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Naar buiten

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 en Jessica de Roo.
Met medewerking van onder anderen: Christine Leeseman, Milou Steen, 
Roderick Mirande, Marja Kamp en Bryan Kinneging. 

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,

Al laat het wisselvallige Nederland het niet toe op de 
momenten dat ik het verwacht, toch is het echt 
voorjaar. We willen naar buiten. Of misschien beter 
gezegd: ik wil naar buiten! De natuur doet in alle 
opzichten zijn best om mij naar buiten te lokken; het 
jonge frisse groen aan de bomen, fluitende vogels, 
geurende bloemen en zo af en toe een warme 
zonnestraal. Als het maar even kan zit ik met mijn 
zonnebril op in het park in de zon. Ook de paarden 

zijn buiten op het weiland te vinden, zodra het weer 
het toelaat. Altijd wanneer ze daar staan, besef ik 
me weer wat voor een geluksvogels wij zijn. Midden 
in Amsterdam hebben wij dit prachtige stukje grond 
tot onze beschikking, waar wij en de paarden volop 
kunnen genieten van buiten zijn. Juist omdat dit zo 
uniek is, moeten we er meer gebruik van maken. 

In dit nummer zal onder andere worden besproken 
waarom het zo belangrijk is dat onze paarden hun 
benen kunnen strekken, zonder ruiter op hun rug, 
gewoon genieten van het buiten zijn; rennen, 
snuffelen, bokkensprongen maken, sappig gras eten 
en zacht zand om in te rollen. Ik denk dat zij daar 
net zo gelukkig en blij van worden, als ik dat word 
wanneer ik over de brug het eiland op loop en er 
kleurige bloemen in bakken aan het hek hangen. 
En ook dit wordt met een reden gedaan, kwam ik 
bij het maken van dit nummer achter! Samen werken 
we hard om de manege een fijne plek te laten zijn om 
buiten te zijn. Even geen telefoon, geen drukte, geen 
haast, gewoon heel even genieten van buiten zijn. Hoe 
we dat doen en waarom we dat doen zal dit nummer 
uitwijzen! 

Leida Bontekoe

In Memoriam 
Op 22 maart 2019 is Joop Douma overleden. Joop was, 

samen met zijn vrouw, actief betrokken als instructeur en 
bestuurslid van Manege Geuzeneiland. De manege wenst 
familie en vrienden sterkte toe in de komende periode.

2



Deze keer in de Paardensprongen:

6.   Wist je datjes

 7.  Manege Geuzeneiland: 
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 12. Out of the Box

 13. Portret: Samuel 

En verder..

02.  Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
02.  In memoriam
04.   Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
05.  Agenda seizoen 2018-2019 / Oproepje: vakantie PRET
10.   Wedstrijduitslagen
14.   Adoptanten 
16.  Algemene voorwaarden en gedragsregels
18.   Stripverhaal
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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 
(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
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Agenda seizoen 2018-2019 

Onderstaand de voorlopige agenda voor dit 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
Za 6 juli   Tiener slaapfeest  
Wo 10 juli   Laatste les van het seizoen / Paarden naar de wei 
Do 11 t/m Za 13 juli  Klussen                                                                      

(alle data onder voorbehoud)

Oproepje: Vakantie PRET  
Over een paar weken gaan de paarden zes weken op vakantie. Zes weken lang buiten staan, grazen 
en niks doen. De manege is dan wel zes weken gesloten maar onze deelnemers zitten niet stil! 
Laat ons weten wat jij deze zomer gaat doen op paardengebied. Wees creatief! Stuur de redactie jou 
meest gekke, plezierige, grappigste, origineelste foto op en wie weet staat jouw vakantiekiekje de 
volgende editie in de PaardenSprongen. 

Degene met de leukste foto wint een interview in de PaardenSprongen én mag de eerste les van het 
seizoen kiezen op wie te rijden, want na zes weken wil jij toch het allerliefst op je lievelingspaard het 
seizoen starten!? 

