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Jaaropleiding 2018-2019 
Balanstraining voor een fit en blij paard 

Opleiding tot verantwoord omgaan en trainen van paarden  
 
 

 
 
Ontstaan:  
Jaaropleiding 1 draait nu al een paar jaren met succes en vandaar is de vraag ontstaan naar 
een vervolgopleiding. Deze opleiding is opgezet voor degene die al met horsemanship, 
rechtrichten en dressuurmatig rijden bezig zijn en hun kennis en vaardigheden verder willen 
ontwikkelen.  
Een jaaropleiding is een prima module om een totaalpakket aan te bieden. 12 goedgevulde 
lesdagen verspreidt over een jaar, geven elke deelnemer voldoende tijd om zich op eigen 
tempo verder te ontwikkelen. Perrine begeleidt de combinatie paard en mens in het 
bereiken van harmonie zowel in de relatie en de communicatie als in de training.  

 

  

“Two spirits that want to do what two bodies can“ ~ Bent 

Branderup 
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Filosofie:  
Je kan niet met paarden omgaan en paardrijden zonder trainer te 
worden van je eigen paard. Je paard wordt je leerling. Een paard is niet 
gemaakt om op te zitten en heeft ook niet gevraagd om met ons samen 
te leven. Het is echter mogelijk om op een verantwoorde manier met 
paarden om te gaan en ze te trainen. Daarvoor moeten we rekening 
houden met de natuurlijke aard van het paard en met zijn anatomie en 
de biomechanische principes die op het paardenlichaam inwerken.  
Een goede trainer moet zich daarom op verschillende fronten 
ontwikkelen om het respect, het vertrouwen en de schoonheid van zijn 
paard te kunnen en mogen ervaren.  

 
Missie: 
Als trainer van je paard moet je beschikken over 

 een goede basis Horsemanship: verdiepen in de natuurlijke aard van het paard: 
communicatie, begrip en psychologie 

 kennis van anatomie, biomechanica en trainingsleer bij paarden 

 een brede kennis wat betreft het werken met paarden met behulp van verschillende 
trainingstechnieken 

 een brede algemene kennis ten aanzien van huisvesting, welzijn, gezondheid, keuze van 
materiaal etc. 

 leiderschapskwaliteiten, zelfvertrouwen, zelfreflectie, bewustzijn over eigen lichaam, 
lenigheid, balans, uithoudingsvermogen, coördinatie, geduld, … 
 

 
 
De jaaropleiding van Victor-y-horses  heeft zich tot taak gesteld paardeneigenaren te 
ontwikkelen met een uitgebreide kennis over de belangrijkste aspecten van het paard zodat 
problemen tijdens de omgang met en de training van paarden voorkomen of opgelost 
kunnen worden.  
 
Doel:  
Na dit jaar ben je in staat je paard en jezelf opbouwend te trainen en daarmee je doelen in 
harmonie te bereiken zowel in het grondwerk als rijdend.  
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Werkwijze:  

Om dit doel te realiseren krijg je gedurende een jaar praktische, mentale en theoretische 
kennisoverdracht zowel van Perrine Coolsaet als van andere professionele vakmensen. De 
ontwikkeling van je persoonlijke praktische en mentale vaardigheden en die van je paard 
staat centraal gedurende de opleiding.  
Tijdens deze intensieve jaaropleiding krijg je uitgebreide theorielessen, die de praktijklessen 
volledig ondersteunen: 

• Dressuurmatig rijden 
• Rechtrichten 
• Gedragswetenschappen 
• Holistisch paardenwelzijn 
• Paardenmassage 
• Intuïtieve communicatie  
• Horsemanship  
• Houding en zit 

Opzet:  
We werken met een kleine groep (max 8) die maandelijks, vanaf september, voor een 
intensieve lesdag bij elkaar komen. Iedere lesdag behandelen we een thema. Alle ruiters 
werken op hun eigen niveau. Door naar elkaar te kijken, leer je met en van elkaar. De 
praktijk wordt ondersteund met theorie. Voorkennis is nodig (jaaropleiding 1 of gelijk niveau 
via privelessen en/of cursussen) 
 
Praktisch:  
Je kan deze opleiding enkel met je eigen paard volgen. De lesdagen starten om 9.00 uur en 
eindigen om 18.00 uur. Alle dagen zijn inclusief koffie/thee en koekjes (lunch niet 
inbegrepen).  
 
