Najaar Theorie Cursus
Ook tijdens het najaar progressief bezig blijven!

www.paardenpuur.nl

Najaar Theorie Cursus
Ben jij ook niet van plan om stil te zitten tijdens het najaar? Dan is deze theorie cursus wellicht
wat voor jou! De cursus bestaat uit 4 sessies van gemiddeld 3 uur per keer. Er zal diep worden
ingegaan op de theorie, maar er zullen ook veel simulaties met elkaar worden gedaan om
ons zo goed mogelijk voor te bereiden op ons paard. De theorie cursus is zonder paard, maar
er wordt wel iedere keer een demo gegeven met een willekeurig paard. Als theorie
deelnemer is het ook mogelijk om je paard op te geven voor de demo. Per sessie zal er
gezocht worden naar een nieuw paard. Let op, de sessies zullen zeer intensief en interactief
worden! Doe je mee? De koffie, thee en cake zullen klaar staan.
*Het is ook mogelijk om per sessie deel te nemen, het is dus niet verplicht om aan de complete cursus mee te doen.

Onderwerpen
Iedere sessie zal over een ander onderwerp gaan. Hieronder staan de onderwerpen op
chronologische volgorde:
Sessie 1: Paardenkarakters – Leer alles over de verschillende paardenpersoonlijkheden. Leer
hoe je om kunt gaan met verschillende paarden en weet hoe je trainingen speels en
interessant kunt houden!
Sessie 2: Stress vrij paardrijden – Wie wil dat nou niet? Weten hoe je een paard ontspannen
krijgt tijdens het rijden. Zodat je zelf ook weer kunt gaan genieten en ontspannen!
Sessie 3: Werken in vrijheid – Leren hoe je start met het werken in vrijheid met je paard. Zodra
je het halster afneemt is alles dat er nog over is de waarheid! Sessie 4:
Fysieke balans – Leer hoe je kunt starten met je paard fysiek in balans te brengen om zo het
dragen van de ruiter makkelijker te maken!

Data & tijden
Theorie sessie 1 – 1 oktober 10:00 – 13:00

Paardenkarakters

Theorie sessie 2 – 29 oktober 10:00 – 13:00

Stress vrij paardrijden

Theorie sessie 3 – 12 november 10:00 – 13:00

Werken in vrijheid

Theorie sessie 4 - 10 december 10:00 – 13:00

Fysieke balans

Logistiek
Kosten hele cursus: €117,- (Incl. BTW) Bij inschrijving van de hele cursus ontvang je 50% korting
op een privéles bij jou thuis op locatie (excl. Reiskosten).
Kosten per sessie: €35,- (Incl. BTW)
Locatie: Pensionstal Equilibre, Retersbekerweg 78, 6343 PL Klimmen
Opgeven via: aimee@paardenpuur.nl

Let op, maar een beperkt aantal plaatsten beschikbaar!

