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Instuif 19 februari 2006 

Op zondag 19 februari 2006 heeft de eerste voltige instuif van dit jaar plaatsgevonden. 

Dit was een zeer geslaagde dag, met deelname van voltigeverenigingen uit alle delen van 

het land. Wij willen graag iedereen bedanken voor hun medewerking en aanwezigheid 

aan deze gezellig en leerzame voltige dag! 

 

 

Nationale Voltigedag 

Op 24 juni 2006 organiseert de KNHS Voltigevereniging de Nationale voltigedag. Alle 

verenigingen hebben inmiddels het vraagprogramma ontvangen en de inschrijvingen 

komen binnen. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij iedereen die mee wil 

doen zich voor de sluitingsdatum, 10 juni, aan te melden. Na de sluitingsdatum 

ontvangen inschrijvingen kunnen alleen nog worden geplaatst als er nog ruimte is in het 

programma. 

Mocht je gebruik willen maken van een stalling dan dien je dit door te geven aan mw. 

Klein Willink. Kosten bedragen per stal € 20,-. 

 

Er zullen op deze dag naast bekers en linten ook extra prijzen worden uitgereikt. Deze 

extra prijzen worden ter beschikking gesteld door Kiela Ruitersport te Emmen. 

 

 

Adreswijzigingen 

 GRJV 

nieuw e-mailadres: vseverijnen@hotmail.com 

 V.V. de Rode Veertjes 

Mw. L. Oosterhoff 

Hoofdstraat 7 

9972 PA Niekerk 

l.oosterhoff@home.nl 

 V.V. Hornedamme  

nieuw e-mailadres: vodjena@hotmail.com 

 

 

Wedstrijdkalender 2006 

Op de wedstrijdkalender wordt de wedstrijd georganiseerd door V.V. Lichtenvoorde 

toegevoegd. Zij hebben aangegeven op 15 oktober een wedstrijd te organiseren. 
 

De wedstrijd georganiseerd door V.V. de Lelieruiters is verplaatst van zaterdag 16 

september, naar zondag 17 september. 
 

 
Opleidingen 

Namens het bestuur van de KNHS voltigevereniging zit Leo Langelaan in de 

Begeleidingscommissie Opleidingen Voltige (BOV). De naam zegt het al; de taak van de 

commissie is de afdeling opleidingen van de KNHS te adviseren en te ondersteunen bij 

het de opleidingen op het terrein van de voltige. De andere leden van deze commissie 

zijn Heddy Boelsma en Christa Heering Er schijnen ook dergelijke commissies te zijn voor 

de andere disciplines van de paardensport. 
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De toekomstige opzet van alle opleidingen van de KNHS zal gebaseerd zijn op de nota 

van NOC/NSF “Beroepscompetentieprofielen Sportleiders”. Deze nota beschrijft 5 niveaus 

van sportleider: van het in opdracht en onder toezicht uitvoeren van eenvoudige 

werkzaamheden (niveau 1) tot beleidsbepalende topfunctie (niveau 5).  

 

De BOV is nu bezig om een cursus niveau 2 samen te stellen die in oktober 2006 van 

start moet gaan. De kwaliteiten (examenprogramma) van een voltigeleider niveau 2 zijn 

in concept uitgebreid beschreven. De voltigeleider niveau 2 zal een voltigegroep moeten 

kunnen leiden en trainen tot en met wedstrijd niveau E. Dus warming up van paard en 

voltigeurs, lesgeven op de ton en op het paard, plicht en kür, longeren van een ervaren 

paard in stap draf en galop 

De kennis van en vaardigheid in het houden, omgaan, trainen en gebruik van het paard 

zal meer toegesneden worden op voltige, zoals eigenschappen en kwaliteiten van het 

voltigepaard en de belasting van het paard door de verschillende oefeningen. Het 

lesgeven aan voltigeurs, warming-up en oefeningen op ton en paard, zal meer in de 

praktijk geoefend kunnen worden. 

 

De cursus zal zo worden opgezet dat de meeste kennis en vaardigheden thuis en/of in 

eigen regio verkregen kunnen worden. Dit zal de cursisten een hoop reistijd besparen. 

Ook het verschil in niveau bij het begin van de cursus speelt geen rol meer omdat iedere 

deelnemer individueel zijn kennis en vaardigheden (competenties) kan verzamelen.  

 

Voor de theorie wordt een syllabus samengesteld en bestaande leerboeken geheel of 

gedeeltelijk als lesmateriaal aanbevolen. Het is de bedoeling dat de praktijkervaring bij 

een vereniging in de eigen omgeving wordt verkregen. De uitwerking en organisatie 

hiervan moet nog plaatsvinden.De BOV en/of de afdeling opleidingen van de KNHS zal 

hierover contact opnemen met de voltigeverenigingen met het verzoek om medewerking. 

Bij de Gymnastiekunie wordt een soortgelijk systeem gehanteerd voor een cursus 

Introductie Lesgeven. Door contacten met de KNGU wordt geprobeerd om van hun 

ervaringen te leren (mocht iemand deze KNGU cursus gedaan hebben of iemand kennen 

die dit doet, dan willen wij daar graag contact mee).  

 

De cursisten zullen ondersteund worden door enkele centrale bijeenkomsten, op de 

allereerste plaats een startbijeenkomst, waarbij de opzet van de cursus tot in detail 

wordt uiteengezet. Tijdens de startbijeenkomst kan ook met de medecursisten 

kennisgemaakt worden. Onderlinge contacten in het verloop van de cursus zijn toch ook 

belangrijk. Naast deze startbijeenkomst zullen nog 2 a 3 bijeenkomsten georganiseerd 

worden waarin een onderdeel van de opleiding wordt besproken en vragen kunnen 

worden gesteld. 

 

Er is nog veel te doen voor dat de cursus in oktober a.s. van start kan gaan. We nodigen 

iedereen uit om opmerkingen, suggesties, aanbevelingen, kritiek, en alles wat naar jullie 

mening kan bijdragen aan verbetering van de opleiding voltigeleider kan bijdragen te 

mailen naar Leolangelaan@hotmail.com. 

 
 


