
Wat leer je 
Je leert het wezen paard kennen als kudde- en vluchtdier.

Je leert over  communicatie met paarden en  over de verschillende 

leiderschapmodellen in groepen paarden.

Je leert hoe jij jouw communcatie en leiderschap kan laten  aansluiten 

bij wat een paard van nature begrijpt. 

WORKSHOP “COMMUNICEREN MET 
PAARDEN” 
 elkaar beter begrijpen 

Voor wie 
Deze workshop is voor iedereen die op zoek is naar een “natuurlijke” 

omgang met zijn paard, zonder misverstanden en zonder spanning.

Misverstanden kunnen allerlei vormen aannemen. 

Zo ervaar je misschien dat:

• je paard je omver loopt
• je paard in de wei niet bij je wil komen
• je paard zijn benen niet wil geven
• je paard niet in de trailer wil
• ...

 Fuurenzo 

Echt  “horsemanship” ligt 

verankerd in een 

gebalanseerde 

harmonische relatie tussen 

ruiter en paard. Hierin is 

geen plaats voor 

onzekerheid, dwang of 

angst.

Deze ongedwongen relatie 

is gebaseerd op 

vertrouwen en geeft ruiter 

en paard  voldoening en 

plezier.

De missie van Fuurenzo is 

om jou en je paard te 

begeleiden op het pad van 

echt horsemanship. 

Om goed en veilig met een paard te kunnen samenwerken is het van belang dat je 

met het paard communiceert op een eenduidige voor hem te begrijpen manier en dat 

je paard  jou de moeite waard vindt om naar te  luisteren. 

Gesproken taal is van nature niet afgestemd op het stille paard.   Er moet een 

communicatiebrug worden gebouwd. We kunnen proberen het paard te leren wat wij 

met onze woorden bedoelen maar ….  Dat is niet zo effectief. Beter  kunnen we  ons 

inleven in de wereld van paarden en in onze communicatie aansluiten bij wat paarden 

als natuurlijk ervaren. 

Wat gaan we doen 
We starten met een  theorie sessie over het wezen van het paard en 

zijn natuurlijke communicatie en zijn omgang met leiderschap.

 Daarna gaan we aan de slag met de paarden. We werken hierbij in 

(relatieve) vrijheid met het paard  los in een paddock of in de bak.
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