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Onderwijscontract Will’s Ranch 
 

Opleiding tot EWU Western Trainer C 

 
Deze opleiding wordt gegeven in 4 lesblokken van in totaal 18 dagen en wordt afgesloten met een 
theorie- en een praktijkexamen. De privacyverklaring en klachtenregeling van Will’s Ranch zijn van 
toepassing. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Alle genoemde bedragen zijn inclusief: 
lesmateriaal zoals potloden, pennen, blocnotes etc., cursusgeld, examengeld voor de EWU en 
koffie & thee.  
 
Het lidmaatschap van EWU bij afdeling Rhijnland (RHLD), moet u voorafgaande aan de cursus zelf 
hebben volbracht. Hiervoor is een tegoedbon van € 50,- op het lidmaatschapgeld. Deze wordt 
tijdens de cursus uitgedeeld. 
 
Lid worden van EWU Rheinland kan met dit formulier: https://rheinland.ewu-bund.com/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2019/06/Mitgliedsantrag-2019-2.pdf 
 

 Onderwerp: Lesdata: 

Voorbereidingsdag Optioneel  11-08-2021 (Trainer C optioneel / Trainer B verplicht)  

Lesblok 1 Trainer C 18-08-2021 t/m 22-08-2021 (5 lesdagen) 

Lesblok 2 Trainer C 23-09-2021 t/m 26-09-2021 (4 lesdagen) 

Lesblok 3 Trainer C 28-10-2021 t/m 31-20-2021 (4 lesdagen) 

Lesblok 4 Trainer C 24-11-2021 t/m 28-11-2021 (5 lesdagen) 

 Examen 28-11-2021 

 
Afkortingen:  
WRB  = Western Rijden Brevet 
PKK   = Paarden Kennis & Kunde 
TA   = Trainer Assistent  
LA   = Longeer Abzeichen (Longeer Brevet) 
EWU   = Erste Western Uninon E.V. (Duitse zuster onderneming van de WRAN) 
WRAN  = Western Riding Association Nederland 
LE  = LesEenheden 
R.I.V.M. = Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
 
Let op: De genoemde data kunnen beïnvloed worden door de Corona-maatregelen van het 
R.I.V.M.. De betaalde bedragen voor de opleiding blijven geldig en ongewijzigd in het geval dat de 
opleidingsdata wijzigen door opgelegde maatregelen van de overheid. 
 

 
De lessen voor de Trainer C opleiding worden verzorgd door Karin Verhaeg i.s.m. het Team 
Western Brevetten in 2021 van Will’s Ranch en zijn EWU erkend. 
 
1) Gegevens deelnemer 
Bedrijf*   :                                                       *Dit bedrijf is de contractant. 
Naam    : 
Adres    :                                                          
PC/ Woonplaats: 
Telefoonnr   :                                                 E-mail adres:  
Geslacht   : M / V                                          Geboortedatum: 
 
Aanvullende medische informatie zoals allergieën, blessures of beperkingen: 
 
 

https://rheinland.ewu-bund.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/06/Mitgliedsantrag-2019-2.pdf
https://rheinland.ewu-bund.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/06/Mitgliedsantrag-2019-2.pdf
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2) Deelname eigen paard / Deelname lespaard van Will’s Ranch (doorhalen wat niet van 
toepassing is). 
Bij deelname met een lespaard van Will’s Ranch, hoeven de velden van punt 2) niet te worden 
ingevuld. 
 
Naam paard: 
Ras paard: 
Leeftijd paard: 
Opleidingsniveau paard: 
Aanvullende gezondheidsinformatie van je paard: 
 
 

 Paspoort overleggen met jaarlijkse vaccinaties, minimaal Influenza/ Tetanus. 

 Bij voorkeur geen hengsten (in overleg uitzonderingen mogelijk) 
 
 
3) Verplichte literatuur en voorbereiding 
Het lesmateriaal wordt aangeboden middels o.a. PowerPoint presentaties en het Western 
Brevetten Triple + lesboek behorende bij de cursus krijgt u 1 week voor aanvang van de cursus 
(na betaling van het cursusgeld) en is niet los te koop. Het lesboek dient aanwezig te zijn tijdens 
de cursus. Het wordt de deelnemer aanbevolen, om in de week voor aanvang van de cursus zich 
goed voor te bereiden en zich in te lezen middels aangeleverde leermaterialen en zelfstudie uit 
o.a. Western rij-technische boeken. Het wordt dringend aanbevolen, om rijlessen door 
gediplomeerde instructeurs te nemen. 
 

