
 

Equirise Academy Trainingsdagen  

 

 

Op 8, 9 en 10 juli a.s. organiseren wij een leuke en vooral leerzame 3 daagse training voor de 
jeugd op de mooie locatie Stal Equinova te Hoeven. Bij Equinova zijn al vele succesvolle jonge 

amazones van start gegaan die inmiddels een prachtige carrière hebben in de paardensport! 

De instructeurs die jou zullen helpen deze 3 dagen bij het waar maken van jouw dromen, 
zijn allemaal actieve wedstrijdruiters en professionals in de paardensport. Zij hebben hun 
strepen ruimschoots verdiend en er hun doel van gemaakt om jonge amazones zoals jij te 
begeleiden bij het waarmaken van jouw dromen! 

Dussssss: 

* Ben jij tussen de 10 en 18 jaar?  

* Heb jij een eigen pony of paard?  

* Wil jij niets liever dan jouw dromen waar maken?  

* En natuurlijk plezier beleven?  

Schrijf je dan nu snel in, want vol = vol!

Kom dan naar de Equirise Academy Trainingsdagen!

Zou jij dit ook wel willen?

Lees snel verder…



In deze 3 daagse training ga jij het volgende allemaal leren: 

Maandag: 

* Je maakt jouw eigen trainingsschema voor jouw pony of paard waar je thuis mee aan de slag 
kunt, zo ga je echt meer resultaat boeken! 

*  Een dressuur of springles naar keuze, samen met jouw pony of paard, jij mag kiezen! 
*  Jolly Joker leert jou alles om de perfecte zit te ontwikkelen! 

Dinsdag: 

*  Grondwerk is de basis, weet jij hoe je jouw ondeugd jou kunt laten volgen? Helemaal los?! 
* Een schriktraining samen met jouw pony of paard, hierna hebben jullie alle tools in handen 

om bomproef te worden! 
*  Hoe het jonge paard wordt opgeleid, een super stoere clinic! 

*  Gezellig samen eten en een mooie nieuwe frontriem maken voor jouw eigen kanjer! 

Woensdag: 

* Jij overwint jouw angsten door samen te werken met een bijzondere oefening! 
*  Wat doet de juiste voeding voor jouw pony of paard, valt er nog winst te behalen? 

*  Een les waarin je leert goed los te rijden en vervolgens een dressuurproef oefent op jouw 
niveau, welke wordt beoordeelt door een echt jurylid!

Al deze leuke en vooral leerzame trainingen bestaan uit lessen samen met jouw pony of 
paard, het volgen van clinic’s en samenwerken met de andere deelnemers door leuke en 
uitdagende opdrachten uit te voeren. 

De dagen starten om 10.00 uur en eindigen om 18.00u. Alle dagen is er een lekker en gezonde 
lunch voor jou. Dinsdagavond eten we gezellig met elkaar en ga je naar huis met een eigen 
gemaakte frontriem! Deze dag zal rond 20.00u eindigen. 

Jouw pony of paard mag zowel op de dag als ‘s nachts verblijven in een eigen paddock en het 
ruwvoer is hierbij inbegrepen.Ook bestaat de mogelijkheid tot het huren van een stal (tegen 
meerprijs en beschikbaarheid) gedurende deze dagen. 

De kosten voor al deze leuke en leerzame trainingen tijdens deze 3-daagse bedragen              
€ 295 per combinatie. 

Schrijf je snel in voor het te laat is!  

Meer info en inschrijven via:   https://www.happyathletes.nl/ea-trainingsdagen/  

Voor al je vragen kun je terecht bij:    aanmelden@equiriseacademy.nl  

“Dreams do come true”
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