
 

Brochure Jolly Joker 
 
Algemene informatie 
Jolly Joker is een zeer unieke dressuur simulator speciaal ontwikkeld door Kerry Sharp om je 
balans, timing, coordinatie en lichaamsbewustzijn te verbeteren. 
 
Anders dan je misschien gewend bent op je paard of andere simulators moet je Joker zelf in  
beweging zetten. Dit geeft de mogelijkheid om vanaf de eerste seconde feedback te verkrijgen 
van jouw houding en zit. Joker beweegt namelijk niet zo gemakkelijk wanneer je uit balans 
bent! 
 
Net zoals op je eigen paard zal Joker het gevoel geven dat hij onder je uit loopt of juist erg 
flegmatiek wordt wanneer je niet in balans bent. Echter wanneer je in balans bent, beweeg je 
moeiteloos, net zoals het zal voelen op je paard.  
 
Daarnaast heeft Joker een zeer gevoelige zijdelingse beweging, waardoor je heel nauwkeurig 
bewust wordt van je gewichtverdeling over links en rechts. 
 
Samen met Joker kan ik je helpen je houding! 
 
 

Je leert o.a. de volgende dingen: 
 De invloed van je houding en zit op je paard 

 Verbeteren van je onafhankelijke zit 

 Wat is corestability? 

 Halt–stal –draf –galop overgangen rijd en vanuit je zit 

 Moeiteloos doorzitten 

 Moeiteloos lichtrijden 

 De verlichte zit 

 Voorkomen van pijn in je lijf tijdens en na het rijden 
 
 



 

Wat heb je nodig? 
 
 Trek voor een les je normale rijkleding aan 
 Neem je eigen zadel mee, zodat ik direct kan kijken of deze bij je past 

 
Een dekje & singel zijn niet nodig. 
 

Voor de organisator: 

 Zorg dan voor een vlakke, stabiele ondergrond waar de simulator op geplaatst kan 
worden(een rijbak is ook prima). 

 Moeten we een trap op? Laat dat van tevoren even weten! 
 Tijdens de koudere dagen is het fijn als er een droge en warme is in de ruimte waar Jolly 

Joker komt te staan.  
 

Mogelijkheden: 
Bij ons: 
Kom gezellig langs voor een zitles of workshop op maat. De lessen duren circa 30  
minuten. 
 
Adres: Leenderweg 52A te Heeze. Je mag de poort binnen rijden bij Schildersbedrijf van 
Meijl(rood/witte borden zichtbaar vanaf de weg). 
 

Bij jou op locatie: 
Lijkt het je leuk om een lesdag, workshop of clinic te organiseren bij jou op stal of bij jou thuis 
met paardenvriendinnen/stalgenoten? 
Vanaf 5 personen is het mogelijk om met Joker naar jou toe te komen voor privéles of een 
workshop. 
Woon je meer dan 100 km van de postcode 5591LA is het aantal personen in overleg. Vraag 
hiervoor vrijblijvend een offerte aan! 
 
Lesdag:  
30 minuten zitles per persoon.  
Minimaal 5, maximaal 10 personen. 
 
Workshop: 
30 minuten zitles per persoon 
1 uur zitoefeningen met o.a. fitnesballen/trampoline/balanskussens & teugelcontact 
oefeningen. Onderwerp naar keuze.  
Minimaal 4, maximaal 8 personen 
 
 



 
 
Clinic: 
30 minuten zitles op Joker per persoon 
30 minuten zitles op eigen paard 
Minimaal 5, maximaal 8 personen 
 

 
Tarieven (per persoon): 
30 min zitles op Joker: € 35 
30 min zitles op paard: € 35 
1 uur workshop: € 30 
 
Reiskosten:  
<100 km: 0,25 cent p/km vanaf postcode 5591LA 
>100 km: 0,35 cent p/km vanaf postcode 5591LA 
 

Betaling: 
Lesdag/workshop op locatie: 
Zodra de aanvraag akkoord is ontvang je een factuur welke maximaal 14 dagen voor de lesdag 
zelf dient te worden voldaan. 
 
Privéles bij ons: 
De les mag ter plekke worden afgerekend 
 

 
Annuleringskosten 
Bij annulering vanaf 48 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt 100% van het besproken tarief in 
rekening te brengen. 
 
Bij annulering vanaf 24 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt 50% van het besproken tarief in 
rekening te brengen. 
 
Wanneer de afspraak verplaatst kan worden binnen 7 dagen(afhankelijk van de 
beschikbaarheid) vervallen de annuleringskosten. 
 
Aantal personen van de lesdag gewijzigd? 
Extra personen is toevoegen is geen probleem. Ik kan hen op de dag zelf een Tikkie sturen of ze 
mogen me contant betalen bij aanvang van de les. 
Heb je voor een bepaald aantal personen gereserveerd maar zegt er iemand af? Gelieve deze in 
te laten vullen door een nieuw persoon.   
 



 
 


