Equidream

HORSEMANSHIP
TRAJECT
Natuurlijk partnerschap:
van diepe connectie naar hoog niveau!
We laten de sterke band tussen mens en paard groeien en
brengen het welzijn van mensen en paarden naar een hoger
niveau.
Dit doen we onder meer in volgende activiteiten:
- Bit & zadel-loos rijden
- Paardenmassage
- Carrousel, springen, dressuur en trailriding
- Samen op buitenrit
- Spelen in vrijheid - Boomerang spel
- 13 Skills naar de top!

AGENDA
JANUARI

13/01 kennismakingsworkshop
14/01 uitdaging 1
16/01 en 30/01 theorie
FEBRUARI
04/02 uitdaging 2
06/02 en 20/02 theorie
17/02 workshop
MAART
04/03 uitdaging 3
06/03 en 27/03 theorie
10/03 workshop
APRIL
01/04 uitdaging 4
1e week paasvakantie stage
17/04 en 24/04 theorie
MEI
06/05 uitdaging 5
08/05 en 22/05 theorie
19/05 workshop
JUNI
online apotheose

INHOUD
THEORIE
Natuur van het paard
Huisvestiging en voeding van het paard
Stapsgewijs aan de slag
Positieve bekrachtiging en clickertraining
Paardenpersoonlijkheden
Trainingsschema's
Verantwoordelijkheden van mens en paard
EHBO en gezondheid
Fysieke balans op de grond
Fysieke balans in het zadel
Apotheose: blik vooruit
WORKSHOPS
Kennismakingsworkshop
Communicatie op de grond - fasegebruik en druk,

spelen in vrijheid
Leiderschap
Stageweek
Communicatie in het zadel - houding en zit

PRAKTISCH
Normale prijs:

€915,- inclusief een stage
€620,- zonder stage
Geniet nu van een spetterende nieuwjaarskorting!
€785,- inclusief stage
€590,- zonder stage
Er is plaats voor maximum 15 deelnemers en er zijn
maximum 10 paarden van Equidream te huur

INSCHRIJVING
Voornaam: …………………………………….

Naam: ……………………………………………….

Geboortedatum: …………………………....
Adres: …………………………………………..........………………………………………………………........
Postcode: ………………...……………….……

Woonplaats: ............................................

Telefoon: …………………………….. E-mail:.................……………………………........................
Eventuele belangrijke informatie (fysieke of andere aandachtspunten):
......................................................................................................................................
Deelname met: eigen paard - huurpaard van Equidream

Nuttige info indien deelname met eigen paard:
Naam paard : ………………………………...Ras: …………………………………….
Leeftijd: ……… ruin / merrie (GEEN HENGST!)
Mijn paard is ingeënt voor rhino, griep/klem: laatste data ........................................
Aandachtspunten paard (fysiek of mentaal):

......................................................................................................................................
Hoe lang zijn jullie samen: ………….

Wat is je ervaring met grondwerk en/of paardrijden (korte beschrijving bv. 3 jaar lessen op de
manege, 20 jaar jumping wedstrijden, periode niet gereden …)
……………………………………………………………………………………………………………………….......

Wat verwacht je van deze cursus:…………………………………………………………………………..

......................................................................................................................................

TOT DAN!

