
"De taal van de paarden" 
 
Paarden … altijd leuk om te zien. Buiten in de wei, of op televisie als 
ze bijvoorbeeld met wedstrijden meedoen. Prachtige dieren. 
 
Al bezit ik zelf geen huisdieren, ik houd wel van dieren. Daarom ben 
ik ook veel in de natuur te vinden, wandelend of fietsend. Toch blijft 
op de één of andere manier paarden altijd mijn aandacht trekken.  
Alleen, ze zijn zo groot en sterk. Ik heb er te veel ontzag voor om er 
bij in de buurt te komen. Laat staan dat ik er op zou gaan rijden! En 
toch … dat laatste zou me best wat lijken, door de natuur, de 
natuurlijke omgeving van het dier. Ik heb er jaren over gemijmerd. 
 
Een paar jaar geleden is mijn leven door verschillende 
omstandigheden ingrijpend veranderd. Hierbij werd het me duidelijk 
dat ik meer dan gemiddeld gevoelig ben. Dat ik een gevoelig 
zenuwstelsel heb, meer 'antennes'. En hierdoor heb ik een grote 
ontvankelijkheid voor innerlijke en uiterlijke prikkels, die allemaal 
verwerkt moeten worden. 
Kort geleden kwam er een boek op mijn pad waarin stond dat 
paarden gevoelige dieren zijn. Ze voelen bijvoorbeeld een vlieg op 
hun huid zitten en weten feilloos waar precies. En ze kunnen ook snel 
schrikken van - voor mensen - onbelangrijke, kleine, veranderingen in 
hun omgeving. Ook voelen ze haarfijn aan wat de gemoedstoestand 
is van de mensen in hun nabijheid. Voor mij heel herkenbare dingen. 
Verder las ik dat paarden mij kunnen spiegelen in mijn gedrag en 
houding. Daar wilde ik meer van weten. Dat wilde ik wel eens 
meemaken. 
Niet lang daarna zag ik een amazone galopperend door de Veluwse 
bossen. Ineens was mijn besluit genomen: ik wil op korte termijn 
leren paardrijden. Als vanzelf leer ik dan ook met paarden omgaan en 
misschien meer over mezelf. 
 
Al snel vond ik deze spoedcursus op internet. Precies wat ik zocht, 
namelijk in korte tijd meer over paarden leren en tussendoor 
voldoende lessen krijgen om een goede basis te leggen om verder te 
gaan met paardrijden. Want iedere week een 'standaard' lesje 
volgen, en dan pas na weken of maanden weten of het echt iets voor 
me is, nee, daar had ik geen zin in. 



Ik was verbaasd hoe snel ik ingepland kon worden in de agenda van 
manege 'Stal de Eik'. 
 
Mijn verwachtingen waren hooggespannen. Een deel van mijn 
vakantieverlof heb ik hier aan besteed. De mensen op de manege én 
de paarden hebben aan mijn verwachtingen meer dan voldaan. Al 
snel tijdens de cursus voelde ik dat dit dé plek was om te zijn. Om op 
een ontspannen en zeer deskundige manier te leren omgaan met de 
dieren en rijlessen te volgen. Het viel me allemaal reuze mee. Fysiek 
en mentaal had ik weinig moeite om aan alles mee te doen, ondanks 
de vele indrukken. Ik was al snel vertrouwd met de paarden en met 
het rijden. De 'taal' van de paarden en de mensen sprak mij zeer aan. 
Het paste helemaal bij mijn belevingswereld. 
 
Geweldig vond ik het dat ik een rijles, die me te veel zou worden, kon 
'inruilen' voor bijvoorbeeld een mini-workshop 'omgang met paarden'. 
Hierbij leerde ik een paard leiden en werd ik geconfronteerd met mijn 
leiderschapskwaliteiten. Zeer leerzaam! 
Op de laatste dag heb ik de cursus afgesloten met een prachtige 
buitenrit van ruim twee uur. De relaxte en deskundige manier waarop 
ik dat heb kunnen doen, met een paard dat ik slechts een paar dagen 
ken, is typerend voor de manier waarop de mensen hier met elkaar 
en met de dieren omgaan. Niets anders dan lof en respect! Deze rit 
werd voor mij dé kers op de slagroomtaart. Het is bijna niet in 
woorden te bevatten wat het met me heeft gedaan. Rijden op een 
paard in de natuur. Een droom is werkelijkheid geworden. 
 
Kortom, complimenten voor het hele team van manege 'Stal de Eik' 
voor het aanbieden van deze spoedsursus en de zeer deskundige en 
vriendelijke wijze waarop ze dit doen. Ik heb een fantastische tijd 
gehad en al mijn wensen zijn in vervulling gegaan. 
Chapeau ! 
 
Paul Rijken 
Bennekom 
 


