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SHP viert: jubileum 11e jaar opleiding Equitherapie in nieuw
opleidingscentrum

Sinds 2000 staat in Nederland de Opleiding tot Equitherapeut SHP open voor
kandidaten met een pedagogische, therapeutische of psychologische basisberoep.

Equitherapeuten SHP leren in een intensief tweejarig opleidingstraject de
vaardigheden van het paard voor de verdieping van hun werk met cliënten in te

zetten. Veel therapeutische en pedagogische processen kunnen hierdoor verbeterd
worden en leiden bovendien tot veel meer plezier voor de cliënten. 2000 was ook

het oprichtingsjaar van de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden
Equitherapie, die in deze 10 jaar een internationaal georiënteerd kwaliteitsbeleid

met certificeringsregeling ontwikkeld heeft. In dit jubileumjaar zijn meerdere
dingen die gevierd kunnen worden: 1) SHP kan zijn opleidingen en bijscholingen
nu in het nieuw gebouwde opleidingscentrum HippoCampus met binnenbak en

veel nieuwe technische mogelijkheden uitvoeren. 2) In dit jaar verschijnt
binnenkort het boek Equitherapie SHP-E(NL) geschreven door de

opleidingsleidster Ulrike Thiel en de docenten, allemaal zeer deskundige
specialisten op het gebied van therapeutisch paardrijden. 3) En SHP neem deel aan

een internationaal EU project voor de ontwikkeling van een
kwaliteitssysteem voor therapie en interventies met dieren in Europa.

Meer informatie www.equitherapie.org

Opening OpleidingscentrumOpening OpleidingscentrumOpening Opleidingscentrum

De positie van de Equitherapeut nu en in de toekomst

Aanmelden via link http://www.hippocampus-nl.com/page/Aanmelden-Symposium



Programma Opening opleidingscentrum:
De Equitherapeut (SHP) nu en in de toekomst.

De referenten praten Nederlands of Duits. Wordt het verhaal in het Duits gehouden wordt voor
vertaling naar het Nederlands gezorgd.

21 mei 2011

Voorlopig programma

Gepland zijn de volgende programmapunten:

Ontvangst met koffie en inschrijving deelnemers voorbereiding tombola

Opening door de dagvoorzitter

Begroeting en rondleiding door het centrum en de nieuwe secretariaat SHP

Voorstelling van het boek Equitherapie (SHP)

Gerd Dreisbach und andere Docenten : De ontwikkeling in de opleiding Equitherpie

Rebecca Seibler: een oefening met het paard voor docenten en Equitherapeuten

Opleidingsgroep 11 voert een verhaal uit

Slideshow: De opleiding in de laatste 11 jaar Fotoshow en een oefening voor alle deelnemers

Voordrachten: bij de thema: De positie van de gecertificeerde Equitherapeut SHP in

Nederland en Europa

 Prof Marie Josee Enders-Sleger : Animal assisted interventions in de wereld en in Nederland

 Dr.Ulrike Thiel: De toekomst van een kwaliteitssysteem voor Equitherapie in Europa en Nederland

 Presentatie van de resultaten van een onderzoek door het AAIZOO en SHP in Nederland met Anet

Geerlings.

Er vindt een tentoonstelling van tekeningen, die gemaakt zijn tijdens de opleiding plaats.

Informatie en initiatieven tot:

De kans om werkgroepen voor SHP te vormen

De kans om een actieve rol in de toekomst voor Equitherapie te kunnen spelen.

Informatie over de mogelijkheden binnen het EU project aan scholingen in het buitenland deel te nemen.

Mogelijkheid voor vragen aan de referenten en de mogelijkheid zich te melden voor werkgroepen

Vormen van erkende intervisie en supervisiegroepen (certificering)

Afsluiting door praktijk met de paarden.

Hier missen wij nog JOUW bijdrage, die je via de organisatiecommissie kan indienen.



Programma Symposium 2:
Wat betekent het voor het paard om met
verschillende trainingsmethoden gereden te worden.

De referenten praten Nederlands of Duits. Wordt het verhaal in het Duits gehouden wordt voor
vertaling naar het Nederlands gezorgd.

09.00 uur Ontvangst met koffie en inschrijving deelnemers

09.15 uur Opening door de dagvoorzitter

09.30 uur Dr. Ulrike Thiel: Gereden worden en trainingsmethodes vanuit het paard bekeken!

