
EquiLibreTraining

De rijopleiding is bedoeld voor mensen die de �nesses van het rijden willen beheersen. In dit opleidingsjaar 
breng je jouw rijstijl naar een hoger niveau en leer je hoe je op een deskundige en �jngevoelige manier paarden 
kunt berijden.

Het inhoudelijke materiaal is uniek en exclusief gereserveerd voor deze opleiding.

Wat biedt de opleiding?

Het opleidingsjaar bestaat uit 18 trainingsdagen en het meevolgen van 5 cursusdagen. 
De trainingsdagen zijn opgebouwd in verschillende modules, waaronder:

• 2 dagen zit, houding en balans
• 2 dagen body awareness toegespitst op het rijden
• 5 dagen doorgronden van paarden en rijden vanuit lichaamstaal 
• 3 dagen beheersing van draf en galop
• 6 dagen gymnastiseren
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Praktische en aanvullende informatie over de jaaropleiding  

Intensieve jaaropleiding 
18 opleidingsdagen, verdeeld over 9 modules van 2 dagen
5 cursusdagen
4 deelnemers
deelname met eigen paard(en)
3.450,- euro incl. btw

Het eerstvolgende opleidingsjaar start in maart 2017. 

De data zijn:

30-31 januari, 27-28 februari, 27-28 maart, 24-25 april, 
29-30 mei, 17-18 juli, 25-26 september, 16-17 oktober, 
20-21 november.

Deelname met je eigen paard(en) aan de opleiding is verplicht omdat dit een veel diepere ontwikkeling op gang 
brengt. De opleidingsdagen zorgen voor een enorme ver�jning in het contact waardoor de relatie verdiept en de 
mogelijkheden verruimen. Hierdoor bereik je gedurende het jaar een steeds speci�eker niveau van werken en kan je 
ervaren waar deze vorm van rijden toe kan leiden. Het max. aantal eigen paarden wat per persoon - per opleidingsdag 
- meegebracht kunnen worden is twee.

18 day intensive

TERRA NATURA 
School of Essence & Authentic Balance

YEAR EDUCATION, THE ART OF RIDING 
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Beheersing draf en galop

In dit onderdeel ervaar je hoe je vanuit ontspanning 
in balans kunt lichtrijden en doorzitten. Je leert hoe 
je in de galop moeiteloos in de beweging van het 
paard kunt meegaan en hoe je de overgangen naar 
verschillende tempo’s vanuit lichaamstaal kunt 
rijden.

Gymnastiseren

Met het gymnastiseren maken we een verdiepingsslag in het rijden vanuit lichaamstaal. Door inzicht, het invoe-
len van je paard en het toevoegen van technische accenten bied je je paard een ontwikkeling aan waardoor hij 
beter gaat doorstromen, rechter komt in zijn bewegingen en zijn lichaam optimaal gaat inzetten.

Je leert je paard analyseren op lichamelijk, psychisch en energetisch vlak, je leert de speci�eke scheefheden van 
verschillende paarden herkennen en je ontwikkelt vaardigheden om een betere bewegingskwaliteit op te 
bouwen met je paard. Door het paard te inspireren en hem inzicht te geven in zijn manier van bewegen, stimu-
leer je zijn werklust en ervaart hij hoeveel prettiger het is om verzamelt te bewegen met souplesse.

Ook besteden we hier aandacht aan de invloed van een zadel en hoe je als ruiter ook met zadel je 
onafhankelijke zit, houding en balans kunt behouden.

Verdieping in Body Awareness

In het rijden is een goede beheersing van je lichaam en energie onontbeerlijk. In deze twee dagen krijg je 
intensieve begeleiding in het doorvoelen van je lichaam en het verkennen van nieuwe mogelijkheden. Tijdens 
de sessies worden blokkades verlicht en doorstroming geactiveerd. Er wordt gewerkt aan de �exibiliteit van je 
onderrug, schouders, bekken. Je energie wordt versterkt en je krijgt meer lenigheid en souplesse.

Doorgronden van paarden en rijden vanuit lichaamstaal

Balans is meer dan alleen een lichamelijk evenwicht. Door paarden zowel psychisch, energetisch en lichamelijk  
in te voelen, leer je afstemmen wat er nodig is in het proces voor het paard. Op die manier kan je communicatie 
in het rijden steeds subtieler en ver�jnder worden, zodat je paarden soms op je intentie alleen al kunt rijden.

Zit, houding & balans

Balans creëren start bij bewustwording van de kwaliteiten en valkuilen van je eigen lichaam. In dit onderdeel 
leer je de ingangen vinden waarin jouw lijf optimaal kan doorstromen en leer je je eigen lichamelijke blokkades 
ophe�en of verzachten. Je leert je energie krachtiger maken en kanaliseren, waardoor deze deel gaat uitmaken 
van je rijden.

