LESDAG SCHRIKTRAINING
Wil je graag leren hoe je het best omgaat met stress en angst bij je paard?
Wil je graag weten hoe je je paard kan leren om zich te ontspannen en nadenken in enge en nieuwe
situaties ipv in paniek te raken en/of te vluchten?
Dan is deze lesdag SCHRIKTRAINING zeker iets voor jou!
Er zullen verschillende obstakels zijn, die we kunnen gebruiken om ons paard voor te bereiden op
onverwachte en "enge" situaties. We leren hoe we de psychologie van het paard kunnen toepassen
om ons paard doorheen deze situatie te leiden.
In voormiddag werken we vanop de grond en leren we door middel van verschillende
grondwerkoefeningen om te gaan met de schrikreacties van ons paard. In de namiddag werken we
aan het rijden (voor zij die willen).
Tijdens deze dag staan wederzijds respect en vertrouwen centraal. Niemand hoeft iets te doen dat
hij of zij niet wil. Alles wordt aangepakt op een veilige en rustige manier.
Het doel is en blijft samenwerken met je paard, jullie band versterken en zijn vertrouwen en respect
te winnen zodat hij weet dat hij op je kan rekenen tijdens enge situaties. En vooral veel plezier te
hebben natuurlijk!
We houden steeds rekening met de interesses en noden van elke individuele cursist en paard.
Daarom houden we de groepen bewust klein. Voor deze lesdag is het maximum aantal deelnemers 6
personen.
Om deze cursus te volgen, is het aan te raden om toch al wat ervaring te hebben met Natural
Horsemanship.
Voor inschrijvingen of meer info contacteer ons gerust.
info@enjoyhorsemanship.be of 0476/80.56.60

PRAKTISCH:
Waar en wanneer:
Datum: zaterdag 17 augustus 2019
Uur: 10u - 16u
Adresgegevens:
Eikerlandstraat 100
2870 Ruisbroek (Antw.)
0476/80.56.60
Benodigdheden:
*touwhalster + lang leidtouw
*stick
*zadel + hoofdstel
Wij voorzien voldoende materiaal dat je eventueel kan lenen van ons die dag. Je hoeft dit dus niet
speciaal te gaan kopen. (graag wel even vooraf melden)

