
Na meer dan 10jaar geen paard te hebben gereden, begon het toch weer te kriebelen om te gaan 

lessen. Ik wilde niet helemaal onvoorbereid starten, vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een 

spoedcursus. Via internet ben ik bij Stal de Eik terecht gekomen. De reviews op de website gaven mij 

een goed beeld wat te verwachten van deze week. En het fijne van deze cursus is dat het programma 

wordt afgestemd op jouw wensen en rijvaardigheid, waardoor je in korte tijd veel kunt leren. 

Daarnaast is er oog voor andere aspecten rondom het paard(rijden) en draai je mee in de dagelijkse 

routine op de manage. Dit was precies waar ik naar op zoek was. Het contact met de eigenaressen 

Sandra en Ingrid verliep soepel en na mijn wensen te hebben besproken, hadden we snel een datum 

voor deze cursusweek gepland.  

Op maandagochtend 27juni was het dan zover en zette ik koers richting Holten. Bij aankomst werd ik 

hartelijk ontvangen door Ingrid. Tijdens de rondleiding vertelde ze vol trots over de manege. Je merkt 

daarbij aan alles dat het welzijn van de paarden centraal staat. En de kleinschaligheid maakt de 

manege toegankelijk; je voelt je meteen onderdeel van het team.  Dezelfde ochtend had ik al meteen 

mijn eerste les, waarbij we vanaf de basis zijn begonnen (aan de longe). Wat volgde was een 

intensieve week met meerdere dressuur- en springlessen. Daarnaast heb ik zelf mogen longeren en 

wie had gedacht dat ik nog eens aan voltige zou doen. Tijdens de ‘theorielessen’ was veel aandacht 

voor de omgang en het gedrag van paarden; hoe benader je een paard, hoe werkt het op-/ en 

afzadelen, wat zijn veel voorkomende ziektes/blessures en hoe kun je een paard het beste masseren. 

Door dagelijks te helpen bij het in de wei zetten van de paarden, het uitmesten van de stallen en het 

bijvullen van stro krijg je een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken. Richting het einde van de 

week was ik zover dat ik mee kon rijden in een groepsles, waarna de week op zondagochtend werd 

afgesloten met een mooie buitenrit in natuurgebied De Holterberg.  

Ik heb een fantastische week gehad, die voorbij is gevlogen. Een week waarin ik enorm veel heb 

geleerd en gelachen. Dit alles dankzij de kennis en het enthousiasme van alle medewerkers, 

stagiaires en vrijwilligers. Speciale dank voor Margriet, Noëlle, Silke, Karin, Lisa, Arjen en Hans; voor 

de lessen, de buitenrit en alle praktische info. Jullie hebben me flink laten zweten, maar het was de 

spierpijn meer dan waard! Ingrid en Sandra, jullie weten op de manege een fijne ongedwongen sfeer 

te creëren. Voor mij was dit de ideale omgeving om het paardrijden weer op te pakken. Ik kom zeker 

nog eens terug. Tot ziens! 

Groet Marcel 


