online cursus met persoonlijke videobegeleiding

Inclusief 2 keer een gratis verdiepingsmiddag in 2019 twv € 65,- per middag
Start van de cursus is 1 februari 2019

‘Een praktische thuisstudie met privébegeleiding op afstand, indien gewenst praktijkdagen
(de inspiratie & ontwikkeldagen) en meetmomenten via een proef’.
‘ Een uniek nieuw concept wat jouw basis absoluut naar de next level zal liften! Middels dit
concept is het mogelijk om in 11 maanden tijd je basis een enorme boost te geven, omdat
we op meerdere vlakken je kennis zullen vergroten & je zintuigen gaan prikkelen’.
‘ Speciaal voor ruiters die voor eens en altijd willen afrekenen met hun matige basis…Die
technieken willen leren die er elke training en samenzijn voor zorgen dat je paard zich fijn
kan ontspannen en tevreden voelt. Jij en je paard zullen zich positief en opbouwend blijven
ontwikkelen met plezier & motivatie. Van binnenuit een team zijn met elkaar! ’
‘ Zowel in de omgang als tijdens de training een paard wat in balans is en de dresuurmatige
basis vergelijkbaar met B.L en M niveau beheerst’.

Wat gaat er in 2019 gebeuren?
Voor een groep van maximaal 50 personen stel ik in 2019 een nieuwe manier van leren &
ontwikkelen ter beschikking.
Ik heb de afgelopen 13 jaar een heel breed scala aan mentale & fysieke problemen als
ervaringen op mijn pad gekregen. Deze situaties ontstonden via mijn eigen paarden en de
paarden van lesklanten. Als één ding mij iedere keer weer duidelijk werd gemaakt door
IEDER paard wat op mijn pad kwam, dan is het wel het belang van een correcte basis.
Nagenoeg ieder probleem hoe groot of klein ook, leek altijd weer op te lossen middels die
basis.
Al deze waardevolle ervaringen zijn nu gebundeld in dit online programma.
NIEMAND DIE IK TOT NU TOE ONTMOET HEB HAD EN HEEFT DIE BASIS PERFECT VOOR
ELKAAR! EN DAT IS SUPER ZONDE EN ONNODIG!! ZELFS RISKANT TE NOEMEN!!
De basis is immers onze fundering waarop we kunnen gaan bouwen en creëren! Een
slechte fundering zorgt op den duur altijd voor scheurtjes.. of scheuren…
Het aantal paarden met mentale en fysieke issues neemt nog altijd niet af! Sterker nog het
aantal jonge paarden wat in de problemen komt, blijft stijgen! En dat is een signaal voor ons
als fokkers, eigenaren en ruiters!

Speciaal om mijn bijdrage te leveren aan het oplossen en/of voorkomen van een grote skala
aan problemen, schreef ik enkele jaren geleden een stappenplan voor paardeneigenaren.

Het e-book Atletische Rijkunst fase 1
Sinds die tijd is het e-book absoluut een praktisch geheel gebleken waar paardeneigenaren
met diverse redenen aan zijn begonnen. Van de behoefte aan een prettige manier van
omgaan en trainen met je paard, tot aan heftige rijtechnische dilemma’s, vage
kreupelheden, rugklachten of andere fysieke issues.
Keer op keer bewees het stappenplan zijn werking, maar…
Het is te beperkt. Om ons brein én ons gevoel nog gerichter te trainen is meer input nodig op
meerdere vlakken.

Wil jij ook de basis doorgronden en van top
tot teen kunnen begrijpen en uitvoeren?
Dan is de cursus ‘In 11 maanden tijd je basis
naar de top’ een manier om daar volledig in
te duiken!
Wat houdt dit in?
Deze online cursus omvat in 11 maanden onderverdeeld het volledige stappenplan van het
e-book Atletische Rijkunst fase 1 én meer!! Het is een praktische stap voor stap cursus en
bevat alle oefeningen om een evenwichtige basis met je paard te creëren, zowel vanaf de
grond als in het zadel, zowel in de omgang als tijdens het samen trainen.
Elke 1e van de maand geef ik een live uitzending (2 á 2,5) uur waar je bij aanwezig kan zijn
vanuit elke plek ter wereld. De beelden van deze uitzending krijg je gerangschikt per mail
toegestuurd en daar kun je zo vaak als je wilt naar kijken. Sterker nog, hoe vaker je ze kijkt,
hoe meer je alles uitpluist en het beklijft in je systeem. Hoe meer verantwoordelijkheid jezelf
neemt om alles tot je te nemen, hoe meer jouw basis zal groeien!
Iedere uitzending omvat het nieuwe stappenplan voor de komende maand. Daarbij krijg je
van elk onderdeel nieuwe input mee.
-

