
Spoedcursus Nadine - 8 t/m 14 juli 2019 
Na 15 jaar niet gereden te hebben werd de drempel om weer op een paard te 
stappen voor mij steeds hoger. Gelukkig kruipt het paardenbloed waar het niet 
gaan kan en kwam ik al googelend op de website van De Eik terecht. Een 
spoedcursus was precies wat ik zocht, en na de positieve recensies gelezen te 
hebben nam ik contact op. Een korte mailwisseling en een prettige kennismaking 
met rondleiding verder was ik overtuigd en planden we de week in.  
 
Vanaf het moment dat ik op maandagochtend het terrein op kwam was het direct 
duidelijk voor mij dat ik een goede keuze gemaakt had. Ik werd wederom 
ontzettend vriendelijk ontvangen en mocht meteen aan de slag. Het mooie aan de 
spoedcursus is dat je alle facetten van het paardenbedrijf kunt leren kennen, 
waarbij qua lessen een mooie combinatie van theorie en praktijk gemaakt wordt. 
De flexibiliteit daarbij heb ik enorm gewaardeerd, als je iets specifieks wilt leren of 
juist al kan wordt jouw programma daarop afgestemd. Ook qua pony's en paarden 
- die er overigens geweldig verzorgd en gelukkig bij staan - wordt er energie 
gestoken in een goede match voor jou. Daarnaast kan je als je wilt op stal de hele 
dag de handen uit de mouwen steken, want er is altijd iets te doen!  
 
Mijn persoonlijke doel voor de week om weer comfortabel rond en op het paard 
te worden is meer dan gehaald, mede dankzij de fantastische begeleiding van 
iedereen op de manege. De twee buitenritten waarmee we de week afsloten 
waren de absolute kers op de taart. Nogmaals dank voor de fijne week allemaal, 
maar in het speciaal Ingrid, Sandra, Margriet, Silke, Lisa, Noëlle, Juulke, Arjen en 
Hans. Ik heb veel van jullie geleerd, ontzettend genoten en kom zeker nog een 
keer terug! 
 
Vriendelijke groet, 
Nadine  
 
 
 
 
 
 
 