Mail je foto naar: paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl. 
De redactie kijkt uit naar jullie zomervakantie verhalen!
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Wist je dat……
• Marin in maart 12,5 jaar lid is van de instructiegroep? 
• De manege heel blij is met haar als persoon in de groep en voor alles wat zij doet? 
• Zij enorm verrast was toen zij in het zonnetje werd gezet hierom?

• Er op de NL-doe dag veel klussen zijn gedaan? Zie p. 8
• Shireen officieel benoemd is tot springinstructeur? 
• Nicole en Patrick meteen bij haar in de leer gaan om cavaletti lessen te kunnen geven? 
• De inschrijvingen voor Pinksterkamp zijn gestart?
• De stalcrew goed herkenbaar voor de dag komen met T-shirts en bodywarmers?

• De sponsorloop een groot succes was? Zie p. 11
• Iedereen zo hard gerent heeft dat er veel meer is opgehaald dan verwacht?
• De paardenhoeven ook voor de les worden uitgekrabd?
• Door voor en na de les te krabben de hoeven gezonder blijven? 
• Op woensdagavond 15 mei de stallen van de paarden zijn geboend? 
• De paardenvoetballessen weer een groot succes waren?
• Er een slaapfeest voor tieners wordt georganiseerd op de manege?  

Meer informatie hierover volgt binnenkort! 
• Er aan het einde van het seizoen weer geklust gaat worden? Kom jij helpen?



Geuzeneiland, een prachtige plek midden in de stad. 
Voor ons om lekker buiten paard te rijden, voor de 
paarden een wei om te grazen en voor de survival/spon-
sorloop genoeg plek om een mooi parcours te bouwen. 

Maar Geuzeneiland is meer, het biedt plek aan nuttige 
dieren en insecten: Vogels, vlinders, bijen, egeltjes en 
salamanders vinden beschutting en voedsel op ons 
eiland. 

Op ons terrein staan veel bomen en struiken met een 
dichte takkenstructuur, dat zijn aantrekkelijke schuil-
plaatsen voor de vogels en de egeltjes. De eetbare 
vruchten in de bomen en de insecten in ruwe boom-
schors zijn voedsel voor de vogels.

Bloemen zijn een voedselbron voor veel diersoorten. 
De vlinders en bijen zijn blij met bloeiende, nectarrijke 
bloemen en kruiden. Nectar trekt ook insecten aan, 
die zelf weer als voedsel dienen voor de vogels en 
vleermuizen. De bloemzaden worden gegeten door 
vogels en knaagdieren. Zelfs in de 
winter halen ze nog voedsel uit 
de zaaddozen van de uitgebloeide 
planten; een goede reden om deze 
te laten staan.

Door te variëren in plantensoorten 
kan het eiland nog aantrekkelijker 
gemaakt worden voor deze dier-
en. Bloemen, kruiden en struiken 
die verschillen in hoogte en afwis-
selend bloeien (zodat er zo lang 

Manege Geuzeneiland: Bloemeneiland
Door: Marja Kamp

mogelijk bloeiende bloemen zijn) zorgen voor een nog 
betere leefomgeving.

Bij de keuze voor bloemen en planten is het belangrijk 
dat ze niet schadelijk zijn voor de paarden (zie: 
https://www.bokt.nl/wiki/Lijst_van_giftige_ planten)

Ook dit jaar willen we van manege Geuzeneiland een 
bloemeneiland maken. Hiervoor worden enthousiaste 
tuinierders gezocht. Bijvoorbeeld mensen die (thuis) 
planten, bloemen en kruiden opkweken en mensen 
die op de manege willen helpen met stukjes grond 
zaai klaar maken. Wil je helpen? Meld je aan bij Marja 
Kamp (marja.kamp@kpnmail.nl).
      

