Paarden-Wijs Tussen de Paarden
Paarden-Wijs worden Tussen de Paarden is samenzijn met mij en de kudde. Samen leren, ontdekken
en ervaren. Je leert wat paardrijden is maar vooral dat daar meer voor nodig is dan een paard en een
zadel. Bij mij leer je dat paardrijden kennis, ontdekken en tijd vraagt.
Sociale vaardigheden
Een les Paarden-Wijs is samenwerken. Hoe leeft een paard, hoe maak je contact met een paard en
hoe laat je een paard wat voor je doen? Het is fijn als jij van jezelf weet hoe je communiceert en
waarom je dat op deze manier doet. Je leert hoe de paardentaal werkt en hoe jij en je paard elkaar
wat duidelijk kunnen maken.
Opkomen voor jezelf
Tijdens een les Paarden-Wijs ontdek je welke plek jij inneemt in de kudde en hoe jij je grenzen
aangeeft. Er wordt naar jou geluisterd, je hoort de ander. Je mag aangeven wat jij graag wil doen, je
leert van andermans ideeën. Je kijkt naar je omgeving, je wordt gezien als persoon.
Fysiek bezig zijn
We werken veel naast de paarden, we gaan met de paarden wandelen in het bos en bouwen samen
een parcours om met de paarden te lopen. We zoeken balans, we poetsen de paarden en als de mest
in de weg ligt ruimen we die op. Tijdens ‘slecht weer’ lessen ontdek je hoe we de verschillende
materialen gebruiken en onderhouden, hoe een paard gebouwd is of vertellen we elkaar bijzondere
verhalen.
Paardrijden
Daarnaast is er ook nog de natuur met al zijn pracht, de seizoenen en allerlei andere dieren. Allemaal
waarnemingen die belangrijk zijn in het leren paardrijden. Maar het allerbelangrijkste wat we doen is
samen genieten met de paarden.

Praktisch
De lessen Paarden-Wijs worden individueel aangeboden. Ze met name voor mensen die meer willen
dan alleen paardrijden of het paardrijden in een ander tempo willen leren. De grens om op de
paarden te rijden is 75 kg, naast de paarden werken en leren kan altijd. De lessen kunnen wekelijks
maar ook als losse les worden afgesproken. Het is mogelijk deze lessen in een 2-tal of in een groepje
te volgen.
Neem voor informatie gerust contact op, ik vertel je graag meer over Paarden-Wijs.
Hartelijke groet Jolande Das
Tussen de Paarden
Info@tussendepaarden.nl
0651088051

