Verslag voltigeforum 10 december 2015

Op donderdagavond 10 december kwam het voltigeforum voor de laatste keer in 2015 bijeen. Een
belangrijke vergadering omdat het vaststellen van het Wedstrijdreglement voltige op de agenda
stond. In deze publicatie lees je op hoofdlijnen de wijzigingen die per 1 maart 2016 ingaan in de
discipline voltige.
Het belangrijkste uitgangspunt voor het nieuwe wedstrijdreglement voltige is het stimuleren van
deelname in de voltigesport. Door het laagdrempelig aanbieden van voltige in wedstrijdverband en
het inspelen op behoeftes van de voltigeurs is het uiteindelijke doel van het voltigeforum om de
sport te laten groeien. In de beoordeling heeft het paard een prominente plek gekregen en
paardenwelzijn staat te allen tijde voorop. Daarnaast zijn in het reglement een aantal zaken
vrijgegeven of bijvoorbeeld eenvoudiger omschreven, hiermee komen meer verantwoordelijkheden
in het veld te liggen.
Starten op wedstrijden
Voltigesport is voor iedereen, van jong tot oud. Om dit te stimuleren is het starten op
voltigewedstrijden toegestaan vanaf de dag dat de voltigeur 6 jaar oud is geworden, er gelden geen
aanvullende eisen voor bijvoorbeeld het starten als solo of pas-de-deux. Voor het starten op
wedstrijden is een lidmaatschap van de KNHS Voltigevereniging, een lokale voltigevereniging en een
startlicentie voltige verplicht.
De klasse BB is de impulsrubriek, in deze rubriek kunnen sporters laagdrempelig kennis maken met
voltigesport in wedstrijdverband. Hierin mag iedereen starten die een lidmaatschap van de KNHS
heeft. Je hoeft hiervoor geen startlicentie of lidmaatschap van een voltigevereniging te hebben.
Daarnaast mag je oneindig door starten in deze klasse.
Een startlicentie moet per voltigeur aangevraagd worden. Voltigeurs kunnen zelf een startlicentie
aanvragen via mijn KNHS of het secretariaat van de vereniging waar de voltigeur lid is kan deze
aanvragen voor de voltigeur. De startlicentie moet voorafgaand aan het starten van wedstrijden
aangevraagd worden. De voltigeur is hier zelf verantwoordelijk voor.
Een voltigeur krijgt de mogelijkheid om lid te worden van twee voltigeverenigingen. Per wedstrijd
mag de voltigeur uitkomen voor de twee gekozen verenigingen. Per wedstrijdvorm (solo, pas-dedeux, team) kan er maar voor één vereniging uitgekomen worden. Om te voorkomen dat een
voltigeur zijn of haar eigen concurrent kan zijn mag een voltigeur per wedstrijd nog steeds onderdeel
uitmaken van één team/pas-de-deux.
Klassenindeling
De naamgeving van de klassen gaat veranderen en wordt gelijk getrokken aan andere paardensport
disciplines zoals dressuur en springen. 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 L
t/m ZZ kan gestart worden door solo’s, pas-de-deux als in teams in aparte rubrieken. In de klasse BB
en B kan gestart worden met 1-7 voltigeurs. Daarnaast zijn er aparte juniorenklassen voor solo’s, pasde-deux en teams.

Nieuw is een volledig opleidingstraject voor duo’s, in het nieuwe wedstrijdreglement pas-de-deux
genaamd. Het forum verwacht dat er animo is voor het starten als pas-de-deux..
Een team bestaat altijd uit zes voltigeurs met uitzondering van de klasse BB en B waarin een team
bestaat uit 3-7 voltigeurs.
In de klasse junioren mogen voltigeurs uitkomen die voldoen aan de leeftijdseisen (solo en pas-dedeux 12 t/m 18 jaar en teams 6 t/m 18 jaar) voor deze klassen en wanneer een klassering van M+4 is
behaald. Hiermee wordt de klasse junioren een aparte leeftijdsrubriek in plaats van een apart
instroomtraject zoals voorheen.
Een nieuw deelnemer start naar keuze in de klasse BB, B of L. Hierdoor heeft de voltigeur keus uit
verschillende klassen en kan dus zelf bepalen welk niveau passend is. Dit kan zowel als solo, pas-dedeux als in teamverband. De klassering van een voltigeur die is behaald in bijvoorbeeld het solo
voltigeren geeft recht op het starten in één klasse lager in pas-de-deux en het teamvoltigeren en
omgekeerd. Voorbeeld: wanneer een deelnemer als solo een Z klassering heeft behaald mag de
deelnemer uitkomen in de klasse M pas-de-deux en M teams (nieuw team). Hetzelfde geldt voor een
voltigeur die gestart is in de klasse Z teams, de voltigeur mag dan ook uitkomen in de klasse M pasde-deux en M solo. Hierdoor is het mogelijk om sneller door te stromen.
Promotie- en degradatie
Er is gekozen voor meer eenheid in de winst- en verliespunten regeling. In de klasse BB en B kunnen
geen winst- en verliespunten worden behaald. Vanaf de klasse L worden winstpunten geregistreerd.
Vanaf de klasse M worden verliespunten geregistreerd. Bij het behalen van 4 winstpunten mag een
deelnemer promoveren naar de volgende klasse en bij 8 winstpunten is promotie naar de volgende
klasse verplicht. Degradatie vindt plaats bij het behalen van 4 verliespunten.
Teams
Het voltigeforum wil het starten van teams stimuleren en heeft daarom de regels voor teams
vereenvoudigd en het starten laagdrempeliger gemaakt.
Een nieuw team dat bestaat uit zes voltigeurs die nog niet eerder op wedstrijden zijn gestart starten
naar keuze in de klasse BB, B of L.
Een nieuw teams dat bestaat uit voltigeurs die reeds een klassering hebben behaald mogen starten
in een hogere klasse wanneer minimaal vier voltigeurs een klassering hebben behaald in de klasse
waarin het team wil starten op wedstrijden.
Elk team krijgt net als in het verleden een naam en een nummer. Op basis van de klassering die
geregistreerd is in de uitslagverwerking op de naam van het betreffende team mag het team
uitkomen, los van welke voltigeurs in het team zitten en de klasseringen van die afzonderlijke
voltigeurs, in die betreffende klasse. Elke wedstrijd kan een team dus bestaan uit verschillende
voltigeurs. Daarnaast mag een team bestaan uit voltigeurs van verschillende verenigingen. De
verenigingen geven aan de KNHS door wanneer zij een team willen opheffen of willen oprichten
zodat dit aangepast kan worden in de uitslagverwerking.
Het forum signaleert dat het lastig is om teams compleet te houden gedurende het wedstrijdseizoen
door wisselingen in voltigeurs. Door het starten in teamverband meer vrij te laten hoopt het
voltigeforum het voor verenigingen makkelijker te maken om te starten met teams op wedstrijden.

