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Leer de 7 basics en wordt
een super trainer
Deze cursus wordt gegeven door Conrad van
Pruijssen
via www.facebook.com/clickercoachconrad

Conrad

Kostprijs
info@clickercoachconrad.nl.

Online,
begeleide
cursus.
Duur: 1 jaar,
vanaf einde
februari.
Kostprijs:
mail/bel Conrad.

Over de cursus
Ik krijg veel klanten die al een tijdje aan het clickertrainen zijn en dan bijkomen met de opmerking
ik loop vast in de praktijk, kun je mij helpen?
Het blijkt keer op keer dat clickertrainen uit een
boek niet te leren is. Clickertrainen leer je in de
bak, in de wei, in de modder samen met je paard.
Geloof ik dan niet in lezen? Ik geloof zeker in
lezen, ik raad het ook iedereen aan. En als je een
boek gaat kopen, koop dan de boeken van Inge,
Grondwerk en Denkwerk.
Ik draai alleen graag de volgorde om. Wil je leren
clickertrainen neem dan eerst een paar lessen bij
een gecertificeerde clicker coach en schaf dan pas
de boeken aan.
Geloof me, als je eenmaal een goede start hebt gemaakt en waar kan je beter mee beginnen dan de 7
basics, dan begrijp je alles wat je leest in de boeken
veel beter. Sterker nog het wordt dan veel gemakkelijker om wat er in de boeken staat te vertalen
naar wat er bij jou in de bak of in de wei met je
paard gebeurd.
Maar wat nu als er geen clickertrainer in de
buurt zit?
Helaas zijn wij als clickeraars nog in de minderheid, maar voor hoe lang nog? ;-) Wil je een lesje
NH, Parelli of Dressuur dan kun je op elke hoek
van de straat wel iemand vinden. Wil je gaan
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clickeren dan zijn de instructeurs nog wat dun
gezaaid.
Ik krijg vaak aanvragen uit Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe en tegenwoordig ook
van geëmigreerde Nederlanders uit het buitenland.
Het is dan voor mij niet interessant of niet mogelijk om daar heen te gaan. Tenzij er voldoende
mensen dichtbij elkaar wonen zodat ik een hele
dag bezig ben.
Ik wil deze mensen toch graag helpen. Ik heb lang
gezocht naar een manier die evengoed of bijna
evengoed is als live-trainen door naast je in de
modder te staan.
En ja deze heb ik gevonden.
Ik heb een online training gemaakt die van jou
een betere of een super trainer maakt, waarbij
we de 7 basics als basis gebruiken. De 7 basics is
een mooie set van oefening die je helpt om zoveel
mogelijk fouten te maken en daarvan te leren.
Waardoor je beter en beter als trainer wordt en

leert hoe jij jezelf en je paard op kunt gaan zetten
voor succes.
Mocht je al boeken over clickertraining hebben gelezen, weet dan dat ik je niets nieuws ga vertellen.
Ik ga er wel voor zorgen, dat jij alles kunt wat in de
boeken staat. Het gaat dus vooral om doen doen
doen. Leren hoe het in de praktijk moet.
Je kunt nog zoveel weten, als je er niets mee doet
gaat je paard je niet begrijpen. Ik hoor en zie het
ook heel vaak terugkomen tijdens mijn Clicker
Challenges dat deelnemers zeggen: nu ga ik meer
en meer de theorie begrijpen. Het begrip komt
doordat ze dingen doen, doordat ik daar feedback
opgeef. Dat ze filmpjes insturen die ik dan beoordeel en van commentaar voorzie. Maatwerk, geen
algemene dingen of tips, nee zaken die jij nodig
hebt om de training beter te maken en je eigen
vaardigheden te verbeteren.
Het boek “Denkwerk” van Inge is het meest com18

plete boek over hoe je paard in elkaar zit, hoe hij
leert. Ik zorg ervoor dat jij de kennis uit dit boek
in de praktijk kunt brengen zodat trainen leuker,
sneller en beter gaat. Clickeren is een vrijwillige
manier van trainen, ik wil niet dat je paard het als
vrijblijvend ziet en als jij weet hoe je paard in elkaar zit kun je alles veel gemakkelijker voor elkaar
krijgen.

Om te zorgen dat iedereen voldoende tijd en
aandacht krijgt kunnen er maar 20 mensen per
keer deelnemen. Alleen dan kan ik garanderen dat
iedereen voldoende aandacht krijgt en dat ik in de
gaten kan houden, hoe het gaat en of je nog iets
extra’s nodig hebt.
Heel veel verloopt via facebook, het is voor veel
mensen iets wat ze sowieso al veel gebruiken. Er is
een verborgen en beveiligde groep waar je alleen
als deelnemer bij kunt, niemand anders, zelfs je
vrienden kunnen niet eens zien wat je daar post of
liked. Op deze manier kan ik een veilige en vertrouwde leeromgeving garanderen.

