


Nazomeren

Tips, foto’s en reacties
Heb je mooie digitale foto’s, wil je een stukje schrijven voor de Paardensprongen, wil je reageren op een artikel, 
weet je zelf leuke wist-je-datjes of heb je andere goede ideeën? Stop ze dan in de ideeënbus in de kantine of 
stuur een mailtje paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl.

Colofon
De Paardensprongen is een uitgave van Stichting Manege Geuzeneiland, verschijnt viermaal per jaar en wordt 
verspreid onder de deelnemers, adoptanten, sponsors, adverteerders en Vrienden van Manege Geuzeneiland.

Redactie: Leida Bontekoe, Jessica de Roo en Jildau Hartzema.
Met medewerking van onder anderen: Christine Leeseman, Marja Kamp en Ouidad Batou. 

Bestuurssamenstelling
Sophie Ploos van Amstel, voorzitter    Instructeur 
Marin Slaman, secretaris     Instructeur 
Wim Lammerts, penningmeester    Deelnemer 
Wendy Loopeker      Instructeur 
Marja Kamp       Deelnemer 
Wilma van Driel       Vaste kracht 
Bryan Kinneging      Instructeur 
Myrne van der Eijden      Instructeur

Beste lezer,

Hoe was jouw zomer? Genoten van de vakantie? Zin 
om weer te beginnen? Ik had een top zomer, ik heb 
genoten van de vakantie en zeker weer zin om te     
beginnen. Het zit namelijk zo: alles ligt altijd een paar 
weken helemaal stil, dit komt vooral doordat ik in het 
onderwijs werk en dus ook echt zomervakantie heb. 
Na weken zonder veel verplichtingen, kijk ik er naar uit 
als ‘het normale leven’ weer gaat beginnen. Het start-
schot voor dit normale leven begint in de laatste week 
van de vakantie op woensdagavond om precies te zijn,      
wanneer we de paarden gaan ophalen uit de wei. Ik 
geef het toe, het is best lekker om die weken even 
weinig met de manege bezig te zijn, maar het zorgt er 
uiteindelijk altijd voor dat ik met veel zin en energie sta 
te trappelen om weer te rijden, les te geven en de hec-
tiek van het ‘normale leven’ in te stappen. 

Toch wil ik als echte Hollander ook even klagen over de 
zomer. Mijn ‘top’ zomer had vooral te maken met alle 
leuke dingen die ik heb gedaan, maar het Nederlandse 
weerbeeld houdt zich helaas nooit zo precies aan de 
door mensen gezette tijden voor de seizoenen. Behalve 
die ene week aan het begin van de vakantie, was de 
zomer de rest van de zomervakantie ver te zoeken, 
toch? Maar niet getreurd, zo heb ik ondervonden dat 
we heel goed kunnen nazomeren! Het eerste weekend 
voor de paarden weer terug op stal, was een zomers 

weekend waar de 28 graden werd aangetikt. Prima na-
zomerweer zou ik zeggen! Van dit gegeven feit maken 
we dit nummer goed gebruik om de afgelopen zomer-
maanden te evalueren; wat is er allemaal gebeurd, wat 
heeft iedereen gedaan en misschien nog wel  
belangijker: wat staat er na de zomer allemaal te 
gebeuren op de manege. Nog genieten van wat (na)
zomerpret! 

Leida Bontekoe 

Afscheid Arend
Vlak voor de paarden lekker op hun welverdiende vakantie gingen, 
hebben wij afscheid genomen van Arend. Na vele jaren dienst, 
met vele verhalen en anekdotes, is het tijd voor zijn pensioen! 
Lees verder in dit nummer meer over zijn streken en pensioen!
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Lesrooster
 
Maandag    Dinsdag    Woensdag 
10.00 uur volwassenen  10.00 uur volwassenen   15.00 uur kinderen 
19.00 uur tieners   16.00 uur kinderen  16.30 uur kinderen 
21.00 uur volwassenen  19.00 uur tieners   17.45 uur tieners t/m 14 jaar 
     21.00 uur volwassenen
    
Donderdag    Vrijdag    Zaterdag 
16.00 uur kinderen  09.45 uur volwassenen  08.30 uur kinderen 
19.00 uur tieners   16.30 uur kinderen  10.30 uur volwassenen 
21.00 uur volwassenen  19.00 uur tieners                      12.45 uur kinderen
     21.00 uur volwassenen  14.45 uur kinderen
Zondag 
20.00 uur volwassenen  Deelnemers dienen een half uur van tevoren aanwezig te zijn!

Tarieven
Lesgeld per maand:        Inschrijfgeld: 
kinderen tot 18 jaar: € 27,00  volwassenen: € 33,50   eenmalig: € 12,00 
 
Proeflessen: 
kinderen: € 10,00   volwassenen: € 12,00

Privélessen: 
kinderen: € 17,50   volwassenen: € 17,50 
 
Springlessen: 
kinderen: € 17,50   volwassenen: € 17,50 
 
Privéspringlessen: 
kinderen: € 25,00   volwassenen: € 25,00

Tienrittenkaart*: 
kinderen: n.v.t.    volwassenen: € 115,00 
*tienrittenkaarten zijn zes maanden geldig vanaf de afgiftedatum en op naam gesteld. 
Betaling lesgeld uitsluitend per incasso.

Administratie: 
Voor administratieve vragen, inschrijvingen of verandering van lessen kun je tijdens de administratie-uren 
(woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur) bellen naar 06 29959166.

Les afzeggen of een afspraak maken voor een proef- of privéles? Bel dan naar de manege: 020 6115414! 
Wordt er niet opgenomen? Spreek dan een voicemailbericht in en je wordt z.s.m. teruggebeld. 