 
4) Toelatingseisen 

 Uitrusting paard en ruiter volgens WRAN regelboek, L2. 

 Veiligheidshelm EN 1384. 

 Leeftijd paard minimaal 4 jaar. 

 Leeftijd deelnemer minimaal 18 jaar. 

 Eerste hulp cursus van minimaal 8 uur (BHV of EHBO). 

 Minstens 1 jaar In het bezit van EWU Trainer C certificaat. 

 Lidmaatschap EWU. 

 In bezit van laptop of tablet. 
 
 
5) Toelichting examens 

 Per examendag zijn maximaal twee examenkandidaten per paard toegestaan. 

 Let op: Je mag drie maanden vóór het examen geen les hebben gehad van de examinator / 
een van de examinatoren, of een paard rijden dat in de laatste drie maanden door de 
examinator(en) getraind of verkocht is. 

 
Examenonderdelen 
1. Deelexamen Western Horsemanship. 

De examenkandidaten rijden individueel een Horsemanship proef. 
2. Deelexamen rijden in de groep. De examenkandidaten stellen hun paarden voor in groepen 

van maximaal zes ruiters in alle drie de basisgangen. Er worden hoefslagfiguren gereden naar 
aanwijzing van de cursusleider of examinator. 

3. Alle examenkandidaten rijden een proef op een “vreemd” paard en beoordelen deze zelf ten 
overstaan van de examinatoren en leggen uit waar de knelpunten zijn en hoe deze te 
verbeteren zijn. 

4. Alle examenkandidaten verzorgen een les aan 2 collega kandidaten. 
5. Alle examenkandidaten schrijven een lesplan & trainingsplan volgens de EWU richtlijnen. 
6. Theoretisch deel, mondeling en schriftelijk examen. 
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Examencriteria 
In alle rijproeven worden de zit en inwerking van de hulpen beoordeeld.  
De examenkandidaten worden getoetst op de volgende hoofdpunten: Horsemanship: Tijdens de 
proef moet minimaal eenmaal de correcte galop op beide handen getoond worden. Verrijden (out 
of pattern) leidt tot aftrek van een halve tot een hele punt. 

 
Slagen / zakken 
Elk deelexamen wordt beoordeeld met een cijfer van 1 (zeer goed) tot 6 (onvoldoende), in stappen 
van een halve punt. Zie onder voor de betekenis van de cijfers. 
 Het cijfer voor het deelexamen Horsemanship moet minstens 4 (voldoende) zijn. 
 Een examenkandidaat is gezakt (voor het hele examen) als hij een 6 (onvoldoende) of 

tweemaal een 5 (ontoereikend) krijgt. Het examen kan na minimaal drie maanden overgedaan 
worden.  
 

Betekenis van de cijfers:                                                                                                                 
1,0   zeer goed                                       3,0   redelijk 
1,5   goed tot zeer goed                         4,0   redelijk tot voldoende 
2,0   goed                                               5,0   ontoereikend 
2,5   goed tot redelijk                              6,0   onvoldoende 

 
 
6) Lesgeld en betaalwijze & annulering: 
Het lesgeld incl. examen bedraagt € 2.475,- (uitgaand van deelname met eigen paard.) Dit is 
exclusief overnachtingen, stalling, parkeerkosten, toeristenbelasting, lunch en diner. Het lesboek 
Western Brevetten Triple + van Will’s Ranch kost € 37,50 en valt niet onder het cursusgeld en 
wordt apart in rekening gebracht. 
 
Gelieve één van de onderstaande betalingsmogelijkheden aan te vinken.  
 
Ik betaal het totaalbedrag van de cursus (lesgeld, lesboek, eventuele verblijfskosten en/of 
paardenhuur):  
0 In 1x. 
0 In drie gelijke termijnen (hiervoor gelden € 45,- administratiekosten).  

