
 
 

 

Equiboost presenteert … 
 

 

 

SEABISCUIT  CLASS 
 

 
Seabiscuit. Een van Amerika’s grootste kampioenen onder de 

renpaarden, geboren in 1933, gestorven in 1947. Een doorzetter, 

een underdog die uitgroeide tot een leider, een nobel dier dat door 

zijn kwaliteiten duizenden Amerikanen inspireerde tijdens de 

Grote Depressie die het land op de rand van de afgrond bracht.  

 

In de Seabiscuit Class reikt Equiboost u de tools aan om zelf een  

leider te worden en anderen te inspireren. In de Seabiscuit Class 

wordt u opgeleid tot Paardencoach.  

 

 

 

Voor wie? 
 

De Seabiscuit Class verwelkomt mensen die geïnteresseerd zijn in 

persoonlijke en professionele ontwikkeling, en die graag als life coach 

of business coach aan de slag willen gaan, waarbij gebruik gemaakt 

wordt van paarden als katalysator voor het bewustwordings- en 

veranderingsproces.   

 

Een achtergrond in psychologie, coaching, communicatie, HR, training, 

change & competence management is aanbevolen, een grondige kennis 

van het natuurlijk gedrag van paarden een must. 

 

 

 

Een ervaringsgericht totaalconcept … 

 
Met een paard alleen komt u er niet. Een diepgaand inzicht in mens en 

paard is noodzakelijk om naast een bewustwording ook een doelgericht 

veranderingsproces te sturen. Precies daarom integreert de Seabiscuit 

Class een brede waaier coachingstechnieken zoals NLP, het enneagram, 

systemiek, e.a. zodat u de onderliggende patronen die het denken, 

voelen en doen van uw toekomstige coachees beïnvloeden, kan 

herkennen en hier op een resultaatgerichte manier kan op inspelen via 

aangepaste oefeningen met het paard. Theorie en praktijk wisselen 

elkaar op een evenwichtige manier af.  

 

 



 
 

 

 

 

 

… dat stoelt op 3 peilers 

 
De Seabiscuit Class is opgebouwd rond 3 assen: 

 

1) Persoonlijke ontwikkeling van de toekomstige Paardencoach en 

Competence Management van elke deelnemer 

2) De rol van het paard als co-trainer versus de rol van de 

Paardencoach, met grote aandacht voor de valkuil Interpretatie 

3) Praktijkgerichte opzet van een individueel coachingstraject met 

paarden, waarbij alle aspecten van A tot Z toegelicht worden, 

met tal van bruikbare tips & tricks uit de eigen praktijkervaring 

 

Zelf beleven, zelf ervaren en integreren loopt als een rode draad 

doorheen deze opleiding waarbij individuele en groepsoefeningen aan 

de hand van concrete praktijksessies aan bod komen.   

 

 

 

Programma 
 

De opleidingsdagen starten om 13.00 uur en eindigen om 19.00 uur. 

 

 

Voorafgaand:   Premium Selection – op afspraak 

 

17 september 2010:  • kennismaking met de groep 

    • kennismaking met de paarden 

    • achtergrond en situering Paardencoaching 

    • competenties van de Paardencoach 

    • ethisch verantwoord Paardencoachen 

    • de eenheid denken, voelen, doen 

    • paarden en Mindfulness 

    • veiligheid mens en paard 

    • toelichting eindproef 

 

18 september 2010:  • structuur van een coachingstraject 

    • integratie NLP 

• communicatie tussen mens en paard 

• welk paard als coach? 

• praktijksessie met paard (I) 

 

16 oktober 2010:  • falen is leren 

• positieve feedback 

• paardentaal 

• systemiek 

• materiaalkeuze oefeningen 



 
 

 

 

 

 

• praktijksessie met paard (II) 

 

17 oktober 2010:  • rol van de coach, rol van het paard, rol van 

       de coachee 

    • integratie NLP  

• praktijksessie intake 

 

20 november 2010:  • kalibreren 

    • interpreteren 

    • rapport 

    • actief luisteren 

    • empathie 

    • de dramadriehoek 

    • ‘huiswerk’ voor uw coachees 

    • praktijksessie met paard (III) 

 

21 november 2010:  • gesloten vs open vragen 

    • bewustzijnsniveaus 

    • het antwoord ligt in de weerstand 

    • praktijksessie met paard (extern I) 

 

18 december 2010:  • verwachtingen van coach en coachee 

    • modelleren 

    • positief confronteren 

    • leerprocessen 

    • praktijksessie met paard (extern II) 

 

19 december 2010:  • coachen met het enneagram 

    • enneagram en Paardencoaching 

    • praktijksessie met paard (extern III) 

 

22 januari 2010:  • inhaalnamiddag / oefennamiddag in  

       gezamenlijk overleg met de deelnemers te      

       bepalen 

 

23 januari 2010:  • eindproef  

    • evaluatie 

 

 

 

De Seabiscuit Class gaat door in Hoeve Gitlirhof, Vaartstraat 44 te 

8690 Alveringem - www.hoevegitlirhof.be 

 

De boerderij bevindt zich op 5 minuten van afrit 2 Veurne - 

Koksijde langs de autosnelweg E40 Brussel –Kust, op 12 km van zee. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Wat levert de Seabiscuit Class u op? 
 

Concreet vertaalt de Seabiscuit Class zich naar: 

 

1) Dieper inzicht in uzelf, in anderen en in het wezen paard. 