Grondwerk en vrijwerken
Werk aan de hand
Longeren (enkele longe & dubbele longe)
Rijden
Persoonlijke ontwikkeling

Elke uitzending zal nieuwe theorie, hulpen & tools toevoegen aan je rugzak aan kennis en
ervaring. De theorie zal worden ondersteund met hulpmiddelen om je zintuigen op
meerdere niveaus te prikkelen en je kennis & gevoel te vergroten.

Daar waar het e-book te kort schoot, vullen de live uitzendingen middels de beeldende
functie ervan, de resterende benodigdheden voor succes in de praktijk aan.
Begrijpen, zien, voelen > dan kun je pas correct leren uitvoeren.
Hiervoor worden diverse middelen ingezet zoals bijvoorbeeld:
-

Videobeelden op een groot televisiescherm
Afbeeldingen
Presentatie/ uitleg op het bord
Externe middelen (bijv. teugels of ander materiaal om zaken
beeldend te maken).

Zo leer je stap voor stap het hoe & waarom van elke oefening, de
hulpen én de valkuilen.
Het is voor iedere deelnemer aan deze cursus mogelijk om zijn eigen individuele leerproces
en traject af te leggen. Om die reden is de cursus zo opgebouwd dat er bij elke oefening
meerdere opties worden gegeven. Wat is bijvoorbeeld een stap terug wanneer de oefening
(nog) niet lukt of wat is de volgende stap als de oefening voldoende ontwikkeling laat zien.
Het is mogelijk om elke maand van te voren al je vragen in te sturen. Alle vragen worden
tijdens de live uitzending beantwoord en eventueel ondersteunt met beeldmateriaal.
Daarnaast krijg je 1 keer per maand privéles op afstand middels een video die je instuurt
(mag met je telefoon gefilmd worden). Op deze video van 5 á 8 minuten ontvang je
persoonlijke en gerichte feedback én tips voor verdere ontwikkeling.
Hoe werkt dit? Je stuurt eens per 4 weken per Whatsapp of email een video in van 5 á 8
minuten. Je mag zelf kiezen wanneer en wat je instuurt. Een combinatie van verschillende
oefeningen/ onderdelen of een aaneengesloten stukje training. Editen kan vrij eenvoudig via
je eigen telefoon, mocht dit nodig zijn. Voor mij hoeft het geen perfect bewerkte video te
zijn. Ook als je soms uit beeld bent omdat de telefoon zelf filmt is dat geen probleem. Mocht
editen nodig zijn omdat je graag meerdere dingen wilt laten zien, dan is dit in ieder vrij
eenvoudig haalbaar op je telefoon zelf.
De deelnemers ontvangen na inschrijving uitgebreidere informatie en tips over het filmen
en insturen van de video’s.
Ik begin met het bekijken van de video op een groot scherm. Vandaar dat filmen met een
mobiel geen probleem is, ook als je niemand hebt om voor je te filmen en je de telefoon
ergens installeert.
Daarbij maak ik direct aantekeningen en schrijf gericht het tijdstip op wanneer ik je een
leermoment kan tonen, of juist iets wil bevestigen, complimenteren of aanstippen. Zo neem
ik heel gericht je video door tot het eind. Vervolgens maak ik het plaatje rond door toe te
voegen welke oefeningen/ technieken en/of tools je kunt inzetten om weer verder te
komen. Evt. met verwijzingen naar het e-book en video’s.

Vervolgens start ik mijn recorder en neem een spraakbericht voor je op, waarin ik het
bovenstaande allemaal toelicht. Ik neem je mee de video door zodat je leert zien &
herkennen waar de aandachtspunten liggen. Dit helpt om zaken beter te begrijpen en te
kunnen gaan voelen en uitvoeren.
Dit bericht stuur ik je over de Whatsapp of mail, inclusief eventuele verwijzingen. Zodat je
alle informatie ter beschikking hebt om weer verder te komen.
In totaal zal ik 30 á 40 minuten persoonlijke aandacht, focus & intentie op jouw video
inzetten.
Je ontvangt binnen 1 t/m 7 werkdagen mijn reactie terug op je video.

