Een gedegen opleiding tot een kundige trainer van je paard.

Informatie brochure

Door Kenneth Vansweevelt – gelicentieerd Bent Branderup trainer
Gebaseerd op de principes van de academische rijkunst.

VOORWOORD
Met veel trots stel ik jullie graag mijn opleidingstraject ‘The academic journey’ voor. De
wereldwijde vraag van klanten naar onderbouwing, structuur en verdieping heeft dit concept
doen ontstaan. De opleiding is een aanrader voor iedere paardeneigenaar, ongeacht: het
niveau, discipline, type paard of doeleind. Het biedt je een gedegen basis om paarden te
begrijpen, veiligheid te creëren, communicatie op te bouwen, verbinding met je paard te
krijgen, mentale en fysieke balans te ontwikkelen. De opleiding is opgesplitst in verschillende
modules om de benodigde stappen voor jouw helder en overzichtelijk te maken.
In deze brochure maakt u kennis met het aanbod van opleidingen.

“Een opleiding die aangeraden is voor iedere paardeneigenaar.”

Het pad dat je gaat afleggen tijdens de opleiding volgt de filosofie van de academische rijkunst.
Het paard heeft geen functie meer in onze maatschappij. Hij/zij behoord tot onze familie,
daarom staat het welzijn van het paard steeds centraal binnen deze cursus.

INHOUDSTABEL
Ontplooi jezelf tot de beste trainer van je paard
1. Wie ben ik?
2. The academic journey
3. Waarom deze opleiding?
4. De vijf trajecten
5. Het traject tot instructeur
6. Praktische details

KENNETH VANSWEEVELT
Ik ben Kenneth Vansweevelt een gepassioneerd
paardenmens opgegroeid tussen paarden.
Intuïtief heb ik leren verbinding maken met
paarden. Gelukkig zonder veel invloeden en
opleidingen van de onkundige hedendaagse
paardenwereld. Mijn natuurlijke communicatie
met paarden is daarom ook net mijn kracht. Om
mijn kennis en kunde te ontwikkelen heb ik de
wereld doorkruist samen met mijn paarden om
rechtstreeks bij de bron van gerenommeerde
instructeurs, zoals Bent Branderup, scholing te
volgen. Ondertussen ben ik zelf ook een gekend
paardentrainer en instructeur wereldwijd.

“Mijn paarden hebben mij gegidst tot waar ik nu sta en waar ik nog heen ga.”

De aanwezigheid van een grote hoeveelheid geduld, begrip, vertrouwen, kennis, kunde en oog
voor detail zijn belangrijke capaciteiten waarover hij als instructeur voor mens en paard
beschikt. In zijn lesgeef methodiek daagt hij zijn studenten uit na te denken over hun
benadering van hun trainingen. Hij stelt zijn leerlingen vragen over de trainingsdoelen en de
hoe, wat en waarom. Je zal een duidelijke visie ontwikkelen. Kenneth legt zijn benadering stap
per stap uit in theorie en praktijk met oog voor detail in een holistische benadering, zoals de
psychologie en biomechanica van het paard. Zijn eerste doel is het wegnemen van alle
overbodige communicatie. Het behoudt de natuurlijke gevoeligheid en beweging van het
paard. Zijn tweede doel is het ontwikkelen van de communicatie tot het hoogste niveau.
Tijdens het hele process zal Kenneth de geest van ruiter en paard met grote zorg helpen te
ontpoppen.
De filosofie van Kenneth is gebaseerd en volgens de principes van de Acedemische Rijkunst en
hij is één van de erkende gelicensieerde Bent Branderup Trainers.

THE ACADEMIC JOURNEY
Heb jij altijd al gedroomd om op een harmonieuze wijze je paard fysiek en mentaal in balans
te trainen? Opgebouwd vanuit een verfijnde communicatie, waarbij het hele proces lijkt
vanzelfsprekend te gaan. Deze communicatie is ontwikkeld door jezelf te ontplooien tot de
beste trainer van je paard, verder dan je zou durven dromen. Samen met je paard zal je
ontwikkelen doorheen al de ‘moeilijke’ dressuurmatige oefeningen die zo ver weg lijken.