Solo’s
Een vast onderdeel van de klasse ZZ solo wordt de technische test. Naast de onderdelen verplichte
oefeningen en kür moet de voltigeur ook een technische test tonen. Alle drie de onderdelen moeten
op hetzelfde paard getoond worden
Aantal starts per paard
Het aantal starts van een paard op een wedstrijddag is aangepast. Een paard mag per wedstrijddag
voor 12 punten worden ingezet. In het wedstrijdreglement Voltige staat aangegeven hoeveel punten
elke afzonderlijke start is. Op basis van paardenwelzijn heeft een jury altijd de mogelijkheid om aan
te geven wanneer te veel van een paard wordt gevraagd en kan de jury besluiten om het paard niet
te laten starten.
Oefeningen per klasse
De oefeningen die per klasse gevraagd worden zijn opnieuw bekeken met als uitgangspunt dat er
alleen oefeningen gevraagd worden die passend zijn bij het niveau van de voltigeur. Bijvoorbeeld de
opsprong in de lage klassen was moeilijk uitvoerbaar voor de beginnende voltigeurs, dit is de reden
geweest om de opsprong niet meer te beoordelen in de lagere klassen en hulp hierbij toe te staan.
In onderstaande download vind je de oefeningen die per klasse gevraagd worden.
Beoordeling
De klasse BB en B zijn de basis van de sport. In deze klassen wil het forum sporters laten
kennismaken met de sport en enthousiasmeren voor de sport. Door in deze klassen niet te
beoordelen op basis van cijfers, maar met een andere manier van beoordelen ligt de nadruk minder
op de prestatie en meer op wat de voltigeur goed doet en eventueel nog kan verbeteren om nog
beter te worden. Voor de klassen BB en B komen aparte beoordelingsstaten met een andere manier
van beoordelen.
De beoordeling van de algemene indruk komt te vervallen. De beoordeling van het paard gaat
zwaarder wegen in het totaalcijfer. Hiermee wil het forum benadrukken dat voltige een paardensport
is en dat een goede prestatie ook afhankelijk is van het paard dat ingezet wordt.
In de klassen L t/m ZZ wordt voor het onderdeel kür de beoordelingssystematiek van de FEI
overgenomen. De juryleden voltige worden begin 2016 bijgeschoold.
Inschrijfgelden
De maximumbedragen die als inschrijfgeld gevraagd mogen worden op wedstrijden zijn aangepast
op de wedstrijdtarievenlijst. Een organisatie heeft de mogelijkheid om een lager bedrag te vragen. Er
is net als voorgaande jaren geen verplichte prijzenschaal.
Handboek voltige
Naast het Wedstrijdreglement Voltige is het handboek voltige een belangrijk document. Het wordt
geschreven voor zowel juryleden, trainers als voltigeurs. In het handboek voltige vind je bijvoorbeeld
de omschrijving van de oefeningen en de manier van beoordelen.
Samenvatting belangrijkste wijzigingen



Startlicentie verplicht vanaf de klasse B
Iedereen mag BB starten, mits lidmaatschap KNHS










Voltigeur mag lid zijn van 2 verenigingen;
Per wedstrijd vorm mag er voor één vereniging uitgekomen worden
Nieuwe naamgeving van de klassen: BB-B-L-M-Z-ZZ
Volledig traject voor pas-de-deux
In bepaalde klasse gelijke verplichte oefeningen, ongeacht samenstelling
ZZ-solo’s starten standaard de Technische Test
Andere beoordeling klasse BB en B
Beoordeling kür volgens FEI-systeem

Volgende vergadering
In 2016 zijn de vergaderingen van het voltigeforum op 18 februari, 19 mei, 29 september en 8
december.
Meer informatie
Eind januari zijn het Wedstrijdreglement Voltige 2016, het Handboek voltige 2016 en de
beoordelingsstaten te vinden op www.knhs.nl. Daarnaast vind je bijgaand het
Kampioenschapsreglement Voltige 2016.
Voor 1 februari kunnen de secretariaten van de voltigeverenigingen de eindlijsten verwachten.
Hierop zal aangegeven worden in welke klasse de voltigeur, of het team mag starten in het nieuwe
wedstrijdseizoen. In bijgaande download vind je de overgangsregeling.

