

Artikel 723 - Jury  

1. De taak en verantwoordelijkheid van de jury is geregeld in het Algemeen Wedstrijdreglement van 
de KNHS.  

2. Een jurylid dient te voldoen aan het Reglement Hippische Instructie en officials wat gepubliceerd 
staat op de website van de KNHS.  
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3. Bij een wedstrijdduur langer dan 4 uur moet een jurylid minimaal 30 minuten pauze hebben. Bij 
een wedstrijdduur van meer dan 6 uur dient een extra jurylid aangetrokken te worden, zodat 
juryleden kunnen rouleren. 

4. Elk jurylid dient te worden geassisteerd door een secretaris.  
5. Klasse BB en B mag beoordeeld worden door 1 jurylid. 
6. De klassen BL t/m ZZ M en de juniorenklassen worden afzonderlijk beoordeeld door minimaal 2 

juryleden. 
7. De klasse Z en ZZ worden afzonderlijk beoordeeld door minimaal 2 3 juryleden. 
8. Kampioenschappen dienen door minimaal drie juryleden afzonderlijk beoordeeld te worden.  

Artikel 724 - Beoordeling  

1. De omschrijving van de diverse onderdelen en de uitgangspunten voor de beoordeling staan in het 
Handboek Voltige. 

2. De prestaties in de klasse BB en B worden beoordeeld volgens de criteria op het 
beoordelingsprotocol door een daartoe gelicenceerd jurylid. 

3. De prestaties van de deelnemers in de overige klassen worden door een daartoe gelicenceerd 
jurylid beoordeeld door middel van het toekennen van cijfers, variërend van 0 t/m 10. Het cijfer 0 is 
het slechtste cijfer en 10 het beste cijfer. Het geven van decimalen is toegestaan. 

 

Artikel 725 - Paardcijfer 

1. Zowel bij de verplichte oefeningen, technische test als in de kür wordt het gaan van het paard 
beoordeeld. Hiervoor dient het scala der africhting als uitgangspunt, deze staat net als de 
beoordelingscriteria en de aftrekpunten voor het paardcijfer, omschreven in het Handboek Voltige. 

2. De beoordeling van het paardcijfer begint bij het binnenkomen in de ring en eindigt bij de afsprong. 

Artikel 726 - Oefeningen 

1. Bij de verplichte oefeningen en technische test krijgen alle gevraagde voorgeschreven 
oefeningen afzonderlijk een beoordeling.  

2. De verplichte oefeningen moeten in de juiste volgorde binnen vastgestelde tijd getoond worden. 
Zie hiervoor artikel 710. 

3. De kür kan naar eigen ideeën en inzichten van de deelnemers worden samengesteld. Conform de 
richtlijnen van de desbetreffende klasse.  

4. In de klasse BB, B en L moeten statische vrije oefeningen 3 stappassen, danwel galopsprongen 
worden volgehouden mee te tellen in de kür. 

5. In de klasse M t/m ZZ en de juniorenklassen moeten statische vrije oefeningen 3 galopsprongen 
worden volgehouden om te tellen voor de moeilijkheid. 

6. De omschrijving en de beoordeling van de oefeningen staat omschreven in het Handboek Voltige. 

Artikel 727 - Techniek  

1. De beoordeling van de techniek bestaat uit de uitvoering van de oefeningen (70%) en de 
moeilijkheidsgraad (30%) van de getoonde oefeningen.  

2. In de klasse BB, B en L bestaat de beoordeling van het onderdeel techniek alleen uit het 
onderdeel uitvoering (100%). 

3. De beoordeling van de moeilijkheid begint op het moment dat de (eerste) deelnemer het paard 
en/of de optoming aanraakt en eindigt wanneer de tijdslimiet verstreken is. 

4. De beoordeling van de uitvoering begint op het moment dat de (eerste) deelnemer het paard en/of 
de optoming aanraakt en eindigt bij de afsprong van de (laatste) deelnemer. 

