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Column VOEL

Coaching met paarden

Het is dinsdagochtend 05.40u, ik
heb een bescheiden ontbijt achter
mijn kiezen en er al klein een sprintje op zitten; met ietwat verhoogde
hartslag kom ik op tijd bij mijn gate.
Het vliegtuig dat mij naar Ibiza zal
brengen staat er al klaar voor en
ik… ik haal opgelucht adem en ben

Talenten 2018

er ook klaar voor!
Het wordt niet zomaar een vakantiereisje naar dit zonnige eiland, ik

woont en aardig thuis is in de paar-

Nieuw evenement
deze zomer:
de Kabelcross!

denwereld op het eiland, zal ik deel-

3 dagen in het teken van Eventing op Stal ‘t Kabel

nemers aan een yogareis naar Ibiza

• vrijdag training met of zonder begeleiding

een onvergetelijke paardencoach-

• zaterdag oefencross voor eigen paarden, waarin je eerst een spring-

Wil je meer informatie over de

ervaring bieden! Ook de paarden

Kabelcross of je opgeven, stuur

op Ibiza zijn namelijk perfecte, zeer

parcours rijdt en indien dit naar behoren is gedaan mag je de cross in!
• zondag 1e editie van de Kabelcross ‘manegeteams’. Verschillende

betrouwbare collega’s als het gaat

maneges zullen met hun teams tegen elkaar strijden. Elk team bestaat

Kijk voor het reglement op onze

om het doorzien van groepsdyna-

uit 3 ruiters, 3 paarden en 3 disciplines (dressuur, springen, crossen).

site, www.stalhetkabel.nl

ga een werk- en studietrip houden.
Naast mijn bikini en zonnebrand zijn
dus ook mijn laptop, bedrijfskleding,
coachmateriaal en studieboeken
ingepakt. Samen met mijn collega
paardencoach Mike, die op Ibiza

ML & Capone

Ponyweekend

dan mail naar info@stalhetkabel.nl

mica en zichtbaar maken van gevoelens en patronen. Paardentaal is universeel en non-verbaal; dat scheelt
want mijn Spaans is onderontwikkeld
te noemen. Thema’s die aan bod zullen komen zijn contact maken, verbinden, een positieve groepscultuur
en bewustwording.

Equilon bij Stal 't Kabel
een sportief evenement, niet
alleen voor ruiters

Het is, ook gewoon in Nederland,

Zondag 8 juli organiseren wij wederom Equilon, een estaffette

iedere keer weer prachtig om te zien

triathlon in teamverband

Concours Hippique Haarlemmermeer

Volg je ons al
op Facebook,
Instagram &
Youtube?

hoe paarden met hun instinctieve
reacties en onvoorstelbare sensitivi-

Een team bestaat uit 3 deelne-

Klasse A: Springparcours + 1,5

teit mensen kunnen confronteren, in

mers. De eerste legt een spring-

km. fietsen + 1 km. hardlopen

contact kunnen brengen met zichzelf

parcours te paard af, de volgende

Klasse B: Springparcours + 3

en elkaar. Daar hoef je niet speciaal

fietst (mountainbike) een route

km. fietsen + 2 km. hardlopen

voor naar Ibiza! Dat wat we diep van

over het crossterrein en om het

binnen voelen, maar waar we door-

weiland en tot slot loopt het laat-

Geef bij het opgeven aan in

gaans snel overheen stappen, maken

ste teamlid een stuk van 1 of 2

welke klasse jullie team deel wil

de paarden zichtbaar. Heel waarde-

km. over onverharde ondergrond

nemen, of jullie op een eigen

vol in samenwerkingsrelaties om zo

op de galoppeerbaan.

paard springen of op een van

de communicatie zuiver te houden!

www.facebook.com/
stalhetkabel

stal_het_kabel

de manege en of jullie een
Niveau eisen

eigen mountainbike hebben.