10.30 uur Christine Stückelberger: Zum Wohle des Pferdes—auch im Sport !

In belang van het paard– ook in de sport!

11 30uur Pauze

11.45 uur Prof Dr.Ellen Kienzle: Kleine Unterschiede mit großer Wirkung -
anatomisch-ergonomische Gründe warum die klassische Reitlehre nicht beliebig verändert wer-

den kann.
Kleine verschillen met grote consequenties voor het paard!
Anatomisch-ergonomische reden, waarom de klassieke rijleer niet op willekeurige manier te ver-

anderen valt

12.30 uur Mogelijkheid voor vragen aan de referenten

Aansluitend lunchpauze

13.30 uur Praktijksessies:

Onder toezicht van de drie experts rijden enkele combinaties en ontvangen advies en commentaar vanuit hun
expertise:

Christine Stückelberger:

het oplossen van trainingsproblemen en het goedgaande paard in de verschillende fases van de training.

Ulrike Thiel :

Verbeteren van de bewegingsdialoog met het paard vanuit de psychomotoriek

Ellen Kienzle:

Begeleiding van een trainingsplan vanuit de klassieke leer en de veterinaire achtergrond.

Er kunnen maximaal 5 combinaties actief aan deze praktijksessie meedoen.

Aanmeldingen via hippocampus@iae.nl

16.00 uur Podiumevaluatie met de mogelijkheid vragen te stellen en discussie

17.00 uur Samenvatting, conclusies en afsluiting van de dag.

Aanbevolen literatuur:
Het bekende boek “Die Psyche des Pferdes”en het nieuwe boek van Ulrike Thiel:

“Gerittenwerden” Kunnen worden bekeken en besteld.



Persbericht:

Symposium: Harmonie, Balans, Wellness en Sport

Ondanks de fantastische ontwikkelingen van de sportpaardenfokkerij is het een feit dat het gemiddelde Nederlandse sportpaard
de leeftijd van 7 jaar niet haalt. De vraag of de sport te combineren valt met het welzijn van het paard boeit daarom veel ruiters en
paardenvrienden.

Over dit onderwerp werd dan ook op zondag 24 september 2006(Oranjehal te Apeldoorn) een eerste eendaags symposium geor-
ganiseerd door HippoCampus onder de titel:

Harmonie, Balans, Wellness en Sport– de klassieke Europese School

Nu is het tijd voor het tweede Symposium uit deze serie. Dit ook om het nieuw verschenen boek van Ulrike Thiel voor te stellen
en de opening van het opleidingscentrum HippoCampus te vieren.

Gepland zijn voordrachten, praktijkdemonstraties en een discussiepanel waarin het belang en de logica van een systematisch
opgebouwde training naar voren komt. Er wordt uitleg gegeven over de lichamelijke en geestelijke effecten van de diverse trai-
ningssystemen met de nadruk op de Klassieke Europese School. Tevens wordt besproken en gedemonstreerd wat de houding en
zit van de ruiter kan betekenen voor of “tegen”de beweging van het paard. Ook de logica van de ontwikkeling van balans en har-
monie in de africhting en het partner/samenspel tussen paard en mens wordt nader belicht en er wordt een duidelijke link gelegd
naar de mogelijkheden in de sport.

In het boek “Gerittenwerden, so erlebt es das Pferd”geeft Ulrike Thiel een overzicht over de psychomotorische en psychologische
invloed van verschillende trainingsmethodes op het paard. Ze heeft voor dit Symposium twee autoriteiten uitgenodigd om vanuit
hun specialisatie dit thema uit te diepen:

Prof.dr.vet. Ellen Kienzle, die vanuit het standpunt van de dierenarts de trainingsmethodes gaat vergelijken en als eregast de
meervoudig Olympisch kampioene en dressuurcrack Christine Stückelberger. Zij zal het thema vanuit de top– en basissport
toelichten.

In de middag worden door de drie dames enkele combinaties begeleid en becommentarieerd vanuit de specialisatie van de com-
mentator.

Dit symposium is bedoeld voor ruiters en/of paardenliefhebbers, die op zoek zijn naar harmonie en balans in de communicatie en
het samenspel met het paard. Voor de sportruiters, die zich afvragen of wellness ook in de sport te waarborgen valt. En voor de
enthousiaste fokker, die zijn fokproduct gezond en succesvol ouder wil zien worden.