5. Er worden 4 moeilijkheidsgraden onderscheiden, t.w.: E (eenvoudig), M (middel), D (zwaar), R 
(risico).  
De jury noteert op het beoordelingsprotocol het aantal getoonde oefeningen met de daaraan 
toegekende moeilijkheidsgraad. De waardering hiervoor staat in het Handboek Voltige.  
De moeilijkheidsgraad is onafhankelijk van de uitvoering.  
Oefeningen die nog nooit vertoond zijn en niet in het reglement zijn opgenomen, zullen door de 
jury, naar eigen inzicht, worden aangeduid. 

6. Bij zowel solo, pas-de-deux als teams worden alleen volgehouden oefeningen geteld en naar 
waardering omgerekend voor het cijfer van de moeilijkheidsgraad. 
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7. De omschrijving van de beoordeling van het onderdeel  techniek staat omschreven in het 
Handboek Voltige de FEI Code of Points. 

Artikel 729 - Beoordelingsprotocol 

1. De beoordelingsprotocollen staan gepubliceerd op de website van de KNHS. 
2. Op de beoordelingsprotocollen staan; 

- De verplichte oefeningen 
- De volgorde waarin de oefeningen getoond moeten worden 
- De toegestane tijd waarbinnen de oefeningen getoond moeten worden 

3. De beoordeling en bemerkingen op de verrichtingen van de deelnemer(s) worden op het protocol 
weergegeven.  

4. Op het protocol is ruimte voor opmerkingen van de jury. Bij de verplichte oefeningen kan de jury 
gebruik maken van afkortingen om de beoordeling te motiveren. De betekenis van deze 
afkortingen staan in het Handboek Voltige. 

5. Het protocol dient te worden voorzien van naam en handtekening van het jurylid alsmede diens 
persoonsnummer bij de KNHS.  

6. Na afloop van de wedstrijd ontvangt de deelnemer het protocol van de wedstrijdorganisatie.  

Artikel 735 – Uitsluiting/diskwalificatie  

(Zoals omschreven in de begripsbepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement) 
1. De jury dient de reden van uitsluiting of diskwalificatie van een deelnemer op de betreffende 

beoordelingsprotocol te vermelden. Daarnaast dient op de uitslagenlijst uitsluiting of diskwalificatie 
vermeld te worden.  

2. Indien een deelnemer de proef start voor het belsignaal van de jury volgt uitsluiting 
3. Het gebruik van harnachement wat niet voldoet aan de gestelde eisen of niet toegestane 

hulpmiddelen kan uitsluiting tot gevolg hebben. Dit ter beoordeling van de jury. 
4. Het dragen van ongepaste kleding heeft uitsluiting tot gevolg. 
5. Indien een deelnemer niet binnen de gestelde tijd de ring betreedt volgt uitsluiting.  
6. Indien een paard niet ‘fit to compete’ wordt bevonden volgt diskwalificatie.  
7. Indien een paard tijdens de proef valt volgt uitsluiting. Het paard wordt beschouwd te zijn 

gevallen, wanneer heup en/of schouder van het paard de grond hebben geraakt. 

Artikel 737 - Klassement  

1. In elke rubriek wordt/worden de deelnemer(s) met het hoogste puntentotaal als eerste geplaatst, 
de deelnemer(s) met het op één na hoogste puntentotaal als tweede en zo verder. 

2. In de klasse BB wordt de deelnemer met het hoogste beoordeling als eerste geplaatst, ongeacht 
of het 1-7 deelnemers betreft. Galop en stap zijn twee afzonderlijke klassen.  

3. In geval van ex aequo is de groephet team met het hoogste cijfer/beoordeling voor de verplichte 
oefeningen kür de het winnende groep team. Indien het cijfer/ de beoordeling voor de verplichte 
oefeningen kür ook gelijk is, dan is de winnaar de groep het team met het hoogste gemiddelde 
paardcijfer. 

4. In geval van ex aequo bij solovoltigeurs of pas-de-deux voltigeurs is degene met het hoogste 
cijfer/beoordeling voor de verplichte oefeningen (laatste) kür de winnaar. Indien het cijfer/ de 
beoordeling voor de verplichte oefeningen kür ook gelijk is, dan is de winnaar degene met het 
hoogste gemiddelde paardcijfer.  

5. In geval van ex aequo bij de solo klasse ZZ, pas de deux klasse ZZ en junioren is degene met het 
hoogste cijfer/beoordeling voor de 1e (laatste) kür de winnaar. 