Wacht eens… ik schrijf wel ‘gewoon

De ruiter moet minimaal niveau

in Nederland’, maar de teamcoa-

Vaardigheid 1 hebben zodat het

Publiek

ching opdrachten die ik in Nederland

parcours veilig afgelegd kan wor-

Iedereen is welkom om de

doe mag ik op een wel buitenge-

den. Geef bij het opgeven aan

deelnemers aan te komen moedin-

woon fijne locatie doen. Namelijk

aan welke klasse jullie team deel

gen. Voor de toeschouwers hebben

Inschrijven of met informatie via

op jullie Stal ’t Kabel! Met het prach-

wil nemen.

we een gezellig terras!

info@stalhetkabel.nl

Stal 't Kabel

Iedere woensdag ee
nieuwe 'Kabelpraat' n
vlo

g!

tige Ibiza-style ingerichte tuinhuis,
betrouwbare paarden en de gezel-

Jumping Maassluis

lige sfeer die bij ’t Kabel hangt, zijn

Afgelopen 10 mei zijn

eerste manche bijna allemaal in de

onze stal dus erg goed vertegen-

maar waren toch minder succes-

we in staat om een fijne setting te

we weer afgereisd naar

top 10. Na de tweede manche ble-

woordigd..

vol als de paarden equipes. Van

creëren waar ieder team zich kan

Maassluis voor Jumping

ven er nog 7 ruiters over die barrage

ontwikkelen in samenwerking, com-

Maassluis. Deze editie waren

mochten rijden, 6 hiervan deden

De wisselbokaal werd binnenge-

den gezadeld ging er slechts 1

municatie en verbinding met elkaar.

we vertegenwoordigd met 2

dat zonder een fout te maken. Deze

sprongen door Equipe 2, bestaan-

door naar de barrage. Sophie ten

Binnenkort verschijnt er een brochu-

paarden- en 2 pony equipes.

resultaten waren goed voor zowel

de uit: Alexia van Oort, Sanne

Dam reed in de barrage ook erg

Kroonsberg, Jaimee Verhoeven en

goed en dit resulteerde in een 5e

zijn over teamcoaching met paarden

Het begon ’s morgens met

de eerste als de tweede prijs voor
de equipes! Individueel was de 3e

Quinta Frederiks.

plek met Joris.

bij Stal ’t Kabel. De laatste stukjes

een pittig parcours voor de

prijs voor Jaimee Verhoeven op Star,

brochuretekst schrijf ik op dit mooie

paarden, al onze 7 amazones

de andere 5 afgevaardigden van Stal

In de middag was het de beurt aan

Al met al was het voor onze

en 1 ruiter deden het zeer

’t Kabel bleven allemaal binnen de

onze pony amazones. Zij hebben

manege een zeer geslaagde en

goed en vestigden zich na de

top 10. Tijdens de prijsuitreiking was

ook allemaal erg moedig gereden

gezellige dag!

het fijne terras, de lichte binnenbak,

re waarin alle ins- en outs te lezen

Simone

eiland tussen de Spaanse paarden!

de 6 amazones die hun pony had-
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Marie-Louise (ML)

Hoe gaat het met...
de 6 talenten van Stal ’t Kabel?

Terug op stal en gek op Eventing!

De 6 geselecteerde talenten zijn

De eerste KNHS wedstrijd is ook al

Hallo allemaal! Jullie hebben Robbert of mij vast wel eens voorbij zien lopen

inmiddels alweer twee maanden

gereden, best spannend zo tussen

met Beer, Grijs en dat grote donkerbruine paard (hij heet Capone). Ik snap natuurlijk dat

op weg in het hele traject! Wie

allemaal ruiters met eigen paarden

de meesten van jullie Beer en/of Grijs de allerleukste van onze paarden vinden; maar je doet er goed

zijn deze ruiters en op welke pony

starten en weer heel anders dan de

aan om toch Capone nog eens goed te bekijken: Capone is namelijk een fantastisch crosspaard.

rijden ze?

