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Hallo liefste (clicker-)trainer, 

in dit ItClicks-nummer groot nieuws! Okee, het is 
een ‘dunne’ ItClicks deze keer, maar dat heeft een 
goede reden: de inspanningen zitten deze keer 
niet hier, maar in een totaalproject dat je vindt op 
de compleet vernieuwde website van I train my 
horse’s brain: www.itrainmyhorsesbrain.com.

Want ja, we hebben je gehoord! Je wil graag:
- meer structuur
- meer begeleiding
- meer en beter gekwalificeerde opvolging 
- zonder stukken van mensen te betalen en 
- liefst bij je thuis. 
Wel, daar gaan we vanaf nu voor zorgen! 
 
We hebben alles op een rijtje gezet in de volgende 
pagina’s (die je als pdf kan downloaden) of je kan 
meteen naar ww.itrainmyhorsesbrain.com, om 
zelf te ontdekken wat we voor je hebben opgezet.

Inge
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voor positief trainen
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 De laatste ItClicks...op deze manier althans!
 
 
i n  h e t  v o l g e n d e  n u m m e r :

• clicker apps
• intrinsieke versus extrinsieke motivatie
• zijn hulpen cues, of cues hulpen?
• bridgen en belonen afbouwen
• de basisrijhulpen
• ...

i n  d i t  n u m m e r :
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www.itrainmyhorsesbrain.com
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www.itrainmyhorsesbrain.com
welkom thuis,
clickertrainer
C l i C k e r t r a i n i n g  i s  h e r e  to  s tay. 

h e t  i s  d e  s n e l s t  g r o e i e n d e  m e t h o d e 

i n  pa a r d e n l a n d .  g e d a a n  d u s  m e t 

h e t  o n s z e l f  z i e n  a l s  u n d e r d o g . 

h e t  i s  g e w o o n w e g  d e  f i j n s t e 

m a n i e r ,  h e t  i s  F U n ,  e n  h e t  i s 

b o v e n a l  n o r M a a l  o m  z o  t e  w i l l e n 

t r a i n e n . 

e n  d a a r  g a at  i  t r a i n  m y  h o r s e ’ s 

b r a i n  v i e r k a n t  a c h t e r  s ta a n . 

h o e ?

Zo’n anderhalf jaar geleden werd  opgericht: een los 
samenwerkingsverband van verschillende clicker-
instructeurs. Doel: samen sterk. Samen clickertrai-
ning promoten. Collega’s, geen concurrenten. En 
dat werkte wonderwel: we kopen samen drukwerk 
en producten aan. We staan met een aantal samen 
op Flanders Horse Expo, en nu ook Horse Event. De 
facebookgroep telt ondertussen bijna 400 leden.
Maar dat is niet alles... het grote werk moest nog 
maar beginnen! 
Al snel groeide het gevoel dat er nood was aan een 
bredere, heldere aanpak. Maar het bleek niet zo 
makkelijk om allemaal even veel tijd, geld en in-
spanning te investeren in ITMHB: de wil om samen 
te werken is er, maar sommigen zijn nu eenmaal 
actiever dan anderen. Die actievelingen hebben dus 
het laatste halfjaar intens samengewerkt om clic-
kertraining duidelijker in het Belgisch-Nederlandse 
landschap neer te zetten. Want daar is duidelijk 
nood aan. Het resultaat? Dat vind je nu dus op 
www.itrainmyhorsesbrain.com. En het is niet zo-
maar een site... het is een heel concept!
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I train my horse’s brain (ITMHB) heeft een duide-
lijke visie op trainen. Die visie is duidelijk geformu-
leerd in een mission statement dat je natuurlijk kan 
vinden op de site. Maar er is meer. 
ITMHB gelooft dat iedereen het in zich heeft 
om een echte mastermind te zijn - zowel 
mensen, als paarden. En dat gaan we begeleiden in 
de vorm van online cursussen, forums, een wiki, en, 
misschien wel de belangrijkste vernieuwing van het 
hele project: clickerlabels. 
 