Bij betaling in drie termijnen, wordt het totaalbedrag van de cursus (lesgeld, lesboek, 
administratiekosten, eventuele verblijfskosten en/of paardenhuur) in twee gelijke delen 
gesplitst. Het eerste termijn dient direct te worden betaald bij aanmelding, het tweede termijn 
uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de cursus. 
 

Betalingsdata bij betaling in 3 gelijke delen: 

Direct bij aanmelding 

11-05-’21 

11-06-’21 

 
Let op: bij inschrijving verplicht u zich tot het betalen van het totaalbedrag van de cursus, ook 
indien u de cursus niet afmaakt. Denkt u zelf aan een reis en annuleringsverzekering i.v.m. ziekte 
en onvoorziene omstandigheden. 
 
 
7) Overige voorwaarden 

 Alle betalingen op rekeningnummer:  
Bank: NL24RBRB0791848140   t.n.v. W.J. Verhaeg     BIC: RBRBNL21 
Onder vermelding van: ‘Western Trainer C’. 

 De deelnemer verklaart  noch de organisatie noch de eigenaar van de accommodatie 
aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van paarden of eigendommen, of 
voor enig letsel of overlijden van een deelnemer, paard of bijrijder tijdens de gehele duur van 



Will’s Ranch Asbroek 10 6089 NA Heibloem | www.willsranch.nl | info@willsranch.nl | +31(0)6-22123213 

Paraaf:                                    Pagina 4 van 10 
 

de cursus, met inbegrip van de aankomst op, en vertrek van de accommodatie en directe 
omgeving. 

 De deelnemer verklaart dat het door hem/haar meegebrachte paard is ingeënt volgens in 
Nederland geldende richtlijnen en dat zowel cursist als het paard tenminste verzekerd zijn 
tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

 Om het paardenpaspoort kan worden gevraagd, dus zorg ervoor dat u dit bij u heeft. 

 Bij te weinig deelnemers (minder dan 4 deelnemers) wordt de cursus afgelast, in dat geval 
krijgt u de reeds betaalde bedragen volledig terug. 

 Copyright en eigendomsrecht van alle lesmateriaal ligt bij Will’s Ranch. Uitzondering: Het 
boekenpakket wat u voor deze cursus ontvangt, is uw eigendom, maar mag niet worden 
verveelvoudigd of doorverkocht. 
 

8) Gebruik van beeldmateriaal (facultatief, dus niet aankruisen als je het niet wilt) 
      0    Mijn beeldmateriaal mag gedeeld worden met andere cursusdeelnemers. 

0 Mijn beeldmateriaal mag gebruikt worden op de website van www.willsranch.nl. 
0 Mijn beeldmateriaal mag verder op internet gebruikt worden (denk aan Facebook, 

Instagram / Twitter enz.) 
 
 

9) Ondertekening 

De deelnemer / contractant verklaart de voorwaarden en toelatingseisen te hebben gelezen en 
hieraan te voldoen bij aanvang van de cursus, alsmede akkoord te gaan met de Privacy Verklaring 
en de Klachtenregeling zoals die op www.willsranch.nl te lezen zijn. 
 
Naam                                         Plaats                          Datum                           Handtekening 
 
 
Namens Western Brevetten Organisatoren: 
Karin Verhaeg, Will’s Ranch      
Asbroek 10, 6089 Heibloem – Limburg 
info@willsranch.nl | www.willsranch.nl  

http://www.willsranch.nl/
http://www.willsranch.nl/
mailto:info@willsranch.nl
http://www.willsranch.nl/
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Voorbreidingsdag  voor Trainer B (en C) 
 

Will’s Ranch organiseert in 2021 i.s.m. het Team Western Brevetten en Elke Behrens van de EWU 
de voorbereidende cursus als dag-seminar. Deze is door de APO verplicht voor de toekomstige 
Trainer B. Voor Trainer C is deze dag-seminar optioneel. Lesmateriaal wordt verzorgd door Elke 
Behrens. Koffie en thee worden verzorgd door Will’s Ranch. Wil je een verzorgde lunch; geef dit 
s.v.p. tijdig aan via info@willsranch.nl.  
 
Voor Trainer B zijn de eenmalige kosten € 125,- inclusief BTW. 
Voor Trainer C zijn de eenmalige kosten € 110,- inclusief BTW. 
 
