
Terugblik op mijn spoedcursus paardrijden bij ‘Stal  de Eik’ te Holten  
 
Van 18 april 2011 tot en met 24 april 2011 volgde ik bij manege ‘Stal de Eik’ in Holten een 
spoedcursus paardrijden. Voordat ik, als zestiger,  de beslissing nam om deze cursus te volgen, toog 
ik naar Holten voor een informatief gesprek en een nadere oriëntatie. Na wat ik die dag zag en 
hoorde, stond voor mij vrijwel meteen vast dat ik daar wel een cursus wilde volgen. De manier van 
werken bij de manege sprak mij aan en ik raakte ervan overtuigd dat de cursus aan zou sluiten bij mijn 
wensen.  
Al snel hakte ik de knoop door en reserveerde. Niet alleen de cursus paardrijden, maar ook, door 
bemiddeling van ‘Stal de Eik’, een bungalow op vakantiepark ‘Sallandshoeve’.  
Ik sprak met ‘Stal de Eik’ af: tweemaal per dag rijles, theorielessen en op vrijwillige basis meehelpen 
met het werk op de manege en …….. al naar gelang mijn vorderingen, de mogelijkheid van een 
buitenrit op de laatste dag. 
 
Nu ben ik alweer een week thuis; mijn verblijf in Holten zit er op. Wat rest zijn mijn gevoel en 
ervaringen. En die zijn heel goed.  
De mensen bij de manege waren erg hartelijk en er heerste een goede sfeer, waardoor ik me er direct 
thuis voelde. Voor mij een prima sfeer om in te leren. En dat heb ik gedaan. Ik kreeg er van 
verschillende mensen prettige en deskundige rij- en theorielessen. Er was altijd ruimte voor het stellen 
van vragen, zowel tijdens als buiten de lessen. Het programma was flexibel en er werd regelmatig 
naar mij teruggekoppeld over de gang van zaken. Al met al heb ik er veel geleerd en ja, op de laatste 
dag heb ik onder begeleiding ook een buitenrit gemaakt. En wel één van maar liefst ruim twee uur! 
 
Tja, wat moet ik nog meer zeggen? Misschien dat ik alweer een vervolgcursus heb geboekt? Dat zegt 
toch wel genoeg!  
 
Jantine Buining 
Amersfoort 
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