vertrouwde FNRS wedstrijden op stal.
Tot drie jaar geleden reed ik met Capone eigenlijk

niet goed genoeg gaat, dan mag je niet starten in

TALENTEN 2018

Er wordt natuurlijk hard getraind,

alleen maar dressuur. We sprongen heel af en toe wel

het volgende. Gelukkig is de dressuur voor ons geen

Naomi - Nena

te paard maar ook tijdens de weke-

eens een hindernisje, maar de focus lag echt op de

enkel probleem. Onze uitdaging ligt vooral in het

Celeste - Contra

lijkse ruiterfittrainingen van Alexia.

dressuur. We zijn samen begonnen in de B en rijden

springparcours, want hoe dapper en flitsend Capone

Ben - Gaudi

De ruiters laten zich goed coachen.

nu in de klasse ZZ-Licht. Toen we voor de afwisseling

in volle galop de obstakels van de cross ook springt,

Tischa - Snowy

Er wordt veel van je gevraagd in

een keer een crossles reden bleek al snel dat Capone

zo kijkerig en spannend vinden we het ‘gewone’

Isis - Cosman

het ETP, maar deze kanjers gaan

hier heel veel (meer) plezier in had en ook best wat

springparcours. Best een puntje, want bij teveel

Tessa - Connery

daar erg goed mee om! Ze werken

aanleg toonde: een goede galop, veel balans, lef,

fouten of weigeringen mag je dus niet starten in de

nu toe naar een wel heel bijzon-

kracht, controle, uithoudingsvermogen, allemaal

cross! En dat doen we natuurlijk het liefst! Gelukkig

De eerste clinic zit er al op, dat was

dere wedstrijd: ze mogen namelijk

eigenschappen die een goed crosspaard moet heb-

hebben we met veel les en trainingen al een hoop

de super interessante flexchair clinic

starten op het Concours Hippique

ben. Vanaf dat moment zijn we dan ook fanatiek gaan

geleerd en maken we vaak met een foutloze cross

gegeven door Nicoline van Dantzig.

Haarlemmermeer! Dat zijn toch erva-

trainen en hebben we een aantal oefencrossen gere-

binnen de ideale tijd eventuele springfouten weer

Tijdens de clinic ontvingen de 6

ringen die je nooit meer vergeet..

den als opstapje naar echte crosswedstrijden.

goed. Zo hebben we al veel wedstrijden in de top 5

talenten ook hun mooie nieuwe jas-

gereden en zelfs al enkele gewonnen!

jes, polo's en wedstrijddekjes van

Hard werken, doorzetten, maar

Tegenwoordig staat van maart tot en met oktober

sponsor Harry's Horse. Wat zijn ze

bovenal ook genieten: dat doen ze

ons jaar in het teken van crosswedstrijden (ook wel

Hier in de buurt zijn ook een aantal crosswedstrijden,

daar trots op!!

zeker in het Equitalent Plan!

SGW of eventing genoemd). Zo’n wedstrijd bestaat

zoals bijvoorbeeld SGW Amsterdamse Bos. Echt een

uit drie onderdelen: een dressuurproef, een spring-

aanrader om eens te komen kijken! Dit seizoen zijn

parcours en de cross country. Het spectaculairste

we onder andere ook te vinden op:

(en voor ons het allerleukste) onderdeel is de cross,

24-25 juni SGW Vlietland in Leidschendam

We zijn erg zuinig op onze spullen en hopen dat jullie er samen met ons

waarbij binnen een vastgestelde ideale tijd een par-

22-23 september SGW Lisse

goed voor willen zorgen, daarom nog even wat 'regeltjes' op een rij

cours variërend van 1,5 tot 4 kilometer met vaste hin-

zodat we met z'n allen voor kunnen zorgen dat alles netjes en heel blijft!

dernissen (bv boomstammen, hekken, waterpartijen

Zie ik jullie daar? Capone en ik zijn direct herken-

en greppels) moet worden gesprongen. Sommige

baar aan de spierwitte bodyprotector en beenbescherming! :)

Samen houden we het netjes!

