
Met Tendens vakanties naar 
Hoenderloo 

 
19 – 26 juli 2013 

 
Paardrijdvakantie 

 

  
 
Koen, Marcel, Avalon, Ingeborg, Remco, Esther, Gide on, Janneke en Peter 
Paarden:  Mark, Haflinger, Moos, Kleine, Jackie en Doenja 
 

 



Vrijdag 19 juli, onder de douche 
Het is even over enen en Remco komt met zijn moeder het kantoor van Tendens 
binnen. Het is meteen gezellig. Even later komen Esther en Marcel. Gedrieën rijden 
ze naar Hoenderloo. Daar worden de drie ontvangen door Gideon en Koen. De 
eigenaresse van de boerderij is Jans. `Ze is onder de douche’, zegt Gideon. Geen 
probleem, want Gideon en Koen wijzen Esther en Marcel de weg. Zij komen hier al 
jaren Even later verschijnt de ene na de andere vakantieganger. Avalon wordt 
gebracht door haar moeder. Dan komt Peter. Ingeborg wordt helemaal vanuit 
Enkhuizen en als ook Janneke door haar moeder wordt gebracht, zijn we compleet. 

We zetten de boodschappen op hun plaats, maken de bedden op en drinken iets.  

 



Daarna gaan we eten koken. Peter bakt de hamburgers en gourgette. Die heeft hij 
meegenomen van zijn werk. Ingeborg dekt de tafel. Als de aardappeltjes gebakken 
zijn kunnen we gaan smullen. 

 
Na het eten drinken we koffie. Vervolgens lopen we naar Hoenderloo. 
Teruggekomen drinken we iets en komt de andere Marcel. Bijna alle vakantiegangers 
kennen hem nog goed van eerdere jaren. We kletsen gezellig en gaan tegen elven 
naar bed. 
 
 
Zaterdag 20  juli, hindernissen  
Na het ontbijt gaan we paardrijden in de bak naast de boerderij. De andere Marcel 
geeft les. Avalon en Koen bestijgen als eersten aan de paarden.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De rest geniet van de dravende viervoeters. Daarna volgt de rest. Janneke rijdt zelfs 
paard zonder haar handen te gebruiken. Na enen brengen we de paarden weer naar 
de weide en gaan we weer eten.  



 
 

Daarna rijden we naar Beekbergen. Daar 
zijn de vierspan wedstrijden. Esther zet de 
rest bij de ingang van het parcours af. 
Daarna zet ze de bus op een parkeerterrein 
en wordt met een mercedes naar de rest 
van de groep gereden. De 
paardenspannen moeten allerlei 
hindernissen nemen. We genieten ervan. 
Ook is er een markt waar van alles over 
paarden te koop is  Avalon koopt een 
prachtig paarden T-shirt. Gideon schaft 
zich een paar paarden handschoenen aan. 
 
Dan worden we met drie mercedessen 
weer naar onze bus gebracht. We rijden 
naar de winkel en doen boodschappen. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Zondag 21 juli, Remco jarig 
`Lang zal ie leven! Lang zal ie leven! Lang zal 
ie leven’ Remco is jarig. Zijn stoel is versierd 
en er hangen slingers boven de eettafel. 
Namens de groep overhandigt Janneke aan 
Remco drie miniatuur paarden en een 
felicitatiekaart.  
Daarna gaan we ontbijten. Als de andere 
Marcel komt, duurt het niet lang de paarden 
Jack en Moos galopperen door de bak met 
Ingeborg en Avalon in het zadel. 
 
 
 

 

 
 
Als iedereen weer gereden heeft, gaan we weer eten. Gideon heeft knoflooksaus 
gemaakt. Lekker Gideon! We smullen ervan. Daarna rijden we met de bus weer naar 
het paardenspektakel in Beekbergen. Daar genieten we van de vierspan wedstrijden. 
Prachtig zijn de paarden en de wagens. We genieten op de tribune.  



 
 
Na de wedstrijd lopen we langs de kraampjes. Remco koopt een paar 
handschoenen. Ingeborg schaft een rijbroek aan. 
 

 
 
Vervolgens rijden we weer naar huis, gaan eten, Avalon, Koen en Gideon kijken de 
Ronde van Frankrijk en de rest kletst de hele avond door. 
 
 
 



Maandag 22 juli, hondje van de bakker 
Gideon doet samen met Marcel boodschappen. De rest rijdt paard met de andere 
Marcel. Op het einde van de ochtend rijden Ingeborg en Avalon met de andere 
Marcel door de bossen. 

 

 

 
Na het eten vertrekken we naar Assel bij Apeldoorn. Daar ligt midden in bossen een 
manage. Avalon, Koen, Peter en Marcel stappen in de ene huifkar. De rest in een 
andere huifkar.  