Datum : 11-08-2021 09:30 – 17:00 uur.   Locatie: Will’s Ranch te Heibloem. 
 
Dagindeling: 
09:00 uur: Welkomstwoord.  
Inleidende ronde en toelatingseisen Trainer B + Trainer C Western competitie sport wedstrijden 
volgens de APO. 
 
Informatie over de belangrijkste onderdelen van de cursus: 

 Training theorie. 

 Pedagogiek en didactiek. 

 Planning en structurering van het onderwijs en training sessies. 

 Cursusplanning en trainingsplanning. 
 
12:30 – 13:30 uur: Lunch pauze. 
Mogelijkheid tot reserveren van je lunch via mail: info@willsranch.nl. 
Lopend buffet: soep uit eigen keuken, broodje gezond zelf samen te stellen (doorgeven wit of bruin 
mini stokbroodje), vers fruit, thee-koffie-water. Bijzonderheden m.b.t. allergieën graag doorgeven 
en wordt verzorgt door onze keuken. 
 
Informatie over de examen vereisten: 

 Praktisch rijden met paarden en rijden op een “vreemd” paard voor Trainer B. 

 Lesvoorbeeld, praktisch lesgeven. 

 Opmerkingen over lesgeven en rijden op een vreemd paard. 

 Geschreven ontwerp van een trainingsplan voor een paard. 
 

Informatie over de optimale examen voorbereiding: 

 Ruiter / Trainer, paard & literatuur. 
 
17:00 uur: Vragenronde en afronding seminar. 
 
Ondertekening: Ja, ik neem deel aan de Voorbereidingsdag voor Trainer B (en C). 

De deelnemer / contractant verklaart de voorwaarden en toelatingseisen te hebben gelezen en 

hieraan te voldoen bij aanvang van de cursus, alsmede akkoord te gaan met de Privacy Verklaring 

en de Klachtenregeling zoals die op www.willsranch.nl te lezen zijn. 

 
Naam                                         Plaats                          Datum                           Handtekening 
 
 
Namens Western Brevetten Organisatoren: 
Karin Verhaeg, Will’s Ranch      
Asbroek 10, 6089 Heibloem – Limburg      
info@willsranch.nl | www.willsranch.nl   

mailto:info@willsranch.nl
mailto:info@willsranch.nl
http://www.willsranch.nl/
mailto:info@willsranch.nl
http://www.willsranch.nl/
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Lesgeld, lesboek, verblijf en/of paardenhuur. 
 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW en hebben betrekking op verblijf en/of paardenhuur 
tijdens de Western Brevetten 2021: Trainer C. Er zijn in totaal 19 lesdagen, 14 overnachtingen, 
inclusief de examendag. 
 
Kiest u ervoor om niet deel te nemen aan het lunchbuffet? Denkt u er dan s.v.p. aan, om zelf uw 
lunch mee te nemen. Let op: Er is geen koelkast of vriezer beschikbaar voor deelnemers en koken 
op de kamers is niet toegestaan.      
 
Denkt u zelf aan een reis en annuleringsverzekering i.v.m. ziekte en onvoorziene omstandigheden. 
 
Kruis in hieronder aan waar je gebruik van wil maken  tijdens de cursus, tel de bedragen op 
en stuur het ondertekende document retour. 
 

Item: Omschrijving Prijs: Keuze: 

 
Lesgeld 

 
Western Brevet Trainer C. 

 
€ 2.475,00 √ 

Introductie dag-
seminar 

Optioneel voor Trainer C: de voorbereidende 
cursus als dag-seminar. Deze dag bent u niet te 
paard. 

 
€   110,00 □ 

 
Administratiekosten  

Administratiekosten bij betaling van alle 
cursuskosten in 3 gelijke termijnen.  

 
€     45,00  □ 

 
Lesboek 1 

“Western Brevetten Triple +”  
(Excl. eventuele verzendkosten) 

 
€     37,50 √ 

 
Lesboek 2 

“Studiemateriaal voor Trainer B & C”  
(Excl. eventuele verzendkosten) 

 
€     20,00 √ 

 
Lesboek 3 

“Vragenboek 2020 EWU” 
(Excl. eventuele verzendkosten) 

 
€     20,00 √ 

 
Lesboek 4 

“Longeren met Lammert Haanstra” 
(Zelf aanschaffen; niet inbegrepen) 

Niet inbe-
grepen √ 

 
Lesboek 5 

“Regelbuch 2020 EWU” 
(Zelf downloaden en printen) 

Geen 
meerprijs √ 

 
Overige lesmateriaal 

Schrijfmaterialen zoals pennen, potloden, 
blocnotes etc. 

