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Webinar Click & Questions, sta ik al 
in je agenda?

Al weer een tijd terug is dit initiatief, het webinar 
Click & Questions ontstaan. Het leek mij, Conrad 
Van Pruijssen, een goed idee om meer en meer 
mensen te interesseren voor clicker training met 
hun paard. Of het nu gaat om de 7 basics, grond-
werk, trailer- of zadelmak maken, dressuur of 
gedragsproblemen, alles kan besproken worden. 

Wat is een webinar?

Een webinar is soort van tv uitzending via internet. 
Je gaat achter je pc zitten, je start je internet brow-
ser en kan meekijken met de uitzending. Interactie 
zorgt ervoor dat het echt leuk en interessant wordt. 
Iedereen die zich heeft aangemeld krijgt de mo-
gelijkheid om te chatten. Op deze manier kun je 
vragen aan mij stellen, of laten we als ik iets nog 
niet duidelijk genoeg heb uitgelegd. 

Wat heb ik nodig om deel te nemen 
aan een webinar?

Je hebt als kijker / deelnemer niet heel veel nodig 
om deel te nemen aan een webinar. Een pc of 

laptop met een internetverbinding is al voldoende. 
Je hoeft geen camera of microfoon te hebben. Je 
hoeft ook niet bang te zijn, ik kan jou niet zien of 
horen. Je kunt dus gewoon in je huispak met een 
kop koffie deelnemen. Weet dat mijn webinar het 
(nog) niet zo goed doet op een Ipad, je krijgt dan 
geen filmpjes te zien, daarover later meer uitleg. 

Hoe werkt deelname aan het webi-
nar Click & Questions?

Deelnemen is heel simpel. Het begint met een 
vraag, heb je interesse in clickeren, vind je clicke-
ren leuk of heb je een vraag / probleem met iets 
wat je nu aan trainen bent? 
Als het antwoord Ja is op één van deze drie vragen 
dan zit je bij mij goed. 
Je ziet vaak één week van tevoren een uitnodiging 
voorbij komen op facebook. Het kan zijn in de 
groep: “I train my horses brain” op www.facebook.
com/groups/itrainmyhorsesbrain/ of op www.
facebook.com/clickercoachconrad. Als je op het 
evenement klikt wordt je doorgestuurd naar een 
inschrijfpagina. Je vult je naam en emailadres in 
en je bent klaar met inschrijven.  
Eén dag en één uur van tevoren wordt je nog even 
herinnerd aan het feit dat je koffie of thee kunt 
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maken om daarna achter je pc te kruipen. Je kunt 
de link in je eigen agenda zetten handmatig of 
automatisch of je klikt op de link die in de mail zit, 
die je als reminder krijgt en je komt in de webinar 
omgeving. Klaar om deel te nemen.

Maar is nog meer mogelijk tijdens 
het webinar.

Het idee is ontstaan om mensen te helpen met 
vragen en problemen waar ze tegen aanlopen 
tijdens het trainen van hun paard. Het is zonde 
als je vastloopt terwijl de oplossing misschien heel 
erg simpel is. We willen iedereen de kans geven 
om gratis toch waardevolle feedback te krijgen van 
een gecertificeerde clicker coach. Zodat je gewoon 

weer verder kan met de training. We beseffen ook 
dat een webinar nooit de kracht en de voordelen 
van een live-training bij jou in de bak of de wei kan 
vervangen, maar zie het als een second best. 

Het is dus voor iedereen mogelijk om een filmpje 
te maken van maximaal 2 minuten waarop een 
training van jou te zien is met je paard. Je kunt 
dit filmpje op youtube zetten door het te uploaden 
als verborgen. Op deze manier is het veilig en kan 
niemand het filmpje zien of vinden, tenzij ze de 
link hebben. Dan stuur je mij een email met de 
beschrijving van je probleem en je vraag + de link 
het youtube filmpje.  
Ik maak dan een selectie van filmpjes en vragen 
die ik tijdens het webinar “Click & Questions” ga 
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behandelen.  
Het is nu nog mooier geworden, als je dat ten 
minste wil. Je kunt nu als inzender van het film-
pje ook live met mij in gesprek gaan. Ik geef dan 
mijn feedback en jij kunt met geluid en / of beeld 
meteen reageren, vragen stellen of om een ex-
tra toelichting vragen. Hier heb je natuurlijk wel 
een microfoon en / of webcam voor nodig. Op de 
meeste laptops is dit standaard aanwezig, maak je 
dus geen zorgen. Vroeger kon je alleen terug “chat-
ten” dit is volgens mij een hele verbetering. 
Het werkt simpel, je krijgt van mij een speciale 
link gemaild. Je logt 10 minuten eerder in als de 
rest. De eerste keer vraagt je internetbrowser of je 
iets van google wil installeren, het duurt 1 minuut 
en is veilig. Daarna ben je klaar om gewoon deel te 
nemen en kan ik je “aan” zetten als ik jouw filmpje 
bespreek. 

Maar wat nu als ik geen vraag heb 
voor het webinar?

