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Datum: 1 – 3 mei 2020 

Accommodatie: 

KNHS-Centrum Ermelo 
Prinses Amalia Hal 
De Beek 125 
3852 PL ERMELO 

Secretariaat: Stichting CVI Ermelo 

Tel: 06-46581254 

E-mail: info@cviermelo.nl 

Wedstrijdnummer(s):   W053888 
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Kampioenschappen 
 
De volgende KNHS Voltige kampioenschappen worden uitgeschreven tijdens het CVI Ermelo op 1 – 3 
mei 2020: 
 

 Teams klasse ZZ  

 Teams klasse junioren  

 Solo’s klasse ZZ (dames en heren) 

 Solo’s klasse junioren (dames en heren) 

 Pas-de-Deux klasse ZZ 

 Pas-de-Deux klasse junioren 

 

Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020. Bij de teams en de klasse solo 

junioren, zal er een klassement opgemaakt worden over de eerste ronde verplichte oefeningen en kür. 

In de klasse solo ZZ worden drie onderdelen gevoltigeerd, te weten, verplichte oefeningen, technische 

test en kür. In de Pas-de-Deux klassen wordt twee keer een kür getoond. Alle onderdelen worden 

apart van elkaar getoond.  

  

 

Rubriek 1 – Teams Klasse ZZ 
 

- Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020.  
- De einduitslag van het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die 

deelnemen aan de CVI3*** en de nationale rubriek teams klasse ZZ. Beide worden 
samengevoegd in een afzonderlijk klassement welke de uitslag is van het Nederlands 
Kampioenschap teams klasse ZZ. 

- Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. Dit 
puntengemiddelde moet minstens een 6.0 zijn In geval van ex-aequo klassering is het hoogste 
puntentotaal toegekend in de laatste test doorslaggevend. Indien er nog steeds sprake is van een 
ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score van de laatste test, dan de technische score of tot 
slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.  
 

Rubriek 2 – Teams klasse Junioren 
 

- Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020.  
- De einduitslag van het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die 

deelnemen aan de CVIJ** en de nationale rubriek teams klasse Junioren. Beide worden 
samengevoegd in een afzonderlijk klassement welke de uitslag is van het Nederlands 
Kampioenschap teams klasse Junioren. 

- Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. Dit 
puntengemiddelde moet minstens een 6.0 zijn. In geval van ex-aequo klassering is het hoogste 
puntentotaal toegekend in de laatste test doorslaggevend. Indien er nog steeds sprake is van een 
ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score van de laatste test, dan de technische score of tot 
slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.  

 

Rubriek 3 –  Solo’s klasse ZZ (dames en heren) 
 

- Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020.  
- De einduitslag van het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die 

deelnemen aan de CVI3*** en de nationale rubriek solo klasse ZZ. Beide worden samengevoegd 
in een afzonderlijk klassement welke de uitslag is van het Nederlands Kampioenschap solo klasse 
ZZ. 
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- Kampioen is de solovoltigeur die het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. Dit 
puntengemiddelde moet minstens een 6.0 zijn. In geval van ex-aequo klassering is het hoogste 
puntentotaal toegekend in de laatste test doorslaggevend. Indien er nog steeds sprake is van een 
ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score van de laatste test, dan de technische score of tot 
slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.  
 
 

Rubriek 4 –Solo’s klasse Junioren (dames en heren) 
 

- Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020.  
- De einduitslag van het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die 

deelnemen aan de CVIJ** en de nationale rubriek solo klasse Junioren. Beide worden 
samengevoegd in een afzonderlijk klassement welke de uitslag is van het Nederlands 
Kampioenschap solo klasse Junioren. 

- Kampioen is de solovoltigeur die het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. Dit 
puntengemiddelde moet minstens een 6.0 zijn In geval van ex-aequo klassering is het hoogste 
puntentotaal toegekend in de laatste test doorslaggevend. Indien er nog steeds sprake is van een 
ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score van de laatste test, dan de technische score of tot 
slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.  
 

 

Rubriek 5 – Pas De Deux klasse ZZ 

 
- Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020.  
- De einduitslag van het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die 

deelnemen aan de CVI3*** en de nationale rubriek Pas-de-Deux klasse ZZ. Beide worden 
samengevoegd in een afzonderlijk klassement welke de uitslag is van het Nederlands 
Kampioenschap Pas-de-Deux klasse ZZ. 

- Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. Dit 
puntengemiddelde moet minstens een 6.0 zijn. In geval van ex-aequo klassering is het hoogste 
puntentotaal toegekend in de laatste test doorslaggevend. Indien er nog steeds sprake is van een 
ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score van de laatste test, dan de technische score of tot 
slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.  

 

Rubriek 6 – Pas De Deux klasse Junioren 
 

- Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020.  
- De einduitslag van het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die 

deelnemen aan de CVIJ** en de nationale rubriek Pas-de-Deux klasse Junioren. Beide worden 
samengevoegd in een afzonderlijk klassement welke de uitslag is van het Nederlands 
Kampioenschap Pas-de-Deux klasse Junioren. 

- Kampioen is het team dat het hoogste puntengemiddelde behaalt in de totale score. Dit 
puntengemiddelde moet minstens een 6.0 zijn. In geval van ex-aequo klassering is het hoogste 
puntentotaal toegekend in de laatste test doorslaggevend. Indien er nog steeds sprake is van een 
ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score van de laatste test, dan de technische score of tot 
slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.  

 

 
 

 
 

 



 
 
Nederlands Kampioenschap Voltige 2020 
Versie – 23-01-2020  

 
 

 

5 
 

Belangrijke informatie 
 
Het Nederlands Kampioenschap voltige wordt georganiseerd in samenwerking met stichting CVI Ermelo 
en vindt plaats tijdens het CVI3* en CVIJ2*.  
 

Inschrijven 
 
Voltigeurs dienen zich in te schrijven door middel van het inschrijfformulier Nederlands Kampioenschap 
voltige met daarbij protocollen en/of uitslagenlijsten waaruit blijkt dat aan de norm van het 
kampioenschapsreglement is voldaan. Het inschrijfformulier is te downloaden op www.cviermelo.nl.  
Het inschrijfformulier en de behaalde resultaten mailen naar  info@cviermelo.nl. Alleen een volledig 
ingevulde formulier samen met de behaalde resultaten worden in behandeling genomen.  
 
Sluitingsdatum inschrijven:  26-03-2020 (CVN Lisse en CVI Saumur tellen nog mee voor 
kwalificatie, echter uiterlijk 26-03-2020 opgeven ivm vergeven extra startplaatsen 
Wijzigingen doorgeven tot:  01-05-2020 
 
De voltigeurs dienen de muziek te uploaden op VAULTINGMUSIC 
http://www.equestrian-vaulting.com/ 

Programma zie www.cviermelo.nl 
 
Wijzigingen 
Wijzigingen doorgeven en eventueel afmelden kan door schriftelijk contact op te nemen met het op de 
voorpagina vermeldde secretariaat. 
 

Inschrijfgeld 
Het inschrijfgeld is als volgt vastgesteld: 

Teams:  € 90 per team 
Pas De Deux: € 65 per PDD 
Solo’s:   € 65 per deelnemer 
 

Alle deelnemende paarden dienen gestald te worden op het KNHS-centrum vanaf de veterinaire 
keuring tot na de prijsuitreiking. Stalling van 30-04-2020 tot en met 03-05-2020 €225 per stal per 
paard. 
 
Het inschrijfgeld en de stallingskosten dienen vooraf (uiterlijk 02-04-2020) per bank voldaan te 
worden,  onder vermelding van naam deelnemer en naam paard. 

 
Stichting CVI Ermelo 
IBAN: NL48 RABO 0114 3206 75 
BIC: RABONL2U 
 
Indien men heeft ingeschreven voor het CVI hoeft er geen extra start- stalgeld betaald te worden.  

  

http://www.cviermelo.nl/
mailto:info@cviermelo.nl
http://www.equestrian-vaulting.com/
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Prijzen 
 
Voor alle kampioenschapsrubrieken geldt dat de nummers 1 t/m 3 worden gehuldigd. Overige prijzen 
worden uitgereikt aan de hoogst geplaatste combinaties per klasse, in de verhouding van één prijs per 
vier gestarte deelnemers.  
 