Boosten van de eigen competenties. 

 

2) Een hands-on beroepsopleiding waarna u zelfstandig aan de slag 

kan als Paardencoach. U leert mensen een dieper inzicht te 

krijgen in hun persoonlijk gedrag en de onderliggende patronen. 

U leert een individueel coachingstraject opzetten en begeleiden. 

Wie slaagt voor de eindproef, ontvangt een certificaat*.   

 

 

 
* Equiboost houdt eraan te vermelden dat het certificaat, net zoals alle andere 

certificaten, attesten of getuigschriften die in de coachingswereld afgeleverd worden, 

geen officieel erkend diploma is. Het betreft een certificaat uitgereikt door Equiboost. 

Vakgebieden zoals coaching, bewustwording, mindfulness, e.d. zijn in België nog steeds 

niet als officieel beroep door de overheid erkend. Evenmin bestaat er een afgebakend 

juridisch kader, waardoor van enige rechtsgeldige erkenning per definitie geen sprake 

kan zijn.  

 

 

 

Wat kost de Seabiscuit Class? 
 

De deelnameprijs bedraagt 3.350,- euro per persoon, exclusief BTW. 

 

Mensen die deelnamen aan de Filly Class, kunnen rekenen op een 

korting van 25 %. Mensen die deelnamen aan de workshop over het 

Enneagram verkrijgen een korting van 5 %.  

 

 

Volgende zaken zijn inbegrepen in de deelnameprijs: 
 

- Cursusmateriaal 

- Gratis ondersteuning tijdens de opleiding 

- Gebruik van de paarden 

- Gebruik van het materiaal 

- Gebruik van de piste 

- Verzekering 

- Dranken 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Toelatingsvoorwaarden 

Onze doelstelling bestaat erin een kwalitatief hoogstaande en 

diepgaande beroepsopleiding aan te bieden aan gemotiveerde mensen. 

Om dit te kunnen garanderen, hanteert Equiboost vier 

toelatingsvoorwaarden, zodat alle deelnemers kunnen starten op een 

gelijkwaardig niveau.  

1) u heeft minstens 1 paard (meerdere paarden zijn een plus) 

waar u op regelmatige basis mee werkt en u stalt uw paard(en) 

op een paardvriendelijke manier 

onze motivatie: veilige paardencoaching is enkel mogelijk met 

gelukkige paarden die u door en door kent. Veiligheid is een 

hoofdbekommernis van Equiboost. Het welzijn van de paarden 

evenzeer. 

2) u heeft reeds Natural Horsemanship training(en) gevolgd 

onze motivatie: in de Seabiscuit Class ligt de focus op 

Paardencoaching en de ontwikkeling van uw 

coachingsvaardigheden – niet op het leren natuurlijk omgaan 

met paarden. Wie deze vaardigheden reeds bezit, kan ten volle 

de aandacht richten op het coachingsaspect.   

3) U heeft een diploma hoger onderwijs (of gelijkgesteld door 

ervaring) en u heeft minstens 3 jaar werkervaring 

onze motivatie: Paardencoaching vereist een zekere maturiteit 

en levenservaring. De groei van de groep hangt af van de groei 

van individuele deelnemers.  

4) U heeft een goede basiskennis van het enneagram 

onze motivatie: in de Seabiscuit Class wordt Paardencoaching 

gekoppeld aan het enneagram.  

 

Voldoet u niet aan deze toelatingsvoorwaarden maar wenst u met hart en 

ziel de Seabiscuit Class te volgen? Neem dan even contact op en we 

bekijken samen wat al dan niet mogelijk is. 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Inschrijvingsprocedure  
 

 

1. Motivatiebrief 

 

Stuur uw motivatiebrief samen met uw cv naar 

anke@equiboost.com. 

 

2. Theoretische test 

 

Via e-mail ontvangt u een theoretische test, waarin uw kennis 

over paardnatuurlijk gedrag en het enneagram gepeild wordt. 

 

3. Premium Selection 

 

Wie slaagt voor de theoretische test, wordt uitgenodigd voor een 

persoonlijke screening. Deze gebeurt op afspraak. Tijdens de 

persoonlijke screening wordt uw enneagramtype bepaald en 

krijgt u een oefening met de paarden. De paarden, spiegel van 

uzelf, geven uiteindelijk aan of u klaar bent voor een opleiding 

tot paardencoach. Ook naar uzelf toe is dit een goede test om te 

kijken ‘is dit wat ik echt wil?’. 

 

4. Inschrijving 

 

Als u deze 3 stappen doorlopen hebt, kan u zich inschrijven voor 

de Seabiscuit Class. U bent definitief ingeschreven als het 

inschrijvingsgeld betaald is. U ontvangt hiervoor een factuur. 

 

 

 

Inschrijvingen worden afgesloten op 1 september 2010. 

 

Opgepast ! er worden maximum 10 deelnemers toegelaten. 

 

 

 

Annuleren? 
 

Wie inschrijft, kan kosteloos annuleren tot 1 augustus 2010. Wie in 

augustus annuleert, zal 25 % van het inschrijvingsgeld verschuldigd 

zijn. In geval van annulatie na 1 september zal 50 % van het 

inschrijvingsgeld in rekening gebracht worden. 

 

Equiboost behoudt zich het recht voor om de Seabiscuit Class kosteloos 

te annuleren in geval er minder dan 4 deelnemers inschrijven. In 

voorkomend geval wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld uiteraard 

terugbetaald. 


