KnowNowBetter Programma
De ideale start met Natural Horsemanship voor jou en je paard!

Wat houdt het in?
Het KnowNowBetter Pogramma is opgezet voor mensen die een start willen maken met Natural
Horsemanship en graag samen met hun paard gestructureerd te werk willen gaan. Je gaat begrijpen
waarom je paard op een bepaalde manier reageert en je zal leren hoe je hierop kan inspelen en
anticiperen. Dit programma zorgt ervoor dat er genoeg privé begeleiding is om resultaten te boeken
op korte termijnen. Er zal daarom ook een Persoonlijk Verbeter Plan (PVP) worden gemaakt en je krijgt
maandelijks huiswerk. Het gehele programma zal 10 maanden duren.
In dit programma ligt de nadruk vooral op privé begeleiding, daarom zullen al jouw lessen met paard
privé lessen zijn (behalve de 5 daagse praktijk week). Je mag zelf bepalen op welke manier je je lessen
wilt indelen. Dit kan bijvoorbeeld verdeeld worden over de maanden van het programma, maar je kunt
ook alle lessen in één maand inplannen. Naast praktijklessen
met je paard zullen er ook 10 theoriesessies samen met de
groep gegeven worden, op basis van een chronologische
volgorde. Op deze manier kunnen jullie onderling sparren en
zullen de sessies intensief en interactief zijn. Om de opleiding
af te sluiten zal er een 5 daagse praktijkweek met paard
plaatsvinden met de hele groep samen. Aan het begin van
het programma is het de bedoeling dat iedereen zijn/haar
doelen op papier zet. Op basis van deze doelen zal er een
Persoonlijk Verbeter Plan worden gemaakt. Op basis hiervan
krijg je ook huiswerk met je paard om aan te werken.
Gedurende de hele opleiding mag je 1x per week een
filmpje of mail sturen met al je vragen of punten waar je
tegen aan loopt. Zo hoef je niet met je probleem te wachten
tot de volgende privé les, maar kun je meteen verder met je paard.

Logistieke info
De Privé lessen kunnen plaatsvinden op de Lange Raarberg 51 in Meerssen. Hier is beschikking
over een goed onderhouden en gedraineerde buitenbak en een fijne grote speelweide waar genoeg
ruimte is om met obstakels en andere uitdagingen te
oefenen. Het is ook mogelijk om de privé lessen op je eigen
locatie te plannen. Als dit binnen een straal van 10 km is
worden er geen reiskosten gevraagd, anders is het € 0,20 per
km.

De 5 daagse praktijk week zal plaatsvinden op
de Lange Raarberg 51 in Meerssen. Tijdens deze
praktijkdagen kunnen de paarden verblijven in paddocks. Je
dient zelf zorg te dragen voor het verzorgen van je paard
tijdens deze dagen. Dit houdt in dat je zelf mag bepalen hoe
vaak je de paddock uitmest en hoeveel hooi je voert. Er is
geen mogelijkheid om op deze locatie te overnachten, wel
zijn er verschillende campings en hotels in de omgeving op minder dan 10 min afstand.
http://www.campingmeerssen.nl/ http://www.herbergvalkenburg.nl/

De theorie dagen zullen plaatsvinden op een andere locatie, namelijk op de Stationstraat 57 in
Meerssen. Elke theorie sessie zal over een ander onderwerp gaan en zal intensief worden behandeld.
Voor het KnowNowBetter Programma zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, gezien de
groepjes zeer klein zijn om genoeg persoonlijke aandacht te garanderen. Wacht daarom niet te lang
met inschrijven, want vol is vol.

In het kort
Als je meedoet aan het KnowNowBetter Programma dan krijg je het volgende:
-

Begeleiding bij het maken en naleven van je Persoonlijk Verbeter Plan
Maandelijkse huiswerk opdrachten
10 Privé lessen met paard
10 Intensieve theorie sessies
De mogelijkheid om 1x per week (een filmpje) te mailen met al je vragen
5 Daagse praktijk week met paard als afsluiting van de opleiding
Lunch tijdens de 5 daagse praktijk week
Hooi, water en paddock voor je paard
Eindbeoordeling en diploma

Prijs: € 990 exclusief BTW. (bedrag mag in 3 termijnen betaald worden). Bij een betaling van het
volledige bedrag in één keer ontvang je 50% korting op een privé les.
Inschrijven kan via aimee@paardenpuur.nl, hopelijk tot snel!

Planning
Datum

KnowNowBetter

16 januari
13:30 – 16:00

Theorie sessie 1 + opstellen
Persoonlijk Verbeter Plan

13 februari
13:30 – 16:00

Theorie sessie 2

26 maart
13:30 – 16:00

Theorie sessie 3

16 april
13:30 – 16:00

Theorie sessie 4

21 mei
13:30 – 16:00

Theorie sessie 5

5 juni
13:30 – 16:00

Theorie sessie 6

1 juli
13:30 – 16:00

Theorie sessie 7

23 juli
13:30 – 16:00

Theorie sessie 8

27 augustus

Theorie sessie 9

7 t/m 11
september

5 daagse praktijk week

8 oktober

Theorie sessie 10

1 november

Afsluitingsavond
Beoordeling + Diploma

