
OM ANDEREN TE LATEN BEWEGEN,

MOET JE ZELF BEWOGEN ZIJN.

Revalidatiestal de Kuper &

Mind Refuel organiseren

SYNCHRONISATIE
VAN PAARD & RUITER

Locatie: Revalidatiestal de Kuper | Geesteren 
5 dagen clinic in 10 weken  | 10:00 - 16:00 uur

Voor meer informatie, event data en tickets, ga naar

www.revalidatiestaldekuper.nl

06 234 113 92 / 06 534 34 104



Als ruiter zijn we vaak bezig met

het uitvoeren van handelingen

om het bewegingspatroon of

lichaam van ons paard te

veranderen, met het doel om deze

te verbeteren. Als mens doe je dat

al snel vanuit je verstand, met alle

focus op het lichaam van het

paard, want dáár moet iets

gebeuren. Een paard leert vanuit

gevoel en ervaren. Maar hij wordt

afgeleid door alles wat er

onbewust in het ruiterlichaam

gebeurt en blijft vaak hangen in

de vorm van de oefeningen

zonder deze echt te (kunnen)

ervaren.

Je zult het niet verwachten, maar

het paarden- en mensenlichaam

tonen verrassend veel overeen-

komsten qua bouw. Een paard

voelt wat er in jouw lichaam

gebeurt en vertaalt dat regelmatig

naar dezelfde plek in zijn eigen

lichaam. 

Dat betekent dat wanneer jij je

aandacht vooral op je eigen lijf zou

richten, je de gewenste aandacht,

beweging of houding via je

lichaam en energie kunt

overbrengen op je paard, zonder

dat je het paard in de gewenste

vorm hoeft te trekken. Dat is wat

we noemen synchronisatie van

paard en ruiter. 

Utopie? Nee. Magisch? Ja!

Maar je wist het al: synchronisatie

met je paard kun je niet zo maar

even aan en uit zetten. Je kunt

bewustzijn, afstemming en
gevoel echter wel leren. En dat is

precies waar we in de 5 dagen

clinic ‘Synchronisatie van paard en

ruiter’ mee aan de slag gaan om

ervoor te zorgen dat jij zó bewust

bewogen raakt, dat je je paard
kunt helpen om beter te
bewegen.

ONDANKS DAT JE ALLES GEEFT TIJDENS HET WERKEN MET JE

PAARD, LIJK JE NIET VOORUIT TE KOMEN. JE PAARD VALT

TELKENS TERUG IN OUDE PATRONEN, ER IS SPRAKE VAN

FRUSTRATIE EN MISCOMMUNICATIE EN JE HEBT GEEN IDEE

WAAROM. HERKENBAAR?



Overeenkomsten lichaam

mens en paard.

Lichaamsbewustzijn.

Belangrijk bij mens en dier!

Hoe paarden van nature

uitgedaagd worden een groot

lichaamsbewustzijn op te

bouwen versus onze weide

(Mis-)communicatie

Ruimtelijke velden mens en

dier, hoe mee te werken?

Waarom belangrijk?

Hoe ons instinctsysteem ons

tegen werkt in het correct

rijden met ons paard

Waarom worden we blij van

paardrijden?  

Werken met ratio (neocortex/

bewust) of met ons instinct

(onbewust).

Hoe leert de mens en paard?

Lichaamsbewustzijn

Ruimtelijke velden 

Mindfulness en 
de kracht van aandacht

Waarom werken aan balans

paardenlichaam?

Corestabilty mens vs paard

Welke spieren zijn nodig? 

Hoe train je corestabilty bij

paarden en wat is spiertonus?

Balans

De clinic-dagen worden gegeven

door bewegingscoach Patricia

Jonkeren van Mind Refuel en

revalidatietrainer Iris Braakhuis van

Revalidatiestal De Kuper. In 5

dagen verdeeld over 10 weken

werken we aan de ingrediënten

die nodig zijn voor synchronisatie

met je paard, zowel in theorie als in

praktijk. Lichaamsbewustzijn,

kracht, souplesse en conditie-

training passeren de revue. Je

krijgt inzicht in - en ervaart - wat je

precies vraagt van je paard en hoe

dat voelt. 

ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN 

VOOR RUITER EN PAARD



10 WEKEN ERVAREN, INZICHTEN OPDOEN, OEFENEN,

HUISWERKOPDRACHTEN MAKEN EN UITLEG KRIJGEN

OVER DE ACHTERLIGGENDE THEORIE. 
 

ZOWEL JIJ ALS JE PAARD HEBBEN EEN GROTER

LICHAAMSBEWUSTZIJN, WELLICHT ZELFS AL EEN

BETER BEWEGINGSPATROON MET MINDER FYSIEKE

KLACHTEN. JULLIE BEGRIJPEN ELKAAR BETER, JE

COMMUNICATIE IS OP ELKAAR AFGESTEMD
 

KORTOM, JULLIE ZIJN AL EEN STUK OP WEG OP HET

PAD NAAR SYNCHROON SAMENWERKEN.

Voor meer informatie, event data en tickets, ga naar

www.revalidatiestaldekuper.nl

06 234 113 92 / 06 534 34 104


