Winter Theorie Cursus 2017
Ook tijdens de winter progressief bezig blijven!

www.paardenpuur.nl

Najaar Theorie Cursus
Ben jij ook niet van plan om stil te zitten tijdens de winter? 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: Trainingsladder - Leer alles over de belangrijkste bouwstenen van een goede relatie
en communicatie met je paard en leer hem zowel fysiek als mentaal in balans te komen.
Sessie 2: Trailerladen - Maak kennis met een nieuwe manier van trailerladen welke zowel fijn is
voor het paard als voor de mens. Dit geldt niet alleen voor een trailer, maar voor alle “enge”
objecten die jullie tegen kunnen komen. Na deze sessie zal je beter begrijpen hoe je zo’n
situatie het beste kunt aanpakken en hoe je deze situaties met elkaar kunt overwinnen.
Sessie 3: Problem solving - Tijdens deze sessie zullen er een aantal veelvoorkomende
“problemen” met paarden besproken worden en hoe je ze het beste kunt voorkomen en
oplossen. Er mogen van te voren problemen worden doorgegeven, dezen zullen we dan
bespreekbaar maken.
Sessie 4: Fysieke balans zijgangen - Tijdens deze sessie zal er diep worden ingegaan op de
Klassieke Rijkunst en dan met name de zijgangen, welke het paard zullen gaan helpen om
fysiek in balans te komen.

Data & tijden
Theorie sessie 1 – zondag 29 januari 11:30 – 14:30

Trainingsladder

Theorie sessie 2 – zondag 12 februari 11:30 – 14:30

Trailer laden

Theorie sessie 3 – zondag 26 februari 11:30 – 14:30

Problem solving

Theorie sessie 4 – zondag 19 maart 11:30 – 14:30

Fysieke balans zijgangen

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!

