VICTOR-Y-HORSES

PAARD IN TRAINING

Duurzame training en revalidatie voor een fit en blij paard

Herken je jezelf in onderstaande situaties? Dan kan je paard in training
plaatsen een oplossing bieden

VOOR JOUW EN
JE PAARD?

Lukt het je maar niet je paard rustig en ontspannen te krijgen tijdens
alledaagse handelingen (borstelen, leiden, rijden)?
Ben je al een tijd aan het oefenen met trailerladen en ervaar je weinig of
geen verbetering?
Droom je van een ontspannen buitenrit, alleen of in groep en is dat
momenteel eerder een nachtmerrie?
Vertoont je paard ongewenst gedrag (steigeren, bokken, bijten,
nervositeit, schrikachtig) waar je geen blijf mee weet?
Kampt je paard met vage kreupelheden of andere gezondheidsklachten?
Loop je tegen bepaalde rijtechnische problemen aan? Over of op de
schouder vallen, verkeerd aangalopperen, niet nageeflijk zijn, overhaast
lopen of net flegmatiek, …
Of heb je eigenlijk geen problemen maar wil je je jonge paard gewoon een
goede basis meegeven en vind je dit zelf best nog spannend?
Laat mij je helpen! Ik heb meer dan 10 jaar ervaring met het trainen van
verschillende paarden en help jullie graag een flink stuk op weg. Met
toewijding en geduld leer ik je paard een positieve mindset, nieuwe
vaardigheden en een gezond lichaamsgebruik aan. Vanuit deze stevige basis
kunnen jullie nadien zelf verder.

WAAROM JE PAARD IN TRAINING ZETTEN?
Soms kan het in de ontwikkeling van paard en ruiter handig zijn om het leerproces te scheiden.
Jullie hoeven dan nieuwe vaardigheden niet samen aan te leren.
Door je paard te laten trainen door een ervaren trainer, zal je paard
- duidelijke instructies krijgen
- sneller leren
- erkent worden in zijn emoties
- sneller evolueren
- plezier ervaren in het samenwerken

DE VERSCHILLENDE FORMULES
Kies de formule die het beste bij jou en je paard past. Wil je dat je paard enkel getraind wordt, of heb je graag ook nog les?

ALL-IN

PERFORMANCE

De ideale formule om snel resultaat te
behalen door professionele training.

Behaal snel resultaat én leer zelf ook je
paard duurzaam te trainen.

Je paard wordt professioneel getraind en
tegelijkertijd leer jij hoe je paard zelf kan
trainen en kan ondersteunen.

4 trainingen per week door Perrine

3 trainingen per week door Perrine
1x /week privéles 60 minuten met je
paard

2 trainingen per week door Perrine
2x/week privéles 60 minuten met je
paard

€ 220/week
€ 800/4 weken

€ 245/week
€ 900/4 weken

€ 270/week
€ 1000/4 weken

BASIC

PERSONAL

Een formule op maat naargelang jouw wensen. Bijvoorbeeld twee weken Basic, en 2 weken Performance.
Alle combinaties zijn bespreekbaar. De prijs wordt bepaald afhankelijk van de combo.

OVER VICTOR-Y-HORSES
PERRINE COOLSAET
Perrine Coolsaet heeft haar eigen trainingsstal Victor-y-horses. Zij is
revalidatietrainster en herschoolt paarden met gedragsproblemen en/of
fysieke klachten. Lesgeven is haar passie. In haar lessen streeft ze naar een
fit en blij paard én een gelukkige ruiter. Daartoe combineert ze
horsemanship en duurzame dressuur.
Perrine combineert verschillende stromingen en trainingsmethodes in haar
lessen. Ze gelooft niet dat één methode alle waarheid in pacht heeft maar is
sterk overtuigd in het combineren van alles wat werkt voor jou en je paard.
Paardenwelzijn optimaliseren is immers een optelsom van heel veel
componenten. Perrine bekwaamde zich zo in Natural Horsemanship,
Academische Rijkunst, 4 Dimension Dressage, Centered Riding. Dit
combineert ze met inzichten en vaardigheden over anatomie, biomechanica,
trainingsfysiologie en psychologie .

EEN TOTAALCONCEPT

WAT MAG JE
VERWACHTEN?

Door het jaren trainen van paarden heb ik veel inzicht gekregen in hoe het mentale,
het fysieke en het emotionele aspect elkaar beïnvloeden. Gedrag is de uiting van
emoties en behoeften.
Ik wil de paarden graag leren dat ze kunnen kiezen om spanning los te laten in
plaats van er reflexmatig op te reageren. Dat ze op ons kunnen vertrouwen omdat
wij een meerwaarde voor hen kunnen zijn.
In mijn training werk ik dus niet met symptoombestrijding (gedragscorrectie) maar
pak ik de oorzaak aan op een manier die voor dat paard in die situaties het beste is
(totaalconcept). Daarom kijk ik verder dan alleen de training en neem ik alles wat
de training, de gezondheid en het welzijn van je paard kan beïnvloeden in acht.
Denk daarbij aan de juiste huisvesting, voldoende vrije beweging, passend
harnachement, de juiste voeding, een correcte hoef been balans, tandarts, …

