
Zonder enig voorkennis en ervaring en totaal onwetend met paarden kwam ik aan bij Stal de Eik.  

1 week lang privelessen gehad en mijn verwachtingen zijn overtroffen. Binnen no time mocht ik 

op een paard rijden.  

Voor ik het wist kreeg ik voltige lessen waarbij ik acrobatisch bewegingen op een rijdende paard 

moest doen.  

Je wordt dus meteen in het diepe gegooid. De instructeurs zijn zeer ervaren en geven je zodanig 

vertrouwen dat je het gewoon durft. 

Begin van de cursus kreeg ik een overzicht te zien, waarin het programma van de hele week was 

opgenomen.   

Eerste dag kon ik al meelopen in de stallen. In de ochtend heb ik meegeholpen met uitmesten en 

meegekeken met alle facetten van het verzorgen van de paarden.  

De paarden worden op een vriendelijke manier behandeld zonder hardhandige aanpak.   

Na het opzadelen werd ik begeleid door instructeur Margriet en begon mijn eerste praktijkles.  

Margriet is heel geduldig, zij gaf mij vertrouwen waardoor ik mijzelf kon overtreffen.   

Tweede dag kreeg ik les van instructeur Monique. Zij heeft mij overigens geleerd over de 

houding en reactie van paarden en hoe een paard te benaderen.  

Ook heeft zij mij de volgende dagen naast praktijklessen toelichting gegeven over de paarden en 

hun toebehoren.  

Derde dag en de dagen erna kreeg ik voornamelijk lessen door instructeur Twan. Hij heeft mij 

leren sturen op een paard en les gegeven over de routes op een loopbaan.   

Afhankelijk van het weer werden de paarden om de beurt naar buiten en vervolgens terug naar de 

stallen gebracht, waarbij ik mocht assisteren.  

Zo is de hele week voor mij in hoog tempo voorbij gevlogen met zowel praktijk- als 

theorielessen.  

Door de zeer ervaren instructeurs werd ik begeleid in mijn houding op een paard, bewegingen en 

het sturen.  

Tegen het einde van de week mocht ik een buitenrit maken met Sandra, zij te fiets ik op een 

paard� Nooit gedacht dat ik zoveel zou leren in een week!!   

Het was een geweldige ervaring waar ik met plezier naar terugkijk!!  

 


