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Herken jij dit ook:   

- Zie je dat het aan de ruiter ligt maar krijg je geen verbetering bij je leerling 

welke aanwijzing je ook geeft?  

- Weet je niet meer waar je moet beginnen om die extreem bewegende ruiter ‘stil’ te 

laten zitten?  

- Heb je alles al geprobeerd om je leerling soepeler te laten bewegen maar blijft het 

‘strak’? 

- Heb jij ook sommige aanwijzingen al ‘100’ keer gegeven maar geeft het weinig tot 

geen verbetering bij je leerling?  

- Wil jij de frustratie wegnemen bij je leerling die zo hard werkt maar het niet voor 

elkaar krijgt? Door aanwijzingen te geven die je leerling echt gaan helpen. 

- Wil jij praktische vakkennis over de bewegingsvoorkeuren van ruiters?  

Ik herken je struggels als instructeur en ik ga je helpen. Want ik liep hier ook tegenaan als 

instructeur. Met jou en je leerlingen in mijn achterhoofd is deze cursus ontwikkeld.  

Je krijgt van mij specifieke praktische vakkennis over  de verschillen in beweging, 

stabiliteit, houding en techniek bij ruiters. Zodat jij je leerlingen enorme stappen kunt 

laten maken in hun souplesse, ontspanning en stabiliteit. Een gezond en blijvend resultaat 

voor paard en ruiter.  

Claire Verheijen, deelnemer instructeurs dagen level 1: “Door de aanwijzingen aan te passen 

aan de Ruitervoorkeuren en hun leerstijl blijkt er bij mijn leerlingen ineens veel meer 

mogelijk. Sommige leerlingen geef ik al 10 jaar les en door deze cursus heb ik enorme 

stappen kunnen maken met mijn leerlingen”. 

Leervoorkeuren:  

Aan je ruitervoorkeuren zitten leervoorkeuren gekoppeld. Ben jij je bewust van jouw eigen 

leerstijl? En welke leerstijl herken je bij jouw ruiters? Je leert in deze dagen meer over jouw 

unieke lesgeefstijl en hoe je deze aan kunt passen op de voorkeuren van jouw ruiters.   

We werken met een kleine groep cursisten, max 6, om een hoge kwaliteit cursus te kunnen 

geven. Om zo ook te voldoen aan alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen van het RIVM 

zodat de live cursus dag veilig plaats kan vinden.  

In deze exclusieve blended versie gaan we de theorie online geven in twee 

webinars op woensdag 17 juni, donderdag 18 juni is de live cursus dag.  

Dit voor de exclusieve aanbiedingsprijs van 195 euro ex btw. 

Woensdag 17 juni:                                                                                                                                                         

Webinar deel 1: 14.30 uur tot 16.30 uur                                                                           

Webinar deel 2: 19.00 uur tot 20.30 uur 

Donderdag 18 juni live dag van 10.00 uur tot 17.00 uur.  

http://www.ruitervoorkeuren.nl/
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Wat gaan we doen:  

- 17 juni online theorie over de voorkeuren in beweging, stabiliteit en 

ruitertechniek.  

- Via de link per mail kom je in het webinar, je hoeft er verder niets voor te doen.  

- Donderdag 18 juni starten we de dag met het ontdekken van je eigen 

ruitervoorkeurenprofiel.  
- Je neemt je paard mee en je krijgt met zijn tweeën drie kwartier les van Suzanne. 

Zodat je zelf kunt ervaren wat je ruitervoorkeuren betekenen en hoe je jezelf kunt 

verbeteren met behulp van je ruitervoorkeuren.  

- Tijdens de lessen filmen we stukjes zodat je zelf terug kunt kijken. 

- Door middel van je leervoorkeuren gaan we kijken hoe jij feedback geeft en hoe de 

verschillende voorkeuren graag feedback ontvangen.  

- Je krijgt een training op Joker, de paardensimulator,  om je ruitertechniek, balans en 

inwerking nog verder te verbeteren.  

Locatie live dag: 

De locatie is de geheel vernieuwde 

accommodatie van Manege Samoza in 

Vierhouten waar het welzijn van de paarden 

voorop staat. Elke box heeft een ruime 

uitloop zodat de paarden zelf kunnen 

beslissen of ze binnen of buiten willen staan.  

Investering in jezelf: 195 euro exclusief btw.  

Inbegrepen in de prijs :  

- Lunch ,koffie/thee en water op donderdag. 

- Stalling en voer voor je paard (hooi en havens sportbrok). 

- Een hand-out met alle informatie die je nodig hebt om Ruitervoorkeuren in de 

praktijk te brengen.  

Roos Dyson, deelnemer level 1: “Er zijn tijdens en na deze dagen veel kwartjes gevallen om 

mijn leerlingen te verbeteren. Zelf heb ik mijn spiertonus in mijn armen anders verdeeld en 

dat gaf zo’n fijn gevoel. Mijn paard ging ruimer en makkelijker bewegen.  

 

Wil je liever twee live dagen? Dat kan natuurlijk ook, zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2020 

staan de volgende instructeursdagen gepland.  

Investering in jezelf: 410 euro exclusief btw.  

Dit is inclusief alle bovengenoemde , training op beide dagen met je paard , overnachting 

van je paard en lunch op beide dagen. Er is ook mogelijkheid tot overnachting voor jezelf. 

Stuur een mail over de mogelijkheden. 

http://www.ruitervoorkeuren.nl/