Contactgegevens
Stichting Manege Geuzeneiland 
Geleyn Bouwenszstraat 2 
1067 PJ Amsterdam 
Telefoonnummer: (020) 6115414 
Website: www.manege-geuzeneiland.nl 
E-mailadres: info@manege-geuzeneiland.nl 
De manege is ook te volgen op Facebook en Twitter. 
Het IBAN-rekeningnummer van de manege is: NL45 INGB 0004 3241 49

4



Agenda seizoen 2018-2019 

Onderstaand de voorlopige agenda voor dit seizoen:

Zondag 25 augustus    Start seizoen 
Zaterdag 7 september    Barbecue deelnemers/instructie 
Zaterdag 14 september    Sportmarkt op Osdorpplein / 24h Nieuw West  
Zondag 22 september    Kinderwedstrijd 
Zondag 29 september    Fotoshoot 
Zondag 6 oktober    Springlessen 
Zondag 13 oktober    Topruiters 
Zaterdagavond 26 Oktober   Griezelavond 
Zondag 3 november    Springlessen 
Woensdag 6 november    Deelnemersvergadering 
Zondag 17 november    Topruiters 
Zondag 24 november    Seniorendag 
Zondag 1 december    Springles 
Woensdag 25 en donderdag 26 december Kerst (manege gesloten), 2e kerstdag - Topruiters 
Dinsdag 31 december    Oudjaarsdag (manege gesloten vanaf 18.00 uur) 
Woensdag 1 januari    Nieuwjaarsdag (manege gesloten) 
Zaterdag 4 januari    Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 5 januari    Springlessen 
Zondag 26 januari    Sporenproef 
Zondag 2 februari    Springles 
Zondag 9 februari    Valentijn rijden
Zondag 16 februari     Topruiters 
Zondag 1 maart    Springles 
Zondag 8 maart    B/L wedstrijd
Zaterdag 14 maart    NL-doet 
Zondag 5 april     Springlessen 
Zondag 12 en maandag 13 april  Pasen (manege gesloten) - ‘Baas van Geuzeneiland’ 
Zondag 19 april     Topruiters 
Maandag 27 april    Koningsdag (manege gesloten) - stalcrew rijden 
Zondag 3 mei     Springlessen 
Dinsdag 5 mei      Bevrijdingsdag (manege gesloten) 
Zondag 17 mei     B/L wedstrijd 
Woensdag 20 mei    Wisselgeus
Donderdag 21 mei    Hemelvaartsdag (manege gesloten) - stalcrew rijden 
Zondag 31 mei en maandag 1 juni   Pinksteren (manege gesloten) - Pinksterkamp 
Zondag 7 juni     Springwedstrijd 
Zaterdag 13 en Zondag 14 juni   55 jarig Jubileum
Zaterdag 20 juni    Topruiters
Zaterdag 27 en Zondag 28 juni   Laatste weekend - Tienerslaapfeestje
Woensdag 1 juli    Paarden naar de wei 
Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 juli  Klusdagen
                                                                  

Zomervakantie 4 juli tot en met 16 augustus 2020
(alle data onder voorbehoud)

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenscontactpersoon is binnen een sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen 
die een vraag heeft over, of te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend ge-
drag en hier met iemand over wil praten. Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, kan 
raadgeven en doorverwijzen voor geschikte hulp.  Bij de manege hebben wij een vertrouwenscontact-
persoon, zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Je kunt haar bereiken 
via: vertrouwenspersoon@manege-geuzeneiland.nl 

Vermeld in de mail je telefoonnummer dan neemt de vertrouwenscontactpersoon zo snel mogelijk 
telefonisch contact met je op.
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Wist je dat……
•	 De manege dit seizoen 55 jaar bestaat? 
•	 Dit reden is voor een feestje in het weekend van 13 en 14 juni 2020? 
•	 Jullie hier binnenkort meer over zullen gaan horen? 
•	 Froukje is gestart als aspirant? 
•	 De stalcrew is aangevuld met vijf nieuwe helpers?
•	 Wij Charity, Emma, Tomke, Alan, Tyo en Sudenaz welkom heten en alvast bedanken voor hun inzet?
•	 Sophie zwanger is van een tweeling? 
•	 Shireen ook in verwachting is van een eerste kindje? 

•	 Wanneer je nog een springles wilt volgen je dit snel moet doen, voordat ze met verlof gaat? 

•	 De openingsbarbecue van het seizoen een groot succes was en de zon erg zijn best deed? 
•	 De manege op 14 september mee heeft gedaan aan 24h Nieuw-West? 
•	 Sally lekker is aangekomen tijdens de vakantie op de wei? 
•	 Arend het erg naar zijn zin heeft bij zijn nieuwe thuis? 

•	 De instructeurs een BHV training krijgen speciaal gericht op de manege? 

•	 Sarah weer begonnen is met lesgeven op de donderdagavond? 
•	 We heel blij zijn dat zij ons team weer versterkt na haar zwangerschapsverlof? 
•	 Instructeurs op de manege huiswerk maken zodat de paarden op de wei kunnen staan? 



Als ik op de manege aan kom is Josine druk in de weer 
op stal, vrolijk en zichtbaar in haar element. De eerste 
les na de vakantie is voor de kinderen van de donder-
dagmiddag	weer	wennen,	dus	Josine	moet	flink	aan	
de bak om de paarden op tijd klaar te hebben voor de 
les. Onderwijl komen kinderen haar gedag zeggen met 
een	dikke	knuffel.	Ze	is	favoriet,	dat	is	mij	meteen	al	
duidelijk. Het interview voor de Paardensprongen gaat 
zeker niet voor, eerst de kinderen op hun paard en 
nog even meelopen met een leerling die het spannend 
vind. Ik hoor Josine zeggen: “Je kunt het! Ik geloof 
dat je het kan, kom op!” Dit was blijkbaar precies wat 
er gezegd moest worden, want de leerling gaat alleen 
verder zonder tranen, er komt een kleine glimlach op 
zijn gezicht. Mijn nieuwsgierigheid is gewekt! 