Bij ITMHB zijn we van plan veel te geven aan 
clickertrainers, maar we verwachten ook een stukje 
inspanning terug, en dat kan op 2 manieren:

Ofwel word je stalkat

Je hebt sympathie voor clic-
kertraining, en je hangt dus 
ook bij ons in de buurt rond. Je 
registreert je (gratis) op deze 
site. Je hebt toegang tot alle 
toekomstige cursussen en een 
deel van het forum.

Ofwel word je brainiac  

Je sympathie voor 
clickertraining is niet op-
pervlakkig. Je wil beter 
leren clickertrainen, je 
wil meehelpen om een 
echte clickercommunity 
op te bouwen of je wil 

daadwerkelijk mee aan de kar trekken als clicker-
coach. 
Je registreert je op de site, maar je betaalt ook 25€ 
lidgeld. Je hebt toegang tot alle toekomstige cursus-
sen, het hele forum, de wiki, je krijgt het ItClicks-
magazine, allerlei extra voordelen én je kan clic-
kerlabels halen.
Het allerbelangrijkste van je lidmaatschap is echter 
dat je op deze manier de verspreiding van vrolijk, 
ethisch, wetenschappelijk verantwoord trainen on-
dersteunt. Je lidmaatschapsgeld houdt de ITMHB-
site in de lucht, brengt mensen bij elkaar en maakt 
het leven fijner voor paard en mens. Paard per 
paard, en mens per mens. Dankjewel! 

UITZONDERLIJK tijdens de lanceringsperiode 
hebben ook stalkatten toegang tot het héle forum en 
de wiki. Vanaf 1 september 2013 hebben alleen nog 
de brainiacs de toegang daartoe.

Hoe je lid wordt, lees je op pagina 13, of op 
www.itrainmyhorsesbrain.com/
membership-options-page/ 

w w w. i t r a i n m y h o r s e s b r a i n . c o m / m a s t e ry
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De eerste keer dat je een paard al freeshapend z’n 
hoofd naar de grond hebt zien bewegen - dat je 
gezien hebt dat een paard gewoon z’n hersens kan 
gebruiken en helemaal zélf kan leren zonder dat je 
gedrag moet uitlokken, en hoe snel dat eigenlijk kan 
gaan als je hem gewoon vertelt “ja, dàt is het!”, wel: 
dat is het moment dat je wéét dat het dit is wat je wil 
doen. 
Maar dan ga je naar huis, en het wordt moeilijker 
om te blijven clickertrainen. Je vindt weinig steun 
in de omgeving, je looopt tegen een aantal dingen 
aan en er zit geen clickertrainer bij je in de buurt om 
les te volgen (te ver van huis, te veel inspanning, te 
duur (wat is ‘te duur’?), niet iedereen heeft vervoer, 
of je denkt dat het wel zal meevallen. Maar het valt 
niet voor iedereen zo vanzelfsprekend mee.
Of je krijgt al snel de basics onder de knie, maar 
wat dan? Doorstroming naar meer gecompliceerd 
trainen is veel moeilijker. En clickertrainend rijden, 
daar heb je al helemaal moeite mee.

Bovendien krijg je veel verwarrende input van links 
en rechts. Er is een wildgroei in mensen die bewe-
ren clickertraining te doen, maar eigenlijk hetzelfde 
doen wat ze ervoor al deden. Sommige “lesgevers” 
in “clickertraining” hebben zélf weinig inzicht in 
wat ze aan het doen zijn en hebben zelden zelf een 
grondige basis. Bij wie kan je dan terecht?

Ons antwoord? Online cursussen!

Vanaf 1 januari 2014 vind je op de itrainmyhorses-
brain.com-website een reeks korte en langere 
cursussen, gegeven door verschillende mensen, 

over verschillende onderwerpen. Soms 
zijn ze een inleiding tot de praktijk 
(waarbij je zelf praktisch moet trainen), 
soms zijn het breinbrekers voor wie zich 
echt in de theorie wil verdiepen... en alle mogelijk-
heden daartussenin! 

