
Van 23 tot en met 29 september was ik spoedcursist bij Stal de Eik in Holten. Paarden hebben altijd mijn 

belangstelling gehad, maar het idee er zelf op te gaan zitten, kwam als kind niet bij me op. Toen ik al een 

eindje in de 30 was, heb ik een blauwe maandag bij een manege in de stad les genomen, maar daar 

kreeg ik toch niet het gevoel dat het wat zou worden tussen het paard en mij. Lag het aan de manege of 

lag het aan de ruiter? Met het verstrijken der jaren bleef het paardenvirus latent aanwezig. Af en toe 

speelde het op, maar dan bedacht ik dat ik inmiddels toch te oud en stram zou zijn om de nobele kunst 

van het paardrijden nog onder de knie te krijgen. Totdat ik een tijdje geleden van een – ook niet meer zo 

heel jonge bekende – hoorde van de mogelijkheid een spoedcursus paardrijden te volgen bij stal de Eik 

in Holten. Dat wat mij erover verteld werd was zo positief, dat ik besloot de gok te wagen. Op 23 

september was het zo ver. Om 9 uur moest ik acte de presence geven in Holten. De weg ernaar toe – 

dwars door het nationale park de Sallandse Heuvelrug – was sprookjesachtig en het weer voortreffelijk. 

Ik was er klaar voor.  

Het idee van de spoedcursus is dat je in een week zo goed en verantwoord mogelijk paard leert rijden, 

maar daarnaast ook dat je kennis maakt met alle aspecten van het paardrijden en de gang van zaken op 

een manege. Eerst werd een rondgang gemaakt langs de stallen en werden de medewerkers (mens en 

paard) voorgesteld. Allemaal vrouwen (de mensen dan) en Henk, de noeste werker achter de schermen. 

Daarna was het meteen aanpakken geblazen en meehelpen stallen schoonmaken. Keutels zijn niet te 

missen, het opsporen van piesplekken in het stro vergt echter enige ervaring. De eerste les volgde om 

half twaalf. Een uur lang. Uiteraard wordt je niet meteen op een Arabische volbloed gezet. In mijn geval 

was het Okkie die mijn onhandigheid (tegengestelde "hulpen" heet dat in vaktermen) moest gaan 

verduren. Vanaf dat eerste moment op de rug van Okkie is de week eigenlijk omgevlogen. Ieder dag 

kreeg ik twee keer les, een uur 's-morgens en een uur 's-middags. Het zelfvertrouwen groeide langzaam, 

maar gestaag. Dat het überhaupt groeien kon, kwam vooral ook omdat ik mij bij de medewerkers 

absoluut in goede handen voelde. Er was alle aandacht voor mij en vooral ook alle aandacht om het 

leerproces volledig verantwoord te laten verlopen.  De tijd voor en tussen de lessen werd besteed aan 

het helpen in en rond de stallen en het leren op- en aftuigen van de paarden (zelfs de namen van alle 

onderdelen van het paardentuig werden overhoord), maar gelukkig ook aan koffie met koeken en goede 

middagmaaltijden. En beetje bij beetje kreeg ik het gevoel dat het tussen mij en een paard misschien 

toch wel wat kon worden. Draf werd  een voorzichtige  galop en aan het eind van de week – het weer 

bleef prachtig – werd de binnen- voor de buitenbak verruild. Zelfs werd het manegeterrein verlaten voor 

een kalme rit onder begeleiding in de omgeving. Een hoogtepunt was zeker op zondag, de laatste dag, de 

buitenrit , die bij goed resultaat als beloning in het vooruitzicht was gesteld. Het gaf een triomfantelijk 

gevoel om het prachtige natuurgebied waardoor ik een week eerder met de auto aan was komen rijden, 

nu op de rug van een paard te doorkruisen. 

Manege de Eik en de medewerkers daar (mens en paard) zijn mij in alle opzichten uitstekend bevallen. 

Dat de nadruk zo duidelijk op veiligheid en respect voor mens en dier lag, heeft mij veel geholpen. Kan ik 

dit beter bewijzen dan door hier te melden dat ik op 15 november met plezier terugga voor een 

vervolgcursus! 

Rest mij nog te zeggen dat ik niet eens last van spierpijn heb gehad, waarvoor ik Ingrid met haar arnica 

hier nog eens van harte dank. 