In 2019 ‘Van contact naar verbinding met je paard’
Ik heb geleerd wat er voor nodig is om in de basis vanuit verbinding met elkaar te leren
werken en hoe dit een vruchtbare bodem legt voor ALLES wat je maar met je paard zou
willen doen/ bereiken.
En laat ik eerlijk zijn, bij iedereen valt aan die basis nog wel wat te sleutelen.
‘Want heb jij een braaf paard, totdat je onderweg op buitenrit een vreemde
prullenbak tegenkomt die er voorheen niet stond. Paard op de hobbel en hij
blijft minstens een kwartier ‘hangen’ in zijn spanning’.
Wellicht loopt jouw paard altijd braaf met je mee de trailer op, totdat hij na
die wedstrijd/ buitenrit/ bezoek aan de kliniek toch echt niet meer wilt…met
alle mogelijke gevolgen van dien…
Of, is jouw paard nu eenmaal een ‘diesel’ die altijd pas aan het einde van de
training ‘echt lekker loopt’ en los komt? Klopt die overtuiging wel??
Is jullie communicatie in de omgang & training licht, zacht, subtiel, vanuit
verbinding en bijna altijd op een fase 1 hulp?
Voelt jouw paard zich veilig bij jou of tolereert hij je?
Of, neemt hij nu eenmaal al 4 jaar lang meer druk op jouw rechterteugel en is dat nu voor
jullie ‘normaal’ geworden?
Of is dat eigenlijk ‘jouw schuld’ omdat jezelf rechts sterker bent? Of misschien wel links
minder goed kan voelen?
Vindt jouw paard het moeilijk om zich te blijven ontspannen & concentreren tijdens jullie
samenzijn (zowel training als omgang)?
Zijn alle overgangen in gelijke aanleuning en op een fase 1 hulp?
Blijft jouw paard de linkerstelling moeilijk vinden?

Is de rechtergalop nog altijd een lastig moment in de training?
Zijn jullie samen of is er spraken van samenzijn?
En zo kan ik je nog wel 40 vragen stellen om te checken hoe jullie basis ervoor staat, welke
kennis (nog) ontbreekt en om jezelf bewust te worden van welke patronen en overtuigingen
je voortleeft.
Deze cursus leert jou alle theorie en technieken die je kunt inzetten om
zowel in de omgang als tijdens de training fijn samen te werken met je
paard, met als uitgangspunt het steeds weer én meer bewust worden
van jullie verbinding.
Maar bovenal leert deze cursus ‘Je basis naar de top in 12 maanden
tijd’ jou hoe je mind van invloed is op ALLES wat je met je paard
onderneemt….
In onze mind ligt de basis wat betreft onze eigen ontwikkeling! De kracht van onze mind is
gigantisch, maar de valkuilen eveneens! De kracht van onze gedachten en intenties is
immens en dat maakt dat dit twee kanten op kan werken.
In ons voordeel > positieve/ opbouwende gedachten
In ons nadeel > negatieve/ afbrekende gedachten

Alles is energie en wat aandacht krijgt groeit!
Tijdens dit jaar leer je technieken om met én zonder paard bewuster om te gaan met je
gedachten en hoe je gedachten bewust kunt parkeren en inzetten om meer vanuit je gevoel
(verbinding) bezig te zijn. Een must om überhaupt op een gelijkwaardig niveau met een
paard (gevoelswezen) te kunnen communiceren/trainen/verbinden.

‘In 11 maanden tijd je basis naar de top’
Start is 1 februari 2019

EEN THUIS STUDIE VOOR EEN EVENWICHTIGE BASIS!
Voor € 49,95 euro per maand
(maandelijkse betaling)
In totaal 10x maandelijkse betaling van € 49,95.
In de maand juli zomerstop en hierdoor geen betaling.

WAT KRIJG JE HIERVOOR?
-

-

-

2 x gratis toegang tot onze Verdiepingsmiddag in mei & september. Een middag vol
nieuwe input. Je gaat gegarandeerd met nieuwe inspiratie & inzichten weer naar
huis!
1 keer per maand (m.u.v. januari en juli) online privéles middels een ingestuurde
video van 5 á 8 min. (mag zelf gefilmd met de mobiel en versturen via de Whatsapp).
1 avond in de maand live online cursusavond van 2 á 2,5 uur. Bomvol met theorie,
inspiratie en nieuwe oefeningen voor die maand. Maandelijks een nieuw stappenplan
met oefeningen voor alle onderdelen. (grondwerk, werk a/d hand, longeren, rijden
en persoonlijke ontwikkeling).
Onbeperkt vragen insturen die tijdens de live uitzending allemaal beantwoord zullen
worden.
In de week na de uitzending krijg je de gerangschikte videobeelden per email, zodat
je eindeloos de theorie en beelden terug kunt bekijken. Dit is zelfs aan te raden. Hoe
vaker je kijkt, hoe meer je basis zal groeien > wat aandacht krijgt groeit!

