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Deze keer in de Paardensprongen: 

3 Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens 

5 40-jarig jubileum Pinksterkamp 

6 Vrijwilligers maken het verschil 

7 Agenda seizoen 2018-2019 

9 Ontknoping B/L-wedstrijd / Springwedstrijd / Nieuw thuis voor Annalon 

10 Kampvuur à la Pinksterkamp voor tieners 

11 Einde-seizoen-klusdagen / Specsavers spaart voor de manege 

12 Onze adoptanten 

13 TopRuiters gingen figuren rijden en paarden tekenen 

14 Workshop roofvogelfotografie op Geuzeneiland / Klik en sponsor gratis de manege 

16  Algemene voorwaarden en gedragsregels 

 

Bestuurssamenstelling 

Mylène Destellirer, voorzitter     Instructeur 

Marin Slaman, secretaris     Instructeur 

Wim Lammerts, penningmeester    Deelnemer 

Wendy Loopeker      Instructeur 

Marja Kamp       Deelnemer 

Wilma van Driel      Vaste kracht 

 

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? Deponeer ze dan in de ideeënbus in 

de kantine of stuur een mailtje naar mylene.destellirer@manege-geuzeneiland.nl  

De vorige uitgave van de Paardensprongen gemist? Kijk op www.manege-geuzeneiland.nl! 

 

Heeft de manege jouw e-mailadres al? 

De Paardensprongen wordt zoveel mogelijk via mail verspreid. Is jouw e-mailadres nog niet bekend bij de 

manege? Geef dit dan door aan je instructeur of via info@manege-geuzeneiland.nl.  

 

Colofon 

De Paardensprongen is een uitgave van Stichting Manege Geuzeneiland, verschijnt vier maal per jaar 

en wordt verspreid onder de deelnemers, adoptanten, sponsors, adverteerders en Vrienden van Manege 

Geuzeneiland. 

 

 

Redactie: Leida Bontekoe, Mylène Destellirer en Jessica de Roo. 

Met medewerking van onder anderen: Edwin Butter, Myrne van der 

Eijden, Marja Kamp, Christine Leeseman en Milou Steen. 

 

 

mailto:mylene.destellirer@manege-geuzeneiland.nl
http://www.manege-geuzeneiland.nl/
mailto:info@manege-geuzeneiland.nl
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Lesrooster 

Maandag    Dinsdag 

10.00 uur volwassenen  10.00 uur volwassenen  

19.00 uur tieners   16.00 uur kinderen 

21.00 uur volwassenen  19.00 uur tieners 

     21.00 uur volwassenen 

Woensdag    Donderdag 

15.00 uur kinderen  16.00 uur kinderen 

16.30 uur kinderen  19.00 uur tieners 

17.45 uur tieners t/m 14 jaar 21.00 uur volwassenen 

Vrijdag    Zaterdag 

09.45 uur volwassenen  08.30 uur kinderen 

16.30 uur kinderen  10.30 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! 

Lesgeld per maand:        Inschrijfgeld: 

kinderen tot 18 jaar: € 26,00  volwassenen: € 32,50   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: € 110,00 

*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 

(dinsdag 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 

http://www.manege-geuzeneiland.nl/
mailto:info@manege-geuzeneiland.nl
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Manege-Geuzeneiland/143026532417477
http://twitter.com/mgeuzeneiland
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40-jarig jubileum Pinksterkamp 

Zoals elk jaar was Pinksterkamp weer een groot succes, maar dit jaar 

had het kamp iets extra’s: we vierden namelijk het 40-jarige bestaan van 

Pinksterkamp! Om dit groots te vieren, was er op zaterdagavond een 

bonte avond in het seventies-thema, want het eerste Pinksterkamp vond 

plaats in de jaren 70. Kinderen konden zich van tevoren inschrijven om 

een act te doen op de bonte 

avond. Dit was een groot 

succes, er werden dansjes, 

toneelstukjes en raps 

opgevoerd. Het publiek was 

enorm enthousiast! Hierna is 

er gedanst tot in de late 

uurtjes. Ook was er een 

photobooth waar de 

herinneringen aan deze 

geslaagde avond zijn 

vastgelegd!  