We gaan bovendien ons uiterste best doen om die 
cursussen zo toegankelijk en zo goedkoop mo-
gelijk te maken. Liever een reeks kortere cursus-
sen die niet duur zijn, dan een lange cursus waar je 
eerst voor moet sparen. En we waken erover dat de 
inhoud van de cursussen getrapt aangeboden wordt: 
we beginnen makkelijk, en bouwen daarop voort, 
helemaal volgens de principes van clickertraining.  
We willen immers graag dat iederéén meer ach-
tergrond-kennis kan opdoen, in zijn of haar eigen 
tempo. 
 
Op itrainmyhorsesbrain.com/courses kan je zien 
welke onderwerpen al zeker op de planning staan, 
en ook al een aantal cursussen en lesgevers die nu al 
vastliggen.

w w w. i t r a i n m y h o r s e s b r a i n . c o m / c o u r s e s
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Stap voor stap beter clickertrainen

We hebben het lang niet willen doen, maar... men-
sen vragen zelf meer stappenplannen. Mensen 
hebben graag concrete doelen om naartoe te wer-
ken, met duidelijke criteria waar je naartoe kan. 
En we hebben je gehoord: we gaan mensen beter be-
geleiden aan de hand van concrete stappenplannen, 
zonder mensen vast te pinnen op een al te strikt 
programma. We willen mensen niet leren naäpen, 
maar trainers worden.
 
Bovendien gaan we aan kwaliteitsbewaking 
doen, door duidelijke criteria voorop te stellen, van 
laag naar hoog - ook voor would-be lesgevers. We 
voeren dan misschien zelf geen spektakelshows op, 
we hebben wél “clickertraining” gezien waar onze 
haren van ten berge rijzen: ruwe omgang met paar-
den, veel zweepgebruik, nauwelijks belonen,... en 
dat is niet hoe wij clickertraining toegepast willen 
zien. 

Er zijn drie clickerlabels en één communitylabel. 
• clickerskilled: praktijklabel met 3 niveau’s,  
 voor grondwerk en/of rijden
• clickerminded: theorielabel met 3 niveau’s
• clickercoach: instructeurslabel met 3 niveau’s,  
 voor grondwerk en/of rijden
• Special Cookie: een bijzondere award voor  
iemand die belangrijk is voor de clicker-community.

Iederéén die een clickerlabel heeft behaald omt op 
onze “hall of fame”-pagina. Zo vind je altijd iemand 

in je buurt, of iemand die gespecialiseerd is in wat 
jou interesseert. En z’n naam wordt gelinkt naar 
website of eigen wiki-pagina’s. Of je nu pas begon-
nen bent of al een hele tijd meeloopt, iedereen kan 
er zijn voor elkaar.

De labels samen geven een concreter beeld van wat 
iemand in z’n mars heeft... zonder dat we hem of 
haar vastpinnen op verplichte oefeningen! Zo kan 
iemand een clickerskilled 3-groundwork label halen 
met alleen maar agility-oefeningen. Of iemand die 
erg graag rijdt, hoeft - behalve het basislabel - niet 
eerst op de grond allerlei dingen te bewijzen. En als 
je wil, haal je toch gewoon àlle labels?

Op pagina 8 gaan we dieper in op het clickerskilled 
1- label... zodat je meteen aan de slag kan.

w w w. i t r a i n m y h o r s e s b r a i n . c o m / c l i c k e r l a b e l s
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ITMHB wil de verspreiding van clickertraining ver-
gemakkelijken, maar clickertraining “in de markt” 
plaatsen, de community vormgeven, mee bou-
wen...dat moet iedereen samen doen. 

