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VOLTIGE:
solo’s, PDD en squads
Kadercriteria algemeen
•
In tegenstelling tot het genoemde in de KNHS Topsportovereenkomst geldt voor voltige geen
kaderopname per combinatie, maar als individuele Topsporter (lees voltigeur), ook als hij / zij deel
uitmaakt van een PDD en / of squad. De KNHS Topsportovereenkomst Algemeen dient dan ook
dienovereenkomstig gelezen te worden.
•
Elke longeur, “verbonden” aan de Topsporter, maakt onderdeel uit van de presentatie én prestatie en
wordt om die reden ook gezien als Topsporter. Hij / zij dient akkoord te gaan met de KNHS
Topsportovereenkomst (dmv ondertekening) om voor uitzending in aanmerking te komen.
Senioren
A kader Solo:
•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het A- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een eindscore van minimaal 7.100. De eindscore
wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de scores in de plicht, technische test en kür .
Een kaderlid zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een
eindscore van minimaal 7.100. De eindscore wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de
scores in de plicht, technische test en kür.

B kader Solo:
•
Om opgenomen te kunnen worden in het B- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een eindscore van minimaal 6.900. De eindscore
wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de scores in de plicht, technische test en kür.
•
Een kaderlid zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een
eindscore van minimaal 6.900. De eindscore wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de
scores in de plicht, technische test en kür.
A kader PDD:
•
Om opgenomen te kunnen worden in het A- kader dient men in een cyclus van 6 maanden
minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een eindscore van minimaal 7.400 over
een kür ronde.
•
Een PDD zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een
eindscore van minimaal 7.400 over een kür ronde.
B kader PDD:
•
Om opgenomen te kunnen worden in het B- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een eindscore van minimaal 7.200 in een kür ronde.
•
Een PDD zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een
eindscore van minimaal 7.200 over een kür ronde
A kader Squad (een squad bestaat voor het kader uit maximaal 8 voltigeurs):
•

•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het A- kader dient men als squad in een cyclus van 6
maanden minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een score van minimaal 7.100 in
de eerste ronde.
Het squad zal in een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich als squad in
deze periode moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met
een score van minimaal 7.100 in de eerste ronde.
Om voor herkwalificatie voor squads in aanmerking te komen mogen max. 2 voltigeurs uit het
oorspronkelijke squad gewisseld worden. Dit betekent dat van de 6 startende voltigeurs in het squad
er 4 het afgelopen jaar moeten zijn gestart in het squad op een CVI.
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B kader Squad (een squad bestaat voor het kader uit maximaal 8 voltigeurs)
•

•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het B- kader dient men als squad in een cyclus van 6
maanden minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met een score van minimaal 6.900 in
de eerste ronde.
Het squad zal in een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich als squad in
deze periode moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVI3* wedstrijden deel te nemen met
een score van minimaal 6.900 in de eerste ronde.
Om voor herkwalificatie voor squads in aanmerking te komen mogen max. 2 voltigeurs uit het
oorspronkelijke squad gewisseld worden. Dit betekent dat van de 6 startende voltigeurs in het squad
er 4 het afgelopen jaar zijn gestart in het squad op een CVI.

Young Vaulters
A kader Solo:
•

•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het A- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVIY2* wedstrijden deel te nemen met een score van minimaal 7.100. De eindscore wordt
berekend door het gemiddelde te nemen van de scores in de plicht, technische test en kür.
Een kaderlid zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVIY2** wedstrijden deel te nemen met een score
van minimaal 7.100 in de eerste ronde.
Een A-kaderlid Solo Young Vaulters dat in het jaar van kaderopname de eenentwintigjarige leeftijd
bereikt, wordt met ingang van 1 oktober van dat jaar opgenomen in het B-kader Solo Senioren
Indien het kaderlid zich het jaar daarop niet volgens de dan geldende kadercriteria herkwalificeert
voor het A- of B-kader Solo Senioren, wordt de kaderopname per 1 oktober van dat jaar beëindigd.

