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Bij ons is ontspanning en balans de basis voor elke training en natuurlijk de basis 

voor een blij paard. Wand een blij paard is een blije eigenaar. Wij begrijpen maar 

al te goed hoe groot de stap soms is om je paard uithanden te geven en te laten 

trainen, maar je paard is bij ons in goede handen. 

Tijdens onze trainingen gaan we niet enkel met het fysieke paard aan het werk, 

maar ook met het mentale paard. Enkel als een paard zich goed voelt en 

voldoende ontspannen is is het paard instaat om te leren. 

Graag bespreken wij persoonlijk met jou wat voor jou en jou paard belangrijk is 

om jullie samen nog beter te kunnen begeleiden.  

 

 



 

 

Veel gestelde vragen  

 

 Hoe lang staat een paard gemiddeld in training? 
Gemiddeld staat een paard bij ons tussen de twee en drie maanden in training. Afhankelijk van de wensen van de 

eigenaar.  

 

 Hoe lang duurt het om een paard zadelmak te maken? 

Uitgaand van een jong paard die alleen het veulen a,b,c kent, en verder geen negatieve ervaringen heeft. Hebben 

wij gemiddeld 2 tot 3 maand nodig om het paard een goede stabiele basis te geven. 

 

 Rijden jullie de paarden bitloos in? 

Ja, bij ons worden alle paarden op touwhalster zadelmak gemaakt. het is dan aan de eigenaar zelf om te bepalen of 

zij willen dat het rijden op bit in de training word mee genomen. 

 

 Wat kan mijn paard na zadelmak maken bij jullie? 

Je mag verwachten dat je zich prettig voelt bij het dragen van de ruiter. In stap draf en galop. Je paard het sturen 

begrijpt. Who en achteruit beheerst.  

 

 



 

 Komen de paarden iedere dag buiten? 

Ja, trainingspaarden komen iedere dag buiten. S'morgens naar buiten, en afhankelijk van hoe lang het licht is weer 

naar binnen. 

 

 Is 24/7 buiten bij jullie een optie? 

In de maanden mei t/m september is dit zeker mogelijk. Helaas hebben wij geen schuil mogelijkheden op het land, 

dus wanneer het weer heel slecht word zullen de paarden s'nachts naar binnen moeten. 

  

 Krijgen paarden onbeperkt ruwvoer, en zit dit bij de prijs in? 

Wij voeren onbeperkt voordroog. Ruwvoer zit inderdaad bij de prijs inbegrepen. 

 

 Hoe werkt het met het kracht voer en eventuele supplementen? 

Kracht voer voor je paard moet je zelf mee nemen. Zo ook extra supplementen. Wij vinden het natuurlijk geen 

probleem om dit dagelijks aan jou paard aan te bieden. 

 

 Door wie word mijn paard getraind als hij bij jullie in training staat? 

Ons volledige team stelt zich aan jullie voor op onze website. Daar vind je dus precies wie wat doet binnen ons team. 

 

 Hoe vaak word mijn paard per week getraind? 

De paarden worden tussen de 4 en 5 keer per week getraind. Afhankelijk van wat je paard aan kan en hoeveel tijd hij 

nodig heeft om dingen te verwerken. 



 

 Is het mogelijk dat mijn paard door jullie word opgehaald? 

Helaas is dit niet mogelijk.  

Wel hebben wij goede ervaringen met paarden taxi's als: 

Epona Horses and Transport. 

Paardentaxi Noord-Nederland. 

  

 Hoe gaat het met de betaling? 

1 keer per maand ontvang je van ons een factuur via de mail. Factureren doen wij in de tweede week van de maand. 

 

 Doen jullie ook aan pensionstalling? 

Wij hebben op dit moment nog wel een aantal pensionklanten. Wij willen ons vooral gaan concentreren op 

trainingspaarden. Wij zullen de pensionstalling dan ook niet verder uitbreiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Basis training  

kosten per maand 650,- 

 

•Grondwerk 

•Schriktraining  

•Dubble lijnen 

•Vast staan 

•Inparkeren voor opstappen 

•Stap, draf en galop 

•Sturen 

•Stoppen en achteruit 

•Training in binnen en buitenbak 

•Prijs incl stalling en weidegang 

•Excl krachtvoer 

•incl 2 lessen per maand 

•incl 1 buitenrit 

 

•Exstra begelijding mogelijk zie  

•extra opties 

•1 keer per week trainingsfilpje via app 

•1 keer per week kijken bij training 

•Altijd vrije toegang tot je paard. 

Zie hier extra opties 

 

Trailer laden 

3 trainingen van 1,5 tot 2 uur. 

1 training samen met eigenaar waarbij 
alles word uitgelegd. 

Kosten 200,- 
 

  

Buitenritten 

Iedere buitenrit duurt tussen de 1,5 en 
2 uur.  

1 buitenrit is bij de training in 
begrepen, maar het is zeker mogelijk 

extra buitenritten met je paard te 
maken of te laten maken. 

kosten 35,- per buitenrit. 

Heb jij of je paard wat extra 
hulp nodig geen probleem, 
en ook voor jou zijn er veel 

mogelijkheden. 

Extra begelijding 

Soms is het prettig om wat extra 
begelijding te krijgen met je paardje. 

Er zitten 2 lessen bij de training in. Wil je 
extra lessen dan is dat natuurlijk mogelijk. 

Kosten 

Per half uur 20,-  

per uur 35,- 

Extra paket  

Voor dat we starten laten we je paard 
behandelen door ostheopaat  

Kim Sluiter van Hippodinami samen met 
haar maken wij een trainingsplan wat bij 

jou paard past. 

Ook een tweede behandeling zit bij dit 
pakket inbegrepen. 

Kosten 130,- 



 

 

 


