
Wat een gezellige, leuke & leerzame week heb ik gehad ! 
 
Het begon met…. 
de combinatie van een weekje “vrij” in mijn agenda, zin om iets te ondernemen in Nederland en een lang 
gekoesterde wens om ‘het paardrijden op te pakken’.  
Deze cocktail leidde mij naar de spoedcursus paardrijden op manege stal De Eik.  
 
In de week voor aanvang… 
sloeg de twijfel kort maar krachtig toe. Hoe (on)verstandig is het om als 56-jarige met weinig rijervaring, 
in matige fysieke conditie, een week intensief op de manege mee te draaien en te gaan paardrijden? Dat 
vroeg ik mijzelf hardop af in de dagen voor aanvang. Wat als: ik eraf val, iets breek -of erger-, het fysiek 
niet aan kan, angstig word, of dat het leidt tot uitval op mijn werk ? 
 
Op dag 1… 
verdwenen al deze zorgen als sneeuw voor de zon. Na een hartelijke ontvangst werd het mij al meteen 
duidelijk dat de veiligheid en het welzijn van de ruiter en het paard hier voorop staan. Het tempo wordt 
bepaald door ‘wat je kunt & wat je wilt’.  
Margriet ontfermde zich over mij in de lessen en was mijn vaste aanspreekpunt voor al mijn vragen.  
 
Nooit gedacht…  
dat ik het zo leuk en ontspannend zou vinden om mee te draaien in de routines van een manege. In de 
ochtend gezellig met zijn allen de stallen uitmesten, de paarden en pony’s van en naar de paddock te 
brengen. Daarna gezamenlijk aan de koffie -met versnapering-, waarna -voor mij- de eerste paardrijles 
startte van die dag. 
 
Zoveel geleerd…..  
over wat er allemaal komt kijken bij het houden van paarden en het runnen van een manege. Zoals de 
keuzes wat betreft de soorten voeding & voedingsmomenten, het harnachement, het onderhoud van de 
hoeven, de randvoorwaarden voor adequate huisvesting. Verder het belang van het sociaal emotionele 
welzijn van de paarden, de interpretatie van hun gedrag, hun manieren van communiceren onderling en 
met ons mensen. Uiteraard heb ik ook een ‘sprongetje gemaakt’ op mijn leercurve als ruiter. De rustige 
professionele aanpak, heldere feedback en de focus op het oefenen van de juiste zit, heb ik als zeer 
prettig en leerzaam ervaren. 
 
Kortom….  
ik kijk met erg veel plezier terug op de afgelopen week !  
Hierbij wil ik de medewerkers & vrijwilligers van manege Stal de Eik allen hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage aan mijn spoedcursus paardrijden ! 
 
Hanneke  
 