Exclusief:
-

Het e-book Atletische Rijkunst fase 1 (€ 39,95 )
Meetmoment in juni en december (€ 65 per keer)
De inspiratie en ontwikkeldagen (€ 125 per dag)

Het e-book Atletische Rijkunst fase 1
We werken vanuit dit e-book dus aanschaf is nodig i.v.m. de theorie en oefeningen. Een
groot deel van de deelnemers aan dit online programma zal het e-book reeds in zijn bezit
hebben. Heb je hem nog niet? Dan is het mogelijk hem nu voor de helft van de prijs aan te
schaffen.
SPECIAAL VOOR DE MENSEN DIE DIT ONLINE EXEMPLAAR NOG NIET IN HUN BEZIT
HEBBEN, DE HELE MAAND JANUARI 50% KORTING OP DE AANSCHAFPRIJS (19.95 EURO)
Met kortingscode: basisnaardetop
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/atletische-rijkunst/
EXTRA KEUS:

Meetmoment in juni en december:
Voor wie behoefte heeft aan een hele concrete manier om zijn/haar basis tussentijds en/of
aan het eind te laten vastleggen, is er de mogelijkheid om in juni en december een proef af
te leggen.
Deze proef wordt in mei en november bekend gemaakt. Ik neem de proef samen met de
deelnemers uitgebreid door en geef daarbij tal van aandachtspunten mee, waarop je gericht
kunt trainen en oefenen voor een maximale score.
De proef zal onderdelen bevatten van zowel het grondwerk, werk aan de hand, longeren &
rijden.
Je filmt de proef en stuurt deze in op dezelfde manier als je andere video’s via de Whatsapp
of email.
Op basis van je video ontvang je een uitgebreide rapportage met concrete punten en
feedback.
Wat is het doel van deze concrete becijfering van iets wat zo over gevoel gaat? Mensen die
mij kennen weten namelijk dat ik absoluut niet van de cijfertjes ben, gevoel heeft voor mij
meer waarde…maar!
Het doel van dit meetmoment is om voor jezelf helder te krijgen hoe jullie er op dit moment
voor staan. Hoe scoren we op al onze punten in de basis? Concreet onderbouwd op ALLE
punten van je basis.

Met cijfers kunnen we ons gevoel leren toetsen/onderbouwen en dit werkt versterkend.
Voor ieder onderdeel van de proef ontvang je een cijfer en onderbouw ik ieder puntaftrek. Ik
geef niet op gevoel een 7, maar ik moet kunnen onderbouwen waarom ik je geen 10 geef,
maar 3 punten er af trek. En welke ontwikkeling nodig is om wel die 10 te scoren; wanneer is
het perfect! Punt voor punt en stap voor stap je basis naar de top.
Als je paard een perfecte overgang naar draf maakt, maar jouw hulp was veel te groot en
zichtbaar, dan kost dat je 1 punt. Als er verder niks aan scheelt, scoor je dus een 9 voor dat
onderdeel met als feedback je been en wat ervoor nodig is om dit te verbeteren.
Op deze manier wordt voor jou heel overzichtelijk op welke onderdelen jullie basis
voldoende scoort en wat nog extra aandacht nodig heeft. Dit per onderdeel (grondwerk,
werk a/d hand, longeren, rijden) uiteengezet.
De nadruk ligt hierbij op jou leren inzien wat goed/ voldoende basis is en wat nog aandacht
en ontwikkeling behoeft. Door dit heel concreet voor je te maken en doordat je dit zelf kunt
terugzien op je eigen beelden, is de ontwikkeling die je doormaakt vele malen effectiever en
meer diepgaand.
Het is geen verplichting om aan deze extra mogelijkheid deel te nemen. Het is voor jezelf
een manier om heel concreet en helder beeld te krijgen waar jullie op dit moment staan.
Tegelijkertijd worden de ontwikkelpunten voor de erop volgende periode uitgezet.
Je krijgt een helder stappenplan en oefeningen mee zodat je heel gericht kunt werken aan
verdere verbetering van jullie basis.
De kosten voor deze extra mogelijkheid is € 65 euro per ingestuurde proef, inclusief de
uitgebreide feedback en rapportage.

