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Inhoud van de opleiding: 

Module Wildwaterkajakken 

Wat wordt de cursist geacht te beheersen bij afronding van de cursus: 

Peddelslagen: Hoge steun, lage steun, trekslag, boogslag, scullen  

eskimoteren op WW 1/2/3  

keerwater varen op WW 1/2/3  

traverseren op WW 1/2/3  

reddingen op WW 1/2/3  

begeleiden van een groep op WW 1/2/3  

begeleiden van een groep op vlak water  

materiaalkennis  

trailer laden  

kennis van de verschillende disciplines in de kajaksport  

topo's kunnen lezen  

recreatieve vormen op vlakwater  

rivier lezen  

gradaties omschrijven  

veiligheidseisen en gevaren kennen  

warming-up  

Planning  

Raften wordt ook behandeld. Er wordt echter geen examen afgenomen. 

 
Module Klimmen  

De volgende onderdelen wordt de cursist geacht te kennen / beheersen bij het afronden 
van de cursus. 

1 

het zekeren met een acht, halve mastworp, tube en grigri  

materiaalkennis  

het juiste materiaal toepassen voor de desbetreffende activiteit  

touw uithangen op artificiële wanden  

reddingstechnieken op artificiële wanden  

naklimmen van een 5b  

het aanleggen van een standplaats  

het aanleggen van een abseil  

abseilen met zekertouw, shunt, Oostenrijkse- en franse prussik  

expresse  

het aanleggen van een krachtendriehoek  

op een standplaats ombouwen van klim naar abseil  

recreatieve klimvormen  

knopen en touw opschieten  

touwcommando’s  

begeleiding  
Planning  
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2 

touw uithangen op de rots (klimmen en abseilen)  

standplaats maken op de rots  

ombouwen op een enkele haak  

voorklimmer zekeren  

juiste inschatting maken van zekertechnieken  

Seilrolle  

Flaschenzug  

voorklimmen van een 5a op de rots  

topo's gebruiken  

artificieel klimmen  

Begeleiding  

Planning 

Module Hike en Survival 

De volgende onderdelen moet de cursist beheersen / kennen bij het afronden van de 
cursus 

gebruik van het kompas (al dan niet in combinatie met een topografische kaart)  

coördinatenstelsel in combinatie met het gebruik van kaart en kaarthoekmeter  

kaarten kunnen lezen  

kompaskoersen uitzetten  

tochten uitzetten 

Gebruik van GPS 

verschillende constructies kunnen bouwen: drie- en tweepoot, vlot, brug.  

knopen, opspantechnieken en verankeringen  

materiaalkennis  

Bivak bouwen  

Fauna & Flora determinatie (belangrijkste soorten planten, zoogdieren en roofvogels)  

Basis spoorzoeken  

Vuur maken met beperkte middelen  

Uitvoeren van bovengenoemde activiteiten in de sneeuw  

Planning  

 
Module recreatieve vormen 

De volgende onderdelen moet de cursist beheersen / kennen bij het afronden van de 
cursus 

- Boogschieten organiseren, begeleiden en over voldoende eigen vaardigheid beschikken. 

- Verschillende samenwerking opdrachten kennen en kunnen begeleiden / organiseren. 

- Technieken survivalrun 

De overige recreatieve vormen worden afgeleid van onderdelen uit de andere modules. 



 
 

Winterswijkseweg 17, 7152 BV, Eibergen 0545471806 
www.buitensportopleiding.nl  voshaar@maximedia.nl 

 

4 
 

Module Logistiek & Organisatie De cursist wordt geacht voldoende praktijk ervaring 

te hebben opgedaan. Een minimum aantal uren van 360 uur praktijkervaring is 

noodzakelijk. Daarnaast krijgt iedere cursist een project aangewezen dat men 

(schriftelijk) moet voorbereiden. 