Dat zou natuurlijk zo maar kunnen. Of misschien 
vind jij je paard niet zo filmgeniek. Geen probleem 
dan kun je gewoon mee kijken en luisteren naar 
wat andere clickeraars in brengen aan vragen en 
problemen. Geloof me, de kans is groot dat jij 
hier ook tegen aanloopt nu of in de toekomst. Het 
voordeel is dat je dan de oplossing al hebt gezien 
en deze meteen kunt toepassen. Bespaart je weer 
een hoop “kop” zorgen.

Wanneer is het webinar Click & 
Questions?

Je hoeft natuurlijk helemaal niet te wachten op 
de uitnodiging van het evenement. Je kunt het 
gewoon ook in je agenda zetten. Het is elke  
eerste maandag van de maand van 20:30 
tot 21:30u. 
Je moet nog wel even inschrijven via mijn face-

book pagina www.facebook.com/clickercoachcon-
rad om deel te kunnen nemen.

Je hebt werkpaarden en 
luxe paarden.

Voor de werkpaarden die soms of nooit kunnen 
op maandagavonden is er ook een oplossing. Je 
kunt het webinar gewoon terugkijken, dit kan tot 5 
dagen na de uitzending. Ik wil natuurlijk zoveel als 
mogelijk mensen “live” aanwezig hebben, waarom? 
Het zorgt sowieso voor meer interactie en ik vind 
het ook fijn als ik een beetje publiek heb om tegen 
te praten. ;-) 
Ik vraag je wel om de link niet zo maar aan ieder-
een door te sturen. Als je vrienden of kennissen 
hebt die ook willen kijken laat ze zich dan gewoon 
inschrijven. Daarnaast vind ik het belangrijk dat 
het voor de inzenders van vragen veilig en ver-
trouwd voelt.  
Ze stellen zich kwetsbaar op, ze laten zien hoe ze 
trainen, ze laten zien dat ze soms fouten maken en 
hier is veel LEF voor nodig.  
Mensen zenden filmpjes in omdat ze weten dat ze 
onder gelijkgestemde zijn, dat ze zich geen zorgen 
hoeven te maken dat hun trainingen zo maar op 
internet terecht komen. En dat wil ik zo houden. 
Daarom stuur de link niet door.
Als je achteraf terugkijkt is het ook net iets min-
der aantrekkelijk, je ziet namelijk niet meteen de 
ingezonden video’s. Je ziet alleen de linkjes die 
verwijzen naar de filmpjes. Deze moet jezelf in een 
ander tabblad van je internetbrowser openen en 
bekijken.
Wil je jezelf al deze moeite besparen en mij een 
beetje publiek gunnen, blok dan alvast alle eerste 
maandagen van de maand voor het komende jaar 
;-)

Waar wacht je nog op?
In Nederland zeggen we “Leuker kunnen we het 
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Clicker Challenge, doe je mee?

Hoe is de Clicker Challenge ontstaan?
Een paar maanden geleden gaf ik de webinar 
“Click & Questions” (zie blz 21). Tijdens dit we-
binar hadden we wat tijd over, geloof me, dat is 
bijzonder. Ik vroeg aan de deelnemers waar ze iets 
meer over wilde weten. 
Ze kwamen uit bij trainingsplannen, misschien 
niet helemaal toevallig, mensen die mij als clicker 
trainer al een beetje kennen weten dat ik graag 
werk met trainingsplannen.
Oké zei ik, daar heb ik nog een mooie presentatie 
van liggen. We hebben de rest van de webinar 
gevuld met praten over werken met trainingsplan-
nen.

Trainingsplannen zijn droog 
tenzij je er wat leven in blaast.

Ik train heel veel mensen als het gaat over clicker-
trainen en paarden. Sommige klanten nemen met-
een les vanaf het begin, andere gaan eerst zelf aan 
de slag, beide is goed. In het begin gaat het alle-
maal prima maar naar een tijdje beginnen mensen 
toch te merken dat het trainen efficiënter kan. Dat 
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niet maken wel gemakkelijker”. Ik draai het voor 
deze keer graag om. Gemakkelijker als dit om gra-
tis en toch goed geholpen te worden met je clicker 
vragen en problemen kunnen we het niet maken.
Of het leuker wordt dat bepaal jezelf, door deel te 
nemen.  
 
Wil je er komende maandag 2 februari 2015 
om 20:30 bij zijn, wacht dan niet langer en 
schrijf je in via http://webinarjam.net/webinar/
go/8627/0074573240

Volgens mij was het een uitspraak van Einstein, 
de beste manier om iets te leren is om zo snel en 
zoveel als mogelijk fouten te maken. 
Laat ik dan afsluiten met de wijze woorden van 
mijn eigen Einstein, mijn dochter Noa van 5, zij 
zegt altijd “Leren is proberen”.
Probeer jij het webinar Click & Questions van 2 feb 
uit?

Happy Clicking

Conrad van Pruijssen 
van Clicker Coach Conrad
www.facebook.com/clickercoachconrad 
www.clickercoachconrad.nl
conrad.van.pruijssen@hotmail.com


