
BRIES  

A wind of change: verandering, verdieping en vernieuwing  

Balanced Horse Training – Long Term Cursus 

 

Introductie  

Eindelijk is het zover.. DE allereerste cursus van BRIES.  

DE cursus waar ik de afgelopen maanden aan gewerkt heb en een grote focus in 2018. 

Voor cursussen die praktisch en mentaal extra intensief zijn heb ik de naam BRIES bedacht.  

 

BRIES staat voor verandering, verdieping en vernieuwing. A wind of change!  

 

De eerste cursus van BRIES is Balanced Horse Training en bestaat uit 3 lange lesdagen en één 

avond verspreid over een periode van ongeveer 6 weken. 

 

Doel van de cursus 

Het doel van de cursus is om je de VISIE , FUNDAMENT en 

VAARDIGHEDEN mee te geven, in deze exacte volgorde, die je nodig 

hebt om de droom te bereiken die je hebt voor jou en je paard.  

Create your vision and keep chasing the stars!  

 

AVOND | Set up & Introductie | 22 mei  

LESDAG 1 | Safety & Communication | 26 mei  

LESDAG 2 | Confidence & Fun | 9 juni 

LESDAG 3 | Advanced Horsemanship | 30 juni 

 

 

 

 

 

 

Laten we verder gaan kijken naar de praktische inhoud van de cursus zodat je een concreter beeld 

krijgt.  



AVOND | SET UP & INTRODUCTIE  

Off to a good start! Deze avond gaan we met elkaar kennismaken, de cursus bespreken en we zullen 

een sessie hebben over de doelen (goals) die je hebt voor jezelf en je paard.  

 

 

DAG 1 | SAFETY & COMMUNICATION 

 

Deze dag gaan we kijken naar de kwaliteit van 
de communicatie tussen jou en je paard. 

 

 

Zonder een stevige fundering kun je niet 
bouwen dus dat is waar we van start gaan.  

 

 

Misschien komen we ergens eventuele 
scheuren en  gaten tegen die we vervolgens 
gaan repareren en opvullen. 

 

 

 

We beginnen op de grond. Pat zegt vaak ‘teach by tasking’ en dus door middel van verschillende 
oefeningen en uitdagingen (ieder op zijn eigen niveau) zullen we onze basis versterken zodat we de 
rest van de cursus kunnen werken aan meer geavanceerde dingen.  

Hetzelfde zullen we deze dag doen in het zadel.  

We beginnen met simulaties en zullen als groep de beginselen van het rijden doornemen waarna we 
in teams aan de gang gaan met verschillende oefeningen die ons gevoel en balans in het zadel zullen 
vergroten. 

Remember: slow and right beats fast and wrong. Daar gaat deze dag over! Slow and right so we can 
go fast and right next.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAG 2 | CONFIDENCE & FUN 

Werken in vrijheid.. wie droomt er niet van?  

Vandaag gaan we vol enthousiasme aan de slag met Liberty! 

We gaan meer leren over hoe je jezelf en je paard op kunt zetten voor succes door de juiste 

voorbereiding en hoe je vervolgens kunt gaan spelen met allerlei leuke uitdagingen zoals bijvoorbeeld 

een ‘group Liberty game’ 

Onder het zadel gaan we kijken naar 

verschillende patronen die jou en je 

paard helpen om te rijden met meer focus 

en doelgerichtheid.   

Elk patroon is op een unieke wijze 

samengesteld en heeft een eigen functie 

en als je ze op de juiste manier uitvoert 

verbeteren ze automatisch de relatie en 

communicatie tussen jou en je paard 

So, we are going to be a little bit lazy, 

have fun and let them do the work for us 

😊 

Ook zullen we aan de slag gaan met 

Carrot Stick riding wat onder andere kan 

leiden naar het rijden zonder halster of hoofstel.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAG 3 | ADVANCED 

HORSEMANSHIP 

 

Vandaag zullen we tijd 

besteden aan hoe je je paard 

fysiek beter en gezonder kunt 

laten bewegen.  

We beginnen op de grond, 

denk  bijvoorbeeld aan de 

correcte buiging op de cirkel of 

het werken aan de dubbele 

lange lijnen als verfijning van 

onze hulpen en voorbereiding 

op het Finesse rijden (rijden 

met contact). 

 

Voordat we gaan rijden zullen we aandacht besteden aan verschillende simulaties die ons gaan 

helpen in het zadel nu we met meer precisie gaan rijden.  

Daarna maken we de stap naar het zadel waar we verschillende oefeningen en patronen zullen gaan 

rijden met teugelcontact en feel.  

Now we are really starting some advanced stuff, yippie! 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Wat zijn de data en tijden van de cursus?  

AVOND | Set up & Introductie | 22 mei  

LESDAG 1 | Safety & Communication | 26 mei  

LESDAG 2 | Confidence & Fun | 9 juni 

LESDAG 3 | Advanced Horsemanship | 30 juni 

Elke lesdag begint om 9.00 en eindigt tussen 16.00 en 17.00.  De eerste avond begint om 19.30.  

 

Waar vindt de cursus plaats? 

De Woldberg Academie 

Onderduikersweg 2a 

8346 KP De Bult (Steenwijk) 

 

Hoeveel mensen kunnen er mee doen aan de cursus? 

De groep zal bestaan uit maximaal 6 cursisten.  

 

Wat zijn de kosten en wat houden deze in? 

EUR 435,00  voor drie volle lesdagen en een lesavond.  

Inclusief stalling en onbeperkt ruwvoer,  koffie, thee en een versnapering.   

 

Welk niveau moet ik zijn om aan de cursus mee te kunnen doen?  

De cursus is bedoeld voor mensen die veilig op en naast hun paard kunnen bewegen en een 
basisniveau van communicatie hebben. (Parelli level 2)  

Deze cursus is niet geschikt voor paarden met significante gedragsproblemen. 

 

 

 

Heb je een andere vraag? Laat het me 
weten en bel of mail gerust. 

annemarie@hetlagewoud.nl | 06-
57154323 

 

 

mailto:annemarie@hetlagewoud.nl

