
Als humaan fysiotherapeute zocht ik naar een nieuwe uitdaging. Omdat ik erg hou van de natuur en 

dieren was dierfysiotherapie een logische keuze. Bij deze opleiding studeer je af op het gebied van 

hond en paard. Omdat ik nog helemaal geen ervaring had met paarden, ben ik rijlessen gaan nemen op 

een manege. Eerst een paar privélessen en daarna in een groep. Na een aantal maanden moest ik 

tijdelijk stoppen vanwege een knieoperatie. Toen ik de draad uiteindelijk weer op kon gaan pakken 

wilde ik eerst een goede basis leggen voordat ik terug zou gaan naar de groepslessen. Vooral het leren 

galopperen lukte in de groep niet zo goed.  

 

Hoe leuk zou het zijn om mijn vakantieweek te combineren met een cursus paardrijden. Deze 

mogelijkheid vond ik bij Stal de Eik in Holten. De recensies op internet waren erg positief. Ik maakte 

een afspraak voor een eerste kennismaking en een proefles. Daarbij werd ook besproken wat mijn 

wensen waren. Ik had er meteen een goed gevoel bij en heb de week vastgelegd. Tijdens de cursus 

krijgen niet alleen de basistechnieken van het rijden aandacht, maar er wordt ook aandacht besteed aan 

o.a. verzorging van paarden, het reilen en zeilen op de manege, voeding, paardengedrag, hoe benader 

je een paard, voorkomende ziektes en massage. Meteen een mooie voorbereiding op mijn opleiding. 

 

Maandag 17 juni 2019 was m’n eerste cursusdag. De avond ervoor was ik al met de camper 

aangekomen op het natuurkampeerterrein in het bos bij Haarle, 11 km verderop. De mountainbike 

mee, zodat ik elke dag lekker door het bos naar de manege kon fietsen, meteen een goede warming-up 

☺. 

 

Dagelijks kreeg ik twee privélessen van ¾ uur (behalve op woensdag en zaterdag, dat zijn halve 

dagen). Daarnaast was er een theorieles over een van bovengenoemde onderwerpen. Op donderdag 

kreeg ik een lesje Voltige. Dat is wel even anders dan oefeningen op een matje, en erg leuk om een 

keer te doen. Verder hielp ik op vrije momenten mee op de manege. Het beste leer je tenslotte door het 

zelf te doen/ervaren. Zo was ik meestal vanaf een uurtje of 9u tot 16.30u op de manege. In die week 

kwam ook de hoefsmid langs en zag ik hoe hoefijzers vervangen werden. Ik heb een aardig totaalbeeld 

gekregen van het rijden en omgaan met paarden. De lessen zijn goed opgebouwd. Er wordt vanaf het 

begin veel aandacht besteed aan balans en een goede houding. Er wordt op een prettige en deskundige 

manier les gegeven en er wordt goed nagedacht over welk paard of pony het beste past bij het doel op 

dat moment. In totaal heb ik op 4 verschillende pony’s gezeten. Elke pony is weer anders, en ook daar 

leer je van.  

 

De vrije middag op woensdag was trouwens geen overbodige luxe, die had ik ook wel nodig. 

Aanvankelijk dacht ik een mountainbike tochtje te gaan fietsen, echter het werd uiteindelijk een 

relaxed middagje op het kampeerterrein.  

 

Belangrijkste doelen voor mij waren met vertrouwen leren galopperen en toewerken naar een buitenrit. 

Beide doelen zijn behaald en dit alles door de combinatie van goede begeleiding, een prettige relaxte 

sfeer en fijne paarden (pony’s). De buitenrit aan het einde van de week was de kers op de taart: een 

heerlijke rit van ruim anderhalf uur door de bossen van de Sallantse Heuvelrug. 

 

Bedankt allemaal voor deze leuke en leerzame week! Ik kan met vertrouwen verder bij de manege en 

hoop nog vele mooie buitenritten te maken. Ik kom zeker nog eens langs als ik in de buurt ben! 

 

Groetjes, 

Petra Peters (Ven-Zelderheide) 


