
Spoedcursus van 21-27 juni 2021 
 
Dit jaar begint de zomervakantie laat in het zuiden en hebben er veel basisscholen een extra weekje vakantie 
in juni ingeschoten. Dit leek ons een uitgelezen kans om er een moeder-dochter-paardrijweek van te maken, 
zonder onze mannen thuis met paardenpraat lastig te vallen. Na een beetje googelen kwamen we bij de 
“spoedcursus” van Stal de Eik uit. Mijn dochter van 10 en ik zijn afgelopen herfst met paardrijden begonnen, 
we zijn dus niet helemaal bij nul begonnen maar zijn toch zeker nog echte beginners. Op onze thuismanege 
werd vanaf begin los gereden; de paarden zijn daar op zich wel lief maar kunnen ook best pittig zijn. We 
hadden dus wel een beetje lef en schrikken niet zo gauw van een galopje. Maar, ach, wat is stilzitten, benen 
lang, handen rustig, schouders laag toch moeilijk! Tijdens de spoedcursus zijn we gewoon aan de longe 
begonnen, terug naar de basis. Leren stilzitten terwijl we met onze armen van alles moesten doen. Vanaf de 
tweede les mochten we ook los, dat vond vooral mijn dochter erg fijn - ik had best nog meer lessen aan de 
longe gewild om aan mijn zit te werken - daar zit maar een ding op, terugkomen! En dat gaan wij ook zeker 
doen. Want wat hebben wij genoten van deze week! We werden hartelijk ontvangen en de hele tijd goed 
begeleid, zowel tijdens de lessen maar ook daaromheen. Er kwamen veel verschillende aspecten aan bod, 
gezondheid, voer, het paardenlijf tijdens de “spoedcursus paardenmassage” en hoe kun je nou eigenlijk zien 
of het wel veilig is om bij een paard in de box te stappen. Hoewel wij al een beetje geleerd hadden om met 
paarden om te gaan, vonden wij het heel waardevol om nu uitleg te krijgen hoe het eigenlijk goed moet en 
waarom! We mochten vragen stellen zoveel we konden bedenken. Ondertussen mochten we ook meehelpen 
met het verzorgen van de paarden en leerden zodoende veel over het reilen en zeilen op een manege. Een 
extra uitdaging was het feit dat er een aantal paarden snotverkouden waren en daarom rust moesten nemen. 
Een heel gepuzzel om ervoor te zorgen dat de lessen kunnen doorgaan, geen paard of pony overbelast wordt 
en desondanks de spoedklanten (wij dus) op zo veel mogelijk verschillende paarden kunnen rijden. Ook dat 
hoort dus bij het runnen van een manege! Het zal wel duidelijk zijn dat wij een fantastische week hebben 
gehad en zeker terug willen komen. Er valt nog zo veel te leren van en met de medewerkers en het 
fantastische personeel van Stal de Eik! Wat mij het meest zal bijblijven is hoeveel respect, liefde en aandacht 
er voor de paarden en pony’s is - prachtig om mee te maken. Dank aan (in min of meer alfabetische volgorde) 
Arjen (voor een fantastische les “hoe laat ik mijn paard buigen” en “sturen”), Christel (voor het uitlenen 
van “Match” voor een les), Karin (voor alle tips tijdens onze gezellige buitenrit en de inkijk in de 
paardenmassage), Lisa (voltigeren zal niet onze favoriete sport worden maar het was erg grappig en leuk om 
te doen!), Margriet (ik hoop dat je je idee om paarden als “spiegel” te gebruiken verder uitbouwt want wat 
ben jij goed in het verbinden van je kennis van mensen en paarden! Dank ook voor al die veelzijdige lessen die 
we van jou mochten krijgen en de fotoshoots!), Silke (voor onder andere de superleuke springles, een van 
vele hoogtepunten!), Sandra en Ingrid (voor het creëeren van de fantastische sfeer op De Eik, jullie interesse 
in ons wel en wee en alle kennis en inkijkjes die jullie daarnaast nog geboden hebben) en alle andere 
teamleden zoals Hans, Noëlle, Indy en al degenen die niet met naam genoemd zijn! 
 
Tot ziens, 
Ellen & Emma 
 
De week spoedcursus was erg leerzaam en leuk, omdat we veel verschillende dingen deden zoals springen. 
Maar we zetten ook de pony’s en paarden in de wei of in de paddock. Ik vind de paarden en pony’s heel 
verschillend, de een is eigenwijs en de ander is langzaam. Een erg eigenwijze pony is bijvoorbeeld Bobby, je 
moet erg duidelijk en streng zijn voor hem maar ik vind hem wel heel leuk! En Toet is een echte vreetzak, als je 
klaar bent met de les moet je oppassen dat zij niet brokken gaat eten! Het einde van de week vond ik heel 

moeilijk, want het is erg leuk geweest. Maar je kan natuurlijk altijd terug komen voor een spoedcursus 2.0       
 
 
Groetjes, 
Emma 


