
‘schoolmeesters’ gevraagd
Ook veiligheid draagt Vijverstein hoog in het 

vaandel. De lespaarden en pony’s worden in 

de eerste plaats geselecteerd op hun rustige 

en betrouwbare karakter. Het moeten al-

lemaal ‘schoolmeesters’ zijn om het met de 

woorden van Karel te zeggen. “Dat is ook 

evident,” licht Karel verder toe. “We werken 

hier met heel veel kinderen en hebben over-

dag ook speciale lesuren voor mensen met 

een fysieke en/of mentale beperking. Met 

deze doelgroepen kan en mag je geen risico’s 

nemen. Veiligheid primeert in alles.”

Dat blijkt ook uit hun recente bestelling van 

nieuw springmateriaal. “De controleurs van 

het Equilabel wezen ons erop dat onze vei-

ligheidslepels bij de springhindernissen nog 

niet het laatste nieuwe model zijn. Er zijn 

ondertussen veiligere alternatieven op de 

markt. We vonden dit een terechte opmer-

king en wachten momenteel op de levering 

van de nieuwe exemplaren.” 

een objectieve blik
“In dat opzicht was de controle in functie 

van het Equilabel heel nuttig,” zegt Karel. “Je 

kijkt samen met de controleurs eens op een 

objectieve manier naar je eigen infrastruc-

tuur en werking. Zo gaven ze bijvoorbeeld 

ook de kleine opmerking dat de cafetaria niet 

duidelijk aangegeven stond. Daar moeten 

we ook nog iets op vinden!” Deze opmerking 

wordt meteen doorgegeven aan zoon Sven, 

die op dat ogenblik binnen stapt. 

Sven komt er even bij zitten en benadrukt, 

net als zijn vader, het belang van een famili-

ale en gezellige sfeer in de manege. “Het is 

ook onze taak om onze ruiters zodanig op te 

Cadre Noir 
Bij een dampende kop koffie vertelt Martine 

over haar achtergrond en de oprichting van 

haar pensionstal in 2003. “Mijn loopbaan in 

de paarden is een rechtstreeks gevolg van 

Equi-Soins
Ik zet opnieuw mijn neus richting Oost-Vlaanderen 

en rijd naar Drongen. Op de E40 nemen we afrit 

13 en nauwelijks een minuutje later parkeren 

we ons bij Equi-Soins, de pensionstal van 

Martine Peeters. Martine komt ons begroeten en 

wordt vergezeld door Orloup en Cachou, de twee 

huishonden, die zorgen voor een warm onthaal. 

Even later steken ook Amélie en Sébastien, de twee 

kindjes, even hun neus binnen. Gezelligheid troef!

mijn opleiding,” vertelt Martine. “In 1996 

studeerde ik af als instructrice (gelijkwaardig 

aan trainerniveau in België) in de disciplines 

dressuur, springen en eventing, inclusief 

een optievak mennen, aan de Cadre Noir 

rijschool in Saumur. Deze rijschool staat 

vandaag bekend als ‘l’école supérieure du 

cheval et de l’équitation’. Het jaar waarin 

ik afstudeerde was meteen ook het eerste 

jaar waarbij er een volwaardig universitair 

leiden dat ze de paarden behandelen, zoals 

wij willen dat ze behandeld worden, namelijk 

met respect en eerbied,” zegt Sven stellig. 

Met deze mooie afsluiter neem ik afscheid 

van vader en zoon Smets en trek verder naar 

een volgende afspraak in het kader van de 

Equilabelreeks. 

Praktisch
Boeimeerstraat 67

2820 Bonheiden

Tel. +32 (0)15 51 50 49

vijverstein@skynet.be

www.vijverstein.be
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diploma werd uitgereikt. Als studenten 

kregen wij niet enkel een bijzonder inten-

sieve rijtechnische opleiding, maar kregen 

we ook heel wat pedagogievakken. Tot op 

de dag van vandaag vind ik deze studie zeer 

waardevol. We leerden er bijvoorbeeld heel 

concreet hoe we best omgaan met jonge 

kinderen, (jong)volwassenen of mensen met 

angst. Dankzij deze handvatten en ondertus-

sen toch een twintigtal jaar ervaring, kan ik 

mijn lesklanten dagelijks helpen om zichzelf 

en hun paarden te verbeteren. Na tussen-

stops als stalruiter in Bourgondië en staluit-

bater in Sankt-Moritz, ben ik uiteindelijk hier, 

in Drongen, begonnen.” 

licht en ongedwongen
In pensionstal Equi-Soins zijn momenteel 

15 paardenboxen aanwezig. Het merendeel 

wordt bevolkt door pensionpaarden, maar 

Martine beschikt ook over één lespaard en 

één lespony. Ruiters die elders gestald staan, 

maar bij haar les willen nemen, zijn ook 

altijd welkom. “Ik geef wel enkel privéles,” 

licht Martine toe. “Naar mijn aanvoelen is dat 

de enige manier om mijn klanten voldoende 

persoonlijke aandacht te kunnen geven en 

hen stap voor stap te begeleiden. Samen met 

mijn klanten zoek ik naar lichtheid en onge-

dwongenheid in het rijden op alle niveaus. 

Zowel beginnelingen als vergevorderde 

ruiters en paarden kunnen bij mij terecht. Ik 

kijk naar de combinatie en het niveau van 

blij dat ik dan toch de stap gezet heb. Zeker 

omdat de controleurs toch wel wat nuttige 

tips gaven en dingen zien waar ikzelf nog 

niet bij stilgestaan had.”

Cap verplicht
“Eigenlijk is het best wel grappig,” lacht 

Martine. “Alle ruiters die hier les volgen, 

weten dat ik zeer streng ben op het dragen 

van een veiligheidshelm. Zonder helm, geen 

les. Desnoods krijgt iemand een helm van 

mij of ga ik er zelf om, wanneer een ruiter 

zijn of haar helm vergeten is in de zadelkast. 

Toch staat het verplicht dragen van een cap 

nergens vermeld in de contracten van de 

pensionklanten en hangt de mededeling ook 

nergens uit. De controleurs van het Equilabel 

maakten mij hier attent op en ze hebben 

absoluut gelijk. De contracten voor nieuwe 

klanten zullen voortaan dan ook een extra 

zinnetje bevatten!” 

ruiter en paard en probeer daar het maxi-

maal mogelijke uit te halen. Heel wat klanten 

staan hier al jaren en het is mooi om ruiters 

en paarden te zien groeien. Tegelijkertijd 

vind ik het ook altijd boeiend om met een 

nieuwe combinatie aan de slag te gaan. Sa-

men bekijken we dan waar de mogelijkheden 

en interesses liggen. Vaak de start van een 

boeiend traject!”

Getipt
“Omdat ik echt kwaliteit wil aanbieden voor 

ruiter en paard heb ik het Equilabel aange-

vraagd,” vertelt Martine verder. “Uiteindelijk 

is het een kwaliteitskeurmerk en staat het 

label toch ook garant voor een zekere service 

en professionaliteit. Eerlijkheid gebiedt me 

wel om te zeggen dat ik getipt ben door een 

klant van mij. Ik kende het Equilabel wel, 

maar schonk er in eerste instantie niet veel 

aandacht aan. Achteraf bekeken ben ik wel 

Meer weten over de 

Cadre Noir in Saumur? 

Ga naar www.ifce.fr/cadre-noir/

Praktisch
Baarleveldestraat 39

9031 Drongen-Baarle

martine@equi-soins.be

www.equi-soins.be

Tel. +32 476 56 16 66
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