Module Wilderness First Aid / Medic First Aid 

De cursist wordt geacht deze module voldoende af te ronden.  
Aan het eind van de training wordt geëxamineerd. MFA is internationaal erkend.  

 

Examinering / afronding van de cursus 

De modules worden als volgt afgesloten. 

- Theorie*: Examen (minimumscore 6.0) 

– Reddings- en touwtechnieken*: Examen 

– Klimmen: testmomenten in Frankrijk 

– Oriëntatie: Gedurende meerdere testmomenten. 

– WW 1 en 2: Gedurende meerdere testmomenten 

– WW 3: Examenweek op wildwater 2-3 en 4 in de Alpen. 

– Survivalrun: Deelname aan één of meerdere survivalruns 

– Logistiek en organisatie: Door middel van het voorbereiden van een project. 

 

Alle overige onderdelen worden beoordeeld gedurende de cursus/lesdagen. 

* Het theorie examen en de examens touwtechnieken worden 2 keer per jaar gepland. Iedere 

cursist heeft recht op 2 kansen binnen 24 maand van de opleiding. De examens 

touwtechnieken worden afgenomen in Charavines of Sault Brénaz. 

Deze examenmomenten worden ruim van te voren aangegeven in het rooster op de site. 

 

De cursist moet minimaal 360 uur aan praktijkervaring hebben voor het afronden van de 

opleiding. De cursusdagen (280 uur per jaar) tellen mee binnen deze 360 uur. 

Buitenland trainingen: De trainingen in Sault Brénaz, de Jura, de Valgaudemar en Charavines 

zijn een verlicht onderdeel van de opleiding. Ook deze trainingen kan men verdelen over 2 

jaar. Men kan ze echter ook 2 keer volgen. 

 

 

 

 

 



 
 

Winterswijkseweg 17, 7152 BV, Eibergen 0545471806 
www.buitensportopleiding.nl  voshaar@maximedia.nl 

 

5 
 

 

Risico acceptatie. 

Deelnemers worden geacht om een formulier met de onderstaande tekst te ondertekenen bij 

het begin van de cursus 

Risico acceptatie 

Als deelnemers aan activiteiten georganiseerd door de Voshaar Buitensport begrijp en accepteer ik dat 

kajakken, raften, kanoën, via ferrata, rotsklimmen, abseilen, skiën, bushcraft, outdoor-trainingen en 

avontuurlijke activiteiten, in het algemeen,  inherente risico’s met zich meebrengen die kunnen resulteren in 

schade, letsel en zelfs de dood. 

Ondanks dat de Voshaar Buitensport alle mogelijke voorzorgsmaatregelen neemt bestaat er bij het uitvoeren 

van deze activiteiten risico’s op letsel. 

Hoewel onwaarschijnlijk, hebben wij geen controle over ongelukken die voortkomen uit oncontroleerbare 

acties van deelnemers of mede deelnemers of door het niet opvolgen van instructie. Daar aan toegevoegd kan 

het weer, de reis naar of van en gedurende de activiteiten, (wilde) dieren en activiteiten in een natuurlijke 

omgeving, in het algemeen, het risico op letsel vergroten. 

Deelnemers verplaatsen zich door onherbergzaam en gevarieerd terrein, door bossen en bergen waar wortels, 

stenen en takken ongelukken kunnen veroorzaken. Rotsklimmen kan gevaar opleveren door, bijvoorbeeld, 

vallend gesteente. Risico’s bij activiteiten in het water zijn o.a. onderkoeling, verdrinking, schrammen en 

kneuzingen. De Voshaar Buitensport doet al het mogelijke om activiteiten zo veilig mogelijk aan te bieden, 

aangepast aan de geestelijke en lichamelijke conditie van het betrokken individu of doelgroep. 

Ondergetekende verklaart te begrijpen dat de Voshaar Buitensport zich het recht voorbehoud om activiteiten 

te annuleren gebaseerd op het weer of op de lichamelijke en/of geestelijke toestand van de deelnemer. 