Clickertraining is van iedereen 

ITMHB wil wat begon met de facebookgroep nóg 
beter doen. Een community brengt mensen bij me-
kaar, houdt hen aan het trainen en versterkt de wil 
tot beter worden. Onze facebookgroep is een makke-
lijke instapgroep, maar voor een betere uitwerking 
van sommige onderwerpen moet er ook een beter, 
stabieler platform zijn.
Daarom hebben we tóch forums. Forums laten je 
toe om intensere en langere discussies te voeren, 
die je ook makkelijker terug kan vinden. De face-
book feed vind je trouwens terug in het forum, en 
forumberichten zullen ook worden teruggevoed aan 
de ITMHB-facebook-pagina. Zo hoef je nooit iets te 
missen!

En wat komt een wiki dan doen? Wel... die wiki is 
hélemaal van jou. Je vult ‘m zelf in. Niet alleen heb 
je als brainiac recht op je eigen pagina’s in de wiki, 
je kan de wiki ook zelf aanvullen met inspiratie voor 
oefeningen, antwoorden op veelgestelde vragen 
rond de clickerlabels, definities van vaak en niet zo 
vaak gebruikte woorden... De wiki rekent op jou om 
wat je kent en weet te delen met de anderen. Zodat 
we SAMEN beter worden!

Soms zal ITMHB live online gaan voor vragenuur-
tjes en groepsgesprekken. Dan is dit de pagina waar 
je moet zijn! 
Als brainiac zal je op de hoogte gehouden worden 
wanneer streaming hangouts live gaan, om vragen 
te stellen en om deel te nemen aan de gesprekken. 
De snelste manier om antwoord te krijgen op je 
praktische vragen? Erbij zijn bij een ITMHB han-
gout! Al wat je nodig hebt, is een lidmaatschap bij 
ITMHB.

Wat je hier ook vindt is een openbare chatroom, 
zichtbaar en bruikbaar voor iedereen die geregis-
treerd is op de site. Met wat geluk heb je meteen 
antwoord op je vraag!

Samen de toekomst bepalen

Hoewel er een stuurgoep is bij ITMHB en we een 
kleine financiële bijdrage vragen, bepaal jij zelf de 
toekomst. Wil je dat ITMHB een verzekering voor-
ziet zodat je ook thuis verzekerd bent? Dan doen we 
dat. Wil je graag een set kegeltjes in huis aan een 
goedkope prijs? ITMHb organiseert een groepsaan-
koop. Wil je meer halen uit de gratis Massive Open 
Online Course “Animal behavior” van Coursera? 
Dan zetten we daar een apart topic voor op. Wil je 
een online cursus van een wel of niet-clickertrainen-
de instructeur voor clickertrainers? Dan vragen we 
hem  of haar dat gewoon! Wil je een apart subforum 
voor je eigen clickerpraktijkgroep met je vrienden? 
Dan kan dat. 
Jij shapet de toekomst van clickertraining!
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je eerste 
clickerlabel
c l i c k e r s k i l l e d  1  i s  h e t  e e r s t e 

p r a k t i j k - c l i c k e r l a b e l  d at  j e  k a n 

h a l e n ,  v r i j  s n e l  n a d at  j e  v o o r  h e t 

e e r s t  h e b t  k e n n i s g e m a a k t  m e t 

c l i c k e r t r a i n i n g ,  t e n m i n s t e : 

a l s  j e  j e  o e f e n i n g e n  n e t j e s  h e b t 

a f w e r k t.

Hoe een label halen precies werkt

Omdat steeds meer mensen graag concrete doelen 
hebben, hebben we verschillende assessment-pro-
gramma’s bekeken, uit allerlei verschillende secto-
ren, en dan vooral naar wat we NIET goed vonden 
(zoals vaste oefeningen, een duur programma, 
voorgekauwd materiaal, erg moeilijk te behalen, 
exclusief...) en wat we wél wilden (flexibele oplos-
singen, objectieve maatstaven, fun, spelenderwijs 
vooruitraken, haalbaar). Eén ding wilden we zeker 
niet loslaten: trainers maken. Want in mens 
en paard zitten masterminds, en een assessment-
programma moet dat eruit halen bij zoveel mogelijk 
mensen. En dus hebben we de clickerlabels opgezet 
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rond criteria, veeleer dan rond specifieke oefe-
ningen. Ja, er zijn een paar verplichte oefeningen 
(beleefdheid, trailerladen, husbandry) maar dat zijn 
dingen die iederéén nodig heeft. Wat we per se niet 
wilden vastleggen, is bijvoorbeeld hoe je paard de 
trailer op gaat. Wél dat het met clickertraining gaat 
en duidelijk is voorbereid met zoveel mogelijk po-
sitieve bekrachtiging, maar niet dat alle paarden op 
precies dezelfde manier die trailer opmoeten. Het is 
jouw paard en dus jouw beslissing hoe dat er voor 
jullie best kan uitzien. 

