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Leer in deze challenge de beginselen van voltige.

Voltige is een discipline waar je zowel lenig moet zijn, lef moet hebben en een vertrouwensband met je
paard nodig is. Je doet allerlei acrobatische bewegingen vanop de rug van je paard en dat zonder zadel. 
Bij voltige heb je een goede longeur nodig die jouw paard in een regelmatig tempo aan de longe kan
houden. 
De voltigeur is dan degene die de oefeningen op het paard uitvoert. 

Beginnende voltigeurs oefenen eerst hun bewegingen op een stilstaande bok of stappend paard, zo leren
ze de technieken beter beheersen. Daarna oefenen ze tot ze hun bewegingen op een galopperend paard
perfect kunnen uitvoeren. 

Stap 1:

Kniel gelijktijdig op beide onderbenen. Je benen liggen
aan weerszijden van de wervelkolom van het paard. 

Je knieën liggen direct achter de singel en je hele
onderbeen is in contact met het paard, waarbij het
gewicht gelijkmatig verdeeld is over het hele
contactoppervlak.

Stap 2:
Laat de grepen los, richt je bovenlichaam op en strek de
armen naar voren tot op schouderhoogte. 

Hou je blik naar voren gericht en jouw heupen nagenoeg
gestrekt.

Stap 3:
Om de oefening te beëindigen neem je met beide
handen de grepen weer vast, strek dan beide benen
tegelijk en glijd zacht weer in de voorwaartse zit..
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Voer de ‘knielen’ beweging zo correct mogelijk uit en maak hier een leuk filmpje van. 
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Materiaal om te longeren: zweep, longe touw, kopstuk
Materiaal op de rug van het paard: longeersingel met handvaten, dikke zadelpad
Materiaal voltigeur: strakke kledij, zacht schoeisel, veiligheidshelm (een veiligheidshelm is in
principe niet verplicht bij voltige, maar we raden dit wel aan!)

Voor deze challenge kies je of je dit op een soort bok toont of je dit op een echt paard of pony gaat
oefenen. 

Enkele voorbeelden van een voltige bok/ton

BENODIGDHEDEN

HOU REKENING
MET

VEILIGHEID

Neem een paard dat je kan longeren en toegankelijk is om zonder zadel op zijn rug te zitten. 
Heb je hier geen geschikte paarden voor kan je dit ook zeker op de grond uitvoeren. 

VARIATIE Maak de oefening gemakkelijker door het op de grond te oefenen of op een stilstaande bok/ton. 

Maak de oefeningen moeilijker door telkens sneller in gangen te gaan. Oefen eerst in stap vervolgens in
draf en daarna in galop. 

#fieropmijnsport
volg jij ons al?
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