Ondergetekende verklaart materiaal van de Voshaar Buitensport te vergoeden wat beschadigd of verloren is 

als resultaat van verwaarlozing of ongeijkt gebruik. 

Ondergetekende heeft de kans en tijd gehad om eventuele vragen te stellen en is op de hoogte van de 

volledige inhoud van dit document voordat het ondertekend is. 

 

Communicatie 

Alle officiële communicatie en alle aankondigingen worden gedaan via Onderwijs Online. 

Hier kan men tevens de leermiddelen vinden. 
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Materialen 

Onderstaande materialen heb je nodig tijdens de cursus. Deze materialen worden niet 

door de Voshaar geleverd. 

- Goede en geschikte kleding 

- Stevig schoeisel 

- Tent 

- Matje 

- Slaapzak, minimaal 0 graden Celsius bestendig. 

- Kook- en drink- en eetspullen (Kookspullen / branders kan men natuurlijk delen per 

kookgroep) 

- Wetsuit 

- Veterloze waterschoentjes / surfschoentjes 

- Watervaste stift en watervaste fijnschrijver (een dunne stift) 

- Schrijfpapier en pen 

- Hoofdlamp of zaklantaarn 

-  (zak) Mes 

- AA batterijen (voor gebruik van GPS) 

- Zeiltje, tarp of poncho  

- Dagrugzak van minimaal 20 liter. 

- Persoonlijk EHBO setje 

- GSM 
- Kaarthoekmeter 

Voor de cursusdagen worden jullie op de hoogte gebracht welke specifieke materialen er 
moeten worden meegenomen. 

Materialen kopen: 

Tijdens het 1e cursusweekend zullen we het één en ander doornemen.  

Als men nog materialen nodig heeft of zelf wat zaken wil aanschaffen als een klimgordel, 

kompas of klimschoentjes verwijs ik jullie naar de volgende winkels: Arjan Bloem in 

Wormer voor kajakmateriaal: www.kajak.nl  

Rene Vos Outdoor & Sports in Gorssel en Apeldoorn voor kampeermateriaal, klimspullen 

en outdoorkleding: www.rene-vos.nl 
Deze winkels geven kortingen aan cursisten van de Voshaar opleidingen.  

De Voshaar is dealer van o.a. de volgende merken:  

Salomon, Mora Frosts, Thermarest, MSR, Beal, Black Diamond, Sealline, Silva, 

Victorinox. Cursisten krijgen 10% korting op de artikelen van deze merken bij de 
Voshaar. 

Rooster  

 Wanneer de cursusdagen op de Voshaar zijn is het mogelijk om te overnachten (ook 
eventueel de avond ervoor) in een tentje op ons terrein. De data staan op  

http://www.kajak.nl/
http://www.rene-vos.nl/
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https://buitensportopleiding.nl/rooster/  
Deelnemers zullen via  Onderwijs Online en  via de ‘rooster pagina’ op de site op de hoogte 
gehouden worden van tijden en onderwerpen. 

 
Buitenland, vervoer overnachting en organisatie: 

De data zoals aangegeven in het rooster zijn de ‘actiedagen’ . Houd dus rekening met 

reistijd. 

Het is verstandig om de avond van te voren aan te komen en de ochtend erna weer te 

vertrekken. Bijzonderheden hierover volgen tzt. 

Al het vervoer naar het buitenland gaat door middel van Carpoolen.  

Sault Brénaz (oktober): We draaien daar in principe een ochtend en een middag 

programma: Kajakken afgewisseld met rotsklimmen/touwtechnieken. Overnachten kan in de 

hutte, maar men kan ook een eigen tentje erbij plaatsen voor wat meer privacy.  

Voor het koken laat ik jullie zelf kookploegen maken. Deze kookploegen zorgen zelf voor 

eten en kookuitrusting. Een supermarkt is in de buurt.  