Van jongs af aan komt Josine al op Geuzeneiland, 
het was haar speelplaats vertelt ze. Haar liefde voor 
boogschieten heeft uiteindelijk gemaakt dat Josine 
het paardrijden weer heeft opgepakt: “Ik heb vroeger 
overal en nergens paardgereden. Geen lessen maar 
gewoon ergens een paard verzorgen en er op rijden. 
Toen heb ik een les gedaan van boogschieten te paard, 
dat is inmiddels 9 jaar geleden.” Josine is gekomen 
en	nooit	meer	weggegaan,	want	het	fijnste	aan	de	
manege vindt ze het gevoel van samen zijn. “Je hebt 
contacten met mensen, met de kinderen, het is ge-
woon één grote familie.” Nadat Josine weer was gestart 
met rijden, besloot ze ook vrijwilliger te worden en 
op de donderdagmiddag Wilma te gaan helpen bij 
de kinderles. “Ik vind het gewoon leuk om kinderen 
dingen uit te leggen en ze te helpen als ze bang zijn. 
Ik ben gek op de paarden. Dat is heel belangrijk!” zegt 
ze lachend. “Het maakt mij niet uit wie het is, maar ik 
heb natuurlijk wel mijn lieveling, dat is Olaf.”

Met mensen werken heeft Josine altijd gedaan, maar 
het lesgeven aan kinderen (want dat is natuurlijk 
toch een beetje wat ze elke donderdag doet, op stal 
kinderen lesgeven hoe het allemaal hoort!) is evenals 
het paardrijden, begonnen bij het boogschieten: “Daar 
zijn we ook de kinderen gaan lesgeven, daar zijn ze 
wel wat ouder dan hier, maar toen had ik zo iets van: 
dit is eigenlijk wel heel leuk! Bovendien kun je 

kinderen veel 
meer leren dan 
volwassen. Ze zijn 
veel soepeler en 
meer meegaand.” 
Ze begint te 
grijnzen: “Ik weet 
het van mezelf, 
ik ben zo stug in 
alles. Bij kinderen 
gaat dat gewoon.”

Nu is natuurlijk 
de grote vraag, 
hoe heeft iemand 
die zo verknocht is 
aan de manege de 
zomerstop over-
leefd. Ze is veel op 

In het zonnetje: Josine
Door: Leida Bontekoe

het strand geweest samen met haar man. En ze heeft 
twee keer een buitenrit gemaakt met de dinsdagoch-
tendgroep. “Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat 
een buitenrit niets voor mij is,” zegt ze grappend. Maar 
ze ontdekte ook nog iets anders, iets wat ze eigenlijk al 
wel wist, maar nog weer werd bevestigd doordat ze op 
andere maneges was geweest. “Wij hebben te gekke 
paarden, en we gaan hier zo goed met de paarden om.” 
Josine had na zes weken vrij weer heel veel zin om te 
beginnen, zoveel zin dat ze in de laatste week stond 
te schilderen op de manege. De manege is een soort 
tweede thuis voor haar. “Ik noem het meestal mijn 
achtertuin.” 

Zoals ik aan het begin al ontdekte, alles voor de 
kinderen! Het interview wordt gerust even onderbroken 
omdat er hulp nodig is met Zion opzadelen. Wanneer 
we ons gesprek voortzetten blijkt dat Josine van vele 
markten thuis is: “Ik sport, ik doe Krav Maga, een 
Israelische zelfverdedigingsport, wat erg leuk is om 
te doen. En ik heb een heleboel hobby’s. Ik doe van 
alles door elkaar heen. Ik kan pottenbakken, naaien, 
kleien, breien, haken, ik hou van bakken. Ik kan me 
nooit heel lang ergens op vast zetten.” De conclusie die 
ik meteen trok was dat de manege ontzettende mazzel 
heeft, dat Josine er al negen jaar is en ook niet van 
plan is om weg te gaan. Ze vertelt: “Ik vind het heel 
jammer dat ik pas zo laat weer ben begonnen. Ik was 
52 dat ik ging rijden. Ik vind het nu zo leuk, dat ik me 
afvraag waarom heb ik dat niet eerder gedaan?” Josine 
kan nu extra genieten van haar dagen op de manege. 
“Ik ben een laatbloeier.” Ze hoopt dat het goed blijft 
gaan voor de manege en de paarden. “Dat we hier nog 
heel lang kunnen blijven, ik ook, minimaal tot mijn 
80ste,”zegt ze lachend. Daar houden wij je aan, Josine!
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Foto: Edwin Butter Fotografie

Foto: Door Josine van klei gemaakt, het hoofd van Olaf



Ondertussen op de manege
De paarden genieten van een welverdiende vakantie, maar 
op de manege blijft altijd wat te doen. Er is door een aantal 
vrijwilligers hard geklust om het nieuwe seizoen goed van start 
te kunnen gaan. 

Zo zijn de mestkarren gerepareerd en geschilderd. 
Goed om daarbij op te merken, is dat de voorkant van de 
bakken verhoogd is waardoor er meer mest in past, geen 
overbodige luxe na de komst van de boxen. 

Daarnaast is de kapotte 
lichtmast bij de buitenbak 
gerepareerd, waardoor de 
avondlessen weer in een 
goed verlichtte bak gegeven 
kunnen worden. 

Van de opbrengst van de 
Survival Sponsorloop is 
een grote container aange-
schaft, waar al het voer voor 
de paarden in kan worden 
opgeslagen. 

Ook zijn er extra weidepalen 
geplaatst waardoor het wei-
land gehalveerd kan worden 
en het achterste stuk gebruikt 
kan gaan worden om paarden 
tijdens de lessen te laten 
grazen. 

Laat het nieuwe seizoen 
maar komen! 
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TopRuiters 
De afsluitende bijeenkomst van de Topruiters voor 
de zomervakantie was een groot succes. Het was 
een afwisselende ochtend met drie verschillende 
onderdelen.	Er	werden	spelletjes	gespeeld.	Hoefijzers	
konden worden versiert om bijvoorbeeld als fotolijstje 
te gebruiken. En als laatste gingen de Topruiters de 
paarden verrassen met overheerlijke paardentaarten. 
Deze taarten werden gemaakt op basis van slobber en 
versierd met onder andere groente, fruit en muesli. De 
paarden hebben er enorm van gesmuld! 

