
Wat een geweldige week heb ik beleefd bij manege de eik! 

Net als veel andere spoedcursisten is paardrijden voor mij een lang gekoesterde jeugddroom 

geweest, die pas in vervulling kwam toen mijn dochter van 8 op paardrijden ging. Ik stond met 

haar op een manege en dacht: "Het is nu of nooit" en dus ben ik zelf begonnen met lessen, op 

mijn 39e. Dat viel nog best tegen zeg. Niet meer gewend om aan iets compleet nieuws te 

beginnen, bleek paardrijden al gauw iets dat je leert met vallen en opstaan. Na een dik jaar 

lessen in een groep eens in de week had ik behoefte aan meer. Ik wilde zo graag eens wat 

intensiever aan de bak met meer individuele aandacht en ik was ook nieuwsgierig naar alles 

erom heen. Ik had immers 30 jaar in te halen, dus het kon mij niet snel genoeg gaan. Na wat 

zoeken op internet kwam ik terecht bij stal de Eik en las ik over de spoedcursus. Dat klonk mij 

goed in de oren en toen ik voor een kennismaking langs was geweest wist ik het zeker. Dit is wat 

ik wilde! Want wat een fijn plekje en wat een aardige mensen. En ik heb geen moment spijt 

gehad van deze keuze. De week was precies zoals ik gehoopt had...en nog veel meer dan dat! 

Wat was het leuk om mee te draaien en kennis te maken met alles wat erbij komt kijken als je 

paarden houdt en verzorgt. Iedereen op de manege is super vriendelijk en gastvrij, heeft een 

hoop kennis en altijd de tijd om die met je te delen. Als vanzelf draai je mee en krijg je een bulk 

aan informatie. De dagen verlopen heel ontspannen en je verveelt je geen moment. Er is een 

mooi gevuld en goed doordacht weekprogramma, dat ook nog naar behoefte aangepast kan 

worden. Iedere dag heb je een of twee privélessen, een theorie les en help je waar je kan en wil 

mee met het uitmesten van de stallen, het wisselen van de paarden en het vullen en ophangen 

van de netten met voer. De paarden worden fantastisch verzorgd en zijn goed getraind en dat 

kan je zien en merken. De vachten glanzen en ze zijn lief en makkelijk in de omgang. En leuk om 

op te rijden! Al gauw had ik een grote favoriet, Obiku, waar ik steeds op mocht rijden. Wat heb 

ik van hem genoten en wat heb ik veel van hem geleerd! En van Margriet van wie ik de meeste 

lessen heb gehad. Ik was heel blij met haar manier van lesgeven. Heel professioneel en super 

positief en opbouwend. Margriet sloot als vanzelf aan bij mijn niveau. Zij zag precies wat ik 

nodig had en heeft een heel gevarieerd lesprogramma aangeboden, waarin ik steeds een stapje 

verder kwam. Mijn zelfvertrouwen groeide en uiteindelijk heb ik dingen gedaan, die ik vooraf 

helemaal niet voor mogelijk had gehouden, zoals springen (wat is dat leuk!) en galopperen over 

de Sallandse heuvelrug. Met dank ook aan Hans. Ook voor zijn professionele begeleiding toen ik 

toch wel erg last van mijn onderrug begon te krijgen van zo'n intensieve week. De les van 

Sandra was ook heel leuk en leerzaam, weer heel aanvullend op de lessen van Margriet en de 

voltige les met Monique was een super leuke ervaring. Van Karin heb ik veel geleerd over 

paardenmassage, van Chiara over de anatomie van het paard, van Ingrid alles over de kunst van 

de juiste voeding en met Monique heb ik een halster uit en in elkaar gezet. Tijdens mijn week 

kwam ook de osteopaat langs, die uitgebreid de tijd nam om te vertellen en te laten zien wat ze 

deed. Kortom, de week bevatte eigenlijk te veel om op te noemen!! Ik wil iedereen van stal de 

Eik heel hartelijk bedanken voor deze fantastische week. Ik zal er nog lang van nagenieten.  

En tegen iedereen die dit leest en er over denkt om de spoedcursus te gaan volgen, kan ik maar 

een ding zeggen: DOEN! 

Ikzelf kom heel graag een keer terug �! 

Groet, Sanne  

 