Prijsvraag 

Naast dit mooie feest, was er nog een gedenkwaardig moment op het kamp dit jaar. Er was namelijk een 

prijsvraag uitgeschreven om een naam te bedenken voor het nieuwe ‘huisje’ van de leiding. Na vele 

inzendingen heeft de leiding gezamenlijk besloten welke naam ‘het tractorhuis’ tijdens Pinksterkamp 

voortaan krijgt: 

 

 

 

Goede tweede - en ook wel gebruikt - 

is   ‘de leidingopslag’! Nogmaals 

bedankt voor alle inzendingen! Al met 

al was het een ontzettend geslaagd 

jubileumjaar, dat we ons nog lang 

zullen herinneren. Voor meer foto’s, 

check de website! http://www.manege-

geuzeneiland.nl/html/foto_s.html  

 

 

 

Dank aan de sponsors 

Graag willen we ook via deze weg onze sponsors bedanken. 

Zo heeft de Vomar een groot deel van de boodschappen voor 

het kamp gesponsord. En speciaal voor Pinksterkamp heeft 

Drukkerij Overtoom heel veel gratis naamkaartjes gemaakt, 

genoeg voor de komende 10 jaar! Mede dankzij deze gulle 

giften kan Stichting Manege Geuzeneiland haar missie om 

paardrijden mogelijk te maken voor iedereen ook op 

Pinksterkamp laten 

doorklinken!  

 

 

http://www.manege-geuzeneiland.nl/html/foto_s.html
http://www.manege-geuzeneiland.nl/html/foto_s.html
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Vrijwilligers maken het verschil 

Heel veel dank aan iedereen die de manege het afgelopen seizoen op 

welke manier dan ook heeft geholpen! Manege Geuzeneiland wordt - 

al meer dan 50 jaar! -  voornamelijk gerund door een grote groep 

vrijwilligers. Zo is het mogelijk de contributie voor deelnemers laag te 

houden en is een dure sport als paardrijden ook betaalbaar voor 

mensen met een kleine portemonnee. Wil je ook een steentje 

bijdragen? Elke helpende hand is welkom! 

Hulp op stal 

Vind je het leuk om met kinderen om te gaan, wil je kinderen wat 

leren en ben je graag met de paarden bezig? Meld je dan aan als 

opzadelhulp bij een kinderles. Er wordt met een rooster gewerkt, dus 

of je nu af en toe kan, een keer in de maand of elke week, geef je op! We zoeken met name mensen voor 

de woensdagmiddag en vrijdagmiddag (minimumleeftijd 14 jaar).  

Kantinehulp 

Ook zoeken we mensen die tijdens de (kinder)les de kantine willen bemannen, zodat bezoekers en 

deelnemers van een heerlijk kopje koffie of thee kunnen genieten en voor de lekkere trek een tosti kunnen 

kopen. Voor de volwassenen: als deelnemer kun je dit ook combineren met je eigen les. Voor de 

kinderlessen zijn we op zoek naar ouders en grootouders die de kantine willen draaien. Je hoeft zelf geen 

deelnemer te zijn om de kantine te mogen doen. We kunnen een rooster maken, dus geef je op, ook als je 

af en toe een keer kunt. Daarnaast zijn we op zoek naar mensen die in de kantine willen helpen tijdens 

activiteiten. Altijd al iets in de horeca willen doen? Dan is dit je kans! Geef je snel op, indelen gaat uiteraard 

in overleg! 

Wil je een van deze mooie vrijwilligersklussen doen, meld je dan aan bij Marja Kamp (bestuurslid 

vrijwilligerszaken) op marja.kamp@kpnmail.nl 

 

mailto:marja.kamp@kpnmail.nl
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Agenda seizoen 2018-2019 

 

Onderstaand de voorlopige agenda voor het nieuwe seizoen: 

Wo 29 augustus Paarden uit de wei 

Vr 31 augustus  Paarden wassen 

Zo 2 september Eerste les van het nieuwe seizoen 

Za 22 september Bingo 

Zo 30 september Kinderwedstrijd 

Zo 7 oktober  Springlessen 

Zo 14 oktober  Fotoshoots 

Zo 21 oktober  TopRuiters 

Zo 4 november  Springlessen 

Zo 18 november Seniorendag 

Zo 2 december  Springlessen 

Di 25 december Eerste kerstdag (geen lessen) 

Wo 26 december Tweede kerstdag / TopRuiters (geen reguliere lessen) 

Ma 31 december Oudjaarsavond (geen avondlessen) 