 
 
Koen ment de ene wagen, terwijl Esther de weg wijst, Gideon ment de andere 
wagen. Als het nodig is, begeleidt Avalon lopend het paard. De tocht is prachtig. Het 
daalt en stijgt en we rijden door prachtige bossen. Halverwege de tocht pauzeren we 
midden in het bos. Ondanks het warm is hebben de paarden er zin in. Soms is het 
goed manoeuvreren. Bijvoorbeeld als de voorste wagen met Koen, Avalon, Peter en 
Marcel iets te ver een verkeerd pad inrijdt. Ze moeten dan haaks keren en bovendien 
langs de tweede wagen zien te komen. Maar het gaat goed. Avalon en Koen werken 
goed samen en de wagen draait volledig om.  

 
 
Ook na de pauze is het passen en meten. We 
staan dan met de twee wagen van het pad af om 
niemand tot last te zijn. Om weer op het pad te 
komen maken we een haakse bocht door een kuil. 
Weer gaat het goed. Lekker is het, zo door de 
bossen. 
Jammer als we kwart voor vijf weer bij de manege 
aankomen. We nemen afscheid van de lieve 
paarden. 



 
We rijden terug naar Hoenderloo. Marcel zet de groep bij de Mariahoeve af. Samen 
met Gideon rijdt hij verder naar de winkel en de patattent van de andere Marcel. Na 
het eten kijken Ingeborg, Koen, Avalon en Peter naar een natuurfilm. Janneke zingt  
een duet samen met Gideon die onder de douche staat. `Het hondje van de bakker’ 
en nog vele andere liederen komen langs. Na de vaat zit Remco rustig buiten. Weer 
is een heerlijke dag voorbij. 
 
Dinsdag 23 juli, zeehond 
Het weer is nog steeds prachtig. Tijdens het ontbijt komt de buurvrouw vragen of 
iemand wil helpen. De paarden moeten naar een andere weide. Koen heeft dat zo 
onder controle. Alleen wil de buurvrouw in eerste instantie de pony ook een halster 
omdoen. En de pony heeft daar geen zin in, dan moet iedereen helpen voor dat ze 
echt ontsnapt. Koen zegt laat maar ze volgt me wel en loopt aan. Roept een keer en 
de pony volgt. 

 
Na het ontbijt, doen Avalon, Janneke en Ingeborg elkaars haar.  



 
Vervolgens gaan we weer paardrijden.  

 



Na het eten rijden we naar Kootwijk. Daar duiken we in het tropisch zwemparadijs. 
Janneke doet als geen ander een zeehond na. We liggen in een bubbelbad en 
ontelbare kinderen roetsjen we van een enorme glijbaan. Heerlijk. 
Terug in Hoenderloo kopen we bij een supermarkt pizza’s. Koen, Esther en Gideon 
bakken ze. Na het eten komt Jans van de Mariahoeve op bezoek. Het is gezellig. En 
wat is en blijft het weer toch prachtig.  
 
Woensdag 24 juli, gegraveerde hond 
Het is bewolkt en even boven de twintig graden. Weer een prachtige dag om na het 
ontbijt met de andere Marcel paard te rijden. 

 
Al dagen vraagt de groep of ook Esther en begeleider Marcel een keer paard rijden. 
Begeleider Marcel is met Peter boodschappen doen, dus ondergaat Esther als eerste 
haar vuurproef. Ze vindt het hartstikke leuk. Terwijl zij nog op het paard zit, komt 
Marcel terug. Even later maakt tot groot plezier van de groep Esther voor Marcel 
plaats. 

 
 



 
 