“Follow your dreams. They know the way”

The academic journey is de perfecte opleiding voor jou en je paard!
The academic journey is een opleidingstraject ontwikkeld voor de ambitieuze vrijetijdsruiter,
die zichzelf wilt ontwikkelen tot de beste trainer/trainster van zijn/haar paard met behulp van
de filosofie van de academische rijkunst. De opleiding zorgt voor een gedegen basis om een
juiste trainingsmethodiek op te bouwen, waarbij het welzijn van het paard centraal staat. De
principes van de academische rijkunst zullen je ondersteunen om je paard voor te bereiden
op zijn functie als rijpaard. Je zal de nodige kennis verwerven om je paard fysiek en mentaal
in balans te brengen.
Een paard is niet een geboren rijpaard. Vanuit zijn natuur loopt hij/zij met 80 procent van het
gewicht op de voorhand. De voorbenen van het paard hebben geen goed veermechanisme.
De achterbenen bieden een betere oplossing omdat deze gewrichten als een harmonica
werken. Spring maar een keer op en neer, de ene keer zonder je knieën te buigen en de andere
keer door je knieën te buigen. De landing maakt al snel duidelijk welke beenstand de voorkeur
krijgt om het gewicht van een ruiter te dragen. De nodige training om je paard fysiek in balans

te brengen is dus noodzakelijk om je paard zijn lichaam gezond te houden. Ongeacht de
discipline of doelen zou ieder paard over deze basis opleiding moeten beschikken om een fitte
geest in een gezond lichaam te houden.

“Voor ieder paard en ruiter ongeacht de discipline of doel, om een fitte geest in een gezond
lichaam te houden”
Je zal meer leren over:
-

Harmonie tussen jouw en je paard

-

Jezelf ontwikkelen tot een kundige trainer/trainster van je paard

-

De psychologie van een paard leren begrijpen

-

Nieuwe tools voor een succesvolle opleiding

-

Een paard in fysieke en mentale balans

-

De academische rijkunst

-

De communicatie verfijnen

-

Leren communiceren vanuit je eigen lichaamstaal

De opleiding zal je toolbox om paarden correct te trainen vergroten. De slaagkansen om je
doel te bereiken, vergroten als je meer tools/technieken beheerst. Je zal meerdere
trainingstechnieken leren begrijpen en toepassen. Tijdens de opleiding zal je in aanraking
komen met onderwerpen zoals: de psychologie van het paard, aanleren van communicatie,
onbalans leren herkennen en oplossen, leidwerk, grondwerk, longeren, ruiterhulpen, gebruik
van de zijgangen en rijden vanuit de zit.

“To practice equestrian art is to establish a conversation on a higher level
with the horse: a dialogue of courtesy and finesse”
Nuno Oliveira

Om al deze verschillende technieken aan te leren is ‘The academic journey’ opgesplitst in 5
modules die elkaar stapsgewijs onderbouwen. Startende vanaf de basis opgebouwd naar het
hoogste niveau. De opbouw geeft de mogelijkheid om ook te kunnen starten zonder
achtergrond informatie.

De modules worden onderbouwd met een theoretische voorbereiding. Deze theorie wordt
interactief gegeven met een bijhorend hand- en werkboek. Het zorgt voor een gedegen en
goed onderbouwde opleiding. De theoretische kennis kan je in de praktijk oefenen met je
medestudenten. Deze interactieve oefeningen geven je directe feedback over je lichaamstaal,
communicatie en de opgebouwde kennis. Nadien ga je de ontwikkelde tools en kennis onder
begeleiding toepassen met je paard.
“By three methods we may learn wisdom :
First, by imitation, which is the eastiest,
Second, by experience, which is the bitterest,
Third, by reflexion, which is the noblest.”

- Confusius

De opleiding schoolt je tot een academische ruiter, waarbij de dressuur gebruikt wordt
VOOR het paard.

Wat is een academische ruiter?
Een academische ruiter bekwaamt zich met zijn paard in de dressuur met niets anders
ten doel dan een prettige en zinvolle besteding van zijn vrije tijd. Hij/zij wil zich
toewijden om zijn vaardigheden te ontwikkelen en hun paard zoveel mogelijk tot
bloei te laten komen, met het oog op een duurzaam en gezond familielid. De
academische ruiter wil samensmelten met zijn paard, waardoor hij/zij niet
meer op het paard zit, maar in het paard, net zoals een Centaur.