Topruiterbijeenkomsten zijn bedoeld voor onze jongste 
deelnemers van 8 t/m 14 jaar. De bijeenkomsten zijn 
erop gericht om te oefenen met de basisvaardigheden 
die horen bij paardrijden. Enerzijds zijn dit praktische 
vaardigheden, zoals opzadelen, voltigeren 
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of in kleine groepjes te paard oefenen met bepaalde 
figuren.	Anderzijds	zijn	dit	ook	theoretische	vaar-
digheden over de waarom, hoe en het belang van 
bepaalde zaken, zoals de houding van de ruiter of het 
belang van poetsen. Naast deze interessante serieuze 
zaken hebben de Topruiters vooral veel plezier en is het 
altijd gezellig!

De eerste Topruiterbijeenkomst van het nieuwe seizoen 
is op zondagochtend 13 oktober. Wil je weten wat we 
gaan doen? Hou dan het bord op stal en de facebook 
in de gaten. De Topruitercommissie kijkt uit naar weer 
een mooi en leerzaam seizoen! 

Je kunt ons vinden op:
https://www.facebook.com/groups/TopRuiters/ 



Vakantiegangers
Door Jildau Hartzema

Op de laatste dag van de vakantie van de paarden, 
parkeer ik mijn motor aan de kant van de weg, naast 
het weiland. Een aantal paarden in de verte kijken 
even op, maar blijven niet lang geïnteresseerd. Niks 
aan de hand. Ook als ik langs het weiland loop, kijken 
ze af en toe naar me, maar gaan gauw weer verder 
met waar ze waarschijnlijk al bijna zes weken druk 
mee bezig zijn: grazen. Want, anders dan de voor-
kant van dit blad doet vermoeden, de paarden zijn in 
de zomer gewoon zes weken op de wei geweest. En 
niet in Mexico, Nicaragua of Parijs. Dat er dus mensen 
langslopen is niks geks en daar laten ze hun dagelijkse 
gang van zaken ook niet door verstoren. 

Maar in die bijna zes weken is er schijnbaar niemand 
zo gek geweest als ik om in de berm langs het weiland 
te gaan zitten om naar ze te kijken. Sommige paarden 
weten niet wat ze met me aan moeten. Samuel lijkt te 
denken: wat moet zij daar? Waarom kijkt ze naar ons? 
Hij kan zich niet meer concentreren op het gras. Doet 
af en toe een stapje dichterbij, maar blijft op een erg 
veilige afstand. De bravoure van hem op stal herken ik 
nauwelijks terug. Ook Aquinta weet niet wat ze ervan 
moet denken en is compleet afgeleid. Ze lijken elkaar 
zelfs te waarschuwen voor dat gekke mens in de berm. 

In mezelf zit ik te grinniken. Hoewel er vrijwel niks 
gebeurt in de 30 a 45 minuten dat ik er zit, op vier 
rollende paarden en een paar kleine ruzietjes na, 
vermaak ik me uitstekend. Ik kom erachter dat het 
ontzettend rustgevend is om even uit de stad te ver-
trekken, in de berm te gaan zitten en naar paarden te 
kijken. Want om de een of andere reden zijn de zes 
weken voor mij voorbijgevlogen. Vandaar dat ik ook 
pas de dag voor hun terugkeer bij de paarden langs 
ga. Ik had beloofd dat ik de paarden op zou zoeken om 
een stukje te schrijven over hoe ze het hebben gehad. 
En belofte maakt schuld. 

Nou is het na nog geen uur observeren natuurlijk 
lastig te zeggen hoe de paarden die zes weken hebben 
beleefd, maar als een zittende persoon in de berm al 
dusdanig spannend voor ze is, durf ik wel de conclu-
sie te trekken dat de overige zes weken ook niet heel 
avontuurlijk zijn geweest. En wat moet dat heerlijk 
zijn, zo’n kabbelende zomer, helemaal niks hoeven. 

Met andere woorden: 
ik denk dat de paarden goed tot hun welverdiende rust 
zijn gekomen. En ik op mijn beurt heb ze op een ande-
re manier leren kennen.
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Wanneer ik opsta van mijn plekje in de berm, heb ik 
meteen de interesse van de paarden verloren. Maar 
net als ik op mijn motor wil stappen om terug naar 
huis te gaan, is er één paard die het aandurft dich-
terbij te komen: Olaf. Hij kijkt me nieuwsgierig aan, 
ik herken hem bijna niet, zo met zijn oren naar voren 
gestrekt. We kijken een tijdje naar elkaar en ik praat 
tegen hem. Maar een week later, terug op de manege 
voor mijn eerste les, begroet hij me als vanouds, met 
zijn oren naar achteren. Ik lach naar hem en trap er 
niet in deze keer. Achter dat chagrijnige vertoon schuilt 
een lief en nieuwsgierig paard. En zonder de zomer van 
de paarden op de wei, en mijn tripje daarnaartoe, was 
ik daar misschien nooit achter gekomen.

Foto: Jildau Hartzema met haar motor bij het weiland

‘Hij kijkt me nieuwsgierig aan, ik herken 
hem bijna niet, zo met zijn oren naar 

voren gestrekt.’
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Shireen is sinds maart 2019 vaste springinstructrice op 
Stichting Manege Geuzeneiland. Toen er zo’n vijf á zes 
jaar geleden een springaspirant werd gezocht, wilde 
ze zich direct opgeven. Helaas was zij toen nog niet 
klaar met haar aspirantschap om de reguliere lessen te 
geven. Twee jaar geleden kwam de functie weer vrij en 
Shireen ‘sprong’ hier direct bovenop! “Springen heb ik 
altijd al heel leuk gevonden om zelf te doen, dus toen 
de kans aangeboden werd heb ik deze met beide 
handen aangegrepen.”