B kader Solo:
•
Om opgenomen te kunnen worden in het B- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVIY2* wedstrijden deel te nemen met een score van minimaal 6.900. De eindscore wordt
berekend door het gemiddelde te nemen van de scores in de plicht, kür en technische test.
•
Een kaderlid zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVIY2* wedstrijden deel te nemen met een score
van minimaal 6.900 in de eerste ronde.
•
Een B-kaderlid Solo Young Vaulter dat in het jaar van kaderopname de eenentwintigjarige leeftijd
bereikt, wordt per 1 oktober van dat jaar de kaderopname beëindigd.
Junioren
A kader Solo:
•

•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het A- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een score van minimaal 6.800 in de eerste ronde
(plicht en kur).
Een kaderlid zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee wedstrijden deel te nemen met een score van
minimaal 6.800 in de eerste ronde.
Een A-kaderlid Solo Junioren dat in het jaar van kaderopname de achttienjarige leeftijd bereikt,
wordt met ingang van 1 oktober van dat jaar opgenomen in het B-kader Solo Young Vaulters Indien
het kaderlid zich het jaar daarop niet volgens de dan geldende kadercriteria herkwalificeert voor het
A- of B-kader Solo Young Vaulters, wordt de kaderopname per 1 oktober van dat jaar beëindigd.
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B kader Solo:
•
•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het B- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een score van minimaal 6.600 in de eerste ronde.
Een kaderlid zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een score
van minimaal 6.600 in de eerste ronde.
Een B-kaderlid Solo Junioren dat in het jaar van kaderopname de achttienjarige leeftijd bereikt,
wordt per 1 oktober van dat jaar de kaderopname beëindigd.

A kader PDD:
•

•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het A- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een eindscore van minimaal 7.100 over een kür
ronde.
Een PDD zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een
eindscore van minimaal 7.100 over een kür ronde.
Een A-kader PDD Junioren waarvan één voltigeur in het jaar van kaderopname de achttienjarige
leeftijd bereikt, wordt met ingang van 1 oktober van dat jaar opgenomen in het B-kader PDD
Senioren. Indien het PDD zich het jaar daarop niet volgens de dan geldende kadercriteria
herkwalificeert voor het A- of B-kader PDD Senioren, wordt de kaderopname per 1 oktober van dat
jaar beëindigd.

B kader PDD:
•
•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het B- kader dient men in een cyclus van 6 maanden minimaal
aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een eindscore van minimaal 6.900 in een kür ronde
Een PDD zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich in deze periode
moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een
eindscore van minimaal 6.900 in een kür ronde.
Een B-kader PDD Junioren waarvan één voltigeur in het jaar van kaderopname de achttienjarige
leeftijd bereikt, wordt per 1 oktober van dat jaar de kaderopname beëindigd.

A kader Squad (een squad bestaat voor het kader uit maximaal 8 voltigeurs):
•

•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het A- kader dient men als squad in een cyclus van 6
maanden minimaal aan twee wedstrijden CVIJ2* wedstrijddeel te nemen met een score van
minimaal 6.800 in de eerste ronde.
Het squad zal een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich als team in deze
periode moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen met een
score van minimaal 6.800 in de eerste ronde.
Om voor herkwalificatie voor squads in aanmerking te komen mogen max. 2 voltigeurs uit het
oorspronkelijke squad gewisseld worden. Dit betekent dat van de 6 startende voltigeurs in het squad
er 4 het afgelopen jaar zijn gestart in het squad op een CVI.

B kader Squad (een squad bestaat voor het kader uit maximaal 8 voltigeurs):
•

•

•

Om opgenomen te kunnen worden in het B- kader dient men als squad in een cyclus van 6
maanden minimaal aan twee wedstrijden CVIJ2* wedstrijd) deel te nemen met een score van
minimaal 6.600 in de eerste ronde.
Het squad zal in een periode van 12 maanden deel uitmaken van het kader en zich als squad in
deze periode moeten herkwalificeren door minimaal aan twee CVIJ2* wedstrijden deel te nemen
met een score van minimaal 6.600 in de eerste ronde.
Om voor herkwalificatie voor squads in aanmerking te komen mogen max. 2 voltigeurs uit het
oorspronkelijke squad gewisseld worden. Dit betekent dat van de 6 startende voltigeurs in het squad
er 4 het afgelopen jaar zijn gestart in het squad op een CVI.
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Internationaal Kampioenschap
•
Europees kampioenschap Junioren/Young Vaulters Kaposvar (HUN) 26 – 31 juli 2022
•
Wereldkampioenschap Senioren
Herning (DEN) 06 – 14 augustus 2022
Observatie wedstrijden Internationaal Kampioenschap Senioren, Young Vaulters en Junioren
•
CVI Ermelo
29 april – 1 mei 202
•
CVI Saumur
26 – 29 mei 2022
•
CHIO Aachen
24 – 26 juni 2022 (Senioren)
Voltigeurs, longeurs en paarden:
Om voor uitzending in aanmerking te komen dient de voltigeur tenminste aan onderstaande criteria te
voldoen. De keuze voor de definitieve uitzending ligt bij de bondscoach en heeft de instemming nodig
van de Technisch Directeur en het KNHS bestuur.
•
•