Doelstelling

 Systematische uitleg over de lichamelijke mogelijkheden van het paard.

 Randvoorwaarden en vaardigheden die de ruiter nodig heeft.

 Logica van balans en beeldvorming van het harmonisch gaande paard.

 Toepassing van de klassieke training in de sport

Locatie:

Opleidingscentrum HippoCampus , De Bult 4 6027 RG Soerendonk

Organisatie:

HippoCampus, Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie, Cranendonck, www.hippocampus-nl.com,

E-maill:hippocampus@iae.nl tel: 0495-45 37 57

HippoCampus
Dit symposium is een acti-
viteit die voldoet aan de
eisen voor hippische bij-
scholingen voor Equithera-



Olympisch Kampioene

Christine Stückelberger
Trainster, Jurylid, Dressuuramazone

Geb.: 1961

Christine Stückelberger (geboren 22 mei 1947 in Bern en getraind door Georg Wahl) is een Zwitserse
paardensport- en Olympisch kampioen. Ze won een individuele gouden medaille in de dressuur op de
Olympische Zomerspelen 1976 in Montreal. Haar trainer is Georg Wahl.

Christine Stückelberger is de meest succesvolle vrouw ooit in de internationale dressuursport. Van
1970 tot 1979 ging werd ze Zwitsers kampioen in de individuele dressuur. Daarnaast behaalde ze maar
liefst 5 Olympische medailles, waaronder de gouden medaille op de Olympische zomerspelen van 1976
in Montreal. Afgezien van haar Olympische medailles was ze ook zeer succesvol tijdens verschillende
EK‘s en WK‘s. Op het WK van 1978 won ze individueel goud en in 1982 en 1984 behaalde ze het zil-
ver. Naast haar individuele successen won ze met het Zwitserse team ook medailles op de WK‘s van
1974, 1978, 1982 en 1986. Op de EK‘s won Cristine Stückelberger tussen 1973 en 1987 zes team me-
dailles en 5 individuele medailles waaronder het goud in 1975 en 1977. In 1980 won Stückelberger ook
het Dressuur Festival waar het grootste deel van de wereldtop aanwezig was. Dit werd georganiseerd
voor ruiters die de olympische spelen in Moscou hadden geboycot.

Paardensport Concurrent voor Zwitserland Olympische Spelen:
Goud van Montreal in 1976 Individuele dressuur
Zilver van Montreal in 1976 Team dressuur
Zilver 1984 Los Angeles Team dressuur
Zilver 1988 in Seoul Team dressuur
Brons 1988 in Seoul Individuele dressuur
www.youtube.com/watch?v=Yl5vGM6HrS8
http://www.youtube.com/watch?v=blGmBFbhDM8

Het doel van de klassieke paard-georiënteerde rijleer: een mooie gemeenschappelijke ervaring van be-
weging,

Er is een parallel te trekken tussen de huidige wereldeconomie en de paardensport. We leven in een
snelle tijd, waar het vooral gaat om snel behaald succes en waarin geld een grote waarde wordt toege-
kend. Het is een tijd van snel succes, ongeacht de consequenties (voor het paard). Veel waarden van
het menselijk denken zijn verloren gegaan. Geld is een van de belangrijkste factoren van onze tijd en
moet worden verdient zoveel mogelijk en zo snel mogelijk. De methoden op de weg naar succes wor-
den daarbij soms meer dan twijfelachtig. Dit gaat dan meestal ten koste van het paard. De traditionele
waarden van klassiek onderwijs en leer zijn niet meer weggelegd voor veel "trainers" of ruiters, of het
gaat hen te langzaam, of ze vinden het te moeilijk om te leren. Ze zoeken het succes en gemakkelijk
geld niet in de klassieke leer, gezien dit een fundament van werken aan zichzelf vereist en veel begrip
voor de partner paard. Als paddenstoelen rijzen er plotseling zelfbenoemde "goeroes" met twijfelachtige
trainingsmethoden de grond uit, die zichzelf soms zelf "klassieke" trainers noemen. Even ongelooflijk is
de ontwikkeling in de dressuur methode dat in de waarste zin, een verkrachten, een dresseren met
"blinde gehoorzaamheid" van de paarden beoogt, - maar in alle opzichten een opleiding tegen de aard
van het paard is.

