
Na een enthousiast en aanmoedigend gesprek met een collega- in bezit van een eigen paard- besluit 

ik eind december het paardrijden op mijn 44-ste toch weer op te pakken. Ik kom er al snel achter dat 

je met 1 les in de week op een plaatselijke manege niet heel veel progressie boekt en ik ben wat 

ongeduldig. Na wat speuren op internet kom ik uit bij de spoedcursus van Stal De Eik in Holten.  

Na een ontzettend leuk gesprek aan de telefoon met Sandra kom ik eerst kennismaken met Ingrid en 

Sandra. Ik maak kennis met de manege en de opzet van de week wordt toegelicht. Het geeft me een 

goede indruk. Ik heb er enorm veel zin in maar een beetje spannend is het ook wel.. Ik plan een week 

vrij in op mijn werk, reserveer een B&B in Holten en ‘boek’ de week zelf! 

Begin maart is het dan zover, om 9 uur maandagmorgen meld ik me voor wat een hele intensieve en 

leuke week gaat worden. Wat echt opvalt, is de enorme berg kennis en ervaring over paarden die 

aanwezig is en het super leuke team dat werkt op de Eik. Want naast dat ik veel geleerd heb, heb ik 

deze week ook gewoon enorm veel plezier en lol gehad. Het is bijzonder dat iedereen je zo hartelijk 

verwelkomt zodat je je snel op je je gemak voelt. 

Al op de eerste dag breng ik de lieve en goed verzorgde paarden en pony’s naar de paddock. En ga ik 

helpen met stallen uitmesten en voeren. Best vermoeiend trouwens voor een ‘kantoormens’. 

Doordat je echt meedraait, raak je snel vertrouwd met alles. De rijlessen zijn positief, duidelijk en 

leuk. Iedereen geeft les op zijn/haar eigen manier en nooit gedacht dat ik ook nog ‘een F-proefje’ zou 

rijden en balkjes draven zo leuk zou vinden. Ook de voltige les is enorm leuk om te doen. Het mooie 

aan de cursus is dat je niet alleen leert paardrijden maar dat je breed geïnformeerd wordt over alles 

wat met het paard te maken heeft: voeding,  verzorging (incl. massage), lichaamstaal, exterieur, 

harnachement etc.  

De paarden en pony’s zelf staan er tevreden en zeer goed verzorgd bij. Natuurlijk doordat ze goed 

gevoerd worden, ze regelmatig buiten komen en ook bezoek krijgen van de paardenmasseur, 

hoefsmid en tandarts! Maar ook door de enorm fijne mensen die ze dagelijks met veel liefde en 

toewijding verzorgen.  

Ik kan niet anders zeggen: de cursusweek zit goed in elkaar- ook met voldoende rust waar je ook echt 

aan echt aan toe bent- de sfeer is waanzinnig goed, de instructie is fijn, de variëteit aan paarden en 

pony’s is groot. Kortom ik heb een week gehad waar ik met heel veel plezier aan terug denk. Ik weet 

ook zeker dat ik nog een keer terug kom op De Eik, hetzij voor een buitenrit, hetzij voor een 

spoedcursusdag of om als vrijwilliger te helpen bij een evenement zoals de cross.  

Dank jullie wel Sandra, Ingrid, Margriet, Twan, Monique, Hans, Kristel en alle anderen en natuurlijk 

Okkie, Bill, Obiku, Calimero en Sunshine. Ik heb er een mooie hobby en een hele mooie en 

waardevolle herinnering bij! 

Roosmarijn 

 

 

 

 


