
Wat leer je 

Je leert technieken om ontspannen en kalm te blijven in stuaties die je 

angstig maken. Je wordt een meer kalme(rende) en doortastende 

leider.  Het wederzijds vertrouwen zal groeien.

WORKSHOP “SCHRIK EN KALMEER” 

van spanning en angst naar vertrouwen

Voor wie 

Je ervaart regelmatig spanning en angst bij jezelf en/of bij je paard.

Zo ervaar je misschien dat:

• je gespannen raakt bij de gedachte aan iets wat zou kunnen 
gebeuren

• je krampachtig gaat (proberen te) vermijden dat het paard 
ergens van schrikt

• je wanhopig zoekt naar een manier om je paard te kalmeren
• ...

 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. 

Spanning in de ruiter ontstaat vaak door spanningen in het paard en vice versa. 

Hierdoor onstaat er een vicieuze cirkel waarbij de problematiek escaleert. We 

gaan werken aan het doorbreken van dit soort  vicieuze cirkels.

Uit onderzoek is gebleken dat schriktraining – zeker in combinatie met houding-

en-zit training – spanningen goed kan reduceren.  Samen met je paard 

spannende situaties overwinnen vergroot jullie wederzijds vertrouwen en 

vermogen om kalm te blijven. Jouw kalmte schenkt vertrouwen aan je paard 

waardoor hij in spannende situaties weer snel  kalmeert. Je paard wordt 

voorspelbaarder hetgeen jouw weer vertrouwen schenkt. Voila, vicieuze cirkel 

omgekeerd met de-escalerend effect!

Wat gaan we doen 

Theorie: uitleg over hoe het paard instinctief verschillend reageert op 

een kalmerende leider en op een angstige onzekere leider.

Praktijk: oefeningen om de band met ons paard te versterken en onze 

positie als leider te bevestigen. Oefenen om  kalm te blijven in 

situaties die spanningen en angst oproepen. 
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