
Hallo Sandra en Ingrid, 
 
Ik heb onderstaande stukje gemaakt als terugblik op mijn week bij jullie.  
"Toen ik in februari 2012 begon met paardrijlessen op een manege bij mij in de buurt, kreeg 
ik al snel het vermoeden dat ik met een uur les per week een hele tijd bezig zou zijn voor ik de 
basis van het paardrijden onder de knie zou hebben. Ik herinnerde mij van de periode dat ik in 
Australie reisde, dat je daar een cursus kon doen om "Jillaroo", een soort cowboy, te worden. 
In een korte tijd intensief bezig zijn met paarden en daardoor heel veel leren. Dat was precies 
wat ik graag wilde, maar om daarvoor nu helemaal naar Australie te gaan..... Via via kwam ik 
toevallig op de site van Manege de Eik terecht en vond daar tot mijn enthousiaste verbazing 
een spoedcursus paardrijden. Het was niet nodig om helemaal Down Under te gaan, ik kon 
gewoon terecht in Holten!  
 
In maart ben ik begonnen aan de cursus en ik heb een hele leuke en leerzame week gehad. 
Elke dag had ik twee keer een uur rijles op verschillende pony's en van verschillende 
instructrices, waarbij de les goed werd afgestemd op mijn niveau. Gelukkig waren mijn 
rijkunsten aan het einde van de week goed genoeg om een buitenrit te maken met Okkie! 
Verder heb ik nog een workshop grondwerk gehad en de rest van de tijd hielp ik mee met de 
dagelijkse werkzaamheden op de manege. Het was vooral heel fijn om de hele dag omringd te 
zijn door paarden en door mensen die veel van ze weten en heel goed voor ze zorgen. Er 
wordt bij manege de Eik veel aandacht besteed aan het welzijn van de paarden, de voeding 
wordt met zorg uitgebalanceerd, elke dag komen alle paarden en pony's buiten en in de stal 
hebben ze allemaal de mogelijkheid om met elkaar te kletsen! 
 
De basisbeginselen van het paardrijden heb ik zeker geleerd in deze week, waardoor ik in 
mijn eerstvolgende rijles op de manege bij mij in de buurt zomaar mijn eerste galop zonder 
lounge kon maken!" 
De workshop met Sonja was ook erg leuk. Ik heb nu 2 keer les gehad op het verzorgpaard en 
dat gaat best goed, dus ik kan nu mooi wat vaker gaan rijden dan alleen naar de manege les.  
 
Groetjes Evelien en tot ziens!!  
 