Geschatte duurtijd en werkbelasting
Wat ga ik leren tijdens het online trainingsprogramma?
Ik ben van mening dat het tijd kost om een goede
trainer te worden. De meeste mensen hebben
paarden als hobby en zouden het liefste de hele
dag met hun paard bezig zijn. De praktijk is anders, het houden en verzorgen van een paard kost
tijd en geld. Daar moeten de meeste dus gewoon
voor werken overdag.
Vandaar dat ik denk dat je ongeveer één jaar nodig
hebt om tussen alle bedrijven door een super trainer te worden en de 7 basics tot in de perfectie te
beheersen. Dan heb ik het niet alleen over jou als
mens maar ook over de uitvoering door je paard.

Je krijgt elk maand minimaal één webinar, dit
kan gaan over de theorie, de praktijk en zeker
over de 7 basics. De 7 basics worden uitgebreid
behandeld. Hoe ziet het eruit, hoe kun je het aanleren, tegen welke problemen loop je aan. Hoe werk
je met trainingsplannen, hoe meet je en hoe
stuur je bij.
Je krijgt exclusief video materiaal van mij,
waar op je kunt zien hoe wij trainen. Je krijgt niet
alleen te zien hoe het moet. Je krijgt ook te zien
wat er fout kan gaan, en nog belangrijker hoe je de
meest voorkomende problemen oplost. Dit is niet
alleen materiaal wat over de 7 basics gaat, dit gaat
nog veel verder. Hier zit 20 jaar kennis en trainingservaring in.

Cursus inhoud
Hoe werkt het online trainingsprogramma?
Het gaat misschien wat te ver om het hier in de
detail allemaal uit te leggen. Ik zal wat onderdelen
eruit lichten.
Het begint met een intake. De intake is niet alleen
om kennis te maken met elkaar maar ook om te
kijken of ik jou met dit programma op kan zetten
voor succes. Als ik maar half twijfel dan ga ik het je
niet aanbieden, ik wil dat iedereen die deelneemt
aan het einde ook echt een goede trainer is. Dat
elke deelnemer een goed fundament heeft om
vanuit een goede basis door te gaan en alles aan te
leren aan hun paard wat ze maar willen.

Opvolging
Je krijgt minimaal één keer per maand een
vragenuurtje waar je live al jouw vragen en
problemen kunt delen en waar ik voor oplossingen
zorg, en als het vaker nodig is om jou als deelnemer succesvol te maken dan doen ik dat ook.
De facebook groep is er niet alleen om elkaar
te steunen en te inspireren. Je kunt hier ook de
vragen opzetten die je graag in de webinars en
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De
kippen
van
Chantal

het vragenuurtje behandeld ziet. Daarnaast kun
je daar je trainingsplannen en je trainingsvideo’s
plaatsen zodat ik deze kan bekijken.
Ik zal inhoudelijk op jouw trainingsplannen
en videos ingaan en je gesproken feedback
geven over wat ik zie, wat er goed gaat, wat
er beter kan en hoe je dit kunt doen.
Alles is erop gericht om je te helpen een super
trainer te worden, niet door te lezen maar door te
doen. Het voelt alsof ik naast je sta in de wei en
je help met het in de praktijk brengen van al het
moois wat er over clickertraining geschreven is.

Startdatum
Wanneer begint het online
trainingsprogramma?
We beginnen eind februari na de carnavalsvakantie. Omdat je niet alleen van mij maar ook van
elkaar leert gaan we samen op “reis”. Het is dus
niet mogelijk om tussentijds in te stappen.
Je hoeft natuurlijk niet ver weg te wonen om mee
te doen. Als dit voor jou handiger of beter is omdat
je niet handig kunt lessen of misschien wel onregelmatig werkt, geen probleem doe gezellig mee.

Hallo allen,
Het lijkt me leuk om met een groepje
paarden trainers een dagje kippen
clickeren te organiseren bij Yvette
van Veldhuijsen. Ik heb dit een keer
gedaan en het was erg leuk en leerzaam. De nadruk ligt op shapen en
trainingsplannen.
De precieze kosten weet ik nog niet
want het hangt ook af van het aantal deelnemers, maar reken op ca 75
euro per dag. De locatie is Apeldoorn
(NL). Een datum kunnen we later in
overleg prikken. Lijkt me erg leuk
en gezellig om wat itmhb-ers (weer)
eens in het echt te zien in een andere
setting :).

Beginnen
Omdat het de eerste keer is, en er vast nog wel wat
schoonheidsfoutjes in zullen zitten, hoef je niet te
betalen voor alle 12 maanden je krijgt van mij 2
maanden cadeau. Heb je serieuze interesse? Wil
je echt leren clickeren? Wil je een betere of een
super trainer worden? Wil je dat jij en je paard de
7 basics perfect beheersen bel of mail dan voor een
intakegesprek:
info@clickercoachconrad.nl
www.clickercoachconrad.nl
of +31(0)615042410
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Interesse? Antwoorden op
www.itrainmyhorsesbrain.com/topic/
wie-gaat-er-mee-kippen-trainen/
of rechtstreeks bij Chantal Rosmuller
via crosmuller@gmail.com.