Hij/zij wil zich verdiepen in:
-

Duurzaam paarden trainen

-

Stapsgewijze opbouw

-

Theoretische onderbouwing

-

Training van je oog

-

Inzichten in de psychologie van het paard

-

Inzichten in de biomechanica en een correcte beweging

-

Onafhankelijke trainer

-

Werken aan de grond

-

Rijden vanuit de zit

-

…
De opleiding is ook de geschikte voorbereiding om toe te werken naar de
testen binnen de academische rijkunst door Bent Branderup, zoals de
grondwerk en longeer test en de gereden Squire test. Meer informatie
over de testen kan je terug vinden op de website van de knighthood.
https://knighthoodoftheacademicartofriding.eu/

De werking van het logo

Het leren trainen van paarden is een complexe zoektocht. Om te ontwikkelen tot een goede
trainer zal je verschillende puzzelstukken bij elkaar moeten leggen. De opleiding is opgedeeld
in meerdere modules die je kan terugvinden in de puzzelstukken van het logo. Elke module
bevat een onderdeel die je moet beheersen om tot het volledige pakket te geraken. Als je elk
puzzelstuk apart beheerst en je voldoende inzichten hebt verworven zullen alle puzzelstukken
in elkaar vallen.
Tijdens ‘The academic journey’ ga je de individuele puzzelstukken verzamelen. Het geeft je
een concreet idee waar je staat binnen je eigen ontwikkeling. Als je alle puzzelstukken hebt
verzameld beschik je over de nodige tools om je paard op een correct onderbouwde wijze op
te leiden.

De evaluatie
Op het einde van iedere module zal een evaluatie moment ontstaan. De evaluatie is gericht
om je ontwikkelde kennis en kunde te kunnen toetsen. Het geeft je de mogelijkheid om
jezelf een helder beeld te scheppen binnen je eigen evolutie.

De kleur van je behaalde puzzelstuk zal je een indicatie geven van de beheersing van de
module. Het is mogelijk om de evaluatie ook later af te leggen of te vernieuwen.

WAAROM DEZE OPLEIDING?
Het is een unieke onderbouwde cursus om jezelf te verdiepen in het correct trainen van
paarden. De opleiding is voor iedere paardeneigenaar of -liefhebber een ‘must have done’ of
beter gezegd een ‘must have learned’. De bosruiter, de recreant, de competitieruiter,
ambitieuze vrijetijdsruiter en de gepassioneerde academische trainers hebben deze basis
nodig om zijn paard te begrijpen, veilige communicatie te ontwikkelen en zijn paard mentaal
en fysiek in balans te brengen. Het doel is om ieder paard gezond en duurzaam te kunnen
trainen, ook het wandelpaard moet zijn ruiter in een goede balans leren dragen.
Je krijgt alle tools om een succesvol leerweg af te leggen door het volledige leerpakket. De
cursus is een volledig pakket om jezelf de mogelijkheid te geven een succesvolle leerweg af te
leggen. Sterk theoretisch en praktisch onderbouwd met een overvloed aan essentiële
informatie. De informatie gaat je een ongekende boost geven aan nieuwe inzichten voor de
komende jaren. Je zal ontwikkelen tot een onafhankelijke student, die zelfstandig aan de slag
kan gaan.

De opleiding volgt de trainingsfilosofie van de academische rijkunst en is uniek in zijn soort.
Het is één van de weinige opleidingen die de pure filosofie volgen, gegeven door een erkend
gelicensieerd Bent Branderup Trainer. Voor de gedreven personen is het ook een ideale
onderbouwing voor het toewerken naar de testen binnen de ridderorde van de academische
rijkunst.

DE VIJF TRAJECTEN
Het opleidingstraject is opgebouwd uit 5 modules. Module 1,2,4 en 5 zijn noodzakelijk om een
gedegen basis te ontwikkelen. De 3de module is een verfijningsjaar. Deze verfijning is
aangeraden voor de gedreven personen die nog dieper willen ingaan op de materie. Het is ook
de ideale voorbereiding op één van de testen binnen de ridderorde.

Module 1
De eerste module is gericht op het opbouwen van een goede relatie met
je paard. Om een goede trainer van je paard te worden is
reflectie noodzakelijk. De vraag: “Wie ben ik in de ogen van
mijn paard?”, zal je ondersteunen doorheen het proces. Om
hulpen aan te leren moet je je paard voorbereiden om te
leren leren. Enkel een paard dat een open geest heeft zal
bereid zijn om een verbinding aan te gaan. Met de nodige
inzichten in de psychologie van het paard, werk in vrijheid,
leid- en volgwerk zal je vanuit de paardentaal een
gemeenschappelijk communicatie ontwikkelen
die rust, ontspanning en veiligheid brengt voor
zowel het paard als de trainer/trainster.

