Ruiterzit APK-bij Fair to Horses

Meld je aan!!!!

Zondag 22 Augustus
-Geschikt voor alle disciplinesWanneer heb jij voor het laatst jezelf als ruiter een APK check gegeven?
Heb jij gewoontes die onbewust erin geslopen zijn? Of denk je dat een goede ruiterhouding alleen
een kwestie van natuurlijk talent en/of gewoon veel rijden is?
(Spoiler: dat is het niet!

)

Ben je eigenlijk stiekem wel benieuwd hoe het zit met jouw zit?
Doe je paard en jezelf dan een plezier en geef je dan nu op voor de Ruiter APK!

Hansje Mbh van MindBodyHorse en HenkJan de Paardenman organiseren de RuiterZit APK op
zondag 22 augustus bij Fair to Horses !
Exclusief voor de klanten van Fair to Horses!

Hansje is een zeer ervaren Centered Riding level 2 instructrice en level 3 Sure Foot Practitioner en
helpt ruiters fijne snelle praktische oplossingen te vinden voor veel voorkomende ruiter problemen.
HenkJan is een doorgewinterde Deurne instructeur en weet met zijn uitgebreide kennis en
beeldende manier van lesgeven paard en ruiter tot een goed geheel te vormen.
Beiden geven interdisciplinair les op diverse stallen en zijn gespecialiseerd in de paard - ruiter
connectie en het ontwikkelen van ruitergevoel bij hun lesruiters.

Op zondag 22 augustus van 13:00 - 17:00 word jij tijdens de Ruiter APK met je paard door deze twee
gecertificeerde instructeurs gecheckt en van persoonlijk advies voorzien.

Wat gaan we doen?
-

Theorie uitleg Ruiterzit - (Gezamenlijk - zonder paard)
Theorie gecombineerd met praktijk Ruiter Bodywork oefeningen
Fysio Bal les * - (Gezamenlijk -zonder paard)
Zitbotjes Balans check
Stap check
Doorzit en Lichtrij check
Galop check

*Fysioballen regelen wij

Rijden: theorie in praktijk brengen te paard - privéles te paard van 30 minuten
Kosten voor de hele Ruiter APK check: €85 per paard/ruiter combinatie incl privéles.

Heb je momenteel geen paard waar je op kan rijden? Dan kan je nog steeds meedoen!
Er is plek voor deelnemers zonder paard die dan het theoriegedeelte en de fysio bal les kunnen
volgen voor €45.
Wil je meedoen met een paard van Fair to Horses? Dat kan! Je betaalt hiervoor maar €5 extra.

Deelname leeftijd vanaf 15 jaar.
Aanmelden gebeurt via Renate van Fair to Horses. Stuur een mail naar renate@fairtohorses.nl
Na aanmelding ontvangen de deelnemers de bevestiging van deelname en aanvullende info.

Geef je nu op! Vol is vol!

Update yourself: Update your horse