Di 1 januari  Nieuwjaarsdag (geen lessen) 

Zo 6 januari  Springlessen 

Zo 20 januari  Sporenproef 

Zo 3 februari  Springlessen 

Zo 17 februari  TopRuiters 

Zo 3 maart  Springlessen 

Za 16 maart  NL Doet 

Zo 31 maart  B/L-wedstrijd 

Zo 7 april  Springlessen 

Zo 14 april  Sponsorloop 

Zo 21 april  Eerste paasdag (geen reguliere lessen) 

Ma 22 april  Tweede paasdag / TopRuiters (geen reguliere lessen) 

Zo 5 mei  Springlessen 

Zo 26 mei  B/L-wedstrijd 

Wo 29 mei  Wisselgeus 

Zo 2 juni  Springlessen 

Za 8 t/m Ma 10 juni Pinksterkamp 

Zo 9 juni  Eerste pinksterdag (geen reguliere lessen) 

Ma 10 juni  Tweede pinksterdag (geen reguliere lessen) 

Zo 23 juni  Springwedstrijd 

Zo 30 juni  TopRuiters 

Wo 10 juli  Laatste les van het seizoen / Paarden naar de wei 

Do 11 t/m Za 13 juli Klussen 

 

(data onder voorbehoud) 

 

 

 

 

 

Wat is dit? 

Kijk voor het antwoord op pagina 9.   
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Jessica en Nora clubkampioenen 2017-2018 

Zondag 8 juli is het tweede deel van de 

B/L-wedstrijd gereden. Het was wederom 

een stralende dag met veel publiek. Wie 

beide dagen meedeed, maakte kans op te 

titel seizoenswinnaar. Nora (B) en Jessica 

(L) mochten zich na twee wedstrijden de 

clubkampioenen van 2017-2018 noemen! 

Top 3 B-wedstrijd: 

1) Nora op Zion 

2) Oumaina op Sparky 

3) Yara op Sariena  

Top 3 L-wedstrijd: 

1) Jessica op Sparky 

2) Patricia op Olaf 

3) Froukje op Nike 

 

 

Allemaal toppers bij springwedstrijd 

Zondag 3 juni werd de jaarlijkse 

springwedstrijd georganiseerd. Alle 

ingrediënten voor een topdag waren 

aanwezig: de paarden waren erg braaf, er 

werd zeer sterk gereden, het was prachtig 

weer, er was enthousiast publiek en tot slot 

was er een super spannende barrage! 

Annalon bewees maar weer eens wat een 

fijn springpaard ze is. Ze eindigde zowel op 

de eerste als de derde plaats.  

Top 3 springstrijd: 

1) Denise op Annalon 

2) Suzanne op Zion 

3) Nora op Annalon 

 

 

Nieuw thuis voor Annalon 

Voor gevorderde ruiters was Annalon een fijn paard om te rijden, 

maar als manegepaard bleek ze minder geschikt. Vooral voor 

kinderen en beginners was het vaak lastig om haar tijdens een 

groepsles in beweging te krijgen. Dat is voor zowel de ruiter als 

voor het paard niet goed. Daarom is voor deze eigenzinnige merrie 

een nieuwe fijne plek gevonden. 4 juli is ze opgehaald door haar 

nieuwe eigenaar. Hij gaat veel met haar buitenrijden, lessen 

nemen, dressuurproeven rijden en af en toe een sprongetje maken. 

Al vanaf de eerste ontmoeting was er een goede klik!  

 

Antwoord pagina 7: een dazenvanger.  
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Back to Pinksterkamp voor tieners 
Op zaterdagavond 7 juli is er speciaal voor de tieners een kampvuur georganiseerd. Het was een groot 

succes! Om echt even opnieuw het Pinksterkamp te beleven werd eerst een miniversie van het Spel der 

Spelen gespeeld. Van een hindernisbaan rondkomen met een ei op een lepel in je mond tot het beruchte 

zaklopen, het kwam allemaal weer voorbij. Toen het donker werd was het tijd voor het kampvuur met 

drinken en wat lekkers. Onder begeleiding van Nicky’s gitaarspel, werd er enthousiast meegezongen met 

alle leuke liedjes. Nicky, nogmaals veel dank voor je bijdrage aan deze topavond! Het was super gezellig en 

er werd al gepraat over een volgende keer… 
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Einde-seizoen-klusdagen 

 
Traditiegetrouw is er de laatste dagen voor de 

zomervakantie flink geklust op de manege. 

