
 
Laat ik meteen maar zeggen hoe ik de cursus heb ervaren: Het was een geweldig fijne week 
waarin ik veel heb geleerd, zowel de praktijk (paardrijden) als de theorie (omgang en 
verzorging). 
Op het moment van beslissen of ik de cursus zou gaan volgen dacht ik nog "zal deze cursus de 
tamelijk hoge prijs wel waard zijn en zullen we wel voldoende rij-uren krijgen", Al heel snel 
werd duidelijk dat het antwoord op beide vragen "ja, zeker" was. 
Gemiddeld twee keer per dag ruim een uur les en bijna elke dag een uur theorieles en daar 
bovenop nog praktijklessen in het verzorgen van paarden en het leiden van een dominant 
paard en dat allemaal van verschillende instructrices, maakte dat we een bijzonder 
interessante, goed gevulde week hebben gehad. En dan de "vrije" momenten tussendoor 
waarbij we mochten meewerken met de medewerkers van De Eik met het verzorgen van de 
paarden en de speciaal voor ons georganiseerde rit met de kar door het prachtige Sallandse 
landschap maakte dat het de hele week puur genieten is geweest. Het les krijgen van 
verschillende ervaren instructrices gaf een extra dimensie aan de lessen; ieder gaf les op een 
professionele plezierige manier, elk met speciale aandacht voor weer andere punten. De 
bekroning op de cursus was voor mij het zelfstandig galopperen aan het einde van de cursus 
en de twee uur durende buitenrit op de Holterberg op de laatste dag. 
 
Leren paardrijden was ons hoofddoel, toch wil ik nog zeggen dat de uitstekende lunch en het 
fijne huisje op de Sallandshoeve ook hebben bijgedragen aan een geweldige week, waarin we 
veel hebben geleerd, veel hebben genoten en - ondanks het volle programma - het gevoel 
hadden van op vakantie te zijn. Manege Stal de Eik gaf een bijzonder verzorgde indruk met 
uitstekende lesfaciliteiten en met veel aandacht voor het welzijn van de paarden en de 
cursisten. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Roel Buining 
Suxy - België 


