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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ZADELMAK MAKEN VAN PAARDEN
OMSCHRIJVING

Introductie
Zadelmak maken van jonge paarden, een kunst op zich. Hoe kan je op een verantwoorde manier een paard leren om een zadel te aanvaarden, om een ruiter te
accepteren, om bereden te worden? Als je een paard kan voorbereiden op het bereden worden, zodat het paard stap voor stap begrijpt wat er gebeurt, kan het voor
de ruiter ook veiliger verlopen om een eerste rijervaring op te doen met je paard.

Omschrijving
In deze cursus doen we samen de voorbereiding tot het zadelmak maken van het paard via een aantal grondwerkoefenigen die de basis vormen voordat je een eerste
keer in het zadel gaat zitten. Hiermee werken we aan de vetrouwensband tussen jij en je paard en werken we op een respectvolle manier met het paard.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die bezig is met het zadelmak maken van paarden, trainen van jonge paarden.

Voorkennis
Voor deze cursus is veel ervaring met paarden noodzakelijk.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
De voorbereiding tot het zadelmak maken van het jonge paard.
Na het volgen van deze opleiding, kan men beslissen of men zelf op het paard gaat, of dit door iemand anders zal gebeuren. Door deze voorbereiding te geven aan uw
paard, zal het voor uw paard vlotter en minder traumatisch verlopen. Het doel van deze voorbereiding is om een paard zadelmak te kunnen maken terwijl het paard
zo weinig mogelijk (niet) bokt en de ruiter zo goed mogelijk kan accepteren als niet bedreigend.

PROGRAMMA
Theorie:
Psychologie van het jonge paard
Leerervaringen van het jonge paard
Lichaamstaal van het jonge paard
Hoe beïnvloedt ons gedrag het gedrag van het paard
Basis grondwerkoefening: welke en waarom?
Wat moet een paard kunnen voor we een eerste keer opstappen?
Materiaal, wat hebben we nodig om het paard zadelmak te maken?
Praktijk:
Lichaamstaal paard
Lichaamstaal mens die het paard beïnvloedt
Het jonge paard laten kennismaken met kopstuk, zadel, ...
Grondwerkoefeningen
Deelstappen tot het zadelmak maken
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