
I train my horse’s brain is een gezamenlijk 
initiatief van een groep trainers en coa-
ches die het positief trainen van paarden 
in al zijn vormen willen promoten.

9 verschillende invalshoeken, 9 variaties 
op één thema: het trainen van paarden op 
een zo ethisch mogelijke manier, geba-
seerd op wat we weten vanuit de weten-
schap. Leertheorie zit simpel in elkaar, en 
trainen dus eigenlijk ook. Alleen hebben 
de meeste paardenmensen vaak heel wat 
moeite om alle overtollige bagage, mystifi-
ering en gewoontevorming los te laten.

Trainen met een praktisch begrip van hoe 
een paard nu eigenlijk in elkaar zit en 
wérkelijk denkt zorgt dat je veel preciezer 
(én ethischer) kan zijn in je traditionele 
manier van trainen én bovendien dat je 
dingen op méér manieren kan oplossen 
dan alleen die traditionele druk/loslaten-
communicatie. Wat je traint blijft hetzelf-
de, alleen hoe je het traint verschilt.

www.itrainmyhorsesbrain.eu

Conrad van Pruijssen 
van SubtielTrainen is 
een ervaren paar-
dentrainer die voor 
100% paarden traint 
volgens het clicker- 
principe. Hij heeft al 
bijna 20 jaar ervaring 
met het trainen van 
paarden waarbij 
hij 2500 paarden 
trailermak gemaakt 
heeft en bijna 500 

paarden zadelmak. De laatste 
jaren traint Conrad vooral 
mensen aan huis om hun paard 
te trainen. Conrad heeft een 
compleet uitgewerkt stappen-
plan zodat je zelf je paard veilig 
zadelmak kan maken. Hij staat 
bekend om zijn gestructureerde 
training, zijn creativiteit en 
zijn enthousiasme tijdens het 
lesgeven aan mensen. Conrad 
verzorgt ook regelmatig trainin-
gen en lezingen over de theorie 
van het clickeren bij het trainen 
van dieren.

Françoise bege-
leidt je om op een 
positieve manier 
te interageren met 
je paard en toch 
een hoop dingen 
gedaan te krijgen. Bij 
grondwerk gebruikt 
ze clickertraining en 
klassieke NH tech-
nieken, rijles geeft ze 
op de centered riding 
manier (ze is level 
1 centered riding 
instructeur).
Goed om zuiver aan 
een goede relatie te 

werken, maar ook om proble-
men op te lossen op de grond 
en in het rijden, tricks te leren, 
angst te overwinnen, eens iets 
anders te doen met je paard. 
Ook Shetlandpony’s of paarden 
waar om de ene of de andere 
reden niet mee kan gereden 
worden zijn welkom.

Inge is vooral 
bekend van haar 
bestseller boek 
“Grondwerk met 
Paarden” en haar 
nieuwe boek  
“Rijwerk, van 
leertheorie tot 
aanrijden”. 

Inge is één van de pioniers 
van het trainen gebaseerd op 
leertheorie en in het bijzonder 
van clickertraining in België 
en Nederland. Ze is groot 
voorstander van zo ethisch 
mogelijk maar super-efficiënt 
trainen, met respect voor leer-
theorie, intelligentie, ethologie 
en biodynamica. Eén van haar 
stokpaardjes is het zoeken naar 
nieuwe manieren om ook rijden 
zo vriendelijk en eenvoudig 
mogelijk te maken voor paard 
én ruiter.
Inge geeft zowel clinics als les 
aan huis, theorie- en praktijk- 
lessenreeksen en lezingen.

Inge Teblick
Duffel, België
www.ingeteblick.be
info@ingeteblick.be
+32 (0)476/52.69.10

Françoise Decoster
St-Pieters-Leeuw, België
www.horsesmind.be
deleeuw-decoster@scarlet.
be
+32 (0)478/66.07.84

Conrad.van.Pruijssen
Vleuten, Nederland 
www.subtieltrainen.nl
conrad.van.pruijssen@hotmail.
com
+31 (0)6-150.424.10
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is het trainen van 
paarden iets waar 
ze heel dankbaar 
voor is. Het is 
niet alleen het 
samenwerken 
met een compleet 

ander wezen, maar ook het 
opbouwen van een band en 
een vriendschap. Waar de 
een het over vrijheidsdres-
suur heeft, kijkt ze graag 
wat stapjes verder. Uiter-
aard, je leert de oefeningen 
aan. Maar wat komt er 
nog meer bij kijken en wat 
gebeurt er zonder dat je het 
met het oog kunt zien? Juist, 
het samenvoegen van twee 
gedachtes en twee licha-
men, uiteindelijk zo intens 
dat het paard bestuurd kan 
worden door de trainer zelf, 
enkel met zijn of haar eigen 
lijf. Helaas worden dit soort 
dingen vaak vergeten en 
onderschat. Aldoende leert 
men, word er gezegd. Dat 
klopt ook, want wij trainers 
hebben de eer om te mogen 
leren van onze paarden.