De inspiratie & ontwikkeldagen
De i & o dagen zijn dagen waarin je met maximaal 3 andere deelnemers en mij, bij mij thuis
samen aan de slag gaat. We leren van en met elkaar in de breedste zin van het woord.
Zowel in groep als privéverband.
De kwaliteiten en eigenschappen van alle aanwezige paarden zullen ingezet worden voor het
gehele leerproces en van een ieder individueel.
Zo kan het zijn dat jullie onderling van paarden wisselen om met verschillende paarden
(nieuwe) ervaringen en gevoelens tot je te nemen.
Het gaat allemaal om het laten vallen van kwartjes! Een ander paard kan soms net iets
aanstippen bij jou, wat maakt dat er bij jou weer een kwartje valt en je ontwikkeling een
boost krijgt!
Naast het zelf ervaren is ook het actief meekijken naar een ander, met een eventuele
opdracht op zak, minstens zo leerzaam. De deelnemers leren door gevarieerd bezig te zijn en
door vanuit verschillende brillen de theorie en de praktijk te leren verbinden.

Iedere i & o dag is er plek voor 3 deelnemers MET paard en 1 deelnemer ZONDER paard. De
deelnemer zonder paard zal met mijn paarden mogen werken. Ook zullen mijn paarden mee
ruilen om voor een ieder mee te helpen in zijn/ haar leerproces.
Rijden ligt echter gevoeliger. Ik persoonlijk laat niet zo maar
iemand op mijn paarden rijden. Zoiets zou tijdens de ‘11
maanden je basis naar de top’ kunnen ontstaan, maar
daarover beloof ik op voorhand aan niemand niks 😉 Dit
geldt ook voor het onderling ruilen. Dit doen we als
aanvulling op onze trainer skills vanaf de oefeningen op de
grond. Ook hiervoor geldt dat rijden op elkaars paarden
alleen gebeurt wanneer daar qua gevoel overeenstemming
over is!
Globale dagindeling i&o dagen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankomst vanaf 9.30
Samenkomen 9.45- 10.00
Start ochtendprogramma > 10.00
10.00 – 12.00 ochtendprogramma praktijk met de paarden
12.00 – 12.45 lunch
12.45 – 13.30 programma zonder paarden (per keer verschillende input)
13.45 – 16.00 praktijk met de paarden
16.00 – 17.00 afronding & vertrek

Eigen inbreng is mogelijk. Vooraf kun je aangeven waar je tijdens de ontwikkeldagen aan zou
willen werken/ waar je behoeftes liggen.
Doel van de ontwikkeldagen > ervaringen opdoen
Gevoel ontwikkelen, nieuwe gevoelens ontdekken, nieuwe kwartjes die vallen…Nieuwe
uitdagingen, do’s en dont’s….
Direct met de paarden er live bij gaan we de theorie en de praktijk aan elkaar verbinden. Zo
zal er altijd een whiteboard tijdens de praktijk aanwezig zijn om ter plekke situaties te
kunnen uitwerken de diepte in. Zo blijven we onze skills en zintuigen op meerdere vlakken
voeden & prikkelen.

De inspiratie & ontwikkeldagen 2019
Een extra boost voor je ontwikkeling!
Iedere keer zal anders zijn….
Het is mogelijk om de dag ervoor en/of erna aan te komen of te vertrekken. Als je hier toch
al bent en je hebt behoefte aan meer begeleiding kunnen we in overleg een extra privéles
inplannen los van de i&o dag(en).
Nadat je bent aangemeld voor dit programma, is het direct mogelijk jezelf op te geven voor
de reeds gepland data. Dit verloopt via de webwinkel. Pas op de dag zelf als de dag definitief
door kan gaan, betaal je het volledige bedrag.
De kosten zijn € 125 euro per dag en € 225 euro voor 2 dagen (incl. 1 overnachting van je
paard).
Exclusief:
-

Extra overnachting paard € 15 euro (als je eerder aan wilt komen of langer blijft).
Extra privéles € 50 per uur.
Verblijf deelnemer

