
JAAROPLEIDING
Informatiebrochure



INHOUDSTABEL

1. WAAROM EEN (JAAR)OPLEIDING?

2. INHOUD

Hoe worden de lessen gegeven, data, prijs, locatie en

overnachtingen paarden.

3. PRAKTISCHE DETAILS

Wat komt er aan bod? Hoe geef ik het liefste les? Aangepast

aan elk team in de groep. 

De 'why' van een (jaar)opleiding is voor mij het aller

belangrijkste. 

4. REVIEUWS 

Lees over enkele ervaringen van de jaaropleiding. 



Met een jaaropleiding wil ik je in één jaar tijd informatie meegeven waar je in

privélessen heel wat jaren over doet. 

Het klinkt misschien gek of cliché. Het is echter zo. Door de combinatie van

theorie, praktijk en je mede cursisten krijg je veel sneller inzicht in de

ingewikkelde puzzel dat werken met je paard kan zijn. 

Ik kan je geen vaste handleiding geven. Ik kan geen vast traject uitschrijven dat

je stap per stap kan volgen om zo een mentaal en fysiek stabiel paard te krijgen.

Elk paard is nu eenmaal anders. 

Ze verschillen van karakter, ras en verleden. Daarnaast verschillen ze ook nog

eens van moment tot moment. 

WAAROM?



Met een opleiding wil ik jullie onafhankelijk maken van de privélessen. Je krijgt

voldoende kennis mee om nog jaren verder te trainen. Je bent je bewust waar je

naartoe werkt met je paard en je weet hoe je toekomstige uitdagingen kan

oplossen. 

Ik weet het, het is een grote investering. Wat ik ook weet is dat jullie nu ook al

heel veel in jullie paard investeren. Dat jullie paarden vrienden voor het leven

zijn en dat je er nu reeds heel veel tijd mee doorbrengt. Weet dat deze boost van

jullie vriendschap elk moment van samenzijn nog gaat versterken. Doelen

worden groter, meer en sterker. Die vriendschap en partnerschap waarvoor je

hem aankocht. Die droom, daar wil ik jullie mee naartoe nemen.

 

WAAROM?

Waarom zou je enkel het paard aankopen 
en niet de kennis?



Naast deze ‘romantische’ alinea. Is de opleiding voornamelijk erg praktisch

'Hands on'. Ik geef veel informatie mee. Zoveel dat ze enkele jaren geleden

vroegen om een ‘light’ versie te lanceren. Heb je er op het einde van het jaar niet

zoveel uitgehaald als ik beweerde? Dan geef ik je investering terug. 

Naast jullie te overgieten met bakken informatie is mijn tweede peiler de sfeer in

de groepen. Ik geef deze grote hoeveelheid informatie graag in een ontspannen

en goedlachse sfeer. De groepen zijn maximum vijf personen. Je leert het

meeste als je ook leert van elkaar. Ik wil dat iedereen zijn plek in de groep heeft.

Ik wil metersdiep de theorie induiken en tegelijkertijd kunnen huilen van het

lachen tijdens een praktijksessie. Heb je het liever sec en droog? Dan zijn wij

misschien niet de beste match.  

WAAROM?

H U M O R  A C T I V A T E S  T H E

B R A I N ' S  D O P A M I N E

R E W A R D  S Y S T E M ,

S T I M U L A T I N G  G O A L -

O R I E N T E D  M O T I V A T I O N

A N D  L O N G - T E R M

M E M O R Y

Sarah Henderson



De volledige inhoud van de cursus

neerschrijven zou van deze brochure

een boek maken. Ik probeer jullie alvast

een insteek mee te geven. 

Ik heb geen vaste onderwerpen per dag.

Deze evolueren afhankelijk van de duo’s

die in de groep zitten. Hierdoor kan ik je

nog niet meegeven wat we elke dag

exact gaan doen. Ik kan je dit wel in

grote lijnen vertellen. 

INHOUD

R+ EN R-
Ik neem jullie mee in de wereld van

negative en positive reinforcement. We

bespreken wat de verschillen hiertussen

zijn en hoe deze technieken werken.

Beide zijn grote onderwerpen waar ik

dagen over kan praten. Beide hebben

veel vaktermen en kunnen enkel correct

toegepast worden met de nodige

theoretische kennis. Ik wil jullie hier

inzicht in geven en keuze in wat het

beste past in jullie team. 

R- is zoveel meer als het toepassen en

wegnemen van druk. 