Tegelijkertijd leer je afstemmen op het paard en hoe je in een gezamenlijke beweging kunt komen. Vanuit een 
ontspannen gedragenheid  ontstaat een combinatie van een onafhankelijke zit, houding en balans en tegelij-
kertijd eenheid in het rijden.
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Praktische informatie

De opleidingsdagen vinden plaats op onze hoofdlocatie in Zelhem. 
De trainingsdagen zijn van 10u tot 17u.  We vragen je om tussen 9u en 9.45u met je paard(en) te arriveren, zodat 
we op tijd kunnen beginnen. 
Indien je van ver moet komen is het ook mogelijk om je paard(en) de avond van tevoren te brengen.
Als je later denkt te arriveren kan  je dit doorgeven op het telefoonnummer: 0031/(0)6 47264503. 

Op onze locatie is er weidegang voor je paard(en) beschikbaar. Deze is gratis. Wel vragen we dat je zelf de 
verzorging doet (voeren, mesten). 
Als je graag gebruik wilt maken van ons hooi vragen we hiervoor 4,- per dag/per paard. 

Mee te nemen

Wij raden je aan om op de trainingsdagen comfortabele kleding en schoenen te dragen, die voor alle weertypes 
geschikt zijn.  De training vindt afwisselend binnen en buiten plaats. Voor de sessies in Authentic Movement is 
het handig om losse kleding mee te nemen en panto�els voor in de cursusruimte.
Voor de rijsessies kan je rijkleding meenemen. Ook adviseren we het meenemen en dragen van een cap.

Je ontvangt bij aanvang van de jaartraining van ons een logboek met pen waarin je je aantekeningen van het jaar 
kunt noteren.

Materiaal

We vragen je om al het harnachement van je paard(en) wat je denk nodig te hebben voor de training, mee te 
nemen. In de zomer is het handig om een goede vliegenspray mee te nemen. In de winter - indien je paard deze 
om heeft - zijn outdoordeken.

Locatie Slangenburg Zelhem - Gelderland

Onze hoofdlocatie in Zelhem is uniek gelegen - in 
bosrijke omgeving - midden in de stilte van de 
natuurgebieden van Staatsbosbeheer. De omgeving 
bestaat afwisselend uit heide, bossen, vijvers en 
poelen ten midden van het karakteristieke 
coulisselandschap van de achterhoek.

Indeling

Het opleidingsjaar bestaat uit 18 trainingsdagen, verdeeld over 9 - maandelijkse - modules van 2 dagen.

Alle opleidingsdagen beginnen met diverse oefeningen en onderzoeken om nieuwe inzichten te creëren. Deze 
oefeningen en onderzoeken bevatten exclusief materiaal wat we later op de dag met paarden uitwerken. Aan het 
eind van de dag worden er opdrachten mee gegeven om thuis aan te werken. Deze opdrachten dienen om je 
persoonlijke ontwikkeling te stimuleren, je creativiteit en denken te verruimen.

In het opleidingspakket zit inbegrepen dat alle deelnemers de driedaagse rijtraining Sensitive and Connected 
riding en de tweedaagse Authentic Movement training gedurende het opleidingsjaar nog een keer kunnen 
volgen.
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Kijk voor de annuleringsvoorwaarde in de algemene voorwaarden. www.terra-natura.nl

Adviezen m.b.t. het volgen van de opleiding

Het is raadzaam (niet verplicht) om, voor het starten van de opleiding, eerst de training Sensitive and 
Connected riding te volgen. Op deze wijze ben je al bekend met onze werkwijze. Hierdoor kunnen we de 
opleiding op een goed niveau starten en kan je een overdachte keuze maken of de opleiding al dan niet bij je 
past.

Kosten

De kosten voor deze jaaropleiding zijn 3.450,- euro inclusief btw. Bij aanmelding ontvang je een factuur van ons 
met een aanbetaling van 500,- euro. De rest van het bedrag (2950,-euro) dient voor 1 januari 2017 betaald te zijn.

Adres van de locatie
Het adres is: Boldijk 5A • 7021 JA Zelhem • 0031 (0)6 472 64 503 • djesse@terra-natura.nl

Aanvullende informatie

Deze werkwijze heeft vaak een grote invloed op het leven van mensen en kan ook buiten het werken met 
paarden van enorme betekenis zijn. Daarom is het belangrijk om je te realiseren dat je tijdens de opleiding 
confronterende momenten kunt tegenkomen. We werken op het gebied van bewustzijn, persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Hierdoor kunnen soms dingen naar boven komen die niet op te lossen zijn binnen de opleiding. 
Voor thema's of problemen die niet binnen de opleiding vallen raden we mensen aan externe hulp te zoeken.

Dit formulier is bedoeld als informatie. Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. 
Terra Natura is vrij om eventuele wijzigingen door te voeren.

Aanmelden

Als je interesse heb in het volgen van deze opleiding 
kan je dit bij ons aangeven door naar ons te mailen. Wij 
nemen dan contact met je op.