Prijzen: Eremetaal en linten 
 
Elke kampioen zal een extra ereprijs ontvangen. 
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Kampioenschapsreglement Nederlands Kampioenschap Voltige 2020 

 
Ingaand op 1 januari 2020 

 

De Nederlandse Kampioenschappen Voltige  worden gehouden tijdens het CVI Ermelo op 1-3 mei 

2020: 

 

Deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap zijn de Nederlandse combinaties die deelnemen 

aan het CVI*** en CVIJ** en de nationale voltige klassen ZZ en junioren. Per rubriek wordt een 

klassement opgemaakt.  De einduitslag van de Nederlandse combinaties in zowel de internationale 

rubriek als de vergelijkbare nationale rubriek worden samengevoegd in een afzonderlijk klassement 

welke de uitslag is van het Nederlands Kampioenschap Voltige. In de volgende klassen worden 

Nederlands kampioenschappen voltige gehouden;  

 

 Teams klasse  ZZ  

 Teams klasse junioren  

 Solo’s klasse ZZ (dames en heren) 

 Solo’s klasse junioren (dames en heren)  

 Pas-de-Deux klasse ZZ 

 Pas-de-Deux klasse junioren 

 

Algemene Bepalingen 

 
De voorwaarden van dit reglement zijn aanvullingen/afwijkingen op de reglementaire 
wedstrijdbepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement en het Wedstrijdreglement Voltige. In alle 
gevallen waarin dit kampioenschapsreglement, het Algemeen Wedstrijdreglement en het 
Wedstrijdreglement Voltige niet voorzien, dan wel in gevallen waarin geen eenduidigheid bestaat 
omtrent de uitleg van een bepaling, beslist de KNHS.   
 
Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020. Per klasse zal er een plicht en 
een kür gevoltigeerd worden waarover een totaal score wordt opgemaakt. In de klasse ZZ solo CVI*** 
worden drie onderdelen gevoltigeerd, te weten, plicht, technische test en kür. In de Pas-de-Deux 
klassen wordt twee keer een kür getoond, Alle onderdelen worden apart van elkaar getoond.  
 
Per klasse is kampioen de voltigeur die, cq. het Pas-de-Deux, het team dat het hoogste 
puntengemiddelde behaalt in de totale score. De totale score dient minimaal een 6.0 te zijn om een 
kampioenschapstitel uit te reiken. Is de totale score lager dan een 6.0, wordt er geen 
kampioenschapstitel vergeven.  
In geval van ex-aequo klassering is het hoogste puntentotaal toegekend in de laatste test 
doorslaggevend. Indien er nog steeds sprake is van een ex-aequo positie, zal eerst de artistieke score 
van de laatste test, dan de technische score of tot slot de uitvoering score doorslaggevend zijn.  

 

1. Voorwaarden voor deelname aan het Nederlands kampioenschap voltige 

 

Selectievoorwaarden 

 

Er geldt een vrije inschrijving voor deelnemers die in 2020 tenminste 1 maal hebben deelgenomen 

aan een (inter)nationale wedstrijd in de betreffende klasse waarin de voltigeur/het team wil uitkomen 

op het Nederlands Kampioenschap. De wedstrijd telt alleen wanneer de deelnemer is geplaatst in het 

eindklassement van de betreffende wedstrijd (niet uitgesloten of gediskwalificeerd). Daarnaast moet 
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de deelnemer minimaal 1x een eindscore van 6,0 behaald hebben in de 12 maanden voorafgaand 

aan het kampioenschap.  

Bij deelname in een teamrubriek mogen maximaal twee voltigeurs in de teamopstelling wisselen ten 

opzichte van de teamopstelling waarmee de kwalificatie is behaald. Bij deelname in een Pas-de-Deux 

rubriek moet het Pas-de-Deux bestaan uit dezelfde voltigeurs als waarmee de kwalificatie is behaald.  

Indien de deelnemer gestart is op internationale wedstrijden dan tellen deze als volgt mee voor 

deelname aan het Nederlands Kampioenschap Voltige: 

- Senior 3* staat gelijk aan klasse ZZ (zowel voor team, Pas-de-Deux als solisten) 

- Junior 2* en CVI2 staat gelijk aan klasse junioren (zowel voor team, Pas-de-Deux als solisten) 

 
Startgerechtigdheid  
 
Startgerechtigd aan het Nederlands Kampioenschap zijn de combinaties die startgerechtigd zijn in de 
rubriek CVI*** en CVIJ** conform de kwalificatiecriteria van de FEI (Qualification criteria for 2020). 
Alleen de combinaties die vanwege hun persoonlijke klassering niet mogen deelnemen aan de CVI 
rubrieken mogen starten in de nationale rubrieken. Dit is inclusief de junioren die vanwege hun leeftijd 
nog niet startgerechtigd zijn in het CVIJ**.  
 
Voorwaarden over paspoort en entingen van deelnemende paarden zie voor de CVI rubrieken het FEI 
schedule op www.cviermelo.nl. Voor nationale rubrieken zie de voorwaarden in het vraagprogramma 
dat te vinden is in Mijn KNHS.  
  
