Coachen van paard en ruiter: vrijheidsdressuur
Opleiding van 4 sessies
Start: zaterdag, 21 april 2018, Zuidbroekstraat 12, 8600 Woumen
Lesdata van deze opleiding: 21/04/2018 ( 09:30 - 12:30 ) | 21/04/2018 ( 13:00 - 16:00 ) | 28/04/2018 ( 09:30 - 12:30 ) |
28/04/2018 ( 13:00 - 16:00 )

Omschrijving
Vrijheidsdressuur was lange tijd een discipline, enkel te zien in circussen en dergelijke.
Nu echter zoeken meer en meer mensen enthousiast naar een betere communicatie of een ontspannende afwisseling in de
training van hun paard.
Deze cursus geeft de handvaten mee om je paard te leiden in vrijheid, maar ook om hem de beginselen van "kunstjes" zoals
knielen, liggen en Spaanse pas aan te leren.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding
●
●
●

Je kent de opbouw om met je paard te starten met het werk in vrijheid.
Je bent op de hoogte van de leerprincipes van het paard.
Je krijgt de kans om een beter contact te krijgen met je paard en in de training van je paard een leuke afwisseling in te
lassen.

Programma
Theorie:
●

Hoe leert een paard?

Praktijk:
●
●
●
●

Leidoefeningen
Respect en beleefdheid
Loswerken
Aanleren van "kunstjes"

Voor wie is deze opleiding bestemd
Deze opleiding is bestemd voor personen die reeds kunnen omgaan met paarden.
Daarnaast richt de opleiding zich ook tot:
●
●
●
●
●

Rij-instructeurs
Paardenhouders
Rijscholen
Paardenfokkerij
Manegehouders

Voorkennis
Voorkennis van 'grondwerk' is een pluspunt.

Docent
Mevr. Saskia Dobbelaere, LCK-BLOSO instructeur paardrijden, coördinator AMAZON vzw, diverse opleidingen Free-Style bij
Emiel Voest, Natuurlijk Omgaan met paarden bij Klaus Ferdinand Hempfling, Gedragstherapie voor paarden, Academische
Rijkunst.

Bijkomende info
2 zaterdagen van 9u30 tot 16u30!

Opleiding van 4 sessies
Start: zaterdag, 21 april 2018, Zuidbroekstraat 12, 8600 Woumen
Lesdata van deze opleiding: 21/04/2018 ( 09:30 - 12:30 ) | 21/04/2018 ( 13:00 - 16:00 ) | 28/04/2018 ( 09:30 - 12:30 ) |
28/04/2018 ( 13:00 - 16:00 )
Prijs € 145.00 (excl. BTW)

