Inrijden

Ook voor het zadelmak maken en inrijden van uw jonge paard bent u bij trainingscentrum
Horsevision aan het juiste adres. Horsevision garandeert dat het paard geen trauma’s oploopt
en het paard niet wordt overrompeld. Er wordt met het dier gewerkt volgens de
Horsevisionmethode. Deze methode is voor een groot deel gebaseerd op de visie van Pat
Parelli, een van de beste 'horsemen' van de wereld. Er wordt gekeken naar het karakter,
oftewel de 'Horsenality' van het paard. Aan de had hiervan wordt een trainingsschema
samengesteld. Er wordt voor gezorgd dat het paard op de grond helemaal voor elkaar is en dat
het paard vertrouwen en respect heeft in/voor de mens en deze ook accepteert als leider.
Hierna zal de ruiter pas geïntroduceerd worden. Uw paard wordt op een verantwoorde manier
getraind en het paard bepaalt het tempo. Horsevision legt de basis voor alle disciplines van de
paardensport, ook voor het mennen. Het heeft de voorkeur dit proces op locatie van het paard
te laten plaatsvinden, door middel van lessen. Ik kom dan naar jullie, samen doorlopen we het
proces, en tussen de lessen door kunt u zelf oefenen met het huiswerk. Op deze manier is het
voor het paard het minst belastend en stressvol. Ik streef ernaar dat het voor het paard niet
meer dan een 'logische stap' is dat er iemand op zijn rug klimt en vanaf daar dezelfde dingen
vraagt als op de grond. Mensen die u voorgegaan zijn, vinden het heel erg leuk en fijn om zo
intensief betrokken te zijn geweest bij het inrijden van hun paard.
Het paard beschikt na afloop van de training over de volgende vaardigheden:
• Acceptatie van de mens als partner en leider
• Laat zich leiden
• Kent de basis van het grondwerk (stap, draf, galop, voor- zij en achterwaarts, aan leadrope
en in vrijheid)
• Accepteert de ruiter
• Beheerst de gangen stap, draf en galop
• Kan voor- en achterwaarts onder het zadel op lichte druk
• Kan mee op buitenrit

Wilt u ook graag een betrouwbaar paard wat op een verantwoorde manier is ingereden? Get
the Horsevision!

~ Horsevision, meer dan rijden ~
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