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Waarom zou je wachten? 
Begin meteen met een goed boek! Inge Teblick is de 
auteur van twee boeken die je elk op hun manier 
anders doen denken over het trainen van je paard: 

 
 ‘Grondwerk met Paarden’- van 
 spelen tot gymnastiseren - is een
 bestseller praktijkboek met een 
 breed overzicht van oefeningen 
 met hun hoe en waarom.

 ‘Denkwerk’ - of waarom paarden 
 van leertheorie houden - is een 
 boek dat op een makkelijk 
 begrijpbare manier ethologie, 
 biomechanica, leertheorie en de 
 gevolgen daarvan voor je training 
 uitlegt. 

 
 Wil je meteen beginnen met 
 clickertrainen? De dvd ‘7 basics 
 van clickertraining’ zet elke 

  clickerbeginner op de goede weg.

Bij Inge kan je ook terecht voor individuele lessen, 
theorie- en praktijklessen in groep, clinics, work-
shops, demo’s, en lezingen. Alle informatie daarover, 
of je nu meteen wil inschrijven of zelf iets wil 
organiseren vind je op www.ingeteblick.be/agenda.
Clickers, een starterspakket, allerlei handig 
trainingsmateriaal voor grondwerk en rijden... 
je vindt het allemaal op www.ingeteblick.be/shop.
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voel. denk. leer.

Er is een manier van denken en trainen die je 
méér leert om je te verplaatsen in je paard dan 
eender welke andere trainingsvorm. 
Clickertraining is een super-efficiënte trainings-
vorm die gebaseerd is op wetenschappelijke 
principes; zonder franjes, zonder blabla, zonder 
vage mystieke beloftes. Maar bovenal is het een 
trainingsvorm die klopt met wat je geweten al 
lang fluistert: dat het fijner is voor iedereen. 
Clickertraining is de sterkst groeiende manier van 
trainen, wereldwijd, met elke diersoort - en dus 
ook met paarden. Ja, belonend trainen werkt écht 
het best. En het is nog onwaarschijnlijk veel fun 
ook.
Anders dan je misschien denkt, is clickertraining 
geen trainingsvorm voor watjes. Hij vereist dat je 
niet alleen je hart gebruikt, maar ook je hersens. 
Consequent. Elke dag, en elke centimeter van de 
hoefslag. Tot belonend denken een deel is 
geworden van wie je bent.

Inge Teblick is een groot voorstander van 
efficiënt maar zo ethisch mogelijk trainen, met 
respect voor biodynamica, ethologie en leer-
theorie. Van clickertraining dus.

 Inge’s website 
 www.ingeteblick.be staat 
 tjokvol informatie. Er 
 staat genoeg te lezen 
 om je aan het denken te 
 zetten. 

Lees wat clickertraining is en niet is, waarom het 
werkt, en waar je er mee naartoe kan. Ontdek de 
concrete stand van zaken bij wetenschappelijk 
onderzoek rond het omgaan met en trainen van 
paarden. Volg Inge’s blog, en abonneer je op het 
gratis ItClicks-magazine, boordevol tips, ideeën en 
achtergrond-informatie. 
En heb je nog vragen? Dan stel je ze toch gewoon, 
op de facebook-groep www.facebook.com/groups/
itrainmyhorsesbrain.
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Iedereen houdt van z’n paard. Iedereen wenst 

z’n paard het beste toe. Maar weet je ook écht 

wie je paard is? 

Hoe denkt hij? Hoe zou hij leven als hij kon 

kiezen? Hoe beïnvloedt een ruiter hoe hij 

beweegt? Hoe leert hij? Waarom gaat hij soms 

wel, en soms niet op de cirkel? Waarom stormt 

hij zo paniekerig van de trailer af? Waarom lijkt 

hij je galophulp niet te begrijpen? 

Oh, het helpt vast, die zwaai met dat touw, die 

tik met de zweep, die ruk aan de teugels. Dat 

je paard er zich niet prettig bij voelt, lijkt van 

geen belang. In elk geval doet hij nu wat je 

zegt... voorlopig. Maar hoe voel jij je daarbij?

Misschien is het tijd om die ‘klik’ in je hoofd te 

maken. Walk the talk. Verander je manier van 

trainen. Nu.