Het paard, van nature een prooidier, heeft geen alternatief, geen ontsnappen aan de "beul". In de na-
tuur heeft het paard zijn hals als balanceerstang nodig om uiteindelijk hoog en verheven, in de meeste
gevallen zelfs met natuurlijke kracht en harmonie te kunnen bewegen. Een opleiding met het hoofd op
de borst zorgt voor het ontstaan van angst, dwang, stress, verlies van vertrouwen en uiteindelijk het
verlies van gezondheid van het lichaam, maar ook van de ziel.



Prof.Dr.Vet Ellen Kienzle

Universiteit München

Dierenarts en klassieke amazone, leerling van het bekende
Reitinstitut von Neindorff in Duitsland

Geb 1959.

1979-1981 Studie van Diergeneeskunde in Hannover, dan promovendus,
later een assistent in de diervoeding in Hannover, in 1983 Ph.D., 1988 ge-
specialiseerde dierenarts voor dierlijke voedings-en dieetkunde, 1989 Ha-
bilitation, 1993 benoeming tot voorzitter van Animal Voeding en Diëtetiek
aan de LMU München, enz. Walter Frey Award van de Universiteit van Zü-
rich, Jim Morris Lectoraat van de Universiteit van Californië in Davis, stich-
tend voorzitter van de European College of Veterinary en vergelijkende
Voeding, lid van de Subcommissie Hond en Kat van de NRC bij de Natio-
nale Academie van Wetenschappen in Washington. Onderzoek belangen:
paarden, honden, katten, exoten.

Paardensport Ervaring: als enthousiaste tiener een standaard opleiding in
de paardensport gedaan. Daarna is ze over het klassieke werken gaan le-
zen en is ze gaan zoeken naar alternatieven voor slecht rijden. O.a het le-
zen van de werken van Udo Buerger heeft indruk op haar gemaakt. Vervol-
gens heeft ze springtraining gevolgd bij Rolf Becher.

Als student heeft ze veel Wedstrijden gereden en ook aan de studenten-
kampioenschappen deelgenomen. Tevens heeft ze lessen gegeven aan
jeugdrijders. Als een promovendus als jurylid part-time gewerkt. Van 1998
tot 2004 bezoekt ze als gast regelmatig het bekende klassieke Reitinstitut
von Neindorff. Tevens heeft ze bijscholing gevolgd bij Michael Putz.

Thema:

Kleine Unterschiede mit großer Wirkung - anatomisch-
ergonomische Gründe warum die klassische Reitlehre nicht be-
liebig verändert werden kann

.



Dr.Ulrike Thiel

Instructrice, Hippische Sportpsychologe,

Equitherapeute

Geb 1953

Ulrike benadert mens en paard via meerdere ingangen: de klassieke rijkunst, de psychomo-
toriek, de sportpsychologie en de toegepaste gedragsleer. Het samenwerken van mens en
paard met plezier voor beide partners houdt voor haar in, dat de ruiter door zijn techniek,
tactgevoel en attitude in staat is, het paard tot meewerken uit vrije wil te brengen. Doel is
een meedenkend en door de samenwerking geboeid en uitgedaagd paard, dat in plaats van
alleen gecontroleerd te worden zijn eigen inbreng levert aan het gezamenlijke rijplezier. Hier-
naar streeft zij in de opleiding van haar eigen paarden en de begeleiding van combinaties
om meer harmonie tussen ruiter en paard te verwezenlijken en paarden, die geen zin meer
hebben weer plezier in de samenwerking te geven.