“Leer je paard begrijpen, bouw aan een harmonieuze relatie en ontwikkel een
gemeenschappelijke taal.”
Vanuit de ontwikkelde connectie tussen mens en paard gaan we op het einde van de module
de start maken in de ontwikkeling van de fysieke balans van het paard. Je zal meer leren over
de basis biomechanica van het paard. In de praktijk zal je van start gaan met het onderwerp
van stelling en buiging in de grondwerkpositie voor het paard.

Wat is de inhoud:
-

Psychologie van het paard

-

Natuurlijk paardentaal

-

Werk in vrijheid

-

Volg- en leidwerk

-

Leren leren

-

Connectie tussen mens en paard

-

Veilige communicatie en basis afspraken

-

Basis inzichten biomechanica

-

Start ontwikkeling van paardentaal naar ruiterhulpen

-

Start academisch grondwerk in de grondwerkpositie voor het paard

-

Basis longeren: communicatie en verticale balans

Module 2: Academisch grondwerk 2
De tweede module gaat focussen op de ontwikkeling van de fysieke balans
van het paard. Je gaat meer leren over de correcte
biomechanische beweging van een gezond rijpaard. Nadien
ga je je eigen paard onder de loep nemen en zijn scheefheden
leren

herkennen.

Met

behulp

van

gymnastiserende

oefeningen ga je aan de slag gaan je paard recht te richten
vanuit het werk aan de grond. De academische ladder met
rechtrichtende oefeningen zullen de rode draad zijn
doorheen het ontwikkelingsproces. De zijgangen
schouderbinnenwaarts en travers zullen in deze
module aan bod komen. Afhankelijk van het
leerproces kan het zijn dat je ook al in aanraking komt met
het appuyement.
De zijgangen worden aangeleerd vanuit de academische grondwerkpositie voor het paard. In
het longeren zal je werken aan de basis balans op grotere afstand. De focus wordt gelegd op
de verticale balans, de basis stelling en buiging met de benodigde communicatie. De gedreven
trainers kunnen indien mogelijk ook al hun introductie maken naar het geavanceerd longeren
door ook hierin hun zijgangen gaan toe te voegen.

“Herken scheefheden, leer gymnastiserende oefeningen gebruiken en ontwikkel een recht
gericht paard.”

Wat is de inhoud:
-

Bewegingsleer van het (rij)paard

-

Scheefheden van het paard

-

Gymnastiserende oefeningen

-

Academische ladder met rechtrichtende oefeningen

-

Uitbreiding stelling en buiging

-

Werken op de cirkel en rechte lijnen

-

Theoretisch begrip van de schouderbinnenwaarts en travers

-

Schouderbinnenwaarts in de grondwerk positie

-

Travers in de grondwerk positie

-

Longeren met verticale balans

-

Longeren met stelling en buiging

-

Het paard voorbereiden op het opstapblok

Module 3: Verdieping verzameling
De derde module is een extra verdieping voor de gedreven trainers.
De focus ligt op de uitbreiding van de zijgangen, zoals het
appuyement, pirouette en renvers. Als de controle over de
vormgeving van de wervelkolom en de richtingen van de
achterbenen van het paard compleet is, ga je jezelf meer
verdiepen in het thema verzameling. Je zal meer leren over
de achterhand van het paard en alle gewrichten die zich
daar

bevinden.

Met

de

nodige

theoretische

ondersteuning ga je meer inzichten verwerven in
de functie van ieder gewricht in de achterbenen.
De inzichten gaan je heldere tools kunnen geven
om in de praktijk ieder onderdeel individueel te leren
aanspreken. De oefeningen zoals schoolhalt, schoolstap en schooldraf zullen een onderdeel
hiervan uitmaken.
Het longeren zal in dit jaar veel aandacht krijgen om zich te ontwikkelen van basis longeren in
balans naar geavanceerd longeren. Dit houdt in dat je in het longeren ook communicatie zal
verwerven met de achterbenen van je paard. De schouderbinnenwaarts en travers zullen nu
ook vanop een afstand in het longeren gevraagd kunnen worden. Het geeft je paard de
mogelijkheid om deze moeilijkere oefening nu ook met minder ondersteuning te kunnen
uitvoeren.

“Als het paard zijn lichaam aan beide zijden gelijkmatig gegymnastiseerd is krijg je
toegang tot de achterbenen om ze te belasten.”

