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Opstappakket 
 

 

Beginnende volwassenen of volwassenen die het rijden weer op willen pakken, bieden 

wij een opstapcursus aan. 

 

Deze cursus bestaat uit 5 privé lessen van één uur. Indien u helemaal geen ervaring 

heeft met paarden zal er aandacht besteed worden aan het poetsen en opzadelen van 

het paard. Heeft u wel ervaring dan wordt alles nog een keer herhaald en kunt u daarna 

zelf poetsen en opzadelen zodat er meer tijd besteed kan worden aan het rijden. 

Voor de veiligheid moet u een veiligheidscap dragen. In deze cursus kunt u die bij onze 

manege lenen. Na deze cursus moet u zelf zorgen voor een veiligheidscap. Deze 

verkopen wij ook in onze winkel. Wij raden u daarnaast aan om een trainingsbroek, 

een T-shirt of trui en een paar kaplaarzen te dragen. Als u verder wilt gaan met 

paardrijden is het verplicht om een rijbroek en rijlaarzen te dragen. 

 

De kosten van het opstappakket bedragen €220,-  

Ook is het mogelijk om dit pakket met 2 personen te volgen. De totale kosten voor 2 

personen zijn €290,00 

 

Vanwege het paardenwelzijn hanteren wij voor vrouwen een maximum gewicht van 

90 kilo en voor mannen een maximumgewicht van 100 kilo. Dit verschil hebben wij 

omdat dat mannen vaak langer zijn dan vrouwen en ze hebben relatief gezien ook 

meer botmassa en spiermassa dan vrouwen. Daarom zijn mannen al sneller 

‘zwaarder’ dan vrouwen. 

 

Deze lessen worden dagelijks, uitgezonderd zondag gegeven, u kunt dit in overleg met 

ons afstemmen op welke dag en welk tijdstip u het uit zou komen. Heeft u verder nog 

vragen, kunt u deze altijd via mail stellen.  

 

Ook bent u natuurlijk van harte welkom om op onze manege een kijkje te komen 

nemen.  

 

Voor het afspreken van deze lessen, kunt u contact met ons opnemen per mail.  

 


