Leuk om te doen, om te willen of om te kunnen, al rijdend, samen met je schapenhond, een groep
schapen over een parcours drijven, door landhekken en even met je hond bij jou op het zadel. In
september 2016 organiseert Jaap Kremer een wedstrijdvorm voortvloeiend uit een gecombineerde
training voor mens, hond en paard. De honden en de handlers worden getraind bij Jaap Kremer; de
paarden en de ruiter bij Petra Verstraten van Equixantos in Beilen

Cursus schapendrijven te paard
EquiXantos Beilen
Tynyronnen Uffelte
Het trainen van ruiter en paard
Petra Verstraten
De trainingen worden gegeven door Petra Verstraten, gediplomeerd
I.S.P.H.-trainster en niveau 2 freestyle-instructrice.
Al van jongs af gebiologeerd door het wezen Paard.
Omdat ik meer wilde weten over dit magnifieke wezen, en op een ‘andere’ manier wilde paardrijden,
ben ik op zoek gegaan en heb uiteindelijk opleidingen gevolgd aan o.a. de International School For
Professional Horsemanship (I.S.P.H.) en de Freestyle Academy van Emiel Voest, waarbij ik als niveau 3
intructrice ben aan gesloten. In 2003 richtte ik mijn eigen trainingscentrum ‘Equixantos’ op; dit staat
voor harmonie en wederzijds begrip tussen Paard en Mens.

Samen met mijn paarden geef ik trainingen waarin de holistische gedachte en de freestyle-methode
centraal staan. “Ervaar” de kracht, toewijding en oprechtheid van het Paard en laat hem uw
liefde en respect ervaren.
Met mijn eigen lieve & fanatieke Border Collie Witney, train ik bij de schapen en natuurlijk samen met
de Paarden!

Graag tot ziens,
Petra, Witney & de Paarden
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Het trainen van handler en hond
Jaap Kremer
Ik train al Bordercollies vanaf ongeveer 20 jaar geleden. Destijds begonnen met mijn Dawn, een zacht
teefje maar wel heel leuk, veel van haar geleerd. Na Dawn kwam Canen Spring, precies het
tegenovergestelde. Door door te zetten heb haar goed kunnen trainen en jaren wedstrijden met haar
gelopen op het hoogste niveau wat we in Nederland hebben. Steeds meer kreeg ik behoefte aan een
bredere training voor de honden, meer richting het functionele, de praktijk. Daarbij kwamen er ook
steeds meer hondenrassen langs die ook getraind konden worden voor het werken met schapen. Op
dit moment tel ik al gauw rond de 25 hondenrassen die bij mij het schapendrijven hebben geleerd. Ik
heb een vaste stek als Opleidingscentrum voor Schapendrijven, in Uffelte.
En nu is het tijd voor wat nieuws ……………………

Leren schapendrijven te paard
Met als eindproduct het beheersen en verplaatsen van een groep schapen, al rijdende te paard,
samen met uw eigen (schapen)hond door deze d.m.v. commando’s te sturen en zo de schapen een
parcours te laten lopen. Alles zal rustig en beheerst uitgevoerd moeten worden.
Het gaat nu om een pilot van max 4 deelnemers.
De cursus: Vanaf 1 mei tot en met 1 september 2016
Het trainen van de paard en ruiter door Petra Verstraten:
-

Paard wennen aan de schapen;
Paard wennen aan de hond;
Leren een parcour te lopen met hond en paard;
Leren een parcour te lopen met schapen, te paard weliswaar en samen met uw hond;

Dag 1: Introductie; paard, mens, hond, theorie.
-

Ochtend: Kennismaking paard d.m.v. los-grondwerk;
Middag: Obstakeltraining (hindernissen) aan de hand;

Dag 2:
-

Ochtend: training paard los-grondwerk;
Middag: herhaling geleerde thuis, problemen ?
Rijden hindernisparcours;

Dag 3:
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-

Samen met hond en paard aan de handlopen evt. al in parcours
Rijden in de bak: gehoorzaamheidsoefeningen vanaf paard aan hond commando’s.

Dag 4:
-

Paard tussen de schapen, schapendrijven ….
Parcours lopen, eerst aan de hand, daarna te paard. Stilstaan hond.
Parcours lopen en dan samen naast het paard;

Dag 5:
-

Stilstaan te paard; hond de schapen laten drijven;

Eventueel tussenoefening te Uffelte om de grootte van het parcours te leren.
Dag 6:
-

Welke specifieke onderdelen gaan nog niet optimaal ?
Daar specifiek op trainen die dag; paard, hond en schapen tezamen.

Uiteraard volgen we de cursus stap voor stap. We gaan, in principe, niet naar het volgende onderdeel
als de basis nog onvoldoende is. Het verloop “valt en staat” met het leerproces van paard, hond en
handler/ruiter.
In principe wordt de cursus gedaan met eigen paard maar in overleg met Petra is het mogelijk om
een paard van EquiXantos te gebruiken.
Deelnemers die dichtbij Beilen wonen kunnen na de eerste dag nadere afspraken met met Petra over
de verdeling van het aantal cursus-uren.
Van de deelnemers wordt gevraagd om oefeningen die aangeboden zijn vooral ook thuis te blijven
trainen.
De deelnemers aan deze cursus wordt op iedere hele cursusdag een uitgebreide lunch op de locatie
aangeboden.
Klaar voor de einddag in Uffelte, een onderling wedstrijdje schapendrijven te paard.
En natuurlijk hierna volop mogelijkheden om verder te trainen.

3

Het trainen van de hond en handler door Jaap Kremer:

In principe is het de bedoeling dat hond en handler wekelijks komen trainen in Uffelte, de lessen
zijn op donderdagmiddag, vanaf 1 mei tot en met augustus zijn dat 17 lessen. Dat is niet
voldoende om een nieuwe hond of een jonge hond en handler het schapendrijven te laren,
doorgaan is daar twee jaar training voor nodig. Maar we gaan kijken hoever we komen, het is in
ieder geval prachtig om te doen.
Vaardigheden die moeten worden aangeleerd zijn o.a. :
-

De hond moet leren om commando’s op te volgen, dichtbij en op afstand;
Linksom de schapen;
Rechtsom de schapen;
Rechtdoor naar de schapen;
Terug van de schapen;
Zitten, liggen, stoppen;
De hond moet leren om niet het paard te gaan drijven;
Op het zadel springen bij de handler en een stukje meerijden te paard; optioneel !

Een dagplanning is hiervoor niet te maken omdat de ontwikkeling per combinatie sterk zullen
verschillen.

Kosten:
Incl. lunch en btw € 1042,00
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