Op het einde van deze module beschik je over de benodigde kennis om de grond- en
longeerwerk test af te kunnen leggen. Voor de gedreven trainer die interesse heeft in het
afleggen van deze test kunnen we nadien samen een concreet plan opstellen.
Wat is de inhoud:
-

Uitbreiding academische ladder met rechtrichtende oefeningen

-

Appuyement

-

Pirouette

-

Renvers

-

Verzameling

-

Inzichten gewrichten van de achterbenen van het paard

-

Tools om de gewrichten van de achterbenen aan te spreken

-

Oefeningen tot verzameling zoals: schoolhalt, schoolstap, schooldraf

-

Uitbreiding longeren: geavanceerd longeren

-

Longeren met schouderbinnenwaarts en travers

-

Longeren op meerdere posities, zoals lange lijnen

Module 4: De academische zit 1
De voorgaande modules hebben je paard klaargestoomd tot rijpaard. In de
vierde module wordt de focus gelegd op het rijden. De eerste
stap is om de ruiter te gymnastiseren en te balanceren. Met
de nodige oefeningen ga je een betere houding en zit
ontwikkelen. Een gebalanceerde ruiter is noodzakelijk om een
onafhankelijke zit te creëren. Deze zit zal er voor zorgen dat je
stabieler op je paard zit en bovendien ook dat je vanuit de zit
kan gaan communiceren, zonder het paard in zijn balans te
verstoren. Problemen zoals het verliezen van je stijgbeugels,
bewegende onderbenen, stuiteren op je paard,
stoeltjes zit en onstabiele handen zullen opgelost
worden.

“Ontwikkel een onafhankelijke zit door balans oefeningen.”
Als alle ruis van een slecht gebalanceerde ruiter is weggehaald, zal je versteld staan van je
nieuwe zit en houding. Je zal gelijken op die mooie elegante ruiter met een rechte rug en lange
benen. Vanuit deze basis kunnen we focussen op het gebruik van de zit van de ruiter. De zit
bestaat uit twee delen: de fysieke zit en de statische zit. In deze module focussen we eerst op
de fysieke zit.
De fysieke zit is het onderlichaam van de ruiter, waarmee je in direct contact komt met de rug
van het paard. Je gaat leren de juiste beweging van de rug te volgen en elk individueel been
van het paard te voelen. De bewegingen van je zit zal je leren analyseren. Het kan je

ondersteunen om de werkpunten van je paard te ontdekken. De derde stap is om vanuit de
fysieke zit te leren communiceren. Tijdens de module zullen we toewerken tot de stelling en
buiging, figuren zoals de cirkel, rechte lijn, diagonaal, slangenvolte en plaatsen van de
schouders.
Wat is de inhoud:
-

Gymnastiek oefening ruiter

-

Balans oefeningen ruiter

-

Onafhankelijke zit

-

Fysieke zit

-

Analyseren van de zit

-

Beenzettingen timen

-

Ribrotatie

-

Invloed biomechanica

-

Verschillende tools aan het hoofd

-

Teugelvoering (2-2 en 3-1)

-

Teugelhulpen

-

Figuren: cirkel, rechte lijnen, diagonaal, slangenvolte

-

Stelling en buiging

-

Primaire ruiterhulpen

-

Secundaire ruiterhulpen

Module 5: De academische zit 2
De 5de module gaat verder in op de verfijning van de academische zit. In
deze module ga je leren werken met de onzichtbare hulpen.
Waarbij de beweging van de ruiter die van het paard wordt
en de beweging van het paard die van de ruiter wordt. De
tweede zithulp, namelijk de statische zit of ook wel je
zwaartepunt genoemd gaat je in dit proces helpen. Je eigen
zwaartepunt gaat invloed geven op het paard. Op het
moment dat je zwaartepunt van plaats veranderd zal het
paard daar een directe reactie op moeten geven.
Tijdens het aanleerproces is het doel om het
zwaartepunt van de ruiter en het paard samen te
brengen.

Het

zwaartepunt

zit

voornamelijk

verborgen in het bovenlichaam van de ruiter.
Tijdens de gehele opleiding tot een duurzaam en gezond rijpaard leren we het paard onder
het zwaartepunt van de ruiter te stappen. De verplaatsing van je schouder, navel, onderrug of
bovenrug vraagt het paard zijn lichaam anders te gebruiken. Bijvoorbeeld als je je
binnenschouder naar de staart van je paard toedraait vraag je meer belasting op het
binnenachterbeen van je paard. Als het paard deze zithulp niet volgt kan je secundaire hulpen
toevoegen zoals een hand of beenhulp om het paard de hulp uit te leggen.