Ondanks het prachtige en vooral ook snikhete 

weer, hebben enthousiaste vrijwilligers zowel ’s 

ochtends, ’s middags als ’s avonds weer heel 

veel werk verricht. 

 

Er is onder meer gewerkt aan de stromijt, de 

omheining van de buitenbak en de nieuwe 

zadelkamer. Daarnaast is er heel veel 

geschuurd, geschilderd, schoongemaakt, 

opgeruimd en onkruid gewied, zodat de 

manege weer helemaal fris aan het nieuwe 

seizoen kan beginnen. Veel dank aan iedereen 

die heeft geholpen! De data voor de volgende 

einde-seizoen-klusdagen zijn al bekend - 11 t/m 

13 juli 2019 - dus zet ze alvast in je agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specsavers spaart voor de manege 

Ben je toe aan een nieuwe bril en wil je de manege helpen? 

Heel 2018 spaart Specsavers filiaal Slotermeer (in 

winkelcentrum Plein 40-45) voor onze manege. Voor elke 

verkochte bril of hoortoestel wordt een vast bedrag 

gedoneerd. 

Met deze financiële steun wil Specsavers graag een bijdrage 

leveren aan het goede werk van lokale stichtingen en 

initiatieven. En dit jaar hebben ze gekozen voor onze manege 

(mede dankzij al jullie stemmen!). Bij aankoop van een bril of 

hoortoestel krijg je een speciale actiemunt. Deze munt mag 

je doneren in de spaarbox die op de toonbank staat. Elke munt vertegenwoordigt een deel van de waarde 

van de aankoop. Dus ben je op zoek naar een mooie, betaalbare bril of een hoortoestel, dan weet je waar je 

moet zijn! De spaarronde loopt tot en met 31 december 2018. Begin 2019 wordt de opbrengst voor Stichting 

Manege Geuzeneiland bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op: 

https://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/  

 

De nieuwe zadelkamer is bijna klaar 

Alle hoofdstellen en zadels zijn schoongemaakt en goed gevet 

https://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/
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Onze adoptanten 

Onderstaand een overzicht van onze adoptanten. 

Adoptanten ontvangen elk jaar een nieuw 
adoptiecertificaat, 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! 
 
Vanaf € 32,50 per jaar 

Een paard (symbolisch) adopteren kan al vanaf 

€ 3,- per maand of € 32,50 per jaar! Wil je ook/nog een 
paard adopteren of een adoptiepaard aan iemand cadeau 
geven, stuur dan een mailtje naar adoptie@manege-
geuzeneiland.nl, kijk op www.manege-geuzeneiland.nl of 
vraag een brochure aan je instructeur. 
 

 
 

 

 

 

Annalon 
Chris Schut 

Herman Schalk 
Fenneke/Daan de 
Kuijper 
Froukje Zaeyen 
H.R. Car Improvement 

Shirin Gheith 
Tamara Lescrauwaet 
Mohammed Achkari 
Lia Denekamp 
Jessy de Boer 
 

Aquinta 
Denise Klomp 
Astrid Roos 
Nora Kamp 
Jessica de Roo 
Rani Aydogan 

Emily Deniz 

 
Arend 
Nathalie van Iperen 
Bryan Kinneging 
Dhr. L. Denekamp 
 
 

Joey 
L. ten Hoove 

R.C. Kwarten 
M. Thiel 
 
Mathys 
Valentijn Destellirer 

Alan Kamp 
Lotus Hamersma 
Patricia Brenker 
Mw. G. John 
Jessica de Roo 
 

Merlijn 
Wies Bloemen 
Lisa Blom 
H.R. Car Improvement 
Astrid Hobbelink 
Milou Steen 

