
Inleiding

Deze online cursus gaat over zenuwen, stress en spanning. Ik moet 

cursisten soms wel direct teleurstellen omdat ze ervan uitgaan dat ik ze 

ga leren hoe ze kunnen leren niet meer zenuwachtig te zijn of hoe ze 

ervoor kunnen zorgen dat ze helemaal nooit meer stress ervaren. 

Helaas, zo werkt het niet. In deze cursus ga je er juist achter komen dat 

enige mate van stress en spanning nodig zijn om te kunnen pieken, het 

beste uit jezelf te kunnen halen. Wat je wel gaat leren in deze cursus is 

wat spanning is en wat het nut ervan is, hoe je spanning bij jezelf kunt 

herkennen en hoe het zich bij jou manifesteert en hoe je je 

spanningsniveau kunt reguleren. Want eerlijk is eerlijk: enige mate van 

spanning is noodzakelijk, maar onder teveel spanning wordt presteren 

best lastig. 

Om het maximale uit de cursus te halen raad ik je aan om de cursus per 

module te volgen en daadwerkelijk alle opdrachten te maken. Ik ken het 

zelf ook wel. Je volgt een cursus en wil snel resultaat, en soms zie je



het nut van een oefening niet helemaal in dus sla je hem over of je 

denkt: dat komt later wel. Aan het eind van het liedje heb je de cursus 

doorgescrold maar er niet uitgehaald wat er daadwerkelijk uit te halen 

valt. Je hebt het meest aan de cursus als je hem volgt in de 

aangegeven volgorde en als je de opdrachten ook daadwerkelijk maakt. 

Mentaal sterk worden is een kwestie van trainen: je moet oefenen en 

‘mentale spieren kweken’. Ik raad je daarom aan de werkbladen uit te 

printen en de opdrachten op papier uit te werken. Misschien is het 

handig om een klapper aan te schaffen om je formulieren in te kunnen 

opbergen. Dan kun je een en ander ook nog eens makkelijker 

terugvinden. Het is wellicht ook handig een blocnote bij de hand te 

hebben om vragen, inzichten en opmerkingen te kunnen noteren. 

De cursus bestaat uit 7 modules. Elke module is op dezelfde manier 

opgebouwd en bestaat uit een filmpje met uitleg, theoretische 

achtergronden en opdrachten. De opdrachten kun je uitprinten en



vervolgens uitwerken in de werkbladen. Tot slot kun je de informatie die 

in de filmpjes gedeeld worden teruglezen in een transcript. Aan het eind 

van de cursus krijg je tot slot toegang tot het volledige E-boek, waarin 

alle transcripts en werkbladen zijn samengevoegd. 

In module 1 staan we stil bij wat spanning nu eigenlijk inhoudt. Wat is 

spanning, wat is angst en waarom ervaren we angst, wat is het nut 

ervan? In module 2 besteden we aandacht aan verschillende vormen 

van spanning, om in module 3 te onderzoeken hoe spanning zich bij jou 

manifesteert. In module 4 komen verschillende technieken en 

oefeningen aan bod om spanning te kunnen verminderen. In module 5 

daarentegen besteden we aandacht aan oefeningen en technieken om 

jezelf juist te kunnen oppeppen als je wat meer energie nodig hebt. In 

module 6 ontwikkel je je eigen plan van aandacht waarna de afsluiting 

volgt. We sluiten af met een BONUSMODULE die zal gaan over ‘Wat te 

doen als het misgaat’.



Tot slot: je haalt het meest uit de training als je van tevoren al een idee 

hebt van wat je hoopt te leren, waar je mogelijk tegenaan loopt en 

eventuele vragen voor jezelf opschrijft. Zo kun je aan het eind ook goed 

bekijken of al je vragen zijn beantwoord en of je aan de training hebt 

gehad wat je eraan hoopte te hebben. Daarom raad ik je aan de 

werkbladen ‘vooraf’ te printen en in te vullen. 

Mocht je gedurende de cursus of aan het einde nog vragen hebben, dan 

kun je me bereiken via info@equi-assist.nl , 

www.gekinhondenpaardensport.nl of via de facebookpagina 

www.facebook.com/gekinhondenpaardensport/
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