LEERGANG TECHNISCH TRAINEN
Wil jij paardrijden met gevoel en snappen wat je aan het doen bent?
Bij het lesgeven kunnen uitleggen waarom je bepaalde oefeningen
doet? TAKT Academy biedt ruiters en instructeurs met de Leergang
Technisch Trainen de mogelijkheid om een of meerdere jaren te leren
van Mireille den Hoed, Karmie Stroeve en andere topspecialisten.
Jaarlijks starten er drie groepen van verschillend niveau. De opleiding
bestaat uit 7 x 2 dagen praktijk en theorie. In overleg bepaal je welk
niveau het beste bij je past.

TAKT-instructeur
worden?
Studenten die met succes
Niveau 3 doorlopen kunnen
op uitnodiging deelnemen
aan Niveau 4 voor TAKTinstructeurs in opleiding.

NIVEAU
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Basisopleiding Technisch Trainen
In het eerste jaar leer je zien en voelen wat de
kenmerken zijn van de scheefheid van het paard.
Wat zie je vanaf de grond en wat kun je allemaal
aflezen aan een paard onder het zadel? En wat
voel je als je er zelf op zit? Je zult versteld staan
hoe snel je bepaalde zaken herkent! Vervolgens
ga je leren wat je met dat scheve paard kunt doen
om zijn balans te corrigeren. Hiervoor maak je
kennis met verschillende oefeningen en trainingsmethoden. Naast het rijden leer je namelijk ook de
beginselen van werken aan de hand en longeren
aan de enkele longe zonder hulpteugels. Je krijgt
meer dan 10 basisoefeningen uitgelegd en oefent
ermee in de praktijk. Er is veel aandacht voor
houding en zit. Tijdens de praktijkonderdelen krijg
je individuele begeleiding.

NIVEAU
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Technisch Trainen Gevorderden
In het tweede jaar is de theorie van het scheve
paard je volledig eigen. Ook in de praktijk kun je
zaken herkennen en beheers je een aantal basisoefeningen om de scheefheid onder het zadel te
corrigeren. We gaan aan de slag met nieuwe
oefeningen om de verticale balans te verbeteren.
En trainen de horizontale balans door onder andere
te kijken wat verschillende zijgangen het paard kunnen brengen. Welke zijgangen zijn er en wanneer
gebruik je wat? We gaan dit zowel in de theorie
als in de praktijk onderzoeken. Ook ga je je verder
bekwamen in het longeren met de enkele lijn, maak
je kennis met het longeren aan dubbele lijnen en
werken aan de hand. Aandacht voor houding en zit
is een vast onderdeel van de opleiding.

•
•
•
•
•

NIVEAU

Meerdere trainingsvormen
Kleine groepen
Veel persoonlijke aandacht
Geen examen Niveau 1, 2, 3
Wel huiswerkopdrachten
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Technisch Trainen Dressuur Professionals
De studenten van het derde jaar beschikken al over
voldoende kennis van de theorie van het scheve
paard en kunnen oefeningen inzetten om het paard in
de verticale balans te herstellen. Ook is de theorie en de
uitvoering van de verschillende zijgangen bij je bekend.
Je bent instructeur of hebt de intentie dit te worden.
In dit jaar ben je vooral veel met paarden aan de
slag in de rijbaan. Je gaat je oog en je gevoel verder
ontwikkelen. Met je medestudenten / professionals
bespreek je cases. Ook oefen je met lesgeven en je
werkt thuis opdrachten uit. Er is veel aandacht voor
verdieping van kennis.

Onze manier van rijden
•
•
•
•
•

Vriendelijk
vanuit ontspanning
zonder hulpteugels
in verticale balans
recht doen aan het paard

Meer informatie
Ga voor data, prijzen en inschrijfformulier
naar www.taktacademy.nl

Niveau

Geschikt voor

Inhoud training

Niveau 1

Ruiters die geen of nog weinig
kennis hebben van de theorie van
de scheefheden van het paard en
de klassieke trainingsmethode.

Theorie van de scheefheden; beter leren zien wat er
gebeurt bij het paard; oefeningen om de balans te herstellen; verschillende manieren van sturen; kennismaking
met verschillende trainingsmethoden: onder het zadel,
horsemanship, werken aan de hand, longeren; houding
en zit van de ruiter, management, trainbaarheid.

Niveau 2

Ruiters die kennis hebben van de
theorie van de scheefheden en dat
gedeeltelijk kunnen toepassen bij
het trainen van het paard.

Theorie van de scheefheden; trainbaarheid van het paard;
houding en zit van de ruiter; oefeningen voor verticale en
horizontale balans; controle over de voorhand en achterhand; zijgangen; enkele en dubbele longe.

Niveau 3

Ervaren ruiters die kennis hebben
van de theorie van de scheefheden
en zich verder willen bekwamen in
het lesgeven.

Gevorderde oefeningen voor verticale en horizontale
balans; controle over de voorhand en achterhand;
zijgangen; verdieping meerdere trainingsmethoden.
Veel praktijk; elkaar lesgeven; trainen van oog en gevoel;
moeilijkere cases; leren van elkaar.

Tijdens de opleiding krijgen de paarden een check-up
van onze specialisten. Hieruit komt een advies over
de trainbaarheid.

• Jezelf ontwikkelen
• Beter leren zien
• Anders trainen
www.taktacademy.nl

MIREILLE DEN HOED
Mireille den Hoed is (revalidatie)trainer met 40 jaar
rijervaring tot en met ZZ-Licht. Al op jonge leeftijd
ging zij op zoek naar een eerlijke manier van
trainen. Haar werk bestaat nu uit het trainen van
paarden, lesgeven en kennis verspreiden middels
opleidingen, workshops en lezingen.
Mireille: “Mijn wens is dat steeds meer paardenmensen op een andere manier gaan kijken naar
het prachtige wezen paard. Er is meer kennis en
begrip nodig om het management en de manier
van trainen te veranderen en daar hoop ik met deze
Leergang Technisch Trainen aan bij te dragen.“

Onze manier van trainen
•
•
•
•

Gericht op het fysiek trainen van het paard
Biomechanica van het paard als gegeven
Nageeflijkheid vanuit het achterbeen
Rekeninghoudend met de mogelijkheden
en beperkingen van het paard
• Kijken, voelen en luisteren naar wat het
paard je vertelt
• Verbanden leggen
• Altijd in samenwerking met een team van
specialisten

MEER INFORMATIE
Ga naar www.taktacademy.nl voor meer informatie
over de leergang en andere activiteiten.
Plagweg 16 7399 RN Empe (bij Apeldoorn)
www.taktacademy.nl info@taktacademy.nl
+31 (0)6 2409 5482 +31 (0)6 2502 2161
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