Praktisch

1. Lees goed na wat je moet laten zien

Lees goed na wat de diverse clickerlabels van je 
vragen. Verderop vind je bijvoorbeeld wat je moet 
kunnen laten zien voor het behalen van het clickers-
killed 1-label. Maar... het is minder belangrijk wat je 
laat zien, dan hoe je het laat zien – hoewel we voor 
een clickerskilled 3 natuurlijk wel wat meer ge-
compliceerde oefeningen verwachten dan voor een 
clickerskilled 1. Het allerbelangrijkste is echter de 
afwerking van de oefeningen, de duidelijkheid van 
de bridge en de cues, de ontspanning van je paard 
en de vloeiendheid van het geheel.
Ben je niet zeker van de keuze van je oefeningen, 
vraag het dan even na in het forum of kijk voor 
inspiratie op de wiki (die door jou en je medeleden 
zélf wordt ingevuld!).

2. Maak je assessmentfilmpje

Denk je dat jij en je paard er klaar voor zijn? Dan 
is het tijd om te filmen! Dat hoeft niet met een 
supercamera; zelfs een mobiele telefoon doet het 
wel. Maar zorg wél dat we goed kunnen zien wat je 
wil laten zien! Film van niet te ver weg, zodat we de 
reactie van je paard kunnen zien. Zorg dat we je cue 

kunnen zien of horen. Geen muziekje erbij, dus!

Je hoeft je oefeningen niet in één lang stuk na me-
kaar te filmen, maar een puzzel van een hoop korte 
filmpjes vinden we ook maar niks. Hoe minder 
knip- en plakwerk, hoe beter. We behouden ons het 
recht voor om warrige of onduidelijke filmpjes te 
weigeren. Dat laten we je weten, zodat je desnoods 
alsnog een nieuw filmpje kan insturen. Je krijgt je 
assessment-fee echter niet terug.

3. Laad je assessmentfilmpje op

Laad je filmpje op op Youtube of een andere hos-
tingsite – als we je filmpje maar kunnen bekijken. 
Op Youtube heb je de mogelijkheid je filmpje af te 
schermen, zodat alleen de mensen die de link naar 
je filmpje hebben (wij dus, via het online assess-
ment-formulier) je filmpje kunnen bekijken. Nadat 
je je assessment hebt gekregen, kan je het ook weer 
verwijderen als je dat wil.
Maar niets belet je om de hele wereld te tonen wat je 
kan! Plak het bijvoorbeeld in de wiki, zodat anderen 
kunnen zien hoe een geslaagd assessment-filmpje er 
uit kan zien.

4. Ben je wel lid van ITMHB?

Alleen leden van ITMHB kunnen clickerlabels 
krijgen. Dat doen we niet om stinkend rijk van te 
worden (dan zaten we niet in de paarden’business’), 
maar omdat het veel tijd en geld kost om de site (en 
al z’n educatieve software) in de lucht houden, om 
clickertraining te promoten en om alle clickertrai-
ners bij elkaar te houden.

Je hebt je lidnummer nodig om je assessment-film-
pje te kunnen insturen.
Als je nog geen lid bent van ITMHB, check dan pag. 
13 van dit nummer of op itrainmyhorsesbrain.com.
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Je vindt je lidnummer bij je messages op je account-
pagina (tenzij je dat bericht zelf verwijderd hebt). 
Lidnummer verloren? Mail ons met je inlog-naam 
(gebruikersnaam) op de site, en we zoeken het voor 
je op.