Tijdens de lessen van Shireen gaat het vooral om de 
controle en het vertrouwen van de ruiter. Daar zit ze 
echt bovenop. Ze legt uit: “Je merkt toch dat de ruiter 
meer gespannen is tijdens een springles en de 
paarden zijn soms ook wel anders dan in een gewone 
dressuurles. Ik probeer de ruiter zoveel mogelijk 
op zijn of haar gemak te stellen want als de ruiter 
ontspannen is en vertrouwen heeft, lukt het ook om dit 
op het paard over te brengen en dan blijft de ruiter ook 
echt rijden.” Wanneer de ruiter te gespannen is of geen 
vertrouwen heeft dat het paard over de hindernis gaat, 
gaan ze vaak verkrampen en afwachten. Dat gaat ten 
kosten van het rijden. Daarnaast zal het paard sneller 
langs de hindernis gaan, versnellen of juist stil vallen. 
De ruiter krijgt minder vertrouwen en hierdoor wordt
het lastiger om dat vertrouwen weer op te bouwen.

Ook hamert Shireen op het volgende punt: “Op je 
kont gaan zitten direct na de hindernis is heel be-
langrijk zodat je weer dressuur kan rijden tussen de 
hindernissen, balans hebt en weer controle hebt.” De 
hindernissen staan tijdens deze lessen niet zo heel 
hoog. De technische aspecten maken het springen al 
moeilijk genoeg, zoals goed op de hindernis aanrijden 
en tussen de hindernissen sturen. De hindernissen 
staan tijdens de lessen meestal tussen de 40-70 cm. 
Bij de springwedstrijd ligt de hoogte rond de 65-70 
cm. “Onze paarden kunnen dit goed aan. Als je hoger  
gaat, belast je de paarden meer en komt er toch meer 
spanning bij de ruiter. Je kan wel een enkele sprong 
een keer wat hoger zetten voor de variatie en uitdag-
ing.”

Voor de beginnende deelnemer kiest Shireen vaak 
voor Merlijn, Nike, Olaf, Olivier of Zion. Ze zijn erg 
braaf tijdens het rijden en nemen de hindernis vaak 
probleemloos. Natuurlijk ligt het ook aan de ruiter en 
of	het	paard	goed	bij	de	betreffende	ruiter	past.	Daar	
probeert Shireen op te letten bij het indelen. Ze vindt 
zelf alle paarden leuk om mee te springen en lastig om 
er eentje uit te kiezen waar ze het meeste mee heeft. 
“Ik vind ze eigenlijk bijna allemaal super leuk! Ieder 
paard heeft weer zijn eigen leuke aspect of leerzaam-
heid. Als ik dan echt moet kiezen denk ik toch dat 
ik	het	fijnste	spring	met	Zion,	Olivier,	Joey,	Winnie,	
Sariena en Olaf. Met al deze paarden kun je goed aan-
geven	wanneer	je	wilt	springen,	zijn	fijn	te	rijden	en	ze	
hebben ieder een leuke uitdaging.”

Shireen stapt meestal niet zonder een doel op het 
paard. Tijdens haar springsessie wilt ze graag iets 
bereiken en als ze dat doel bereikt, geeft dat volgens 
haar een heerlijk gevoel. Om een voorbeeld te geven: 
“Zion springt gemakkelijk vanuit zichzelf maar kan al 

Springlessen
Door: Jessica de Roo

snel steeds harder gaan en dan is het lastig om hem bij 
je te houden. Als dit dan wel lukt en je heel beheerst 
een parcours kan rijden, is dat natuurlijk fantastisch!” 

Als we het hebben over favoriete sprongen, zegt ze 
direct dat ze het zelf nooit zo leuk vond om een in-uitje 
te doen. Echter is het tijdens de lessen een hindernis 
die ze heel leuk vindt om neer te zetten. Een in-uitje is 
een combinatie van twee of drie (of meer) hindernissen 
waar geen galopsprong tussen zit. Het paard landt na 
de sprong en zet meteen af voor de volgende sprong. 
De ruiter moet het paard in het midden houden, actief 
houden en in de verlichte zit blijven tussen de spron-
gen. Dit is erg goed voor het evenwicht van de ruiter. 
Het paard beweegt hierbij onder de ruiter. “Om zelf te 
springen heb ik niet perse een favoriete sprong. Juist 
de combinatie van sprongen maakt het leuk. Ik heb ge-
merkt dat als ik het paard goed actief rij, laat wachten 
voor de sprong en na de sprong meteen weer ga zitten 
en rijden, je alle wendingen kan maken die je wilt, op 
ieder paard. Dat maakt het vooral leuk.”

Het gaat Shireen vooral om de blije gezichten 
wanneer de deelnemers springen. Als een leerling iets 
voor elkaar krijgt wat diegene niet had verwacht, is dat 
erg bijzonder. Of andersom, wanneer een ruiter teveel 
verwachtingen heeft en het dan even niet lukt, dan is 
het fantastisch wanneer het na enkele aanwijzingen wél 
weer lukt. De voortgang van de deelnemers die ze door 
de jaren heen ziet maakt haar erg enthousiast over het 
lesgeven. Heb jij je sporenproef gehaald, maar nog niet 
gesprongen? Shireen vertelt graag waarom ze je graag 
welkom heet tijdens een van haar lessen: “Springen is 
een hele leuke afwisseling voor naast de dressuur-
lessen. Je leert toch wel een extra aspect van het 
paardrijden, het is goed voor je balans en leert snel te 
reageren op je paard. Het is actief, geeft adrenaline en 
het is gewoon het allerleukste om te doen!”
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Goed om te weten:
Er zijn privé springlessen in de winter en groepslessen 
in de lente en zomer. 

Je hebt een bodyprotector nodig om deel te nemen aan 
de springles (BETA 2009 keurmerk ‘Level 3’). Let er wel 
op dat hij goed past. Hij mag niet te laag of te hoog 
zitten bij je rug en hij moet goed aansluiten aan je 
lichaam. Weet je niet zeker of de pasvorm goed is, kan 
je altijd bij Shireen terecht voor vragen. 



In het laatste nummer voor de zomervakantie vroegen we 
jullie om jullie mooiste, leukste of grappigste foto te paard 
van jullie vakantie te sturen. We hebben een aantal hele 
leuke inzendingen gehad van super stoere buitenritten en 
grappige	selfies!	We	zijn	ontzettend	blij	dat	jullie	het	leuk	
hebben gehad de afgelopen weken.