Deelnemen aan alle vastgestelde observatiewedstrijden.
Tweemaal behalen van een minimale eindscore in 2021 en 2022 (waarvan minimaal één keer in
2022) op een CVI (Junioren/Young Vaulters: CVIJ2*/CVIY2*, Senioren tenminste CVI3*), van:
o Senioren solo
: 7.100
o Senioren PDD
: 7.400
o Senioren squad
: 7.100
o Young Vaulters solo : 7.100
o Junioren solo
: 6.800
o Junioren PDD
: 7.100
o Junioren squad
: 6.800

Om voor uitzending (solo/PDD/squad) in aanmerking te komen dient de longeur in de klasse waarin hij/zij
wordt uitgezonden:
•
op twee CVI’s (Junioren/Young Vaulters: CVIJ2*/CVIY2*; Senioren tenminste CVI3*) een gemiddelde
paard score van tenminste 6.800 te hebben behaald in 2021 of 2022, waarvan tenminste één keer in
2022.
•
De gemiddelde paard score wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de scores op de
onderdelen die meetellen voor kadervorming.
Om voor uitzending in aanmerking te komen dient het paard in de klasse waarin het wordt uitgezonden:
•
Voor solo/PDD:
o op twee CVI’s (Junioren/Young Vaulters: CVIJ2*/CVIY2*, Senioren tenminste CVI3*) een
gemiddelde paard score van tenminste 6.800 te hebben behaald in 2021 of 2022, waarvan
tenminste één keer in 2022.1
•
Voor squad:
o op twee CVI’s (Junioren: CVIJ2*; Senioren: tenminste CVI3*) een gemiddelde paard score
van tenminste 6.800 te hebben behaald in 2021 of 2022, waarvan tenminste één keer in
2022. 1
1 De gemiddelde paard score wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de scores op de
onderdelen die meetellen voor kadervorming.
•
Tevens dient een paard ‘fit to compete’ bevonden te zijn door de teamveterinair.

Trainingskamp / -dagen Internationaal Kampioenschap
•
Junioren/Young Vaulters
Leidschendam
•
Senioren
Leidschendam

02 – 03 juli 2022
02 – 03 juli 2022

Teamkleding
Internationaal Kampioenschap
•
Senioren
o Opening-/sluitingsceremonie: een kostuum of kleding uit het KNHS kledingpakket sportief
(vastgesteld door bondscoach / teammanager)
o Veterinaire keuring: een kostuum of items uit het “KNHS kledingpakket sportief” met een witte
broek (vastgesteld door bondscoach / teammanager)
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o

o
o

•

Overige momenten: items uit het “KNHS kledingpakket sportief”, welke bij het kampioenschap
eens in de twee jaar beschikbaar wordt gesteld voor voltigeur en longeur (eén longeur per
deelnemer/ per squad)
1 presentatie deken
Eén voltigepak dat verplicht op aanwijzing van de bondscoach kan worden ingezet voor
promotionele doeleinden, en steeds direct na gebruik, bij de bondscoach ingeleverd dient te
worden.

Junioren
o Opening-/sluitingsceremonie: items uit het “KNHS kledingpakket sportief” met een witte broek
(vastgesteld door bondscoach / teammanager)
o Veterinaire keuring: items uit het “KNHS kledingpakket sportief” met een witte broek
(vastgesteld door bondscoach / teammanager)
o Overige momenten: items uit het “KNHS kledingpakket sportief”, welke bij het kampioenschap
beschikbaar wordt gesteld voor voltigeur en longeur (eén longeur per deelnemer/ per team)
o 1 presentatie deken
o Eén voltigepak dat verplicht op aanwijzing van de bondscoach kan worden ingezet voor
promotionele doeleinden, en steeds direct na gebruik, bij de bondscoach ingeleverd dient te
worden.

Tegemoetkoming onkosten (per Voltigeur)
Internationaal kampioenschap: voltigeurs komen eenmalig in aanmerking voor:
•
Inschrijf-/ deelnamegeld (incl. stallingskosten, EADCM, etc.): € 500,- (Max . €3.000,- per squad)
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