“Omdat je nooit uitgeleerd bent!”

E-quine.com Alumni Academy
Dit programma is bedoeld voor instructeurs die hun volledige opleiding bij ons hebben
afgerond. Je hebt nu een prachtig ORUN diploma op zak en hebt de kennis opgedaan om
veel mensen en paarden te helpen bij beter begrip en veiligere omgang. En laten we eerlijk
zijn, dat is toch wel het mooiste werk wat er is! Omdat je nooit uitgeleerd bent, hebben wij
een mooi programma samengesteld* om nog meer te leren over onze favoriete dieren.

Effectieve Training
2-daagse training
Je bent Instructeur Paard & Gedrag en dat zul je ook altijd blijven. Wil
je ook door ons worden aanbevolen aan mensen die op zoek zijn naar
hulp, of ingezet worden als instructeur bij lesdagen? Dan vinden wij
het belangrijk om elkaar regelmatig te blijven zien voor bijscholing.
Wanneer je aangesloten wilt blijven bij e-quine.com dan willen wij
graag dat je minimaal 2 dagen Effectieve Training per jaar volgt bij de
e-quine.com Alumni Academy. Tijdens deze trainingen oefenen we
nieuwe technieken, scherpen we kennis aan en is natuurlijk
uitwisseling van ervaringen een belangrijk onderdeel. Na het volgen
van de lesdagen ‘Effectieve Training’ of ‘Werken met jonge paarden’
blijf je wederom een jaar vermeld als instructeur op onze website en
sturen wij mensen met een hulpvraag bij jou in de buurt door.

Details
Kosten: € 250
Locatie: Gouda
Data:
17 & 18 oktober 2018
6 & 7 maart 2018

Werken met jonge paarden
2-daagse training
Trainen met jonge paarden is toch stiekem wel een van de leukste
dingen die er is. Hun onbevangenheid en de snelheid waarmee ze
nieuwe dingen leren blijft bijzonder. Deze dagen staan in het teken van
het trainen van jonge paarden. Hoe kun je ze het beste voorbereiden
op hun leven als rijpaard? Welke nieuwe technieken zijn er? Tijdens
deze dagen kan er (op verzoek) ook aandacht besteed worden aan het
veilig introduceren van de ruiter bij een jong paard.
Deze weekenden zijn ook open gesteld voor niveau 3 studenten die
extra willen oefenen voor het examen.

*De trainingen gaan door bij voldoende deelname

Details
Kosten: € 250
Locatie: Nog niet bevestigd
Data:
2e kwartaal 2019
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NIEUW! NML HEALTH
NML health ontwikkelt en distribueert natuurlijke gezondheids- en verzorgingsproducten
voor paard, hond en kat en levert aan dierenartsen, therapeuten, dierenspeciaalzaken en
ruitersportzaken in Nederland en België. Je kunt NML Health onder andere kennen van
merken als Puur, Vetramil en Phytonics. En zij willen hun kennis graag met jullie delen! Je
leert meer over de werking van supplementen. Na het volgen van de trainingen ben je
bevoegd om zelf producten te gaan verkopen aan je klanten.

Basistraining
Training van 2x een middag
Vooraf krijg je huiswerk opgestuurd met extra achtergrondinformatie.
Wat is homeopathie, fytotherapie, desensibiliseren? De eerste middag
gaan we ons verdiepen in supplementen en wat ze kunnen bieden in
jouw werk met het paard. Denk hierbij aan fysieke problemen en
ongemakken die een paard in de weg zitten en waar jij als trainer in
kunt adviseren en toepassen. In de tweede middag gaan we de theorie
uit deel 1 praktisch toepassen in een aantal casussen. Door middel van
foto’s en beschrijvingen ga je zelf met andere instructeurs bekijken
wat jij zou adviseren en toepassen bij een paard.
Na de basistraining kun je de producten uit de basislijst bestellen en
verkopen, en met extra korting het basispakket aanschaffen.

Details
Kosten: € 75 voor twee middagen
Locatie: Weesp
Data:
20 oktober 2018 (les 1)
17 november 2018 (les 2)
13:30 – 16:30

Advanced training
Training van 2x een middag
Wil je meer weten, je verder verdiepen en jouw assortiment
uitbreiden, dan kun je verder met de Advanced cursus op 8 december
en 12 januari. Hierin gaan we meer verschillende behandelvormen
bespreken, verdiepen wij de kennis uit de basiscursus, en breiden die
uit. Na het volgen van de advanced training is jouw kennis dusdanig
dat je ook andere producten uit de Phytonics en PUUR serie kunt
adviseren en inzetten om het paard te ondersteunen.