ZADELS Dekje laten drogen. Singel

HALSTER Buiten aan haakje naast

crossen gaan door het bos, andere bijvoorbeeld over

aan de zadels laten zitten, ophangen

de stal, binnen aan de kapstok.

akkers of grasland.

Beugels omhoog doen, ook bij het

ZWEPEN Terugleggen op de bak-

Het is belangrijk dat je samen met je paard in alle

terug hangen op de zadelsteun.

rand van de binnenbak.

onderdelen goed meekomt, want als een onderdeel

aan het haakje of over het zadel.

ML + Capone

Onderleggers en bontjes bij het
zadel van het desbetreffende paard

MEST Opruimen als je paard buiten

houden.

zijn stal mest, dus tijdens het poetsen

Wil jij ook crossen?
De belangrijkste eerste

of tijdens het van/naar de stal lopen.
HOOFDSTEL Bit schoonmaken en

stap is om netjes dressuur te kunnen rijden,

20 tot en met 22 juli is
het KabelCross weekend! Je kunt op vrij-

GELEENDE SPULLEN zoals body-

zodat je een goede controle hebt over je paard

dag meedoen aan een

protector, laarzen en caps graag

of pony en over je eigen hulpen, houding en

training of zondag mee-

PEESBESCHERMERS na gebruik

netjes terug leggen in de kast of in

zit. Daarna zijn springlessen een goede voorbe-

doen aan de wedstrijd

schoonmaken en in de kast leggen.

de tribune.

reiding op de crosslessen waar je een goede

voor manegeteams! Kijk

BORSTELS Terug in het tasje en aan

AFVAL IN DE PRULLENBAK!

hoofdstel netjes (recht) terug hangen.

de stal hanger, niet voor de stal leggen of buiten laten liggen.

Laatste
nieuws

Dankjulliewel!

balans, het juiste ritme en best wat springtech-

op het bord voor meer

niek voor nodig hebt! Bij Sanne of Ronald kun

informatie of vraag er

je informeren naar jouw mogelijkheden!

naar bij jouw instructeur.

(Nieuwe) Sponsoren ETP
Steeds meer mensen horen of lezen

Harry's Horse is ook dit jaar weer

Fotoshoot Harry's
Horse

Cross seizoen
geopend

over ons EquiTalent Plan en worden

onze hoofdsponsor. Vervloed trai-

Kedi + Arvalon & Esmee +

Het is weer volop mooi weer

hier net zo enthousiast van als dat

lers is daar dit jaar bij gekomen,

Domino mochten voor de lens

en dat betekend volop crossen!

net als Nijssen Fourages, Levade

voor de

In de springlessen wordt veel

Ruitersport en Petrie.

nieuwe

gecrosst en ook in de andere

wij al zijn.
Dit heeft erin geresulteerd dat we

K

s
abelnieuw

collectie

lessen wordt af en toe op het

er een aantal sponsoren bij hebben,

Wij zijn supertrots dat deze bedrij-

van Harry's

crossterrein gereden. Tijdens de

zij steunen ons plan financieel of

ven ons steunen om dit fantastische

Horse!

Kabelcross kunnen manegerui-

materieel.

plan door te kunnen blijven zetten

ters ook meedoen. Zie voorpa-

en nog groter te maken!

gina voor meer informatie!
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Activiteiten 2018

Opgeven

Juni

of meer informatie
over de activiteiten

3

Ponystappen

Wil je je opgeven voor een

Cross inschrijfles
10 FNRS proeven

van de activiteiten of wil je

15 t/m 17 Concours

nog iets meer informatie?

Haarlemmermeer

Stuur dan een mail naar

September
2
9

1

8

Ponystappen

Een aantal weken voor de

Cross inschrijfles

desbetreffende activiteit han-

FNRS proeven

gen we een inschrijflijst op het

16 KNHS

prikbord in de hal. Hierop kun-

23 Open dag

nen jullie je ook opgeven.

