
Spoedcursus Stal “De Eik” – maandag 2 juli – zondag 8 juli. 

Al enige tijd droom ik van een boerderij met een paard. Mijn partner adviseert me, voordat het huis 

te koop wordt gezet, eerst eens een beter beeld te krijgen wat het houden van een paard inhoudt: 

de spoedcursus van Stal “De Eik” biedt deze mogelijkheid.  

Een week lang meelopen, helpen met alle onderdelen van paarden houden. Stallen uitmesten, 

voeren, naar de wei en de paddock brengen, noem maar op. En daarnaast leren rijden en nuttige 

theorielessen: anatomie, benaderen van paarden, voer, ziektes, alle onderdelen van halster en zadel 

leren kennen. Er is zelfs een fysiotherapeut langs geweest waarmee alle onderdelen van het paard 

besproken en betast worden. En om alles nog eens rustig na te lezen krijg je een mooi boek mee. 

De instructeurs Sandra, Lisa, Twan en Margriet brengen geduldig en enthousiast hun kennis en hun 

liefde voor het paard over. En ook Ingrid en Hans nemen me steeds mee in de belevingswereld 

waarin het paard en de veiligheid van de mensen die er werken centraal staat.  

Goed voor paarden zorgen is hard werken. Het beeld verschuift gedurende de week van romantisch 

naar realistisch. Er is altijd wat te doen. Het is onvoorstelbaar hoe onwennig je op dag 1 een stal 

binnen schuifelt en aan het eind van de week al een klein dressuurproefje rijdt en een sprongetje 

maakt. De afsluitende buitenrit(ten) op de schitterende Holterberg zijn een aparte ervaring.  

De naam Spoedcursus doet vermoeden dat je in een razend tempo op een eindpunt moet komen. 

Dat is niet het geval. Alle informatie wordt op maat geleverd – naar waar jou belangstelling ligt en 

afhankelijk van je kennisniveau. En ook de paarden waarmee je mag werken (Toet, Murphy, Calimero 

en Pleasure)  zijn geschikt voor jou niveau. Als je er veel uit wilt halen is een goede basisconditie 

prettig. Enige spierpijn ontkomt niemand aan – maar een goede voorbereiding maakt de week zoveel 

leuker.  

Kortom – een aanrader – welke onderzoeksvraag je ook hebt over jou leven of relatie met paarden. 

En ik laat alles wat ik deze week geleerd heb eens lekker bezinken. Ik weet nu in ieder geval wat 

paarden houden betekent.  

Hartelijke groet Inge Kure 

 

 

 


