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Nadat ik al een aantal lessen had gehad op mijn eigen manege, wilde ik graag meer 
weten van alles op en rond het paard. Daarnaast wilde ik graag beter in balans kunnen 
zitten en rijden en dus ook meer tijd op het paard doorbrengen. Voor mij redenen 
genoeg om een “spoedcursus” te gaan volgen op”  Stal de Eik” 
 
Ik kan zeggen dat aan al deze wensen tegemoet is gekomen. Gedurende de week is er 
een goede verdeling van de theoretische /praktische leermomenten over de omgang en 
verzorging van paarden en natuurlijk het paardrijden zelf. Ik vond het programma wat 
de medewerkers voorstellen al erg compleet en goed op elkaar aansluiten. Daarnaast 
worden er genoeg mogelijkheden geboden voor eigen wensen. 
Het mooiste van alles is misschien wel de gastvrijheid waarmee je als “paarden-leek” 
wordt ontvangen en de wijze waarop “met veel liefde voor de paarden” je alle uitleg en 
oefening krijgt. 
 
De hele dag meelopen en meewerken met alles wat er op de manege gebeurt, zowel het 
uitmesten van de stallen , de voernetten klaarmaken, de paarden naar de paddock 
brengen, geeft een beter beeld van wat er allemaal komt kijken bij het houden en 
verzorgen van paarden. 
Daarnaast zitten er gedurende de week , hele praktische leermomenten in.  Zo was 
er “ bij het paard”  uitleg van Monique over de anatomie. Vervolgens was het in en 
uitelkaar halen van het halster ook een leerzaam klusje. Het leiden van een paard 
hebben we geoefend en het vervolgens in praktijk gebracht door paarden vanuit de stal, 
van en naar de paddock te brengen. Met Margriet was er aandacht voor het gedrag en 
benadering van een paard o.a. in de stal. Dit alles heeft me ook geleerd dat een paard een 
duidelijk leider nodig heeft en hoe je dat in praktijk brengt. Daarnaast was het een 
bijzondere ervaring om te ervaren hoe de paarden massage die Karin gaf een positieve 
reactie gaf van het paard. Van Ingrid heb ik tenslotte de uitleg gehad over het voer en de 
wijze van voeren op “Stal de Eik”. 
 
Naast bovenstaande, was er natuurlijk het paardrijden zelf ! De lessen om een goede zit 
en balans te houden, in eerste instantie aan de lounge,  waren erg leerzaam. 
Je kan een paar uur na de eerste les weer voort bouwen in de tweede les van de dag 
hierdoor blijft het gevoel ook beter hangen. Een hele leuke ervaring was wel de voltige 
les, al dacht ik dat ik dat nooit zou kunnen toen Monique het voor deed,… lukt het toch 
wel om achterste voren op een paard te zitten ! 
Ondertussen wordt er gezamenlijk met alle medewerkers koffie gedronken en geluncht. 
De sfeer is gezellig en gemoedelijk, dat maakt dat je je al snel thuis voelt. 
 
Al met al een hele geslaagde week die ik heb afgesloten met een heerlijke buitenrit op de 
laatste dag. In draf door de bossen is een heerlijk gevoel… 
Alle medewerkers en paarden…hartelijk dank voor deze gezellige en vooral leerzame 
week! 
 
Groet, 
Elly 
 
 


