
Spoedcursus 24 t/m 29 augustus 2020 
Van mijn 12e tot mijn 16e heb ik op paardrijden gezeten. Daarna kreeg ik het druk met andere dingen en 
raakte het rijden op de achtergrond; ik reed alleen nog heel af en toe tijdens vakanties en reizen. Toch is 
het altijd blijven kriebelen. Inmiddels ben ik 37 en zat er al een tijdje aan te denken om het paardrijden 
weer op te pakken.  Maar de drempel was hoog. Het was alweer 6 jaar geleden dat ik voor het laatst op 
een paard had gezeten en ik zag het niet zitten om zo zonder voorbereiding in te stromen in een 
groepsles. Daarom ben ik gaan zoeken naar een meerdaagse cursus die me kon helpen weer een beetje 
vertrouwd te laten voelen met paarden en het rijden. Ik kwam al gauw op de website van Stal de Eik 
terecht. Zij bieden een cursus aan die precies aansloot bij wat ik zocht: Een week intensief les, waarbij 
een combinatie van theorie en praktijk wordt geboden.  
 
Ik heb ze meteen gemaild en kreeg al snel een mail terug van Sandra dat er ruimte was.  Heel fijn, want 
het was allemaal vrij kort dag. Een week later ben ik langsgegaan om de details door te spreken en kreeg 
meteen een rondleiding om een beetje de sfeer te proeven. Alles voelde helemaal prima, dus ik heb 
direct bevestigd en na het bezoek een B&B in de buurt geboekt.     
 
Op maandag 24 augustus was het dan zover. Vanuit mijn woonplaats Utrecht met de trein naar Holten, 
even snel langs de B&B om mijn tas te droppen en daarna direct door naar de manege. Officieel liep de 
cursus van maandag tot en met zondag, maar omdat ik op zaterdagavond terug moest zijn in Utrecht 
hebben we het programma van de laatste 2 dagen kunnen combineren. Het programma bestond uit 2 
rijlessen per dag met daar omheen theorie. Een uitzondering hierop was de woensdag. Dit was een halve 
dag en zeker geen overbodige luxe. Mijn geweldige plan om te gaan hardlopen woensdagmiddag bleek 
achteraf voor mijn dijbeenspieren dan ook geen aanrader. Ik had die tijd beter kunnen gebruiken om 
lekker uit te rusten!  
 
De rijlessen waren goed opgebouwd en afwisselend. Ik heb afhankelijk van het doel van de betreffende 
les op verschillende pony’s/paarden gereden, die ik zelf kon borstelen en op- en afzadelen.  Tijdens de 
lessen werd er voldoende aandacht besteed aan de basis, maar er zaten ook een spring les, een lesje 
voltige en 2 buitenritten in het programma. Hartstikke leuk! Ook de theorie was heel interessant; van 
uitleg over spieropbouw tot hoe om te gaan met paarden in en om de stal, tuig en voeding. Tussen de 
rijlessen en de theorie door heb ik ook een beetje kunnen ervaren hoe het dagelijks leven er op Stal de 
Eik eraan toe gaat door mee te helpen stallen uitmesten, hooinetten te vullen en paarden in en uit de 
wei de halen.  
 
Al met al was het een erg leuke en leerzame week met een gezellig clubje mensen, die ik moe maar 
voldaan heb afgesloten.  Een super goede basis om weer te beginnen met lessen!  
 
 