De winnaar van de wedstrijd is Katja

Katja is 13 jaar oud en rijdt al van jongs af aan op de 
manege. Nu zelfs twee keer in de week, op zaterdag-
ochtend en dinsdagavond. Op zaterdag is ze meestal de 
hele dag op de manege en wat ze dan vooral doet: “Een 
beetje helpen en praten… vooral praten.” Want dat is zo 
leuk aan de manege zegt ze: “Iedereen kent elkaar wel 
en iedereen is met elkaar bevriend.” Maar het allerleukste 
vindt ze toch wel vegen; ‘Ik vind vegen heel leuk. Ik weet 
ook niet waarom en rijden ook natuurlijk.’ 

Katja is de winnaar van de vakantiefotowedstrijd. Dat 
betekent dat ze mocht kiezen op wie ze haar eerste les 
wilde rijden. Helaas moest haar lievelingspaard, Nike, 
nog bijkomen van de zesweekse vakantie op de wei, dus 
koos ze voor Olivier. Over de stoere actiefoto die ze inzond 
vertelt ze: “Ik was met Marieme, Yara, Rani en Tomke op 
ponykamp. We reden iedere dag een buitenrit en gin-
gen sowieso best wel hard. Op één dag gingen we naar 
de zandvlakte en dat vonden de paarden wel een beet-
je spannend, maar toen we eenmaal gingen, gingen de 
paarden wel lekker hard. Dat was leuk! Kei hard galop-
peren naar de overkant en weer terug.” Het kamp was zo 
geslaagd dat ze volgend jaar nog wel een keer zou willen. 
Katja heeft de manege niet hoeven missen tijdens de 
zomervakantie, want naast het ponykamp ging ze ook nog 

Fotowedstrijd: Vakantiepret!
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Speciale vermeldingen

Links boven: Foto Marja en Marc op vakantie in Italie
Rechts boven: Foto familie Kamp op vakantie in Italie
Links onder: Foto van Vera op de camping in Zeeland
RechtsOnder: Foto van Marieke en Tyo in Italie

Wat een super toffe vakanties hebben jullie gehad!

op surfkamp in Frankrijk en een roadtrip doen door Span-
je! Nu het nieuwe seizoen weer begonnen is, heeft ze één 
doel: “Ik wil wel graag meedoen met de sporenproef, maar 
ik weet nog niet of dat gaat lukken.”

Winnende foto van Katja: ponykamp bij het Fjordenpaard



“Toe maar Jildau, maak er maar rodeo van!” roept 
Leida naar mij, terwijl ik met een onwillige Arend 
midden in de bak sta. Ik heb Arend veel zien uithalen, 
correctie: ik heb Arend veelvuldig weinig zien uitha-
len, maar op rodeo heb ik heb hem nog nooit kunnen 
betrappen. Met de teugels in één hand geef ik hem nog 
eens een goeie tik met mijn zweep. Blijkt dat Arend 
toch een aardig staaltje rodeo in huis heeft. Ik blijf 
nog net in het zadel. Schijnbaar kan Arend ons prima 
verstaan, of in elk geval Leida. Waarom hij dan nooit 
naar mij luistert?

Twee keer heb ik op Arend gereden in het half jaar 
dat ik hier nu rijd, maar beide keren is gebleken dat 
koppig op koppig niet goed werkt. “Zet hem maar 
gewoon achter een ander paard” gaat er bij mij slecht 

Portret: One of a Kind
Door: Jildau
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Tekening: Jildau Hartzema

in. En mijn eigenwijze aanpak gaat er bij Arend dan 
weer slecht in. Heb ik hem eindelijk in zijn eentje op 
de hoefslag, loopt hij net zo lang achteruit tot hij een 
ander paard tegenkomt waar hij weer achter kan gaan 
lopen. 

“Volgens mij is Arend gewoon toe aan pensioen”, laat ik 
vallen na de tweede keer dat ik op hem rijd, ternauw-
ernood de rodeo overleefd. Een week later hoor ik dat 
hij met pensioen gaat. Ik voel me bijna schuldig. Maar 
hij gaat er vast van genieten, onze kampioen stil-
staan en achteruitlopen. Hopelijk kan hij af en toe nog 
een spelletje spelen. Want hoewel ik dat zelf nooit heb 
meegemaakt, heb ik begrepen dat hij dáár wel fanatiek 
van wordt. One of a kind, die Arend.



Onze adoptanten
Onderstaand een overzicht van onze adoptanten. 
Adoptanten ontvangen elk jaar een nieuw adoptie-
certificaat,	krijgen	de	Paardensprongen	toegezonden	
en worden vermeld in de Paardensprongen en op de 
website.

Ook	krijgt	iedere	adoptant	bij	het	certificaat	een	
kieskaart. Adoptanten mogen per geadopteerd paard 
één keer kiezen op wie hij/zij wil rijden in zijn 
eigen les. Dit hoeft niet het adoptiepaard te zijn. Voor 
adoptanten die niet bij onze manege rijden geldt dat zij 
de kieskaart aan iemand mogen geven die wel bij ons 
rijdt.

Bovendien maken alle adoptanten elk jaar kans op een 
gratis fotoshoot met hun lievelingspaard!

Een paard (symbolisch) adopteren kan al vanaf € 3,- 
per maand of € 32,50 per jaar! 

Wil je ook/nog een paard adopteren of een adoptie-
paard aan iemand cadeau geven? Stuur dan een mailt-
je naar adoptie@manege-geuzeneiland.nl, kijk op 
www.manege-geuzeneiland.nl of vraag een brochure 
aan je instructeur.