WAAROM BIJ MIJ?
Het aanbod van trainers en instructeurs is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. Dat maakt de keuze niet
gemakkelijk want je geeft je liefste vriend natuurlijk niet zomaar aan iedereen uit handen. Je wilt iemand die
goed voor hem is maar toch ook resultaat boekt. Als je een effectieve trainer zoekt die werkt met empathie
en respect voor dieren, zit je bij mij helemaal goed.
De belangrijkste kenmerken van mijn training zijn ontspanning, balans en ritme. Ik sta voor een positieve
ervaring met blijvend resultaat. Ik train niet voor even, maar voor heel het leven. Omdat ik streef naar
duurzame oplossingen bied ik geen quick-fixes aan. Dit betekent dat ik mijn training aanpas aan het tempo
van het paard. Ik dwing je paard niet in de trailer, overbluf hem niet om zich koest te houden en dwing hem
niet om op buitenrit te gaan terwijl hij het erf nog niet af durft.
Hou er dus rekening mee dat ik in dienst sta van het paard en mijn best doe om zijn stem naar jou te
vertalen. Jij moet dus bereid zijn om je eigen verwachtingen en agenda af te stemmen op je paard – als je
daar geen tijd of geduld voor hebt, ben ik niet de juiste persoon voor jullie.
Daarnaast beschik ik met mijn achtergrond als master in de lichamelijke opvoeding over de nodige
didactische vaardigheden om niet alleen het paard maar ook zijn mens te onderrichten. Want ook jij, als
eigenaar zal nieuwe kennis en vaardigheden moeten leren om je paard verder te ondersteunen. Daarom
vind ik het heel belangrijk dat jij als eigenaar nauw betrokken blijft bij het leerproces van je paard zodanig
dat jullie nadien samen verder kunnen.

PRAKTISCH
TRAININGSMOMENT
Je kan beschikbare
periodes om je paard in
training te nemen navragen
via mail info@victor-yhorses.be
Het paard wordt getraind
afhankelijk van de
weersomstandigheden en
de agenda van Perrine.
Op aanvraag kan Perrine
laten weten wanneer je
paard getraind wordt.

BEN IK WELKOM?

Je bent steeds welkom
om de trainingen van je
paard bij te wonen. De
trainingsmomenten
kunnen op voorhand
worden
gecommuniceerd door
Perrine en jij kan dan
kijken of dit in je
agenda past.

LESSEN

Kies je voor een
formule met lessen dan
kan jij deze lessen
gemakkelijk in plannen
in de online agenda
van Victor-y-horses. Zo
vind jij het moment dat
het beste in je agenda
past!

LOCATIE
Victor-y-horses is
gevestigd in Baal, in de
buurt van Aarschot. Wij
beschikken over een
buitenpiste van 20 op 40.
De gastpaarden verblijven
in een paddock met
weidegang afhankelijk van
het seizoen. Er is
mogelijkheid tot het huren
van een stal. Hooi, water
en mestwerk zijn
inbegrepen.

ERVARINGEN VAN ANDEREN

HAILEY & QUINCY
Quincy kon alleen maar rennen. Zeker eens hij gegaloppeerd had bleef hij als een
gek lopen. Ik had dan niks meer over hem te zeggen en vond het ook wel eng.
Dankzij de trainingen van Perrine is Quincy veel rustiger geworden en kunnen we
weer ontspannen rijden. Ik begrijp Quincy veel beter en Perrine heeft me geleerd
hoe ik hem moet helpen. Daardoor is het rijden nu weer heel leuk en genieten we
samen van onze trainingen.

CAMILLE & ROMANO
Na een hoefbeenfractuur moest Romano gerevalideerd worden. Camille: "Met een
aantal intensieve behandelingen van de osteopaat en de juiste training en
begeleiding van Perrine, zit Romano veel beter in zijn lijf en slaagt hij erin om tijdens
het rijden momenten zijn bovenlijn te ontspannen en zijn onderlijn te sluiten.
Het trainingssysteem van Victor-y-horses bevalt ons beide zo goed dat we heel
benieuwd zijn wat we nog gaan ervaren, ontwikkelen en waar het ons zal brengen.

ERVARINGEN VAN ANDEREN

LUC & FLORIZ

JENTE & NATURE

Na 2 slechte vallen besloot ik dat het zo niet verder kon en dat we professionele
hulp nodig hadden. Floriz bleek heel gespannen te zijn omdat hij niet goed in zijn
vel voelde. Daarom werd zijn huisvesting en voeding aangepakt. Hij werd van de
ijzers gehaald. Er werd een nieuw zadel aangemeten en hij wordt nu bitloos
gereden. Al deze aanpassingen samen met een duidelijk opgebouwde training
hebben ervoor gezorgd dat ik nu een heel aanhankelijk, betrouwbaar en fijn
rijpaard heb.
Perrine is heel betrokken en zoekt echt wat het beste is voor het paard.
Bovendien kan ze alles duidelijk uitleggen zodat je als ruiter weet wat je waarom
en wanneer moet doen.
Absoluut een aanrader!

Bedankt om Nature zadelmak te maken. Het was een super ervaring die heel leerrijk
was. Nature is enorm hard gegroeid en heeft heel veel bijgeleerd. Er werd ook steeds
gekeken naar hem wat er voor hem werkte en alles was op zijn tempo. Ook super leuk
dat ik zo veel betrokken werd bij de trainingen en zelfs een aantal lessen kreeg
waardoor ik thuis gewoon verder kan en de mogelijke problemen al werden opgelost
tijdens de lessen. Ik mocht ook alle trainingen bijwonen dus er waren totaal geen
geheimen, en er werd steeds uitleg gegeven waardoor ik veel bijgeleerd heb. Ook
bedankt voor de goede zorgen voor mijn paardje en mij steeds op de hoogte te
houden hoe het ging met hem als ik eens een dag niet kon komen. Super tof dat ik ook
nu Nature terug thuis is altijd bij jou terecht kan als ik een vraag heb. Ik raad het
zeker aan voor mensen om hun paard hier in training te zetten!.

VRAGEN OF INTERESSE?
ADRES
Pandhoevestraat 84
3128 Baal

TELEFOONNUMMER
0496/39.87.91

EMAIL
info@victor-y-horses.be