5. Vul het assessmentformulier in

Op itrainmyhorsesbrain.com vind je het assess-
ment-formulier. Je kan dit formulier enkel zien als 
je lid bent van ITMHB.

6. Betaal je assessment-fee

Als je je formulier hebt ingestuurd, kom je terecht 
op de betaal-pagina voor assessments. De assess-
ment-fee is 30€, omdat we er met 3 naar kijken, 
en omdat we willen dat je je best doet voor je een 
filmpje instuurt. Zorg dus dat je filmpje echt goed is 
voor je om assessment vraagt!
We bekijken je filmpje pas als het ook effectief be-
taald is.

7. Hoe verloopt de assessment?

Als je betaling binnen is, gaan we kijken naar je 
filmpje. “We”, dat zijn minstens 3 clickerinstruc-
teurs, om een zo groot mogelijke objectiviteit te ga-
randeren. Zij quoteren je filmpje anoniem, ze weten 
dus in principe niet wie je bent of wie je paard is.
Een assessment staat op 20 punten per instructeur; 
het maximum aantal punten is dus 60. Je hebt min-
stens 50 op 60 nodig om je label te behalen.

Het kan tot 2 weken duren voor je filmpje door 3 
instructeurs gequoteerd is. Blijft je assessment te 
lang weg? Mail ons dan.

8. You have mail!

Geslaagd? Niet geslaagd? Je hoort het per mail!
We laten je natuurlijk weten hoe je scoorde op elk 
onderdeel. Het staat de instructeurs vrij om even-
tueel nog meer opmerkingen te plaatsen bij hun 
quotering. Die staan dan ook in je mail.

9. Als je het niet met je assessment eens bent

Een quotering hoeft niet verdedigd te worden door 
de instructeurs – ze blijven in principe anoniem.  
Dat laat ook hen toe om correct te quoteren. Omdat 
de assessment met 3 gebeurt, is de quotering rede-
lijk objectief.
Ben je het écht niet eens met je assessment, dan kan 
je ons mailen. We kunnen dan eventueel besluiten 
om de assessment over te doen - maar als we niet 
vinden dat je klacht terecht is, doen we dat sim-
pelweg niet. Die tweede assessment is in elk geval 
bindend. 

Nadat je je clickerskilled 1-label hebt gehaald, mag 
je beginnen aan het clickerskilled 2-label. Voorlopig 
zijn er 3 clickerskilled-niveau’s. 

Clickerskilled 1

Je laat met 5 oefeningen zien dat je met je paard kan 
communiceren via de bridge. De timing van je 
bridge is goed, en je paard reageert er duidelijk op. 
Je paard is ontspannen en werkt vlot met je mee. 
Het belonen zit het leren van je paard niet in de 
weg. Je laat de beginselen van het werken aan crite-
ria zien (zonder dat de oefening al perfect afgewerkt 
moet zijn).

Van de 5 oefeningen is er één verplicht: beleefd 
achterwaarts gaan na de handtarget. Dat is omdat 
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beleefdheid bij het aannemen van de voedselbelo-
ning de belangrijkste oefening is die je perfect onder 
de knie moet krijgen, want dit beloningsmoment zal 
je nog duizenden keren herhalen in je clickercarri-
ère. Het kan dus maar beter goéd zijn!
Later zal het niet meer zo belangrijk zijn dat je 
paard ook werkelijk achterwaarts gaat, maar in dit 
stadium van je clickertraining is het iets waar we 
streng op willen en zullen zijn.
 
1. De handtarget en beleefdheid
= de hand als target, of een voorwerp in de hand als 
target.
Je laat zien dat je een lus (een vlot lopende oefening 
waarbij het einde van de oefening vloeiend weer 
overloopt in het begin) hebt gemaakt van cue-
bridge-beloning-cue.