Details
Kosten: € 75 voor twee middagen
Locatie: Weesp
Data:
8 december 2018 (les 1)
12 januari 2019 (les 2)
13:30 – 16:30
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Revalidatie, rechtrichten & balans
Deze trainingen worden gegeven door Mireille den Hoed. Mireille runt een trainingsstal
waar ze diverse paarden traint met fysieke uitdagingen. Tevens heeft ze een opleiding over
‘technisch trainen’. En deze kennis is nu ook beschikbaar voor jullie! Samen met Mireille
hebben we een programma ontwikkeld wat een waardevolle uitbreiding gaat zijn op je werk
met paarden en eigenaren. De trainingen zijn opgebouwd uit de volgende 3 onderdelen:
Belangrijk!
• In verband met de follow up zijn deze modules alleen te volgen in de hieronder
uitgewerkte volgorde.
• Je ontvangt 10% korting wanneer je alle 3 de modules Revalidatie, Rechtrichten en
Balans (6 dagen totaal) in 1 keer boekt. De totaalprijs voor dit pakket is dan € 675.
• Op iedere 2e dag van een module kun je indien gewenst je eigen paard meenemen.

Revalidatie, Rechtrichten en Balans
Module 1 - Longeren aan de enkele lijn (2 dagen)
Tijdens deze twee dagen ga je werken aan het paard in balans brengen
aan de enkele longe. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van
hulpteugels. Beweegt het paard zich recht op de cirkel en met
voldoende activiteit, dan ontstaat nageeflijkheid.
De ondersteunende theorie gaat inzicht geven wanneer je longeren
aan de enkele lijn kunt inzetten als trainingsmethode. Je kunt hierbij
denken aan scheefheden, op de schouder, over de schouder, richting
en bijvoorbeeld verdeling gewicht. Daarbij leer je de verschillende
factoren bij fysieke problemen te herkennen en te trainen.
De eerste dag ga je dit ervaren met paarden die deze vorm van
training al beheersen. De tweede dag ga je aan de slag om het paarden
die het nog niet kennen te trainen.
Na deze 2 dagen beheers je/kun je:
•
•
•

Je herkent wat het paard doet. Gaat hij over de schouder of
juist op?
Waar is het gewicht en de richting?
Je hebt diverse tools om dit te corrigeren.

Details
Kosten: € 250
Locatie dag 1, Lienden
Locatie dag 2, Gouda
Data:
Dag 1 op 19 januari 2019
Dag 2 op 14 februari 2019
Bijzonderheden:
Het is mogelijk om op de
tweede dag een eigen paard
mee te nemen.

Revalidatie, Rechtrichten en Balans
Module 2 - Longeren aan de dubbele lijn (2 dagen)
In deze tweedaagse training ga je het paard in balans brengen aan de
dubbele longe. Wanneer gebruik je de dubbele longe? Wat zijn de
voordelen en nadelen ten opzichte van longeren aan de enkele longe?
Onderdelen waar we aan werken:
•

•

Theorie: scheefheden, “op de schouder, over de schouder”,
richting, gewicht. Het herkennen van factoren en oplossen van
problemen. Voor- en nadelen t.o.v. longeren aan de enkele
lijn. Wanneer enkel en wanneer dubbel? De verschillende
manier van bevestigen.
Praktijk: tijdens dag 1 ga je onder begeleiding aan de slag met
paarden die het goed doen als jij het goed doet, omdat ze deze
manier van trainen kennen. Je zult ervaren wat je met een
dubbele lijn allemaal kunt. De tweede dag ga je aan de slag
met de technieken bij paarden die hier niet mee bekend zijn.

Na deze tweedaagse beheers je/kun je:
•
•
•
•
•

Je herkent wat het paard doet;
Je hebt een aantal tools om dit te corrigeren;
Het voelen van verschillende paarden geeft je enorm veel
kennis mee!
Je hebt ervaren hoe lastig, maar ook hoe leuk het is op een
correcte manier met 2 lijnen te werken;
Je weet wat de voor- en nadelen zijn ten opzichte van het
werken aan de enkele longe.

Details
Kosten: € 250
Locatie dag 1, Lienden
Locatie dag 2, Gouda
Data:
Dag 1 op 2 maart 2019
Dag 2 op 29 maart 2019
Bijzonderheden:
Het is mogelijk om op de
tweede dag een eigen paard
mee te nemen.

Revalidatie, Rechtrichten en Balans
Module 3 - Werken aan de hand (2 dagen)
In deze 2-daagse training ga je werken aan een betere houding en
draagvermogen van het paard terwijl je ernaast loopt.
De ondersteunende theorie gaat inzicht geven wanneer je het ‘werken
aan de hand’ kunt inzetten als trainingsmethode bij scheefheden en de
daarbij mogelijk horende disbalans, welke hulpmiddelen je kunt
inzetten en waar je op moet letten.
Na deze 2 dagen beheers je/kun je:
•
•
•
•

Jouw positie ten opzichte van het paard;
Hoe je het paard vanuit die positie kunt sturen;
Je ziet en voelt waar de disbalans is;
Je weet hoe je de schouder kunt controleren.