Afkomstig uit Oostenrijk, waar ze psychologie, volkenkunde en ethologie studeerde en
in de psychologie promoveerde en opgeleid werd tot klinisch psycholoog en psychothera-
peut, deed ze wetenschappelijk onderzoek en praktisch klinisch werk waar ze zich onder-
meer professioneel verdiepte in de mens, zijn leermogelijkheden en zijn psychomotoriek.
Daarnaast was ze steeds nauw met de sport verbonden als beoefenaar en ook als sportle-
raar. “Paardengek” vanaf haar kindertijd leerde ze via verschillende takken van de sport
(dressuur, springen, samengesteld, jachtrijden, tochten te paard…..) paarden steeds beter
kennen en ging ze steeds meer van ze houden. Gezien haar wetenschappelijke achtergrond
betekende dit, dat ze probeerde het wezen paard zo omvangrijk mogelijk te bestuderen en te
begrijpen. Ze volgde meerdere cursussen en opleidingen (Bundeshengstenstallamt, Wander-
reitführerlehrgang, cursussen op de faculteit van diergeneeskunde, …) en bestudeerde de
werkwijze van de Spaanse Rijschool door vaak de ochtendtraining te observeren. In haar in-
structeursopleiding (trainer B (FENA) rijden en voltige, Behindertenreitlehrer) leerde ze van
Brigadier Albrecht (hoofd van de Spaanse Rijschool) zitlessen te geven en deskundig te lon-
geren. Ook reed ze vaak zogenoemde ”moeilijke paarden” en merkte op, dat de bewuste
paarden “moeilijk” waren. De manier waarop met hun gewerkt was had hun wanhopig ge-
maakt. Na een zwaar ongeluk moest ze tijdelijk stoppen. In die periode heeft ze veel erva-
ring door haar eigen revalidatie opgedaan. en kon ze na enkele jaren ook weer in het zadel
klimmen.
In Nederland heeft ze in de basis- en gespecialiseerde wedstrijdsport dressuur gereden, en
jureert in de basissport dressuur. Sinds 1995 runt zij HippoCampus het Instituut voor
Equitherapie en Hippische Sportpsychologie waar ze haar professionele achtergrond als
psycholoog combineert met het opleiden en trainen van paarden, ruiters en equitherapeuten.

Harmonie tussen mens en paard door de ontwikkeling van kennis, techniek en gevoel is
haar motto. Door haar professionele en wetenschappelijke achtergrond kan Ulrike de leerpro-
cessen van ruiter en paard begrijpen en ondersteunen en houdt ze zich ook bezig met dat
wat zich “tussen de oren” van ruiter en paard afspeelt tijdens de training. Ulrike wil ruiters
veel bergrip meegeven over wat in het paard gebeurt en hoe de relatie en de bewegingsdia-
loog door hun viervoetige partners beleefd wordt.



Voorprogramma zaterdag 21 mei 2011

Dr. M.J.Enders-Slegers startte haar studie klinische en gezondheidspsy-
chologie op 40 jarige leeftijd. Daarvoor hielp zij haar echtgenoot in diens
huisartsenpraktijk en voedde ze hun drie kinderen op. In 1990 behaalde
ze haar doctoraal en in 2000 promoveerde zij. Sinds 1990 is ze verbon-
den aan het Departement Klinische en Gezondheidspsychologie van de
Faculteit Sociale Wetenschappen aan de universiteit van Utrecht. Daar-
naast werkte zij parttime in haar eigen psychologenpraktijk als Gezond-
heidszorgpsycholoog (NIP) en als psycholoog in de ouderenpsychiatrie
(Delta Rotterdam). Haar onderzoeksgebieden betreffen de invloed van
dierondersteunde interventies bij kwetsbare groepen in de bevolking
zoals (demente) ouderen, psychiatrische patiënten, kinderen met gedrag-
sproblematiek (o.a. autisme ). Ze is vice- president van IAHAIO
(International Association of Human Animal Interactions Organizations),
bestuurslid van ISAZ ( International Society of Anthrozoology), initiatief-
nemer en bestuurslid van AAIZOO ( Animal Assisted Interventions in
Zorg, Onderwijs en Onderzoek), voorzitter van de Taskforce Huiselijk ge-
weld en Dierenmishandeling en oprichter/bestuurslid van het Dierenop-
vangtehuis in de Bommelerwaard. Gedurende 2 periodes was ze lid van
de Raad van Bestuur van de American Humane Association, een Ameri-
kaanse Kinder- en Dierenbeschermingsorganisatie. Sinds enige jaren is
ze ook verbonden als fellow aan de Universiteit van Denver, Colorado
U.S.A.

Ze heeft een aantal artikelen op haar naam staan en geeft vele lezingen
in binnen- en buitenland

Prof.Dr.Marie Jose Enders

Slegers

Assistant Professor, voorzitter AAIZOO

Faculteit Sociale Wetenschappen