- Je geeft een duidelijke cue (geen stemcue)
 - De cue wordt maar één keer gegeven en  
 het paard reageert zonder al te veel 
 vertraging
 - De cue is helder en duidelijk afgelijnd, 
 zonder al te veel overbodige lichaamstaal 
 (een zo neutraal mogelijke lichaamstaal, 
 behalve voor wat nodig is voor de cue)
 - De cue rekent niet op druk om de oefening 
 uit te lokken
- Je bridget (of clickt) perfect op tijd. Je bridge is 
duidelijk hoorbaar en kort.
- Je geeft je paard z’n beloning op een vloeiende 
manier
 - Je geeft de beloning uit je hand in een 
 vloeiende, zekere beweging
 - Je paard blijft op z’n plaats of gaat alvast 
 achterwaarts terwijl je de beloning neemt
- Je paard gaat makkelijk en onmiddellijk achter-
waarts om de beloning te krijgen
 - Hij vertrekt achterwaarts zodra je met het 

 voer in zijn richting beweegt
 - Hij stapt zonder aarzelen achterwaarts
 - Hij neemt de beloning rustig uit je hand
 - Hij komt niet onmiddellijk weer naar voor 
 zonder dat je het hem dat vraagt
 - Je zet door middel van het achterwaarts 
 belonen je paard op die plaats waar hij 
 weer vlot op je volgende cue kan reageren
- Je geeft zo snel mogelijk weer de cue voor de vol-
gende oefening.
- Je herhaalt deze lus 3x na elkaar waarbij de lussen 
op een vloeiende manier in elkaar overvloeien.

2. Twee oefeningen naar eigen keuze
Eén van deze twee oefeningen laat ‘duur’ als crite-
rium zien (minimum 2 à 3 seconden). Na het vlot 
afwerken en bridgen van deze oefeningen komt 
telkens een vloeiende belonings-oefening zoals in 
puntje 1 beschreven.

- Je geeft een duidelijke cue
 - De cue wordt maar één keer gegeven en  
 het paard reageert zonder al te veel 
 vertraging
 - De cue is helder en duidelijk afgelijnd, 
 zonder al te veel overbodige lichaamstaal 
 (een zo neutraal mogelijke lichaamstaal, 
 behalve voor wat nodig is voor de cue)
 - De cue rekent niet op druk om de oefening 
 uit te lokken
- Duur: je bent in staat om de bridge uit te stellen en 
zo de duur van een oefening te verlengen.
 - Je mag hardop tellen om je paard te 
 helpen de oefening aan te houden vóór je 
 bridget
 - Je paard mag enige aarzeling vertonen bij 
 het aanhouden van de oefening, maar 
 niet de oefening afbreken
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3. Twee husbandry-oefeningen naar eigen 
keuze
Twee oefeningen zijn dagelijkse omgangs-oefenin-
gen.

Na het vlot afwerken en bridgen van deze oefenin-
gen komt telkens een vloeiende belonings-oefening 
zoals in puntje 1 beschreven. Alle criteria van de 
vorige oefeningen blijven.

De andere clickerlabels

Alle informatie over de clickerlabels vind je op www.
itrainmyhorsesbrain.com/clickerlabels. Heb je nog 
vragen, stel ze dan in het forum, daar is het voor! 
Alle suggesties, tips, ideeën, antwoorden... kan je 
dan ook zelf verzamelen voor je mede-clickertrai-
ners in de wiki, zodat onze veelgestelde vragen-pagi-
na’s uitbreiden, en je niet steeds hetzelfde antwoord 
hoeft te geven. 

Ook alle feedback op de clickerlabels is welkom. Het 
is immers versie 1.0, en je kan verwachten dat de 
praktijk zal uitwijzen hoe de labels zich gedragen, en 
of er moet bijgeschaafd worden. Ook dat ligt in jouw 
handen!

Succes, en tot op www.itrainmyhorsesbrain.com!