De verdiepingsmiddagen in mei en september (gratis)
Als deelnemer aan dit online programma heb je dit jaar 2x gratis toegang tot onze
verdiepingsmiddag (t.w.v. € 65,- per middag). Een middag vol demo’s gerelateerd aan de
recente oefeningen van de betreffende afgelopen periode en alvast een voorproefje op wat
komen gaat. Ook mag je deze dag zelf dingen voelen & ervaren. Wederom zullen je zintuigen
op meerdere niveaus geprikkeld worden.
Er is keus uit 3 data (19 mei, 7 september en 8 september). Elke middag is plek voor
maximaal 40 personen. Reserveren voor deze middagen kan alvast via de webwinkel:
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/atletische-rijkunst/

‘In een notendop ‘je basis in 11 maanden naar de top’ :
Je leert in 11 maanden tijd wat er nodig is om je basis naar de top te krijgen! Hoe kun jij met
behulp van mij, zelf stap voor stap deze basis opbouwen en versterken, zodat er een
prettige, stevige basis ontstaat. Zowel in de omgang als in de training…
Hoe ver je komt in deze 11 maanden is voor een ieder een persoonlijk en individueel proces
en is uiteraard afhankelijk van vele factoren.
We starten dit programma op vrijdag 1 februari om 19:30 uur met de eerste live uitzending.
In deze uitzending zal gestart worden met het overzichtelijk in kaart brengen welke stapjes
jullie komend jaar gaan nemen. Welke basis gaan we stap voor stap leggen? Welke
oefeningen horen daarbij?
Het 2e gedeelte van de uitzending, zal gaan over de eerste 4 oefeningen om mee van start te
gaan. Deze 4 oefeningen kun je nemen als uitgangspunt voor de 1e video die je in februari
instuurt voor feedback.
Praktisch
Op 1 februari vind de eerste uitzending plaats. Tevens kun je deze maand van start met het
insturen van je maandelijkse video van 5 á 8 minuten. Vanaf februari betaal je het
maandbedrag van € 49,95 met uitzondering van de maand juli.
Betaal je februari en maart in één keer, dan krijg je 5 euro korting op de totaalprijs van deze
2 periodes. Je betaald dan € 94,90 ipv € 99,90. Betaling per kwartaal is eveneens een optie.
In de webwinkel zijn de diverse opties uiteengezet en is het eenvoudig een keus te maken.
Heb je zin om deel te nemen aan dit programma, geef jezelf dan op via
De webwinkel
https://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/atletische-rijkunst/

LET OP: er is plek voor 50 deelnemers…
N.a.v. je inschrijving ontvang je verdere informatie.

AGENDA ‘IN 11 MAANDEN TIJD JE BASIS NAAR DE TOP’
VRIJDAG 1 FEBRUARI 19.30 START PROGRAMMA 1E LIVE UITZENDING
VRIJDAG 1 MAART 9.30 (ochtend) LIVE UITZENDING
MAANDAG 1 APRIL 19.30 LIVE UITZENDING
ZATERDAG 13 APRIL 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
VRIJDAG 26 APRIL 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
WOENSDAG 1 MEI 19.30 LIVE UITZENDING
VRIJDAG 10 MEI 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
ZONDAG 19 MEI 13.00- 17.00 VERDIEPINGSMIDDAG (recht op 2x gratis deelname)
MAANDAG 20 MEI 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
ZATERDAG 1 JUNI 14.00 LIVE UITZENDING
ZONDAG 2 & MAANDAG 3 JUNI MEERDAAGSE INSPIRATIE & ONTWIKKELDAGEN
ZATERDAG 15 JUNI 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
DONDERDAG 1 AUGUSTUS 19.30 LIVE UITZENDING
ZONDAG 1 SEPTEMBER 14.00 LIVE UITZENDING
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 13.00 – 17.00 VERDIEPINGSMIDDAG (recht op 2x gratis deelname)
ZONDAG 8 SEPTEMBER 13.00 – 17.00 VERDIEPINGSMIDDAG (recht op 2x gratis deelname)
ZATERDAG 21 & ZONDAG 22 SEPTEMBER MEERDAAGSE INSPIRATIE & ONTWIKKELDAGEN
DINSDAG 1 OKTOBER 19.30 LIVE UITZENDING
MAANDAG 7 OKTOBER 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
MAANDAG 21 OKTOBER9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
VRIJDAG 1 NOVEMBER 19.30 LIVE UITZENDING
MAANDAG 4 NOVEMBER 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
MAANDAG 18 NOVEMBER 9.30 – 17.00 INSPIRATIE & ONTWIKKELDAG
ZONDAG 1 DECEMBER 14.00 LIVE UITZENDING
ZONDAG 29 DECEMBER 14.00 LIVE UITZENDING JAARAFSLUITING MET VERASSEND PROGRAMMA!!