Inhoud:  
Deze jaaropleiding is een vervolg op jaaropleiding niveau 1. Elke lesdag gaan we in de 
voormiddag technieken uit jaaropleiding 1 verfijnen: loswerken, grondwerk, dubbele lijnen, 
schriktraining, trailerladen, gymnastiserend grondwerk, longeren, handwerk, … 
In de namiddag gaan we telkens rijden zodat je na dit jaar ook voldoende kennis, 
vaardigheden, inzicht en zelfzekerheid hebt om deze trainingen aan te pakken. De rijlessen 
worden in kleine groepjes gegeven zodat ze volledig op jouw noden en die van jouw paard 
afgestemd kunnen worden.  
Er worden ook gastdocenten uitgenodigd om enkele lesdagen invulling te geven.  
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Perrine Coolsaet 
is instructrice en trainster op haar eigen trainingscentrum 
‘Victor-y-horses’. 
Uit opgedane ervaringen met haar paard Victor groeide 
enerzijds ontevredenheid over de ‘traditionele’ manier 
van werken met paarden en anderzijds het besef dat het 
ook anders kan. Perrine ging op zoek naar een 
totaalconcept waar er rekening wordt gehouden met alle 
facetten zoals natuurlijk gedrag, huisvesting, voeding, 
gezondheid en training. Ze verdiepte zich in Natural 

Horsemanship en behaalde in 2009 haar diploma Freestyle-instructrice. Verder ontwikkelde 
ze zich tot Squire in de Academische Rijkunst. Op die manier heeft ze ruime kennis en 
ervaring in het opleren en rechtrichten van paarden. Als Centererd Riding instructeur 
verbetert ze niet alleen de balans van het paard maar ook die van de ruiter. Sinds 2017 volgt 
ze ook de opleiding tot revalidatie trainer voor paarden bij Equicare Plus.  
Daarnaast is Perrine ook opgeleid tot docente Lichamelijke Opvoeding waardoor ze beschikt 
over een rijke kennis en ervaring met lesgeven en didactiek.  
Om andere mensen en paarden te helpen in hun zoektocht naar een paardvriendelijke 
manier van werken heeft Perrine ‘Victor-y-horses’ opgericht. ‘Happy athletes in mind and 
body’ is waar ze in haar lessen naar streeft. Meer info lees je op www.victor-y-horses.be 
 
Gastdocenten onder voorbehoud:  
Cindy Helms: Massage en stretching (www.dewolvenlus.be) 
 

Tessa Roos: Zitspecialiste en Feldenkrais practioner (www.rijkunstinbeweging.nl) 
 

Karolina Nelissen: Psychologe en expert gevoelsmatige communicatie (www.findyourself.be) 
 
Géraldine Vandevenne: Bitfitter (www.gebitsverzorging-voor-paard-pony-ezel.be) 
 
Voordelen:  
12 intensieve lesdagen voor jou en je paard 
Een uitgebreide theoriecursus  
Privélessen aan een verlaagd tarief gedurende de opleiding (10 euro/les vermindering) 
Korting op alle cursussen georganiseerd door Victor-y-horses op Victor-y-horses (geen 
samenwerkingen!) gedurende de opleiding (20%) 
 
Kosten:  
De kosten van de opleiding  bedragen € 1250,- dit is inclusief BTW, stalling paard of gebruik 
paard van Victor-y-horses, lesmateriaal en certificaat. Het is mogelijk om in schijven te 
betalen (4 x € 360,-) 
 
Locatie:  
Victor-y-horses, Pandhoevestraat 84, 3128 Baal  

Opgelet: de praktijklessen gaan door in een buitenpiste, voorzie dus aangepaste kledij.   

http://www.victor-y-horses.be/
http://www.dewolvenlus.be/
http://www.rijkunstinbeweging.nl/
http://www.findyourself.be/
http://www.gebitsverzorging-voor-paard-pony-ezel.be/