Het laat-
ste ItClicks-
nummer... 
op deze 
manier!
Tot hiertoe heeft Inge Teblick het ItClicks-magazine 
zomaar voor je bijeengeschreven. Gratis en voor 
niks. Maar dat valt niet eindeloos vol te houden! 
Daarom wordt het ItClicks-magazine ondergebracht 
bij I train my horse’s brain, en daarmee dus ook 
enkel beschikbaar voor leden van ITMHB. Als je op 
de ItClicks maillijst staat, word je wel nog steeds op 
de hoogte gebracht van wat reilt en zeilt bij Inge, 
maar het magazine zelf kan je dus enkel nog krijgen 
door lid te worden van ITMHB. Ook de inhoud van 
het ItClicks-magazine wordt breder; het is onder-
meer het plan ook meer artikels van gast-auteurs te 
brengen.  
Wil je graag ItClicks blijven ontvangen? Lees dan 
gauw op de pagina hierna hoe je lid kan worden van 
ITMHB.
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Blij met wat we willen doen? Overtuigd van alle 
voordelen? Steun de verspreiding van positief trai-
nen en word nu meteen lid van I train my horse’s 
brain!
25.00 EUR  voor 1 jaar lidmaatschap. 
Wordt niet automatisch verlengd. Je lidmaatschap 
gaat in nadat de betaling is ontvangen. Activering 
van je lidmaatschap kan 1 tot 3 dagen duren, vooral 
als je per overschrijving betaalt.

Je kan je bijdrage betalen via:

• de webshop
Onze webshop maakt gebruik van de beveiliging die 
de Paypal-server biedt. Om met je bankkaart (als 
je een Maestro SecureCode™ kreeg van je bank) of 
kredietcard (Visa, MasterCard, American Express) 
te betalen moet je zelf geen Paypal-account hebben, 
dat kan ook als gast. Je moet er natuurlijk wel je ge-
gevens achterlaten omdat je betaling moet kunnen 
worden verwerkt.
Paypal zal ook wel vragen of je geen Paypal-reke-
ning wil, maar dat kan je gewoon negeren (“optio-
nal”).
Heb je wel zelf een Paypal-account, dan kan je na-
tuurlijk gewoon via je Paypal-account betalen.

• of per overschrijving:
Je kan 25€ overschrijven op rekening
KBC 733-0328261-43 – IBAN BE66 7330 3282 
6143 – BIC KREDBEBB
ter attentie van:
Bavarois bvba
Oude Liersebaan 389
2570 Duffel – België
met als mededeling je naam (als die anders is dan 
de eigenaar van de rekening), je gebruikers/forum-
naam op de site en ‘ITMHB lidmaatschap’.

w w w. i t r a i n M y h o r s e s b r a i n . C o M /

M e M b e r s h i p - o p t i o n s - pa g e /

w o r d - n U - b r a i n i a C
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Brainiacs (hoe je dat wordt, vind je op de vorige 
pagina) kunnen 20% goedkoper naar Horse Event 
om te komen supporteren bij de demo’s van Inge en 
Danielle, en binnen te springen op onze stand dicht 
bij de NH-ringen. Bovendien worden die kaarten je 
thuisgezonden.
Alléén voor leden van ITMHB dus!

Normale prijs vrijdag: 21.50€ – nu: 17.20€
Normale prijs zaterdag of zondag: 29.50€ – nu: 
23.60€
Normale prijs 3 dagen: 52.50€ – nu 42.00€

Je betaling moet ons bereikt hebben vóór 26 
augustus. Hou daar vooral rekening mee als je met 
overschrijving betaalt. Betalingen nà die datum, of 
betalingen van niet-leden, worden teruggestort -2€ 
verwerkingskosten.

We rekenen 1€ portkosten per verzending/verzend-
adres.
Vergeet niet om duidelijk je postadres mee te delen 
want de kaarten worden naar je thuis gestuurd! 
De kaarten kunnen waarschijnlijk ten vroegste 8 
september worden verzonden (we hopen sneller 
natuurlijk), immers nadat we zelf de kaarten hebben 
gekregen van Horse Event.

Bestellen doe je hier: www.itrainmyhorsesbrain.
com/horse-event-kaarten/