Foto: Edwin Butter Fotografie
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Olaf
Jessy de Boer
Berry Arends
Claudia Hilster
Mw. M.J. Hilster
Denise Klomp
Ellen van Slijpe
Mevr. G. John
Josine Aarden
Priscilla van Akkeren

Zion
Joyce Peters
Jacqueline Marquering
Daan de Kuijper
Froukje Zaeyen
Elisa Stapelvoort
Linde Kromhout
Alan Kamp
M. Vossen

Sparky
Rik van Solkema
Angela en Rosa v/d Kar
Eva Zotos
Irene Schipper
Saartje Rood
Charity Sirach
Shanaya Bogaerts
Jasmina Saghir
L. Chrzanowska
Iris Bremer

Olivier
Ulrike & Marileen Boer
Carin Schut
Christine Leeseman
Yvonne Swart
C. Thonus
L. Denekamp
Astrid Hobbelink
Mevr. G. John
Marieme Niang
L. Chrzanowska
Annemarie Rotteveel

Aquinta
Denise Klomp
Astrid Roos
Nora Kamp
Jessica de Roo
Rani Aydogan
Emily Deniz
Tamara Lescrauwaet
Froukje Zaeyen

Merlijn
Wies Bloemen
Lisa Blom
H.R. Car Improvement
Astrid Hobbelink
Milou Steen
Ellen van Slijpe
C. Spaander

Winnie
Sebnem Komac
Sawyer de Boer
Marianne Jonker
N.D. Veltkamp
Hr. C. Schut
Patricia Brenker
Bryan Kinneging

Joey
L. ten Hoove
R.C. Kwarten
H.R. Car Improvement
Tessa Westenburg
D.L. Loopeker
M. Latife

Samuel
Josine Aarden
Roxanne de Krijger
E.E.C. van der Meij
Marianne Jonker
H. Schalk
Sandra Brandhof

Sally
Jessica de Roo
Roxanne de Krijger
A. van der Veen
Miranda Kinneging

Nike
Shanaya Bogaerts
Linda Spanjaards
Britt Ferwerda
R.C. Kwarten

Sariena
Jessy de Boer
Claudia Hilster
Mw. B. Goudswaard
Lotus Hamersma

Wanneer het door jou geadopteerde paard verhuist, met pensioen gaat of overlijdt en je zou een ander paard 
willen adopteren, neem dan contact op met Christine Leeseman (adoptie@manege-geuzeneiland.nl).



Pinksterkamp. Altijd een van de hoogtepunten van 
het seizoen. Ook dit jaar was het weer een geweldig 
kamp met, tegen alle verwachtingen in, geen regen! 
Zoals ieder jaar hebben we een kampvuur gehad. Dit 
jaar hadden we een karaoke avond bij het kampvuur!! 
Iedereen deed enthousiast mee en “Het duurt te lang” 
van Davina Michelle kwam verschillende keren langs. 
Ook gingen we terug in de tijd met “I want it that way” 
van de Backstreet Boys, een klassieker natuurlijk. De 
verzoeknummers bleven maar komen en iedereen was 
dan ook teleurgesteld toen de tijd om naar bed te gaan 
aangebroken was. 

Toen de leidingen nog even heel braaf na zaten te 
praten toen de kinderen in bed lagen, zagen ze opeens 
iets geks gebeuren. Een wild kind, rennend over het 
veld!! Blijkbaar had een groepje kinderen een soort 
spel bedacht waarbij ze allemaal opdrachten moesten 
doen. Aangezien de leiding niet mee mocht doen, war-
en ze helaas genoodzaakt om de kinderen toch terug 
naar bed te sturen… Helaas pindakaas.

De volgende dag was iedereen bijgekomen van de 
intensieve nachttaferelen. Er werd levend stratego 
gespeeld als middagspel en iedereen deed fanatiek 
mee. Iets té fanatiek zelfs… En toen, PANNENKOEK-
EN BAKKEN!! Het moment waar iedereen, kinderen 
én leidingen, naar uitkijkt. Het was ook dit jaar weer 
een succes. De pannenkoeken vlogen in de lucht en 
het	lukte	Bryan	zelfs	om	de	driedubbele-superflip	
uit te voeren. Een beruchte en gewaagde stunt. Ook 
de nieuwe leiding, die dit jaar op Pinksterkamp hun 
eerste pannenkoeken bakten, hebben geleerd om 
pannenkoeken	in	de	lucht	te	flippen.	Deze	vaardigheid	
is natuurlijk een must. 

Toen de pannenkoeken een beetje 
gezakt waren, begonnen we aan 
het avondspel. Altijd spannend 
natuurlijk. ‘s Avonds in het donker 
over het eiland dwalen. Gelukkig 
hadden de organisatoren een leuk 
spel bedacht om de kinderen te en-
tertainen: het dierengeluidenspel. 
Over het eiland stonden leidingen 
verspreid, verkleed als dieren. De 
kinderen moesten samen met hun 
groepje alle dieren vinden. Om het 
wat makkelijker te maken, maak-
ten de dieren hun eigen geluid. De 
kat miauwde en het varken knor-
de, zodra ze kinderen aan hoorden 
komen. Zo waren de kinderen op 
jacht.

Na het avondspel was het tijd om 
naar bed te gaan. Iedereen was 
kapot, maar wat de kinderen even 

Pinksterkamp: het kamp van 2019
Door: Ouidad Batou

vergeten waren, is dat de nieuwe leidingen om 7:45 
uur al met potten en pannen voor hun tentdeur zouden 
staan voor de ochtendgymnastiek. Daar kwam iedereen 
de volgende ochtend op een pijnlijke manier achter. 
Maarja, Pinksterkamp is geen Pinksterkamp zonder 
ochtendgymnastiek. Iedereen heeft volop genoten van 
Rilana in haar superwoman-pakje. Ook de ochtend-
gymnastiek was weer geslaagd.

Na	het	ontbijt	begonnen	we,	last	but	definitely	not	
least, met de survival. Het was dit jaar een snelle maar 
leuke survival en iedereen werd uiteraard lekker vies. 
Na de survival de spullen inpakken en naar huis. Of 

toch niet??? Aan het eind van het kamp verrasten we 
de	ouders	met	een	flashmob	waar	iedereen	versteld	
van stond. 

Kort samengevat: een geweldig kamp, met geweldig 
weer en geweldige mensen. Pinksterkamp, we zien je 
volgend jaar!