Jura: 

In de Jura (Grens Frankrijk – Zwitserland) zijn er twee mogelijkheden voor het overnachten, 

in een gite met ½ pension of de goedkopere versie van kamperen en zelf koken. Aangezien 

het een best pittig weekend is en de eigenaar van de gite, Coco, nogal goede maaltijden op 

tafel zet (met wat plaatselijke drankjes) zijn er ieder jaar opvallend veel mensen die voor ½ 

pension kiezen (waaronder de instructeurs ) 

Iedereen overnacht in ieder geval één nacht buiten, in een shelter of quinzee (sneeuwhol). 

Verder behandelen we oriëntatie, spoorzoeken, bushcraft, sneeuwschoenlopen en lawine 

kunde. 

 

Valgaudemar: 

In  het voorjaar gaan we naar de Franse Alpen, net ten noorden van Gap. Terplekke wordt er 

in kookgroepen gekookt en gekampeerd.  We behandelen Wildwater en Hike - Survival in 

deze week.  

De laatste buitenland activiteit van het seizoen is in het Franse Charavines . 

Charavines ligt 40 km ten noorden van Grenoble. 

Tijdens deze week worden jullie getest door middel van een oriëntatierun voor teams van 2 

personen. De andere dagen staan in het teken van rotsklimmen, hiken, kajakken, raften en 

via ferrata.  We overnachten op een camping aan het lac de Paladru (ongeveer € 11,- pp per 
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nacht) en koken weer in groepjes. Tijdens deze week komt alles wat men het afgelopen jaar 

heeft samen.  

 

 Groepsdynamica, improvisatievermogen, instelling en doorzettingsvermogen. 

De bovengenoemde zaken worden niet ‘letterlijk’ geëxamineerd, maar worden zeker 

meegenomen in de beoordeling van de cursist. Lastig te examineren, maar zeer zeker 

belangrijke onderdelen / eigenschappen voor een goede buitensport instructeur. 

Er wordt van de cursist verwacht dat men ook onder zware omstandigheden de juiste 

instelling toont. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen van een medecursist, aan het 

opruimen van materialen en kamphygiëne en aan het ‘op tijd komen’. 

Men zal zich zelf echt wel een keer tegen komen tijdens de verschillende trainingen, fysiek 

en/of mentaal, dat mag ook. Een goede cursist zal echter proberen positief te blijven en 

doorzettingsvermogen tonen. 

Vooral tijdens de trainingen in het buitenland zal wel eens zwaar worden. De duur van de 

trainingen, nieuwe technieken, groepsprocessen, een grote hoeveelheid aan informatie, de 

omgeving en weersomstandigheden kunnen een aardige belasting zijn.  

Men hoeft echt geen topsporter te zijn om de opleiding met goed vervolg af te leggen, maar 

een redelijk goede basis conditie is wel handig. Het is echter vooral de instelling die 

belangrijk is! 

Leiding geven en het begeleiden van groepen (onder zware omstandigheden) zal zeker een 

onderdeel zijn tijdens verschillende trainingen. Het is niet zo dat men lesgeeft aan mede 

cursisten, maar geregeld zal een cursist de leiding krijgen tijdens een training (uiteraard 

onder supervisie van een instructeur). Meestal is dit tijdens de verschillende ‘tochten’ die we 

gaan maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ‘trekkings’ in de Jura waarbij het fysieke 

aspect (en doorzettingsvermogen) een belangrijk onderdeel is. Voor de cursisten die het 

kajakken op WW 3 willen afronden zal dit een zeer belangrijk onderdeel zijn. Ook voor de 

voorbereidingen en afsluiting van een activiteit zullen we geregeld één of meerdere 

cursisten aanwijzen (materialen inventariseren en klaarleggen etc).  

 

Bijkomende kosten: Reis, verblijf en eventuele entree van bijvoorbeeld de slalombaan. 