Het nobele werk 
van de oude 
meesters uitge-
voerd op basis 
van positieve 
gedragstraining 
creëert paar-
den die op een 
gezonde manier 
dragen, met alle 
plezier werken en 
met een gewel-
dige lichtheid 
reageren en dat 
volledig bitloos 

en zonder sporen. De Na-
tuurlijke Rijkunst wordt o.a. 
gebruikt voor het opleiden 
van jonge paarden, het re-
habiliteren van paarden en 
het werken met getrauma-
tiseerde paarden. Het doel 
van de Natuurlijke Rijkunst 
is een gezond, gelukkig, 
intelligent, communicerend 
en vooral trots paard!
Voor cursussen, internatio-
nale clinics, lessen, instruc-
teur opleiding, paarden in 
training en artikelen kan je 
terecht bij Josepha Guil-
laume.

Sylvie Broos is 
instructrice en 
paardentrainer. 
Zij richt zich op 
horsemanship, het 
verbeteren van de 
band tussen mens 
en paard. Een dui-
delijke communica-
tie, wederzijds res-
pect en vertrouwen 

zijn voor haar de basis. Om 
hiertoe te komen, maakt zij 
gebruik van lichaamstaal 
en clickertraining. Sylvie 
geeft zowel privélessen 
als workshops aan huis 
of op locatie. Naast basis 
grondwerk, behoren schrik- 
en obstakeltraining, horse 
agility en vrijheidsdressuur 
ook tot de mogelijkheden. 
Daarnaast houdt zij zich 
bezig met angstbegeleiding 
voor mensen. In haar web-
shop kan je tal van leuke 
producten en trainings-
materiaal voor je paard 
vinden.

Eva Saegerman 
is instructeur 
clickertraining 
met paarden en 
traint gedrag van 
paarden op de 
grond. Vanuit dit 
grondwerk is de 

interesse naar horse agility 
ontstaan en heeft ze in 2011 
de Horse Agility Club Belgïe 
opgericht. Samen met haar 
man vervoert ze ook paar-
den met de paardentaxi.
be en huisvest ze enkele 
pony’s in de ponyclub Puur 
Natuur. Elke maand biedt 
Eva workshops aan rond 
clickertraining, horse agility 
en hoefverzorging. Privéles-
sen en workshops aan huis 
zijn ook mogelijk. Eva heeft 
ook een boek geschreven 
over lichaamstaal en clicker-
training met paarden dat ze 
samen met andere artikelen  
specifiek voor clickertraining 
verkoopt in haar webshop. 

Daniëlle Meyboom 
is gespecialiseerd 
in Vrijheidsdres-
suur met de 
clicker, maar 
gebruikt de clicker 
ook bij alle andere 
trainingen. Met 
Jauke geeft ze al 
7 jaar lang shows 
en is ook al 7 jaar 
actief in het geven 
van lessen en 
workshops.
Vrijheidsdressuur 

is leuk voor de afwisseling 
in het dagelijks trainings-
programma, daagt het 
paard uit en maakt de 
band tussen mens en paard 
sterker. Het is daardoor een 
ontzettend leuke aanvulling 
bij alles wat u nu al met 
uw paard doet.

Janina maakt in 
het trainen van 
paarden en ruiters 
handig gebruik 
van de manier 
waarop een paard 
leert en zijn 
natuurlijke gedrag. 
Hiervoor heeft 
ze zich verdiept 
in de gedrags-
leer. Ook heeft 

ze ruim 3 maanden stage 
gelopen bij Dr Andrew 
McLean, een internationaal 
gerenommeerde trainer en 
gedragswetenschapper uit 
Australië.  
Janina helpt paardeneige-
naren op een paardvrien-
delijke manier goed gedrag 
aan te leren en ongewenst 
gedrag af te leren, door 
middel van gewenning, 
operante conditionering en 
klassieke conditionering. 
Hierin is de ruiter net zo 
belangrijk als het paard.  

Eva Saegerman
Okegem, België
www.clickertraining.be
www.paardentaxi.be
www.ponyclub.be
www.horseagility.be
eva.saegerman@telenet.be
+32 (0)498/23.48.66

Sylvie Broos
Zwijndrecht-Burcht, België
www.sbhorsemanship.be
sylviebroos@sbhorseman-
ship.be
+32 (0)496/44.48.57

Eva Roemaat
Lichtenvoorde, Nederland 
www.nalanta.tk
nalantavd@hotmail.com
+31 (0)6-516.829.87

Josepha Guillaume
Riemst, België
www.taonara.com
info@taonara.com
+32 (0)494/19.76.89

Janina van der Drift
Rotterdam, Nederland
www.janinavanderdrift.nl
info@janinavanderdrift.nl
+31 (0)6-231.293.06

Danielle Meyboom
Eindhoven, Nederland
www.amable.nl
dcameyboom@hotmail.com
+31 (0)6-110.730.39 