Geen 
meerprijs √ 

 
Stalkosten eigen 
paard 

Prijs is € 20,- per paard, per dag.  
Inclusief gebruik van paddock en stalling met 
poets-plaats etc. (Zie voorwaarden stallingsover-
eenkomst. Deze dient getekend te worden bij 
aankomst. Tevens een kopie verzekering van je 
paard afgeven en een kopie paardenpaspoort met 
de bladzijde erbij waar de geldige inentingen op 
staan.) 

 
Aantal 

staldagen 

…….. 
€ .…… 

 
□ 

 
Overnachten 

 
Prijs is € 55,- per persoon, per overnachting. 
Inclusief uitgebreid ontbijtbuffet. 

Aantal over-
nachtingen: 

…….. 
€ .…… 

□ 
 
Toeristenbelasting 

 
Prijs is € 2,50 per persoon, per overnachting. 

Aantal over-
nachtingen: 

…….. 
€  ……   

□ 
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Parkeerkosten 

Prijs is voor 1 auto met trailer. 
Voor elke extra auto (met trailer), wordt per dag € 
2,50 in rekening gebracht.  

Aantal dagen: 

…….. 
€  …… 

□ 
Lunch Prijs is € 10,- per persoon, per dag. 

Er zijn tijdens 18 lunches tijdens de cursus o.b.v. 
lopend buffet, inclusief koffie-thee-water. 

Aantal lunches: 

…….. 
€  …… 

□ 
 
Vegetarisch (kruis aan). 

Geen 
meerprijs □ 

Voedselallergieën/ intoleranties/ diëten (licht toe): 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 

Geen 
meerprijs □ 

Diner Prijs is € 12,50 per persoon, per dag. 
Er zijn 14 diners tijdens de cursus. Inclusief 1x 
consumptie. 

Aantal diners: 

……… 
€  …… 

□ 
 
Vegetarisch (kruis aan). 

Geen 
meerprijs □ 

Voedselallergieën/ intoleranties/ diëten (licht toe): 
…………….…………………………………………… 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………….. 

Geen 
meerprijs □ 

 
Wifi-Internet 

 
Wachtwoord verkrijgbaar bij de balie.. 

Geen 
meerprijs √ 

Huur lespaard Prijs is € 35,- per paard, per dag. 
Bedrag is all-in en o.b.v. 2 uren per dag. 
Aanvullende rijtijd reserveren is mogelijk in overleg 
á € 20,- per uur. 

 
€   630,00 □ 

 
TOTAAL:     € ....……. 

Betalingstermijn: 
Bij betaling in 1 keer, wordt het totaalbedrag van de cursus (lesgeld, lesboek, eventuele 
verblijfskosten en/of paardenhuur), direct bij inschrijving overgemaakt op onder vermeld 
bankrekeningnummer. 
 
Bij betaling in drie termijnen, wordt het totaalbedrag van de cursus (lesgeld, lesboek, 
administratiekosten, eventuele verblijfskosten en/of paardenhuur etc.) in drie gelijke delen 
gesplitst. Het eerste termijn dient direct te worden betaald bij aanmelding. 
 

Betalingsdata bij betaling in 3 gelijke delen: 

Direct bij aanmelding. 

11-05-’21 

11-06-’21 

 
Toelichting Bed & Breakfast:  
Douche/ wc is niet op de kamer, maar deel je met de anderen op de begane grond. Sanitair wordt 
dagelijks gepoetst door team Will’s Ranch. Er is een gezamenlijke huiskamer op zowel 1e als 2e  
verdieping en een terras onder de overkapping. Overnachtingen zijn inclusief ontbijt. 
Er is geen koelkast of vriezer voor deelnemers en koken op de kamers is niet toegestaan. Bedden 
zijn opgemaakt en handdoek en washand zijn aanwezig. 
 