Het is niet toegestaan om in dezelfde rubriek (team/Pas-de-Deux/solo) zowel deel te nemen aan het 
Nederlands Kampioenschap als aan de Hippiade Voltige. Per jaar dient als team/Pas-de-Deux een 
keus gemaakt te worden aan welk kampioenschap wordt deelgenomen. Voorbeeld: Indien is 
deelgenomen aan het Nederlands Kampioenschap in een teamrubriek dan mag de voltigeur in het 
betreffende jaar niet deelnemen aan een teamrubriek van de Hippiade Voltige. Het is wel toegestaan 
om in een Pas-de-Deux of solorubriek deel te nemen aan de Hippiade mits voldaan wordt aan het 
geldende kampioenschapsreglement.  
 
Aanvullende bepalingen 
- Er zal een veterinaire controle van het voltige paard plaatsvinden voorafgaand aan de wedstrijd. Het 
paard dient ‘fit to compete’ te zijn.  
- Baan verkennen is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen moment in het programma.  

.  

 

 
  



 
 
Nederlands Kampioenschap Voltige 2020 
Versie – 23-01-2020  

 
 

 

9 
 

 

Overige bepalingen Nederlands Kampioenschap Voltige 2020 
 
1. Erkenning reglementen 
Er dient gevoltigeerd te worden volgens de FEI Vaulting rules 2020. 
Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met 
– dit vraagprogramma en de reglementen van de KNHS. 
 
2. Controle startgerechtigdheid 
Na ontvangst van de inschrijvingen, controleert de KNHS de startgerechtigdheid van de voltigeurs op 
de bepalingen van het Kampioenschapsreglement en de bepalingen van dit vraagprogramma. 
 
3. Aansprakelijkheidsuitsluiting 
De organiserende vereniging, de officials alsmede andere dienstdoende personen aanvaarden geen 
aansprakelijkheid met betrekking tot schade toegebracht aan paarden en/of andere eigendommen van 
de deelnemers/toeschouwers, dan wel voor schade voortvloeiend uit ongevallen van welke aard of 
oorzaak dan ook. 
 
4. Controle ongeoorloofde middelen 
Er kan controle op ongeoorloofde middelen plaatsvinden tijdens dit kampioenschap. 
 
5. Startdocumenten 
Er zal controle op de aanwezigheid en juistheid van wedstrijddocumenten (o.a. paardenpaspoort) 
plaatsvinden tijdens dit kampioenschap. 
Paarden dienen geënt te zijn conform FEI richtlijnen. Zie hiervoor artikel 1003 van de FEI Veterinary 
Regulation 2020. 
 
Paarden hoeven voor de nationale rubrieken niet in het bezit van een FEI paspoort te zijn. 
 
6. Protesten/Klachten 
Protesten/klachten tegen een besluit van een official kunnen worden ingediend bij de jury van beroep, 
met inachtneming van de in artikel 48 van het Algemeen Wedstrijdreglement opgenomen bepalingen. 
 
7. Tijdig gereed houden 
Deelnemers dienen zich tenminste 5 minuten voordat zij dienen te starten aanwezig te zijn bij de ingang 
van de wedstrijdring. Het niet op tijd aanwezig zijn en/of het niet, dan wel niet geheel, opvolgen van de 
aanwijzingen van de ringmeester kan uitsluiting tot gevolg hebben. 
 
8. Optoming/harnachement 
Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat controle op de optoming en het harnachement van 
het paard kan plaatsvinden. Evenals controle op het tenue van de deelnemer. 
 
9. (dier-)geneeskundige hulp/hoefsmid 
De organisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van (dier-) geneeskundige hulp alsmede van een 
hoefsmid. Bij gebruikmaking van de diensten van deze functionarissen zijn de daaraan verbonden 
kosten voor rekening van de deelnemer. Deze kosten dienen ter plaatse direct contant te worden 
voldaan. 
 
10. Beeld- en/of geluidsopnamen 
Met de inschrijving voor en deelname aan het evenement accepteert de deelnemer de aanwezigheid 
van camera-apparatuur langs de wedstrijdring. De KNHS is bevoegd van het evenement beeld- en/of 
geluidsopnamen te (doen) maken. De KNHS heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende 
beelden/opnamen van de deelnemers en de deelnemende paarden, met in acht name van de bepaling 
dat de beelden uitsluitend voor opleidingsdoeleinden zullen worden gebruikt. De deelnemers hebben 
geen recht op enigerlei vergoeding o.i.d. in dit verband.  


