
       September 2012 

DRESSUURTOTAAL 

Nieuwsbrief   
van Doreen Proos 

Jij nu aan zet? Bezoek de WORKSHOP: 

 De MAGIE van partnerschap met je paard.  
Sleutel voor respectvolle omgang en succesvol paardrijden. 

‘Mijn paard heeft aandacht voor alles, behalve voor mij’ 
‘Op vreemd terrein rijden? Mijn paard is vaak schrikkerig’ 

‘Tijdens de poetsbeurt of opzadelen staat mijn paard niet goed stil’  
 
Een kleine greep uit veelgehoorde ongemakken of alledaagse probleempjes met 
paarden. Bijna iedere ruiter herkent dit. Daardoor lijkt het bijna gewoon. Alsof het er 
bij hoort. Neem er geen genoegen meer mee. Het kan anders. Hoe?  
Door de magie van partnerschap met je paard eigen te maken.  
 
De eerste stap naar deze magische leerervaring is je aanmelden voor deze prakti-
sche Workshop op zondagmiddag 14 oktober bij Grand Prix amazone Doreen Proos 
 
Wat kun je verwachten tijdens de Workshop?  
-  Je leert op een praktische manier met paarden omgaan, zodat het een win-win 
situatie wordt. Voordeel voor paard en ruiter. 
-  Je leert paardgericht zijn: zodat jij je paard kunt leren hoe ‘ie kan leren. 
-  Je maakt kennis met deze no-nonsense aanpak, zodat je paard zich open stelt. 
Resultaat? Je paard is: op jou gefocust; is ontspannen; is gewillig; heeft vertrouwen 
en respect. Dat ervaren met het paard is echt MAGIE!  
‘ 
Haal alles uit de Workshop en uit jezelf: 
-  Ontwikkel de juiste instelling naar je paard. Door te leren hoe paarden reageren en 
waarom ze doen zoals zij doen. Je leert daarmee een paardgerichte benadering. In 
de Workshop krijg jij hiervoor de ingrediënten.  
-  Neem zelf mee: inzet; geduld en consequent zijn.  
 
WORKSHOP  Meld je aan: doreen@dressuurtotaal.nl of klik op 
Datum   zondagmiddag 14 oktober 2012 
Tijd   14.00 uur tot 17.00 uur 
Locatie   Dressuurstal DressuurTotaal van Doreen Proos 
Adres   De Plak 84, 6681 DR Bemmel 
Cursusleider   Doreen Proos  
 Prijs   Deelnemer: € 30,- toeschouwer € 15,-.(koffie/thee inbegrepen) 
Contact  T: 06 53974511 
Meenemen paard is mogelijk 
 

 

DRESSUURTOTAAL is de trainingsstal van Grand Prix amazone Doreen Proos.  
Uitgangspunt is passie voor paarden, benaderd vanuit de dressuur.  

 
Het adres voor: 
- dressuurles:alle niveaus 
- paardengedragskundige: leer beter communiceren door ‘paard -gerichte’ houding 
- advies en aankoop: van rijlaarzen en jodphur boots  
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 DRESSUURTOTAAL: Doreen Proos - De Plak 82—6681 DR Bemmel. T:06-53974511 

www.dressuurtotaal.nl—doreen@dressuurtotaal.nl 
Voor verwijderen van de verzendlijst klikt u hier >> 

Bij Doreen’s Rijlaarzen kun je een rijlaars ge-
heel naar eigen wens laten maken.  
 
Wat dacht je van een trendy laars met print- 
lak accenten? Voor elke smaak een laars. 
Graag een houten zool? Geen meerprijs! 
En bovendien een korte levertijd: binnen drie 
weken speciaal voor jou vervaardigd.  
Kijk ook eens op: www.rijlaarzen.info 
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Doreen 