R+ is zoveel meer als het geven van een

snoepje. 



In de praktijk combineer ik positive met negative reinforcement. Afhankelijk van

voorkeur van paard en mens. Nu blijft bij mij de ‘fun factor’ voor het paard

voorop staan. Net voor die reden spreek ik vaker over spelen met je paard dan

trainen. Loopt je oefening vast en moet je de druk verhogen om resultaat te

bereiken? Ik geloof dat er altijd een leukere oplossing is. Vaak zijn we een kleine

isolatie vergeten. We doen een extra tussenstap om ‘drillen’ te voorkomen. Ik

geloof niet in continue correcties. Er is altijd een andere weg. Soms moet ik daar

nog even creatief over nadenken. 

Voorbeeldje? Zoals bij paard de travers aanleren, een oefening belangrijk voor

zijn fysieke ontwikkeling. Hierbij vallek paarden vaak terug in hun voorhand. Je

kan hiervoor je paard meermaals achteruit plaatsen (corrigeren) om hem te leren

niet in je hand te duwen. Of je kan van ‘het gewicht naar achteren plaatsen’ zijn

favoriete oefening maken (met positive reinforcement erbij). En op het moment

dat hij ‘duwt’ deze oefening aanbieden zodat jullie samen tot het resultaat

komen zonder zwoegen. 

'FUN FACTOR'



THEMA'S

Dit komt van een uitspraak in de positive reinforcement: het zogenaamde

‘errorless learning’.  Waarbij je niet je paard verschillende fouten laat maken om 

 zo het juiste antwoord te vinden, In plaats hiervan leg je zo duidelijk en

eenvoudig mogelijk het antwoord aan zijn voeten. 

Dit vergelijken ze wel eens met ‘computer rage’. Het gebruiken van de computer

leren de meeste mensen door ‘trail and error’. Blijven proberen tot het gene dat

je wil bereiken lukt. Enkel wordt je hierdoor vaak gefrustreerd. Als de emotie te

hoog is, dan heb je zo hard en veel op verschillende knoppen geduwd dat je je

niet meer herinnerd hoe het uiteindelijk gelukt is, de volgende keer moet je weer

al deze stappen opnieuw door. 

Fysiek versterkend grondwerk 

Mentaal versterkend grondwerk (met en zonder touw)

Rijden in vrijheid 

Rijden in balans 

Husbandry (alles wat te maken heeft met de zorg voor je paard:

smid, dierenarts …)

Als ik thema’s moet geven aan de onderwerpen zijn het de volgende: 



De kennis van horsemanship,

klassieke rijkunst en positive

reinforcement is enorm. Doordat we

in kleine groepen werken kan ik jullie

je eigen pad hierin leren zoeken. Ik

wil dat iedereen een weg bewandeld

waar zowel paard als eigenaar zich

goed bij voelen. Bij mij ben je nooit

verplicht iets uit te voeren. Indien

nodig durf ik je wel vragen iets niet

meer uit te voeren. Hoewel dat

zelden voorkomt aangezien jullie

vaak heel bewust kiezen voor deze

manier van werken. 

Naast de theorie en de praktijk van

de paarden zelf neem ik ook steeds

vaker en vaker het onderwerp

mindset mee. Paarden zijn nu

eenmaal van die spiegels die voor je

staan. Jouw mindset heeft de

grootste invloed in de evolutie die je

op zulk jaar doormaakt. 

ACHTERGRONDKENNIS

MINDSET



We beginnen met een startweek van zeven dagen.

Waarom zo lang? De start is het lastigste, we moeten een

heleboel termen leren kennen en onze weg daarin zoeken.

De eerste vijf dagen krijg je heel veel nieuwe kennis te

verwerken. De twee dagen daarna maak ik jullie klaar om

hier de komende twee maanden mee alleen aan de slag

te kunnen. Ik leer jullie onafhankelijk van mij denken. 

Dit jaar doen we een lesweekend om de twee maanden in

plaats van een lesdag elke maand. Enerzijds omdat de

maand vaak veel te snel om is om alles te trainen.

Anderszijds om jullie transport te besparen. 

In de tussentijd kan je in de groep op privé zoveel video’s

en vragen sturen als je wil. Ik heb hier mijn vaste

momenten voor in de agenda staan. Dankzij de startweek

kan ik jullie online heel goed bijsturen. 

