
Functional Horse Training Online Summit NL 
 

 
 

Op veler verzoek nu ook in het Nederlands!   

 

Van 16-17 juli 2022 organiseert Functional Horse Training een online Summit met als thema 

Functionele Beweging voor het (sport)paard.  

 

Gedurende 2 dagen word je meegenomen in het paard ‘’inside-out’’ en hoe je deze kennis 

praktisch kunt toepassen om de algehele houding en beweging van je paard te verbeteren. 

 

Kun je het niet live bekijken? Geen zorgen, alle sessies worden opgenomen. Je behoudt 3 

maanden toegang tot alle volledige replays.  



 

PROGRAMMA 

Dag 1 – Basisprincipes van biomechanica 

 

Lezing 1 09.00 CEST: De ophangsystemen  

Je leert over: 

- De anatomie & functie van de sacro-pelvic sling 

- De anatomie en functie van de ‘’thoracic sling’’ 

- Krachtoverbrenging en balanscontrole bij het paard 

 

Lezing 2 13:00 CEST: Het veringssysteem 

Je leert over: 

- De anatomie en functie van het veringssysteem 

- Elastische energie en bewegingsefficiëntie 

 

Dag 2 – Toegepaste functionele training 

 

Lezing 3: 09.00 CEST Vorm naar Functie Selecteren  

Je leert over: 

- De relatie tussen vorm (anatomie & fysiologie) en prestaties  

- Verbetering van je algehele assessment vaardigheden  

- Een weloverwogen beslissing nemen voor het selecteren van het juiste paard  

 

Lezing 4: 13.00 CEST Functionele Training 101 

Je leert over: 

- Balans en Lichtheid  

- Training pijlers & functies 

- Praktische tips & oefeningen 

 

Lezing 5: 16.00 CEST Inspanningsfysiologie 



 

Inzicht in de reactie van het paardenlichaam (en brein) op fysieke inspanning is essentieel als 

we in staat willen zijn paarden nauwkeurig te selecteren voor verschillende disciplines, 

geschikte trainingsprogramma's te ontwerpen die het inherente vermogen maximaliseren en 

het risico op blessures als gevolg van training te verminderen. 

 

Je leert over: 

- Fysiologische reactie en aanpassingen op fysieke inspanning bij het paard 

- Rekening houden met de juiste trainingsintervallen 

- Optimalisatie van de conditie van jouw paard 

 

OVER FUNCTIONAL HORSETRAINING  

Functional Horse Training is een internationaal georiënteerd bedrijf met als missie het 

optimaliseren of herstellen van de bewegingsfunctionaliteit van het (moderne) paard. Deze 

missie wordt gestalte gegeven door middel van een internationaal opleidingscentrum waar 

Thirza kennis van het paard 'inside-out’ vertaalt naar praktische trainingsoverwegingen voor 

een optimale functionaliteit van het paardenlichaam zodat het paard zich optimaal kan 

bewegen, maar met minimale inspanning. 

 

Functional Horse Training is vertegenwoordigd in: Australië, Europa, Nieuw-Zeeland, Zuid-

Afrika, Taiwan en de Verenigde Staten. 

 

OVER DE PRESENTATOR  
Thirza Hendriks is paardenwetenschapper en coach, gespecialiseerd in biomechanica, 

functionele training en houdingsbewegingstherapie. Als trainer heeft ze met succes 

tientallen paarden over de hele wereld gerevalideerd in verschillende disciplines.  



 

 

Als lid van het dissectieteam van Equinestudies ontleedt Thirza ongeveer 9 paarden per jaar 

om meer te weten te komen over wat er onder de huid gebeurt en om haar kennis te delen 

met deelnemers. Inmiddels heeft Thirza meer dan 35+ dissecties over de hele wereld 

gedaan, wat haar een uniek inzicht geeft in het paard ''inside-out’’ en haar de mogelijkheid 

biedt om de nieuwste onderzoeksresultaten in Equine Science te presenteren.  

 

Naast haar opleiding op het gebied van Anatomie & Biomechanica, studeerde Thirza ook 

Equine Exercise Physiology (hoger onderwijs) om inzicht te krijgen in de fysieke 

aanpassingen die nodig zijn als reactie op trainingsprikkels en hoe deze kennis te gebruiken 

om een efficiënt trainingsplan op te bouwen. 

 

Op het gebied van training heeft Thirza gestudeerd bij verschillende klassieke 

trainingsprofessionals, evenals revalidatiespecialisten en/of instellingen (The Art of 

Horsemanship, Straightness Training, The School of Lightness en Dutch Institute of Classical 

Equitation). Ook heeft ze in het verleden succesvol wedstrijden gereden (dressuur en 

aangespannen). 

 

Al deze gecombineerde kennis heeft Thirza ertoe gebracht haar eigen unieke manier van 

functionele training en houdingstherapie voor het paard te ontwikkelen. Deze manier van 

trainen stelt het paard in staat om balans te (her)vinden in zelfhouding en lichtheid zodat 

het optimaal kan bewegen met een minimale inspanning. 

 



 
 

Tegenwoordig is Thirza een veelgevraagde internationale clinicus en docent op het gebied 

van biomechanica en bewegingsanalyses, evenals inspanningsfysiologie, revalidatie en 

functionele training voor paarden.  

 

Inmiddels reist ze jaarlijks naar het VK, Zweden, de VS, Taiwan, Zuid-Afrika, Australië en 

Nieuw-Zeeland, waar ze samenwerkt met andere zeer gewaardeerde en gerenommeerde 

dierenartsen, therapeuten, zadelmakers en bekappers.  

 

Meer info via: www.thirzahendriks.com  

 

INVESTERING 
€ 69,95 voor 5 lezingen 

 

Dit bevat: 

 

• Volledige live toegang (+/- 10 uur) 

• Opties tot het stellen van vragen  

• Replay-toegang (3 maanden) 

 

Aanmelden via: 

https://www.thirzahendriks.com/events-1/online-summit-nl-editie  



Zodra je je hebt geregistreerd, ontvang je een bevestigingsmail met je ticket. 5 dagen voor 

aanvang van de summit ontvang je een uitnodiging voor de live colleges. Direct na afloop 

van elke livesessie ontvang je een e-mail met de replay-link. 

 

 

 


