VICTOR Y HORSES

ONLINE
COACHING

VIDEOLESSEN

VIDEOLESSEN
Via online coaching maak je kennis met het trainingsconcept van Victor-y-horses bij je
thuis. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om les te krijgen. Je hoeft niet te laden of ver te
reizen en kan makkelijk feedback krijgen als je niet regelmatig kan komen lessen.
Via online coaching kunnen veel verschillende onderwerpen aan bod komen, bijvoorbeeld
dubbele lijnen werk, longeren, trailerladen, balanstraining,..
Hoe werken de online lessen?
Heel makkelijk… Voor je online lessen heb je een afspraak nodig met Perrine van Victor-yhorses. Raadpleeg de online agenda om snel en gemakkelijk te plannen. Je kan ook een e-mail
sturen met de gewenste datum.
De facturering van je online coaching gebeurt via bankoverschrijving (kosten: €60). Vervolgens
kies je uit 2 mogelijkheden:

OPTIE 1: VIDEOLES

OPTIE 2: SKYPE LES

Je laat de training(en) met je paard filmen.

Tijdens een real-time les via skype ben je

Zorg dat de oefeningen, de problemen, de

via Skype met je smartphone of Ipad

vragen die je wilt bespreken in de online

verbonden

coaching, duidelijk in beeld gebracht worden.

met Perrine. Er is niet veel verschil tussen

Stabiel camerawerk en zoom zijn gunstig voor

het online hebben van een les en

het later evalueren van de afzonderlijke

het hebben van een persoonlijke les.

elementen. Monteer een video. De
videolengte mag niet langer zijn dan 15-20

Je moet enkel zorgen voor een goeie

minuten.

verbinding met internet. Bovendien is het
belangrijk dat je de instructies goed en

Upload je video op YouTube. Stel je video in

direct kan horen. Met te veel vertraging

als privé. Zo kan die enkel bekeken worden

heeft het geen zin om live instructies te

door de mensen met wie je de link deelt.

hebben. Daarom is een Bluetooth Headset

Je mag de video ook uploaden naar je drive

geweldig.

en die link delen. Stuur mij de link van je
video minstens een dag voor de online
lesdatum naar het volgende e-mailadres:

VOORDELEN

info@victor-y-horses.be

- Tijdbesparing qua reistijd
- Beter voor milieu

Perrine bestudeert je filmpje en bereidt de

- Meer ontspanning: thuis op je vertrouwde plek

videoles voor. Nadien wordt de hele video in

- Voordeliger want geen verplaatsingskosten

een skypecall van 30 minuten met jou
besproken. Je krijgt antwoordt op je vragen en

NADELEN

de nodige aanwijzingen om verder te kunnen

- Perrine kan niets demonstreren

met je paard.

- Er is geen fysieke, tactiele correctie mogelijk

