Cursus paardenverzorging
Deze cursus waarin je alles leert over de verzorging van paarden bestaat uit drie delen. Deel 1 beslaat
3 zaterdagen en deel 2 en 3 beslaan 4 zaterdagen, waarin diverse onderwerpen aan bod komen.
Wanneer er één les gemist is kun je deze inhalen tijdens de inhaal les. We beginnen met het
uitleggen van poetsen, opzadelen en omgaan met een pony/paard.
Op onze site vind je de data van alle cursusdagen. Ook wordt er aangegeven welke cursus er op dat
moment plaats zal vinden. De cursus moet in de juiste volgorde worden gevolgd, anders kan er
kennis ontbreken. Wil je meedoen? Geef je dan nu snel op!
Deel 1

Poetsen, hoe doe je dat en waar moet je op letten?
Hoe moet je opzadelen?
Wat voor verschillende rassen bestaan er?
Inhaal les
Wanneer dit deel is behaald moet er eerst nog cursus 2 gevolgd worden, voordat er een verzorgpony
gekozen mag worden. Wel weet je nu al meer over paarden en hoe je er mee om kunt gaan!
Deel 2

Hoe kun je je het beste voorbereiden op een wedstrijd?
Wat eten paarden?
Het wassen van een paard
Levensloop
Inhaal les
Wanneer dit deel is behaald mag er een verzorgpony worden gekozen (die je bij de bar kunt
aanvragen). Deze verzorgpony mag je op één vaste dag in de week poetsen. Het poetsen gebeurt nog
wel in stal. Pas wanneer deel 3 is behaald mag er worden gepoetst op de poetsplaats.

Let op! Om deel te nemen aan de cursus 3 moet je minimaal 10 jaar zijn!
Deel 3

Wat voor ziektes kunnen paarden krijgen?
Hoe ziet het lichaam van een paard eruit?
Lopen en begeleiden van een paard op het buitenterrein
Onderhoud en onderdelen van het harnachement
Inhaal les
Wanneer dit laatste deel van de paardenverzorgingscursus is behaald mag je je verzorgpony op jouw
vaste dag poetsen op de poetsplaats.
Jeugd t/m 15 jaar mag ivm de veiligheid alleen een pony kiezen en jeugd vanaf 16 jaar mag een
paard kiezen.
Wanneer het gekozen dier krachtvoer (biks, muesli enz) aan het eten mag is, het niet naar de
poetsplaats of wandelen eerst zijn eten opeten.
Op woensdag, zaterdag en zondag mag er vanwege de drukte niet meer gewandeld worden met de
paarden en pony’s.
Op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mag er tot 18.00 uur met de pony’s gewandeld
worden( dus jeugd t/m 15 jaar), en vanaf 16 jaar tot 19.00 uur met de paarden, dit in overleg met de
stalmedewerkers.