”Leer het paard zijn achterbenen voorwaarts naar
het zwaartepunt van de ruiter te brengen. Verander
het zwaartpunt in je lichaam en een zijgang is
gecreëerd.”

De statische zit geeft de toegang tot het vragen van gymnastiserende oefeningen zoals een
schouderbinnenwaarts en travers. Deze oefeningen zal je leren uitvoeren op zowel de cirkel
als de rechte lijn. Voor de gedreven ruiters is het mogelijk dat je al het begin zal leren maken
tot het appuyement.
Deze module zorgt al voor een goede voorbereiding op de eventuele gereden Squire test
binnen de ridderorde. Voor zij die hierin interesse hebben kunnen nadien een extra intensieve
begeleiding krijgen om de laatst missende linken toe te voegen.
Wat is de inhoud:
-

De statische zit/zwaartepunt

-

Ruiter plaatst zijn zwaartepunt boven het paard

-

Paard leert zwaartepunt te volgen van de ruiter

-

Schouderbinnenwaarts gereden (cirkel en rechte lijn)

-

Travers gereden (cirkel en rechte lijn)

-

Secundaire hulpen zoals hand en been

INSTRUCTEURSOPLEIDING
De instructeursopleiding bij Kenneth Vansweevelt is ontwikkeld om trainers van hun paard
te ondersteunen om te scholen tot instructeur: in spé, startend of al reeds gestart. Het
traject is onderbouwd door 3 belangrijke pilaren.
-

Trainen van verschillende type paarden

-

Leren lesgeven

-

Bedrijfsmatige ondersteuning

De echte kennis en kunde over het trainen van paarden zit voornamelijk verworven in het
opleidingstraject ‘The academic journey’. In de opleiding tot instructeur gaan we extra
verdiepen in de materie om het in meerdere situaties te kunnen overbrengen naar een
paard of leerling.

Wie kan dan deelnemen aan de instructeursopleiding?
Iedereen kan technisch gezien deelnemen aan deze opleiding. Je moet minimaal over twee
opleidingsonderdelen van deze cursus beschikken. Als je al over de voorkennis beschikt is
het ook mogelijk om te werken met een ingangsexamen om de kennis gelijk te stellen. Als
(toekomstig) instructeur moet je ook enorm gedreven zijn om jezelf te willen verdiepen. Uit
een intake gesprek zal Kenneth de motivatie factor bepalen en de geschiktheid voor deze
opleiding.
Ook kunnen trainers of instructeurs met al een reeds voorafgaande opleiding of ervaring
deelnemen aan dit traject.

Wat biedt deze opleiding?
-

Een inspirerende groep collega’s

-

Trainen van verschillende type paarden

-

Leren lesegeven

-

Lesgeven van verschillende type klanten

-

Verdieping in het trainen van paarden

-

Stagedagen

-

Verslagen en samenvattingen

Wat is je investering?
1650,00 euro
Meer informatie over de instructeursopleiding kan je terug vinden in de brochure van de
instructeursopleiding.

PRAKTISCHE DETAILS
Datums module 1:
-

10-11 september 2022

-

19-20 november 2022

-

28-19 januari 2023

-

4-7 april 2023

-

17-18 juni 2023

Datums module 3:
-

7-8 mei 2022

-

9-10 juli 2022

-

1-2 oktober 2022

-

14-15 januari 2023

Datums module 5:
-

8-9 oktober 2022

-

17-18 december 2022

-

21-24 februari 2023

-

6-7 mei 2023

-

15-16 juli 2023

In de opleidingen is inclusief:
-

Verblijf van je paard (aankomst avond voordien tot avond opleiding)
Extra dag of paard is 15 euro

-

Theoriecursus

-

12 Opleidingsdagen

-

Tussentijdse opvolging

-

Huiswerk taken

-

Koffie en thee

-

Korting op evenementen

Het is mogelijk om zelf ook op Stal Mikkenhof te overnachten. Tijdens de jaaropleiding kan je
aan een goedkoper tarief verblijven van 10 euro per nacht als je je eigen beddengoed
voorziet.
Wat is uw investering?
2500,00 euro per module

Heb je vragen of wil je je graag aanmelden?

Stuur me dan een mail naar:
info@kenneth-vansweevelt.be
U kan me ook vrijblijvend contacteren via telefoon:
0(032)494 36 00 33

Hopelijk tot snel!

Kenneth Vansweevelt

