
Spoedcursus paardrijden 

Het begon 12 jaar geleden…. Mijn oudste dochter, toen 5 jaar, bleek een waar 
paardenmeisje. De aangeschafte Shetlander was al snel te klein en kinderachtig voor haar; 
paardrijles moest er komen. Dat betekende voor mij, 11 jaar geleden, het begin van vele 
gangen naar diverse maneges. Alhoewel ik als kind dolgraag had willen paardrijden, was ik 
zo’n moeder die nauwelijks een paard vast durfde te houden. Vanzelfsprekend ontkwam ik 
daar niet aan, en al snel raakte ik wat vertrouwder met pony’s en paarden. In de loop van de 
jaren volgden er door dochter deelnames aan concoursen, buitenritten in de omgeving en 
moeder….. haalde natuurlijk haar BE rijbewijs en reed dochter en paard rond. Inmiddels reed 
ook mijn jongste dochter paard op een aangepaste manege. Al doende overwon ik mijn 
angst bij het omgaan met paarden, en evenredig daaraan groeide het plezier dat ik daarin 
vond. Inmiddels wist en kon ik van alles, behalve….. paardrijden. Ik vatte het plan op 
paardrijlessen te gaan nemen, maar omdat één lesje per week niet erg opschiet, besloot ik 
de spoedcursus bij De Eik te gaan volgen. Wat een ervaring is dat geweest! Zes dagen lang 
heb ik meegelopen op de manege. Van het uitmesten van de stallen tot het assisteren bij de 
verzorging van een hoefkneuzing; bij alles help je mee als dat kan en als je wilt. Door alle 
medewerkers wordt er gevraagd en ongevraagd een berg aan paardenkennis over je heen 
gestort. Heerlijk! Op de manege hangt een ontspannen sfeer waar je je snel thuis voelt. En 
inderdaad, het werkt, zo’n spoedcursus! Na 6 intensieve dagen, met 2 keer per dag les van 
verschillende instructrices, kon ik paardrijden. Dat houdt in dat er flink op een goede zit 
geoefend is, ik de basisprincipes van het ‘sturen’ ken, meer van het paardengedrag begrijp 
door de fantastische freestyle lessen, zelf kan zadelen, borstelen, etc. Inmiddels heb ik de 
smaak goed te pakken en les ik nog steeds op De Eik. Daarnaast heb ik een deeltijd-
leasepaard met privéles in mijn eigen woonplaats. Wat valt er nog enorm veel te leren! Maar, 
de spoedcursus heeft mij een prima basis gegeven om met veel plezier mijn rijvaardigheden 
verder te ontwikkelen. Enorm bedankt voor deze ervaring! Ik heb er een super leuke hobby 
bij!  
Diana Groot Zwaaftink 
 

 

 
 