 
Na het paardrijden eten we macaroni. We praten gezellig en lopen om vier uur door 
het bos naar Hoenderloo. Daar is een braderie en een rommelmarkt. We beginnen 
met een terrasje bij de andere Marcel. Die heeft namelijk een eetcafé in het dorp. 
Daarna lopen we over de markt. Remco koopt een playstation. Avalon laat haar 
haren vlechten door dezelfde dame als vorig jaar. Avalon koopt een prachtig glas 
met een gegraveerde hond voor haar moeder. Leuk van je Avalon, dat je zo aan je 
moeder denkt. 
Janneke laat ook haar haren vlechten en koopt een skateplank. Koen schaft zich een 
armband aan en Ingeborg koopt een paar kleine klompjes. Peter schaft zich een 
tuinriem aan.  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle aandacht krijgt natuurlijk Jans van de Mariahoeve. Zij zit voor het kraampje van 
de bijenvereniging een korf te vlechten. Het kraampje wordt nog interessanter als we 
een honingraad met honderden bijen ontdekken. Gelukkig zitten de bijen en het raad 
tussen glas. We kunnen ze zo van heel dichtbij bekijken. Esther wijst aan waar de 
honing en de larven zitten. Ze legt van alles uit. Dat maakt het bijenkraampje heel 
leuk. Esther kan het weten. Vorig jaar heeft ze met Marcel een imkerdiploma 
gehaald. 
Na een uurtje langs de kraampjes te hebben geslenterd eten we een broodje en 
lopen we verder over de markt. 
Via het bos lopen we terug naar onze boerderij. Koen en Gideon zijn dan al terug. 
Als we aankomen wacht ons een grote verassing. Stralend roepen de twee: `Het 
eten is klaar!’ En dat niet alleen. Koen en Gideon hebben zelfs de tafel gedekt. Het 
lijkt wel een restaurant. Ze hebben voor alles gezorgd en overal aan gedacht. Heerlijk 
smaakt de soep. Vervolgens dienen de twee kameraden knakworstjes op. Iedereen 
doet nog wat. Zo gaat Remco wat slapen, Peter en Esther praten, Avalon luistert 
boven muziek, Marcel tikt het verslag en de rest kijkt televisie. Weer is een dag 
voorbij. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Donderdag 25 juli, feestmasker 
Vandaag krijgen de paarden vlechtjes. Zo past het haar van Moos bij het haar van 
Avalon, haar eerste bereidster. 

Avalon en Ingeborg rijden we onder begeleiding van de andere Marcel door de 
bossen naar Hoenderloo. Ook Koen en Gideon gaan daarna de bossen in. Prachtig. 
Remco en Janneke kiezen voor de bak. Avalon springt over hindernissen in de bak. 

 



 
Om half drie is iedereen klaar met het paardrijden en hebben we gegeten. Met het 
busje van Tendens rijden we naar de bowlingbaan van Hoenderloo. Al rollen de 
ballen over de baan. Het is spannend omdat we aan elkaar gewaagt zijn. 

 



Na het bowlen halen we in een supermarkt nog even boter voor morgen vroeg. 
Vervolgens gaan we naar het eetcafé van de andere Marcel. Heerlijk is het eten. Dan 
komt de andere Marcel met zijn hond “Diesel” aanlopen. Avolon zegt: `Hé daar heb je 
Diesel!’ Daar kan de andere Marcel het dan mee doen. 

Na het eten gaan we ergens anders 
softijs eten. We eten ons ijs in een 
groenstrook. Daar ligt een groot 
springkussen en Janneke maakt de ene 
na de andere buiteling. Al snel volgen 
Remco, Koen, Esther en Marcel haar 
voorbeeld. Letterlijk vliegen ze door de 
lucht. 

Weer thuis sturen Koen en Gideon Esther en Marcel letterlijk het bos in. Jullie mogen 
pas over een half uur terugkomen zeggen ze. Een halfuur later begeleiden Janneke, 
Koen, Gideon en Peter Esther en Marcel, die hun ogen dicht moeten doen, naar het 
terras van het strohuis. Daar openen Esther en Marcel hun ogen en worden zij in 
twee versierde stoelen geduwd. Zij krijgen ieder een feestmasker op. Jans is er ook 
en iedereen klapt `En we gaan nog niet naar huis!’ Vervolgens krijgen zij van alle 
zeven deelnemers een cadeautje. En van heel de groep ontvangen zij bovendien 
een bedankkaart. Esther en Marcel zijn er beduusd van.  

 



De groep bedankt Esther en Marcel voor de fijne week. Dan komt de vader van Peter 
om hem op te halen. Jans deelt toeters uit waar iedereen zo hart mogelijk op blaast. 
Peter neemt afscheid en daarmee vertrekt de eerste deelnemer. De volgende dag 
gaat hij namelijk met zijn vader op vakantie naar België. 
 
Vrijdag 26 juli, hechte kudde 

 
Na het ontbijt rijdt om half tien een taxi busje het erf op. Ingeborg stapt in. Haar 
vakantie is voorbij. Hierna volgt de een na de ander. Voorbij is de vakantie. Dag in 
dag uit was het ongelooflijk mooi weer.  We hebben veel gelachen. Iedere dag 
hebben we op paarden gereden. Vaak gebeuren tijdens de vakantie bijzondere 
dingen. Wij, Esther en Marcel, vonden jullie het meest bijzonder. Jullie begonnen als 
losse paarden die elkaar vaak voor de voeten liepen. Vanaf maandagavond, toen wij 
met de meeste van jullie apart spraken, werden jullie als een hechte kudde die elkaar 
hielp. Soms elkaar letterlijk het eten in de mond stopte. Alleen werd samen. Bedankt 
hiervoor. 
 
Esther en Marcel          
 
 



 
 