EWU: 
Het lidmaatschap van EWU bij afdeling Rheinland (RHLD), moet u voorafgaande aan de cursus 
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zelf hebben volbracht. Hiervoor is een tegoedbon van € 50,- op het lidmaatschapgeld. Deze wordt 
tijdens de cursus uitgedeeld. Lid worden van EWU Rheinland kan met dit formulier: 
https://rheinland.ewu-bund.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/06/Mitgliedsantrag-2019-
2.pdf 
 

 
Overige voorwaarden: 

 Alle betalingen op volgend rekeningnummer: 
IBAN: NL24RBRB0791848140 t.n.v. W.J. Verhaeg      BIC: RBRBNL21 
Onder vermelding van: ‘Trainer C’.  

 De deelnemer verklaart de organisatie noch de eigenaar van de accommodatie aansprakelijk 
te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van paarden of eigendommen van deelnemers 
of bezoekers of voor enig letsel of overlijden van een deelnemer, paard of bijrijder tijdens de 
gehele duur van de cursus, met inbegrip van de aankomst op en vertrek van de 
accommodatie en directe omgeving. 

 De deelnemer verklaart dat het door hem/haar meegebrachte paard is ingeënt volgens in 
Nederland geldende richtlijnen en dat zowel hij/zij als het paard tenminste tegen wettelijke 
aansprakelijkheid verzekerd zijn. 

 Om het paardenpaspoort kan worden gevraagd, dus zorg ervoor dat u dit bij u heeft. 

 De huisregels zijn van Will’s Ranch zijn van toepassing en liggen ter inzage op je slaapkamer. 

 Bij te weinig deelname (minder dan 4 deelnemers) wordt de cursus afgelast. In dat geval krijgt 
u de reeds betaalde bedragen volledig terug. 

 Copyright en eigendomsrecht van alle lesmaterialen ligt bij Will’s Ranch. Het boekenpakket 
dat u voor deze cursus ontvangt, is uw eigendom, maar mag niet worden verveelvoudigd of 
doorverkocht.  
 

De deelnemer / contractant verklaart akkoord te zijn met bovengenoemde voorwaarden, de 
Privacy Verklaring en Klachtenregeling (te lezen op www.willsranch.nl) en het op pagina 1 
genoemde totaalbedrag te voldoen bij aanvang van de cursus.  
 
Naam                                         Plaats                          Datum                           Handtekening 
 
 
 
 
Namens Will’s Ranch en het Team Western Brevetten: 
Karin Verhaeg, Will’s Ranch 
Asbroek 10, 6089 Heibloem – Limburg        
www.willsranch.nl | info@willsranch.nl     
  

https://rheinland.ewu-bund.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/06/Mitgliedsantrag-2019-2.pdf
https://rheinland.ewu-bund.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2019/06/Mitgliedsantrag-2019-2.pdf
http://www.willsranch.nl/
http://www.willsranch.nl/
mailto:info@willsranch.nl
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Checklist Western Brevetten Trainer C  
Bij deelname met een paard van Will’s Ranch 

 
1. Onderwijscontract tekenen voor deelname en opsturen. 
2. Formulier voor de Voorbereidingsdag  tekenen voor deelname en opsturen. 
3. Formulier voor ‘Lesgeld, lesboek, verblijf en/of paardenhuur’ invullen, ondertekenen en opsturen. 
4. (Aanbetaling) cursusgeld voldoen aan Will’s Ranch. 

 
5. Benodigde lesboeken voor de opleiding ophalen, aanschaffen of downloaden. 

Titel: ISBN: Prijs:  

“Western Brevetten Triple+”, N.v.t. € 37,50 Geleverd door Will’s Ranch 

“Studiemateriaal voor Trainer B & C”  9783885424352 € 20,00 Geleverd door Will’s Ranch 

“Vragenboek 2020 EWU” N.v.t. € 20,00 Geleverd door Will’s Ranch 

 

Titel: ISBN: Prijs:  

“Longeren met Lammert Haanstra” 9052106347 V/a € 9,99 Zelf aanschaffen, niet 
inbegrepen. 