Geralda Rietbroek 

 
Nike 
Shanaya Bogaerts 
Sylvia Jansen 
Linda Spanjaards 
Britt Ferwerda 
 

Olaf 
Jessy de Boer 

Berry Arends 
Claudia Hilster 
Mw. M.J. Hilster 
Denise Klomp 
Ellen van Slijpe 

Mevr. G. John 
 
Olivier 
Ulrike & Marileen Boer 
Carin Schut 
Christine Leeseman 

Yvonne Swart 
C. Thonus 
 
Sariena 
Jessy de Boer 
Claudia Hilster 

Irene Schipper 

Mw. B. Goudswaard 
Mw. Rukohoza 
Tyra Hogenberg 
 

Sparky 
Rik van Solkema 

Angela en Rosa v/d Kar 
Eva Zotos 
Irene Schipper 
Saartje Rood 
Charity Sirach 

Shanaya Bogaerts 
Joya Liza Wils 
 
Tabor 
Yvonne Swart 
Tamara Lescrauwaet 

Mevr. A. van Rees 
Sebnem Komac 
Bryan Kinneging 
A.C. Brandhoff 
 
Zion 

Claudia Hilster 

Joyce Peters 
Jacqueline Marquering 
Daan de Kuijper 
Froukje Zaeyen 
Elisa Stapelvoort 
Govert Hooijman 
Linde Kromhout 

 

 

 

 

Bryan en Tabor (foto: Edwin Butter) 

mailto:adoptie@manege-geuzeneiland.nl
mailto:adoptie@manege-geuzeneiland.nl
http://www.manege-geuzeneiland.nl/
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TopRuiters 
 

Zondag 10 juni 

hebben de TopRuiters 

geleerd hoe ze netjes 

figuren kunnen rijden. 

Na een stukje theorie 

werd er uiteraard 

geoefend in de 

praktijk. Zo hebben ze bijvoorbeeld heel hard 

gewerkt aan de grote volte en grote acht. 

 

Zaterdagavond 14 juli was de laatste 

bijeenkomst van het seizoen. Wie wilde, kon 

aanschuiven voor heerlijke pannenkoeken. 

Daarna gingen de TopRuiters onder leiding van 

Jessica de Roo creatief aan de slag. ‘Hoewel 

tekenen begon voordat ik begon met rijden op 

de manege, waren het uiteindelijk de paarden 

van Manege Geuzeneiland die mij echt 

inspireerden en waar de meeste tekeningen op 

gebaseerd zijn. Dat ik nu mijn passie voor 

tekenen mag doorgeven aan kinderen die ook van dezelfde paarden houden als ik, is toch wel heel erg leuk! 

Ik heb er zin in en de kinderen hopelijk ook!’ Aldus Jessica voorafgaand aan de avond. Kijk voor meer 

informatie op: www.facebook.com/creativebrainportrets   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/creativebrainportrets
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Onder leiding van fotograaf Edwin Butter word je deze dag meegenomen in het leven van valkenier Rob 

Poliste. De workshop start met een kennismaking en uitleg over roofvogelfotografie (tips & tricks) tijdens en 

zal vervolgen met het in de praktijk brengen van het fotograferen van de prachtige vogels. De workshop 

wordt gegeven in de wei bij Manege Geuzeneiland: een fantastisch decor voor het fotograferen van 

roofvogels! Inschrijven kan via https://www.fotobooms.nl/detail/0/946/0/0/53642/Booms-Workshop-

roofvogel-fotografie-onder-leiding-van-Edwin-Butter.html#productdetails (een goede fotocamera is 

essentieel om te kunnen deelnemen aan deze workshop). 

 

Klik en sponsor gratis de manege! 

Wist je dat je met (bijna) al je online aankopen de manege kunt steunen? Klik op 

onderstaande link, zoek de gewenste webwinkel en doe je aankoop. Het kost je niets 

extra en de manege krijgt er geld voor! 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5049&v=website&cn=nl&ln=nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hun vrije tijd kunnen onze paarden heerlijk relaxen in de wei. 

 

      

https://www.fotobooms.nl/detail/0/946/0/0/53642/Booms-Workshop-roofvogel-fotografie-onder-leiding-van-Edwin-Butter.html#productdetails
https://www.fotobooms.nl/detail/0/946/0/0/53642/Booms-Workshop-roofvogel-fotografie-onder-leiding-van-Edwin-Butter.html#productdetails
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5049&v=website&cn=nl&ln=nl
file:///C:/Users/mdest/Documents/Paardrijden/Geuzeneiland/Paardensprongen/Herfst 2015/a href="http:/www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5049" target="_blank"><img src="http:/www.sponsorkliks.com/gfx/sk_lr_logos/donker_100_100.gif" alt=“SponsorKliks, gratis sponsoren!” title=“SponsorKliks, sponsor Manege Geuzeneiland gratis!” Border="0"></a
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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 (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. 