De pannenkoeken vlogen in de lucht en het lukte Bryan zelfs om 
de	driedubbele-superflip uit te voeren.
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Algemene voorwaarden
•	 Stichting Manege Geuzeneiland stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of verwondingen die  

plaatsvinden op of rondom het manegeterrein, dan wel voor, tijdens of na de paardrijlessen. 

•	 De deelnemer rijdt op eigen risico. Wanneer er schade wordt aangebracht aan personen, dieren of  
eigendommen kunnen de manege, haar medewerkers en haar instructeurs daarvoor niet aansprakelijk 
worden gesteld. Evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen. 

•	 De manege wordt gevrijwaard van aanspraken door derden. 

•	 Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Voor de gevolgen is de 
manege niet aansprakelijk. 

•	 Iedereen (ook niet-deelnemers) verblijft op de manege op eigen risico. 

•	 Omdat de manege alleen paarden heeft, en geen pony’s, mag je bij ons paardrijden vanaf 8 jaar. 

•	 Rijden met goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht. Tijdens spring- en crosslessen is tevens het dragen 
van een goedgekeurde bodyprotector (BETA 2009, level 3) verplicht. 

•	 Ten behoeve van het paardenwelzijn geldt voor ruiters een maximumgewicht van 90 kg. Deelnemers die 
zwaarder	zijn	geworden	dan	90	kg	kan	de	toegang	tot	de	lessen	tijdelijk,	of	definitief	worden	ontzegd. 

•	 Deelnemers kunnen alleen rijden in het lesuur waarin zij zijn ingedeeld. Dit kan alleen veranderd worden in 
overleg met de administratie. 

•	 Een deelnemer die niet aan de contributieverplichtingen voldoet, zal daarop worden aangesproken door de 
deelnemersadministratie. Als de contributieachterstand op enig moment groter dan 3 maanden is, kan de 
toegang tot de lessen worden ontzegd, tot aan het moment waarop de contributieachterstand is voldaan. 
Gedurende de periode van ontzegging blijft de deelnemer contributie verschuldigd. Als gedurende de periode 
van ontzegging onvoldoende uitzicht bestaat op het inlopen van de contributieachterstand, kan het bestuur 
de	deelnemer	de	toegang	tot	de	lessen	definitief	ontzeggen. 

•	 De manege sluit in de zomermaanden zes weken, gelijk aan de vakantie van de basisscholen. Ondanks het 
feit dat er geen lessen zijn, betalen deelnemers deze maanden wel lesgeld. 

•	 Opzeggen van het deelnemerschap gaat per de eerste van de maand. De opzegtermijn is minimaal vier  
weken, afhankelijk van wanneer is opgezegd. De automatische incasso wordt door de manege gestopt. 
 
 

 Gedragsregels
•	 Een deelnemer die niet op de les kan komen, dient het de instructie tijdig te laten weten. 

•	 Het is verboden om met open schoenen of slippers de stallen te betreden. 

•	 De paarden mogen niet (extra) gevoerd worden, tenzij een instructeur daar uitdrukkelijk opdracht voor heeft 
gegeven. 

•	 Tussen de lessen worden de paarden met rust gelaten. 

•	 Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen op stal met een volwassen begeleider.  

•	 Het is niet toegestaan om, zonder overleg, van elkaars spullen gebruik te maken.  

•	 Materialen en gereedschappen uit het tractorhuis, het privéhok en de zolder mogen alleen gebruikt worden 
door personen die daarvoor zijn aangewezen door het bestuur/de instructie. 

•	 Schade aan andermans spullen/de manege dient de veroorzaker te vergoeden. 

•	 In en om de stallen en de hooimijt mag niet gerookt worden. Daar geldt een strikt rookverbod. 

•	 Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en worden geacht zich niet met een les te bemoeien. 

•	 Aanwijzingen van stalhulpen en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden (dit geldt op stal, in 
de bak, tijdens de lessen en op het gehele eiland). 

•	 Het zonder voorafgaande toestemming maken en publiceren van opnames wordt niet op prijs gesteld. 

•	 Bezoekers dienen geen overlast voor omwonenden te veroorzaken. 

•	 Auto’s dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen geparkeerd te worden, niet op de stoep. 

•	 In geval van noodsituaties dienen alle orders van de instructeurs/stalhulpen strikt te worden opgevolgd.  

•	 Deelnemers zijn natuurlijke personen die verdeeld worden in: senioren (18 jaar en ouder) en junioren 
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(8 t/m 17 jaar).
•	 De manege gaat er vanuit dat alle deelnemers en bezoekers zich aan deze regels houden. Neem bij  

problemen contact op met het bestuur. 

•	 Wanneer één of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn, en in gevallen waarin dit  
reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur. 

•	 De manege is bevoegd wijzigingen in haar gedragsregels en algemene voorwaarden aan te brengen. Deze 
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde  tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van 
inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra zij zijn medegedeeld. De manege zal 
haar deelnemers tijdig attenderen op de gewijzigde voorwaarde(n)/regel(s). 

•	 De manege is niet aansprakelijk te stellen in alle voorkomende situaties die in de breedste zin van het woord 
kunnen worden opgenomen of onder de gedragsregels/algemene voorwaarden zouden kunnen vallen/kunnen 
worden toegewezen. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de deelnemer aantoont dat de schade 
is veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van het bestuur, manegemedewerkers of instructeurs. In 
ieder geval is een eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de manege wordt uitgekeerd.
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Sparky Nike Winnie

ZionAquintaSamuel

OlivierSallySariena

MerlijnOlafJoey

Rusland
Верховая езда

Marokko
ليخلا بوكر

Duitsland
Ein Pferd reiten

Turkije
At biniciliği

Italië
Equitazione

Noorwegen
Å ri på hest

Japan
馬に乗る

Frankrijk
Faire de cheval

Spanje
Montar a caballo

Roemenië
Călărind un cal

Griekenland
Κάνοντας ιππασία

Engeland
Horse riding

De paarden hebben tijdens hun vakantie een 
woordje geleerd in het land dat zij bezochten: 

paardrijden


