Beste lesklanten van Fair to Horses,
Achter de schermen blijven wij ons ontwikkelen om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren
en de kwaliteit van de lessen te verhogen, allemaal met als doel onze visie verder uit te dragen: onze
klanten tot paardenmensen op te leiden en de kennis rondom paardenwelzijn verder te vergroten.
Vanaf januari willen wij stap voor stap een aantal wijzigingen doorvoeren om ons verder als
trainingcenter te profileren.
•

•

•
•

Rustig overstappen naar het bieden van enkel wekelijkse lessen. Je omgeven en regelmatig
werken met paarden ontwikkelt je tot paardenmens. Tenminste eenmaal per week
trainingen volgen met en/of over paarden zorgt ervoor dat feeling ontstaat tussen paard en
paardenmens.
Overstap van duolessen naar triolessen. De duolessen worden uitgebreid naar triolessen,
uitsluitend voor de paardenmensen die de basisvaardigheden van Centered Riding® onder de
knie hebben en tenminste zelfstandig kunnen sturen, stappen en draven. Er zal gewerkt
worden met een opgesteld lesprogramma waarbij je vooraf weet welke onderwerpen aan
bod zullen komen. Er zal meer aandacht besteed worden aan de Centered Riding® basics,
grondwerk naast het paard, paardentaal, kuddegedrag en andere interessante onderwerpen.
Dit geldt ook voor de beginners privélessen. Zo kunnen wij garanderen dat als je bij Fair to
Horses lest, je een gedegen basiskennis hebt over wat samenwerken met een paard
daadwerkelijk inhoudt en de tools krijgt om je tot een paardenmens te ontwikkelen.
Overstap naar kwartaal abonnementen per februari (een 12 lessenreeks i.p.v. 10-rittenkaart).
Nieuwe lesklanten krijgen twee kennismakingslessen, waarbij de eerste een grondwerkles is
en de tweede een rijles. Wanneer zij bij Fair to Horses willen lessen, zullen zij een opgesteld
lesprogramma volgen, aangepast aan hun niveau.

Uitgebreide informatie hierover volgt later per e-mail, de lesklanten die het betreft zullen hier
persoonlijk over ingelicht worden.

Bovenstaande geldt (nog) niet voor de westernlessen, pensionklanten van Fair to Horses en
lesklanten met een eigen paard.

