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1. Je bent gemotiveerd, wat vermoeidheid, wind of (lichte)regen is voor
jou geen reden om niet je paard te trainen.
2. Je wilt op regelmatige basis trainen om zo echte resultaten te boeken.
3. Je bent zelfkritisch. Je realiseert je dat zowel ‘de fout’ en het antwoord
daarop bij jou ligt. En werken aan jezelf zie je daarbij als een toffe uitdaging.
4. Je blijft jezelf ontwikkelen en staat open om buiten je comfortzone te gaan.
5. Je gaat voor de lange termijn en niet voor een quick fix.
6. Je wilt correct leren trainen om zo je paard fysiek en mentaal in balans brengen.
7. Je wilt een allround trainer worden zodat je je paard zowel belast als onbelast
kunt gymnastiseren en het werk afwisselend en leuk kan houden voor je paard.
8. Je staat open voor advies en veranderingen in het totale management van je
paard. Van aanpassingen in het voer tot een eventuele behandeling door een
dierenarts.
9. Je wilt aan de hand leren werken en longeren (enkele lijn en ook dubbele lijn)
vanuit de principes van de klassieke dressuur. Waarbij gewerkt wordt met een
kaptoom (bit) en de hoofd-halshouding begeleid wordt (gekaderd) middels licht
bijzetten.
10. Betalen van je les doe je uiterlijk binnen 24 uur middels een tikkie of contant. Een
leskaart (6 lessen) betaal je vooraf en je maakt deze op binnen 15 weken. En
afzeggen doe je uiterlijk 24 uur van te voren.
11. En ten slotte. Je bent iemand die kan genieten van de kleine dingen in het leven.
Je durft te dromen over grote dingen, werkt hard en viert elke stap die je zet.
Zonder daarbij de liefde voor het paard en het plezier uit het oog te verliezen.
Herken je jezelf hierin? Tof! Dan hoor ik graag van je!
Ansjel van Brakel - HORSE ABC

Op al mijn diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Middels deelname
ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Meer informatie: www.horseabc.nl.

