
LESDAG Horsemanship basis  

 

Wil je graag starten met Natural horsemanship, maar je weet niet goed hoe? 

Ben je net gestart, maar loop je vast met bepaalde zaken? 

Dan is deze lesdag ideaal voor jou. 

 

Tijdens deze lesdag starten we bij de basis en werken onze weg omhoog, aangepast aan 

ieder zijn niveau, zodat je op het einde van de dag een heleboel informatie hebt waar je thuis 

mee aan de slag kan. 

 

‘s Morgens is er eerst een theorie sessie over wat Natural Horsemanship nu eigenlijk is.  

We hebben het over de psychologie van het paard en waarom het belangrijk is om te begrijpen 

hoe een paard de wereld ervaart en wat zijn natuur is. We leren hoe we deze kennis kunnen 

gebruiken om een betere band op te bouwen met ons paard, meer fun te hebben en 

vooruitgang te boeken. 

Na de theorie gaan we aan de slag met ons eigen paard. In de voormiddag werken we vanop 

de grond aan wederzijds respect en vertrouwen en dit door middel van verschillende 

oefeningen. 

Na de lunch overlopen we aan de hand van leuke simulaties enkele technieken die ons helpen 

bij het rijden. Daarna zadelen we op en oefenen deze technieken in de praktijk. Veiligheid, 

lichtheid, vertrouwen en vooral plezier hebben samen met je paard, staan hierbij voorop! 

 

We houden steeds rekening met de interesses en de noden van elke individuele cursist en paard. 

Daarom houden we de groepen bewust klein. Voor deze lesdag is het maximum aantal 

deelnemers 6 personen. 

 

Wil je graag meedoen en een hele dag ondergedompeld worden in de wereld van Natural 

Horsemanship? Of wil graag nog wat meer info? 

Contacteer ons gerust! info@enjoyhorsemanship.be of 0476/80.56.60 

 

 

 

 

 



PRAKTISCH: 

 

Waar en wanneer: 

Datum: zaterdag 8 augustus 2020 

Uur: 9u30 – 17u 

Adresgegevens:  

Eikerlandstraat 100  

2870 Ruisbroek (Antw.) 

0476/80.56.60 

info@enjoyhorsemanship.be 

Kostprijs: 100€, lunch, drankjes en versnaperingen inbegrepen. Voor de viervoeters voorzien we 

aparte paddocks met hooi en water. 

 

Benodigdheden: 

*touwhalster + leidtouw (min. 3m) 

*stick 

*zadel + hoofdstel 

Wij voorzien voldoende materiaal dat je eventueel kan lenen van ons die dag. Je hoeft dit dus 

speciaal te gaan kopen. (graag wel even vooraf melden) 

 

 