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=757&tbm=shop&ei=yGCqX4r2AaaUlwS33434Dw&q=lo
ngeren+met+lammert+haanstra 

 

Titel: ISBN: Prijs:  

“Regelbuch 2020 EWU” N.v.t. Gratis Zelf downloaden (+ printen) 

http://westernreiter.com/wp-content/uploads/2020/06/EWU-Regelbuch_2020.pdf 

 
6. Lidmaatschap aanvragen & betalen bij de EWU voor dit kalenderjaar (indien nog niet gedaan). 
7. Uitrusting ruiter volgens WRAN Regelboek, L2. 
8. Veiligheidshelm EN 1384. 
9. Een geldig en recente V.O.G.-verklaring (maximaal 6 maanden oud). 
10. Een geldig en recent eerste hulp cursus gevolgd hebben van minimaal 8 uur (BHV of EHBO.) 
11. Controleer of u een reis of annuleringsverzekering heeft i.v.m. onvoorziene omstandigheden. 

 
 

  

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=757&tbm=shop&ei=yGCqX4r2AaaUlwS33434Dw&q=longeren+met+lammert+haanstra
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=757&tbm=shop&ei=yGCqX4r2AaaUlwS33434Dw&q=longeren+met+lammert+haanstra
http://westernreiter.com/wp-content/uploads/2020/06/EWU-Regelbuch_2020.pdf
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Checklist Western Brevetten Trainer C  
bij deelname met een eigen paard. 

 
1. Onderwijscontract tekenen voor deelname en opsturen. 
2. Formulier voor de Voorbereidingsdag  tekenen voor deelname en opsturen. 
3. Formulier voor ‘Lesgeld, lesboek, verblijf en/of paardenhuur’ invullen, ondertekenen en opsturen. 
4. (Aanbetaling) cursusgeld voldoen aan Will’s Ranch. 

 
5. Benodigde lesboeken voor de opleiding ophalen, aanschaffen of downloaden. 

Titel: ISBN: Prijs:  

“Studiemateriaal voor Trainer B & C”  9783885424352 € 20,00 Geleverd door Will’s Ranch 

“Western Brevetten Triple+”, N.v.t. € 37,50 Geleverd door Will’s Ranch 

“Regelboek 2020 EWU” N.v.t. € 20,00 Geleverd door Will’s Ranch 

 

Titel: ISBN: Prijs:  

“Longeren met Lammert Haanstra” 9052106347 V/a € 9,99 Zelf aanschaffen, niet 
inbegrepen. 

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=757&tbm=shop&ei=yGCqX4r2AaaUlwS33434Dw&q=lo
ngeren+met+lammert+haanstra 

 

Titel: ISBN: Prijs:  

“Regelbuch 2020 EWU” N.v.t. Gratis Zelf downloaden (+ printen) 

http://westernreiter.com/wp-content/uploads/2020/06/EWU-Regelbuch_2020.pdf 

 
6. Lidmaatschap aanvragen & betalen bij de EWU voor dit kalenderjaar (indien nog niet gedaan). 
7. Uitrusting paard en ruiter volgens WRAN Regelboek, L2. 
8. Veiligheidshelm EN 1384. 
9. Let op: Je mag drie maanden vóór het examen geen les hebben gehad van de examinator / een van de 

examinatoren of een paard rijden dat in de laatste drie maanden door de examinator(en) getraind of 
verkocht is. 

10. Per examendag zijn maximaal twee examenkandidaten per paard toegestaan. 
11. Paardenpaspoort meebrengen. 
12. Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering van je paard meebrengen. 
13. Een geldig en recente V.O.G.-verklaring (maximaal 6 maanden oud). 
14. Een geldig en recent eerste hulp cursus gevolgd hebben van minimaal 8 uur (BHV of EHBO.) 
15. Controleer of u een reis of annuleringsverzekering heeft i.v.m. onvoorziene omstandigheden. 

 
 

https://www.google.com/search?biw=1440&bih=757&tbm=shop&ei=yGCqX4r2AaaUlwS33434Dw&q=longeren+met+lammert+haanstra
https://www.google.com/search?biw=1440&bih=757&tbm=shop&ei=yGCqX4r2AaaUlwS33434Dw&q=longeren+met+lammert+haanstra
http://westernreiter.com/wp-content/uploads/2020/06/EWU-Regelbuch_2020.pdf

