
In de week van 24 oktober tot en met 29 oktober stond mijn spoedcursus week gepland bij 
Stal de Eik. 
 
Mijn dochter is in februari begonnen met paardrijles bij Stal de Eik en aangezien ik weinig ervaring heb met 
paarden, leek me dit de perfecte manier om kennis te maken met deze mooie sport en alles wat daarbij komt 
kijken. 
 
Op maandag werd ik warm ontvangen door Ingrid en kreeg ik een uitgebreide rondleiding over de manege. Wat een 
mooi bedrijf en wat zijn er toch veel aspecten om over na te denken. Vervolgens kreeg ik, van Margriet, uitleg over het 
halster en het naar buiten begeleiden van de paarden. Daaropvolgend was mijn eerste les, door Margriet, op Toet aan 
de longe. Wat was dit onwennig, maar leuk. Later op de dag kreeg ik ook een tweede paardrijles op Toet en toen mocht 
ik al wat meer ‘los’ rijden in de binnenbak. Echt super gaaf om te doen. 
 
Dinsdagmorgen mocht ik eerst helpen met de paarden buiten zetten en vervolgens de stallen uitmesten. Vervolgens 
ging Jeanet me meenemen in de wereld van de paardenmassage. Echt onwijs interessant en leerzaam en ik heb zelfs 
mogen meehelpen met het masseren van Tarius. De eerste les van die dag mocht ik wederom op Toet en werd ik 
begeleid door Margriet. Later op de dag heb ik ook nog een les gehad op Calimero door Sandra. Een heel ander paard en 
dat was best wel wennen. 
 
Woensdag wederom begonnen met het helpen van de paarden buiten zetten en de stallen uitmesten. Daaropvolgend 
mocht ik in de bak meekijken bij een gevorderde groepsles. Wat vond ik dat super gaaf en leerzaam. Daar kwam ook 
zeker het besef dat ik voor dat niveau echt nog wel heel veel kilometers mag maken. Vervolgens kreeg ik uitleg over het 
longeren. Ook mocht ik dit zelf proberen, onder begeleiding van Margriet, met Amber. Dit vond ik ook super interessant 
en best intensief om te doen. Daarna kreeg ik weer een les op Toet, van Margriet, dat was top. Aan het eind van deze 

dag mocht ik Bobby zelfstandig opzadelen voor de les van mijn dochter. Een doel bereikt 😃. 
 
Donderdag begon ook met het helpen van de paarden buiten zetten en de stallen uitmesten. Daaropvolgend kreeg ik 
een super duidelijke uitleg over het harnachement van Lisa. Super handig en leerzaam omdat ik nu veel beter begrijp 
hoe dat allemaal in elkaar zit. Vervolgens kreeg ik wederom een les, van Margriet, op Toet. Dit was helemaal leuk en af 
en toe ook best confronterend. Na het middageten ben ik samen met Margriet en Lisa de bak ingegaan, met Calimero, 
voor een voltige les. Dit vond ik ook echt super tof en ik heb zelfs op Calimero gestaan.  
 
Vrijdagmorgen heb ik wederom geholpen met het buiten zetten van de paarden en de stallen uitmesten. Vervolgens 
kreeg ik van Ingrid een uitgebreide uitleg over het voer van de paarden en alles wat daarbij komt kijken. Daarna was het 
tijd voor de eerste les van die dag (van Margriet), ditmaal op Tarius. Best een formaat groter dan Toet en Calimero. 
Super leuk om te doen, maar ook wel wennen. Na het middageten kreeg ik les van Jeanet en mocht ik wederom op 
Toet.  
 
Op zaterdag mocht ik mee in de groepsles bij Arjan. Dit was nog wel even onwennig, maar echt super leuk! De buitenrit 
van de zondag heb ik nog tegoed omdat er dat weekend een cross wedstrijd was. Maar dat komt helemaal goed. 
 
Kortom ik heb echt een topweek gehad. Dit smaakt zeker naar meer en ik ben dan ook verder gegaan met 
paardrijlessen bij Stal de Eik.  
Mijn droom is dan ook om straks verantwoord zelfstandig een buitenrit te kunnen maken, samen met mijn dochter 

😃. 
 
Ik wil iedereen van Stal de Eik dan ook echt super bedanken voor deze super intensieve, maar leerzame en leuke 
week. Ik kan het echt iedereen aanraden! 
 
Groet, 
Rineke Assink 
 