Ponystappen

Oktober

F1 & F2 proefjes oefenmiddag

7

Paarden update
Er is de afgelopen maanden erg veel veranderd wat betreft de

30 Clinic Sanne Beijerman

Juli

Aatje

info@stalhetkabel.nl

paarden die bij ons op stal staan. Een aantal zijn verkocht en er
staan veel nieuwe 'gezichten'. Daarom hierbij even een update!

Ponystappen

Finale

Cross inschrijfles

F2 proefjes in tenue met JURY!

Voor Britt bleek het manegele-

met jury

EquiTalent Plan

PENSIONPAARDEN

Equilon

Fani & Celeste vormen sinds een

ven toch niet heel geschikt, ze

15 Clinic Marlon van Wissen

Een spannende dag voor de 6

aantal maanden een nieuwe com-

werd erg zenuwachtig van alle

21 & 22 Eventingweekend

14 KNHS

talenten! Ze rijden hun finale-

binatie. Ze passen erg goed bij

verschillende ruiters. Ze is ver-

29 KNHS

28 FNRS proeven

proef. Degene met de hoogste

elkaar en hebben veel plezier!

kocht en doet het erg goed met

Spring / cross inschrijfles

gemiddelde score op diverse

Equilon
Een estafettte triathlon in

onderdelen wint een jaar lang

Elvira heeft haar paard London

een eigen paard inclusief bege-

helaas vanwege een chronische

Aatje & Flem zijn nieuwe mane-

leiding en wedstrijden!

blessure in moeten laten slapen.

gepaarden, ze hebben allebei

Enige tijd later kwam merrie

ook een hoog niveau dressuur

Nairobi op haar pad, ze is nog

gelopen en kunnen onze ruiters

erg groen dus ze bouwen het

veel leren!

teamverband. Een team
Datum: 16 december

bestaat uit 3 deelnemers: een
ruiter, mountainbiker/fietser &
een hardloper.

December
2

Datum: 8 juli
Kosten: €30 per team

9

Niveau: vanaf Vaardigheid 1.

22 juli t/m 5 augustus

springen.

langzaam op zodat ze goed aan
elkaar kunnen wennen.

Ponystappen

Suzie, de vorige pony van Esmee
is weer terug op stal. De klik met

Spring inschrijfles

Gangster is het nieuwe paard

de nieuwe eigenaresse bleek

FNRS Clubkampioenschappen

van Suzan Beets en Rachel Weij.

toch niet voldoende. Er wordt nu

16 Finale EquitalentPlan

Het gaat erg goed en ze genie-

weer volop met haar getraind (en

22 Vrijspringen & Kerstborrel

ten er allebei volop van!

gecrosst!), maar uiteindelijk zal ze

27 t/m 31 Kerstlease,
geen manegelessen

Zomersluiting

toch weer verkocht gaan worden.
Jamaica heeft vorig jaar bij ons

Voor interesse kun je contact

op stal gestaan, zij is toen ver-

opnemen met Ronald Boers.

kocht aan Charlotte. Samen staan
ze nu weer gezellig bij ons op

Fiesta is gecastreerd en heeft

stal.

een stuk minder praatjes. Hij
wordt nu lekker doorgetraind.

Ook Shannon heeft een nieuw

Augustus

paard

6 t/m 10 Zomerlease

(pony) gevonden,

genaamd Spirit!

Cross inschrijfles

Ivy & Zamba zijn een nieuwe
leven tegemoet gegaan. Geen
training of lessen meer voor ze,

26 KNHS

2019

November
4

Ponystappen
Spring inschrijfles

11 Jumping Indoor Maassluis

Januari 2019

MANEGEPAARDEN

hun nieuwe taak is draagmoeder!

Sammy is in maart tijdens het

Ze staan beide op een andere

spelen in de paddock plotseling

stal en doen het erg goed in hun

overleden. Hij wordt erg gemist!

nieuwe rol.