Details
Kosten: € 250
Locatie dag 1, Lienden
Locatie dag 2, Gouda
Data:
Dag 1 op 28 april 2019
Dag 2 op 23 mei 2019

Biomechanica, blessurepreventie en revalidatie
In 2009 is Morgan Lasley afgestudeerd als dierenarts aan de Universiteit Utrecht. Na
haar afstuderen heeft zij als paardenarts gewerkt in Stockholm en bij Paardenkliniek de
Raaphorst in Wassenaar. Morgan is vroeger actief geweest als wedstrijdruiter en was in
2000 lid van het Nederlandse team bij het EK-junioren. Vanwege haar ervaring als amazone
is zij altijd erg geïnteresseerd geweest in het management en de revalidatie van
sportpaarden. Zij heeft osteopathie gestudeerd en is FES-certified chiropractor. Hoe gaaf is
het dat ook zij gaat lesgeven bij e-quine.com! Hieronder volgt een kort overzicht van de
dagen die we met haar gaan organiseren. Deze dagen zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.
Boek je alle 5 dagen van de module Biomechanica, blessurepreventie & revalidatie in 1x?
Dan ontvang je 10% korting. Je betaalt voor 5 lessen dan € 562,50 in plaats van € 625.

Biomechanica, blessurepreventie & revalidatie - Dag 1
Om goed met een paard te kunnen samenwerken is het van belang dat
hij fit en soepel is. Alleen dan is hij in staat om de gevraagde
handelingen goed te kunnen uitvoeren. Zeer regelmatig zijn
gedragsproblemen het gevolg van een onderliggend fysiek probleem
dat niet herkend wordt door de eigenaar of ruiter.
Deze lesdag is een combinatie van theorie en praktijk. In de theorie
behandelen we onderwerpen als palpatie, stijfheden en observatie.
Daarna gaan we praktisch met de paarden aan de slag. We observeren
en voelen diverse paarden, zodat je de verschillen van ieder lichaam
leert zien en voelen.

Details
Kosten: € 125 euro
Locatie: Gouda
Datum:
30 maart 2019

Biomechanica, blessurepreventie & revalidatie - Dag 2
In de tweede dag staat de beweging van het paard centraal. Hoe
functioneren zijn benen en zijn wervelkolom? We behandelen dit in
theorie, ondersteund met videomateriaal. Daarna gaan we praktisch
aan de slag met verschillende paarden. Ieder paard beweegt anders en
enkel door veel te observeren leer je de afwijkingen herkennen.
Tijdens de observaties behandelen we ook het benoemen van de
verschillende bewegingen.

Details
Kosten: € 125 euro
Locatie: Gouda
Datum:
11 mei 2019
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Biomechanica, blessurepreventie & revalidatie - Dag 3
Dag 3 staat in het teken van functionele anatomie. In de opleiding
hebben jullie al een start gemaakt met de basis anatomie, nu is het tijd
om dieper in te gaan op de spieren, ligamenten en pezen in het
paardenlichaam. En dat is niet het enige, ook het hart en de longen
komen aan bod. Hoe reageert het lichaam op inspanning en training?

Details
Kosten: € 125 euro
Locatie: Gouda
Data:
22 juni 2019

Biomechanica, blessurepreventie & revalidatie - Dag 4
In de vierde dag komt het opstellen van een trainingsplan aan bod. Een
blessure wordt gediagnosticeerd en behandeld, maar helaas wil dat
niet altijd zeggen dat het ook het vertoonde gedrag daarmee is
opgelost. In deze lesdag besteden we aandacht aan de
revalidatieperiode. Waar bestaat een trainingsplan uit, en hoe kun je
de gedragstraining aanvullen met oefeningen die ten goede komen
van het fysiek van een paard. Indien gewenst is het bij deze dag
mogelijk om een eigen (trainings)paard mee te nemen.

Details
Kosten: € 125 euro
Locatie: Gouda
Data:
Data volgen later dit jaar

Biomechanica, blessurepreventie & revalidatie - Dag 5
We willen allemaal graag een gezond paard zonder pijn, maar helaas is
het niet altijd te voorkomen dat een paard geblesseerd raakt. In dag 5
bespreken we het fenomeen ‘pijn bij een paard’ en hoe te herkennen.
Wat zijn de meest voorkomende blessures en wanneer moet je een
paard doorsturen naar een dierenarts? Ook gaan we dieper in op het
onderzoek van de arts. We bespreken het verloop van een
kreupelheidsonderzoek, neurologisch onderzoek en eventueel
aanvullende beeldvorming om tot een diagnose te komen.

Details
Kosten: € 125 euro
Locatie: Gouda
Data:
Data volgen later dit jaar
Locatie:
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Instructeur Paard & Gedrag
Specialisatie Basis Revalidatie
Heb je de drie modules ‘Revalidatie, Rechrichten & Balans’ en de 5 lesdagen
‘Biomechanica, blessurepreventie & revalidatie’ afgerond?
Dan ontvang je het aanvullende certificaat ‘Basis Revalidatie’. Instructeurs die dit
behaald hebben, krijgen een extra vermelding op de website.
Zo kun je niet alleen mensen helpen bij de gedragsuitdagingen van hun paard, maar
help je ze ook op weg tijdens een revalidatietraject!

Heb je interesse? Stuur ons een mail welke dagen je wilt gaan deelnemen.
Wij hopen jullie snel te zien bij de e-quine.com Alumni Academy!

