
 

 

 

 

 

Workshop Mentechnieken georganiseerd door de BFMA  

Instructeur: Félix-Marie BRASSEUR 

 

Op zaterdag 17 juni a.s. organiseert de BFMA een workshop “Mentechnieken”, geleid door Dhr. 
Félix-Marie BRASSEUR. 
 
Objectief van deze workshop: de afstellingen en de bekwaamheid in de sturing van de paarden 
verbeteren, zowel voor het recreatieve als in een competitie-context. 
 
Deze workshop richt zich tot de eigenaars van Freibergers. En gaat door in de “Hall Omnisport” te 
Vierset, 1 Tige de Hestreux, 4577 MODAVE. Er is een ruim terrein voorzien, wat de bewegingen van 
de spannen gemakkelijker maakt.  
Eveneens wordt er in de cafetaria tijdens de dag voor drank gezorgd, alsook voor snacks 
(sandwiches, worstebroodjes, etc.). 
 
Elke ingeschreven deelnemer krijgt de gelegenheid tot een gepersonaliseerde coaching van 45 
minuten van de instructeur, F.-M. Brasseur. Dhr. Brasseur zal ook gedurende de ganse dag het 
optreden van de verschillende spannen commentariëren allereerst voor de betrokken menners zelf, 
maar ook voor de aanwezige personen die de workshop willen volgen doch zelf niet met een eigen 
span deelnemen. 
 
Het voorziene programma van de dag is als volgt: 

 ontvangst van de deelnemers vanaf 8u30  

 8u50: inleiding over het dagprogramma  

 van 9u15 - 11u30: workshop met de drie eerste spannen 

 van +/- 11u45 - 12u30: bespreking met F.-M. BRASSEUR over de prestaties van de 
voormiddag, uitwisselingen en bevindingen; aperitief aangeboden door de BFMA 

 12u30 - 13u00: lunchpause 

 13u00 - 17u00: workshop met de andere spannen 

 17u15 - 18u00: nabespreking met F.-M. BRASSEUR. 
 

De spannen kunnen zowel in enkelspan, dubbelspan, 4 paarden, tandem, etc. deelnemen. 

  

  



De deelname in de kosten werd als volgt bepaald: 
- voor de deelnemers met span:  
               - 80 € voor de leden van de BFMA (die hun lidmaatschap voor 2017 betaald hebben) 

               - 100 € voor de niet-leden 
Deze bijdrage omvat –  voor de menner en zijn/haar groom – de workshop zelf, de 
debriefings met F.-M. Brasseur i.v.m. de werking van het span, alsook het aperitief 
aangeboden door de Club 

- voor de personen die de workshop willen volgen zonder evenwel zelf met een span 
deel te nemen:  
         - 10 € per persoon  
    Dit bedrag omvat de deelname aan de volledige workshop, de deelname aan de 
    debriefings van F.-M. Brasseur over de spannen en het aperitief aangeboden door  
    de Club.  

 
Opgelet: slechts 8 à 9 spannen kunnen deelnemen aan deze dag. 
Prioriteit zal gegeven worden aan de leden van de BFMA en aan 
de eerste ingeschrevenen. 
 
Bij deze inschrijving dient u volgende gegevens te verschaffen: 
 

- naam en voornaam van de menner en zijn/haar groom 
- lid van de BFMA: ja/neen 
- samenstelling van het span:1 / 2 / 4 paarden of … 
- aantal personen - buiten de menner en de groom - die hen vergezellen 
- tel: ………………………………………………    e-mail adres: …………………..…........................... 

te sturen aan volgend email adres: glibert.ortegat@skynet.be . 
 
Het bedrag van de inschrijving dient te worden overgemaakt op het gebruikelijke nummer van de 
BFMA: IBAN : BE67 7512 0618 7987, met de vermelding van uw naam en “WS mentechnieken FM 
Brasseur”. De inschrijving zal slechts definitief zijn na ontvangst op de rekening van het bedrag van 
de inschrijving. 
Teneinde ons toe te laten een goede organisatie te verzekeren, dient de inschrijving ons ten laatste 
op 03 juni 2017 te bereiken. 
 
De betaling voor de personen die de workshop willen bijwonen zonder paarden (10€) kan ook ter 
plaatse gebeuren. 
 
Elke deelnemer aan de workshop dient correct verzekerd te zijn in BA. De BFMA wijst elke 
verantwoordelijkheid van de hand ingeval van ongevallen. 
 
Indien gewenst kunt u bijkomende informatie bekomen via contact met Dhr. Jean ETIENNE - gsm 
0495/21 18 76 of direct bij ondergetekende – gsm 0470/57 14 80.  
 
Hopend u talrijk te kunnen begroeten, 
 

Yves Glibert     
Voorzitter van de BFMA 
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