F1 & F2 proefjes
Zondag 1 juli kunnen onze jongste ruiters weer een F1 of F2 proefje
rijden. Deze middag is bedoeld om kennis te maken met de FNRS proe-

1

Manege gesloten

ven. Er wordt gereden met een voorrijder en een officieel tenue is nog

7

Ponystappen

niet verplicht maar mag uiteraard wel!

Oliebollenspringen
Nieuwjaarsborrel

Rij je in de kleine baan en lijkt het je leuk om een proefje te rijden?
Geef je dan op via info@stalhetkabel.nl

Rocky op pad

Kabelpraat

Zaterdag 2 juni was Rocky 1 van

Iedere woensdag een leuke vlog

de verrassingen op de bachelor

over Stal 't Kabel!

party van Anouk. Samen zijn ze
van haar huis naar het station

Hebben jullie je al geabonneerd op

gereden. Rocky was heel braaf!

ons YouTube kanaal? Erg leuk en
zeker ook erg leerzaam!

Esmee 2e NK

Kijk- en luisterlessen

Esmee is samen met haar pony
Miracle 2e geworden tijdens het

Iedere (+/-) 6 weken is er de

Voor 2018 zijn dit de volgende

mogelijkheid om een kijkje te

weken:

Nederlands Kampioenschap in

komen nemen bij de lessen.

9 - 14 juli

Ermelo. Een super prestatie!

Normaal gesproken verzoe-

20 - 25 augustus

ken wij het publiek om plaats

1 - 6 oktober

Met Domino heeft ze

te nemen in de kantine, dit is

12 - 17 november.

de benodigde score

voornamelijk voor de rust en

behaald waardoor ze

concentratie tijdens de lessen.

nu ook op internati-

Maar eens per 6 weken is er nu

onale wedstrijd mag

de mogelijkheid om een kijkje te

starten.

komen nemen op de tribune.
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Belangrijke gegevens
Adres:
Stal 't Kabel
Kabel 109
2153 MD Nieuw-Vennep

Stagiaire Claire

Telefoon: 0252 62 04 47

Hoi! Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Claire en ben 19 jaar oud.

www.stalhetkabel.nl

info@stalhetkabel.nl

Ik woon in Rijswijk, waar ik ook mijn paard heb staan. Ik volg de opleiding paardensport. Op deze opleiding leer ik om les te geven en word
ik getraind om zelf ook beter paard te gaan rijden. Voor deze oplei-

Ponyweekend weer een succes!

ding loop ik stage op 't kabel! In mijn stage periode leer ik om goed

Afgelopen Pinksterweekend organiseerden wij ons 6e Ponyweekend

les te gaan geven, help ik mee in de stallen en krijg ik zelf ook rijles.

met 30 zeer enthousiaste kinderen (en 6 top teamcaptains!)

Colofon
De Kabelkrant is een uitgave
van Stal 't Kabel
Tekst en redactie:

Misschien hebben jullie mij al wel is gezien in de stallen. Dat komt
omdat ik al een paar weken op de woensdag stage heb gelopen. Dit

Wat een was het weer een FEEST! Dit jaar een iets ander programma en

Sanne Winters, Ronald Boers,

vind ik dan ook super leuk!

vooral de buitenrit in de duinen van Noordwijkerhout en de bonte avond

Ingrid Huisman, Anne van

met disco waren een grooooooot succes! Op naar volgend jaar!

Winkoop

Concours Hippique Haarlemmermeer

Fotografie:

Paardensport show en entertainment!