Startweek

Praktische details

Lesweekend om de 2 maanden



In de winter hebben we drie theorie dagen. Zo hoeven de

paarden niet over de baan en kan ik jullie alle nodige

achtergrond kennis meegeven. Deze theoriedagen

worden op voorhand vaak het minst gewaardeerd. Terwijl

ik altijd zie dat dit net hét kantelpunt is in jullie kennis en

zelfstandigheid. Na deze dagen merk ik dat ik vaak jullie

kan bijsturen met enkele woorden en termen. Voor mij

altijd een magisch moment. 

Op het einde van het jaar doen we nog een week van vijf

dagen. Hier kunnen we de puntjes op de i zetten. In de

verschillende thema’s kunnen jullie nog een niveau of

meerdere omhoog. Deze week is bijna volledig praktijk. In

deze week spendeer je vijf dagen met vijf mensen die je

intussen goed kent. Je leert verder van elkaar, je geniet, je

groeit. 

Winter theorie

Praktische details

Eindweek



Je paard kan hier in paddocks of stallen overnachten.

Onverpakt hooi hoeveel je maar wil is in de prijs

inbegrepen. Ook je lunch. 

Ik heb hier geen officële overnachtingsplek voor mensen.

Soms doen ze dit wel in de blokhut of tentjes, wat zeker

mag. Enkel moet je dan voor jezelf zien te zorgen, want

hostess zijn is niet mijn specialiteit. Hier hoef je niets voor

bij te betalen. 

Je kan ook overnachten in (air)B&B's in de buurt. 

Mijn locatie is gelegen in Brasschaat. De paarden worden

omringd door mijn kudde. Waardoor 99% van alle paarden

direct op zijn of haar gemak is als ze hier arriveren. Heb je

interesse in de jaaropleiding maar wil je liefst eerst even

komen piepen waar je paard zal staan? Voel je zeker en

vast welkom. 

Overnachting paarden

Praktische details



Startweek: 21 tot en met 27 augustus 2023

Lesweekend: 14 en 15 oktober 2023

Theoriedag: 2 december 2023

Theoriedag: 6 januari 2024

Theoriedag: 3 februari 2024

Lesweekend: 6 april en 7 april 2024

Lesweekend: 1 en 2 juni 2024

 

Eindweek: 10 tot en met 14 juli 2024

Datums

Praktische details

Vanaf dit jaar gaan we voor een

formule waarbij je om de twee

maanden een weekend samenkomt,

zodat iedereen iets meer tijd krijgt

om te trainen en de paarden minder

op transport hoeven. 



€3000

Prijs

Praktische details

Brasschaat Antwerpen

Locatie



0479275280

info@lightandsupple.be

Contact

Praktische details

Heb je nog een vraag over de opleiding? Contacteer me zeker en vast. Weten of

dit een plekje voor jou (en je paard) is. Is voor mij erg belangrijk. Ik beantwoord

met plezier al jullie vragen. 

Groetjes, 

Laura



Ervaringen jaaropleidingen

Een must. Ik moest zelf nog heel veel leren. Met

een jaaropleiding leer je meer dan gewoon lessen

te nemen.

Wat was voor jou de jaaropleiding?

een perfecte eerste stap om verder te geraken met

al mijn doelen.

Heel leerrijk en enorm sfeervol

Een opleiding die als een hobby voelt!

Een opleiding die als een hobby voelt!



Ja! Met deze jaaropleiding krijg je heel veel info en tools om grote stappen

vooruit te zetten. In losse lessen zou dit veel langer duren, terwijl de

jaaropleiding je echt met een sprong vooruit laat gaan. Daarnaast is de sfeer

echt fantastisch, je hebt een team achter je erdoor sleurt wanneer je het niet

ziet zitten, maar ook juicht wanneer het goed gaat.

Ervaringen jaaropleidingen

Zeer zeker! De jaaropleiding is voor mensen dat veel kennis willen opdoen en

hun paard beter willen leren begrijpen. Bonus is dat je met meerdere

kandidaten bent en dus ook veel kan leren van elkaar. Omdat iedereen

dezelfde interesse heeft creëer je snel een band met elkaar.

Zou je de jaaropleiding aanraden aan

anderen? Zo ja? Hoe zou je dit verwoorden?

Je moet de jaaropleiding zeker volgen als je wil leren samenwerken met je

paard en je wilt omringen met positieve, gelijkgestemde paardenmensen

Bij Light and Supple Horses krijg je een leuke opleiding die je, al naargelang je

niveau, zo intensief maakt als je zelf wilt, verpakt in een sfeervol doosje waarin

iedereen zichzelf mag zijn.