Desteney Bader, Louise

Concours Hippique Haarlemmermeer is een evenement met voor ieder

Winters, Anne van Winkoop

Ignasse, Arthur Fickel, Sanne

wat wils. (Top)sport, show en entertainment gaan hand in hand. Op vrijdag
strijden honderden basisruiters met hun pony’s en paarden om de eer en

Ontwerp:

tonen ook veel dressuurruiters hun kunnen. Op zaterdag wordt het pro-

Studio ADREM

gramma in de hoofdpiste overdag gevuld met springsport. Zaterdagavond

Anne van Winkoop

is het tijd voor de showavond vol spektakel in de piste en optredens op

www.studioadrem.nl

den gestreden om de Grote Prijs van de Haarlemmermeer. Rondom de

Stagiaire Lysanne

piste zullen het hele weekend een strodorp, Foodtruckfestival en diverse

Hallo beste kabelkrantlezers, Mijn naam is Lysanne Boerop en ik

podia met optredens het bezoeken meer dan waard zijn.

loop sinds februari als stagiair op Stal ’t Kabel rond. Op de maan-

het grote podium. Zondagmiddag wordt er door topruiters en hun paar-

dag en de donderdag kun je mij nog wel eens tegenkomen in de
Datum: 15, 16 en 17 juni 2018.

kantine en anders natuurlijk op YouTube bij kabelpraat.

Meer info: www.concourshaarlemmermeer.nl

Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen, vermenigvuldigd of
gereproduceerd zonder schriftelijke
toestemming van Stal 't Kabel. Deze
uitgave is met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid samengesteld. Druk,
zetfouten en deze snelle samenleving

Stal ’t Kabel is een heel leuk en innovatief bedrijf waar je veel kunt

kunnen er echter voor zorgen dat

leren. Op mijn tiende heb ik hier leren paardrijden. Dus dat is al bijna

er onjuistheden staan vermeld.

tien jaar geleden! Nu studeer ik aan de Hogeschool van Amsterdam
de opleiding Sport, Management en Ondernemen. Toen ik in mijn

Dit zou ons ten zeerste spijten,
echter wij kunnen hiervoor geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

derde jaar mijn major stage moest lopen, dacht ik meteen aan Stal ’t
Kabel en het EquiTalentplan. Ik maak namelijk een marketing en communicatieplan voor het EquiTalentplan, daarin kijk ik naar de mogelijkheden om uit te breiden. Daarnaast doe ik onderzoek naar de evenementen en maak ik vlogs voor het YouTubekanaal van Stal ’t Kabel.

VOEL! Coaching
voor bedrijven

Naast deze opdrachten doe ik nog wat kleine dingetjes voor VOEL

Stal ’t Kabel biedt in samenwerking

coaching met paarden en rijd ik zelf ook nog een beetje paard. Zo

met VOEL! Coaching met paarden een

wordt werk natuurlijk wel heel leuk.

effectief, efficiënt en rendabel traject
naar een succesvol team. Wij doen

Helaas komt aan al het leuke een einde en is juni alweer mijn laatste

dat met inzet van paarden! Het coa-

maand. Maar ik ben ook na mijn stage nog steeds niet weg te krijgen

chen met behulp van paarden geeft

van de manege. Dus jullie kunnen mij altijd nog terugvinden.

een hoog rendement doordat een
paard, middels het spiegelen van het
team, direct tot de kern kan komen.
Ervaringscoaching laat vaak een diepe

Sponsor in the spotlight
De sponsor van deze krant is
Roeland Juweliers uit Hillegom

indruk achter en dit maakt dat het
Roeland Juweliers

geleerde daarna ook direct toepas-

Hoofdstraat 72/74

baar is in werk- en privé situaties.

Hillegom
Stal ’t Kabel in Nieuw Vennep biedt
info@roelandjuweliers.nl

uitstekende mogelijkheden voor een

www.roelandjuweliers.nl

geheel verzorgde dag teamontwikkeling. De zowel per OV als met

tel:0252-515-608

de auto goed bereikbare manegeen handelsstal beschikt over een
binnenbak, zodat er altijd binnen
gewerkt kan worden.
Er zijn diverse mogelijkheden
voor de opbouw van een leerzaam
en uitdagend programma teamcoaching. Denk hierbij aan een
dag(deel) teamtraining gecombineerd met een lunch of afsluitend
met barbecue of borrel. Ook een
kortdurende workshop vanaf 2
uur behoort tot de mogelijkheden.
Meer info: info@stalhetkabel.nl