Ook figuurlijk gezien probeert de manege steeds 
‘groener’ te worden. Iedereen is intussen bekend 
met de grote (oud) papier containers. In de kantine 

staan speciale vuilnisbakken voor 
plastic afval, waarmee het plastic afval 
wordt gescheiden van het overige afval. 
Ook wordt de koffie, thee en limonade 
tegenwoordig in mokken en kopjes 
geserveerd, om daarmee het gebruik 
van plastic bekertjes terug te dringen. 
Op deze manier wil de manege bewust 
omgaan met de natuur en het milieu, 
want een grote verandering begint bij 
jezelf!
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NL DOET
Op 16 maart jl. heeft een grote groep vrijwilligers van 
de manege zich ingezet om grote klussen te verrichten. 

Weer en wind heeft deze groep er niet van weerhouden 
om buiten bezig te zijn. De buitenbak was modderig 
en vol plassen, maar desalniettemin zijn er vrijwilligers 
bezig geweest om kapotte planken van het hek te 
vervangen. 

Dat de bak vol plassen bleef liggen kwam mede door-
dat het waterafvoersysteem verstopt bleek te zitten. 
Het is gelukt om de leiding door te spuiten, waardoor 
er veel water uit de bak kon weglopen naar de sloot. 

Ook is het afdak boven de springbalken waterdicht 
gemaakt en het stuk grond rondom de springbalken 
bestraat. Hierdoor is ook de pomp voor het sproeisys-
teem beter bereikbaar. Er blijft altijd genoeg te doen, 
zo wordt er onder andere nog hard gewerkt aan een 
bekisting voor om de pomp heen.

De manege wil iedereen bedanken die heeft geholpen 
om deze NL Doe dag wederom tot een succes te 
maken.
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TopRuiters 
Op 2e Paasdag hebben de TopRuiters 
geoefend met het rijden van een 
wedstrijdproefje. Hierbij gaat het er niet 
om wie er de beste is, maar draait het 
om de ervaring. Waar nodig werd er 
direct hulp geboden in de bak bij het 
rijden, want alleen op een paard in 
de bak de juiste oefeningen sturen is 
lastiger dan het wellicht klinkt. Ondanks 
dat het niet een echte wedstrijd was, 
zat er wel een jury om te kijken hoe de 
proefjes werden gereden. Aan het einde 
kreeg iedere TopRuiter een protocol met 
complimenten wat goed ging, maar ook 
met tips om verder te kunnen oefenen. 
Bij eerdere bijeenkomsten is er aandacht 
besteed aan bijvoorbeeld de houding van 

de ruiter en op het goede been lichtrijden. Dit waren 
aandachtspunten voor de jury om extra op te letten. 
Op deze manier komt het eerder geleerde terug in het 
proefje. 

Lijkt het jou ook leuk om een Topruiter 
bijeenkomst mee te doen? Er is dit seizoen nog 

één bijeenkomst op zondag 30 juni! 

Hou het bord op stal in de gaten en volg ons op 
facebook!

https://www.facebook.com/groups/TopRuiters/ 
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Wedstrijduitslagen
Op zondag 31 maart werd het eerste deel van de gecombineerde wedstrijd gereden. Het aantal behaalde punten 
van deze wedstrijd wordt meegenomen naar de volgende dressuurwedstrijd in dit seizoen. Uiteindelijk is er in de 
B – en L – categorie een clubkampioen, die wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten in totaal. 

 

  Uitslag L-proef:      Uitslag B-proef:
  1. Patricia met Sariena     1. Emma met Joey
  2. Chrétine met Olaf     2. Nikita met Olivier
  3. Froukje met Zion     3. Oumaima met Sariena

Op zondag 26 mei is het tweede deel van de gecombineerde wedstrijd gereden. De deelnemers streden hard 
voor een eerste plek én de titel van clubkampioen! Iedereen mag super trots zijn op hun proefje! 
  
  

  

  

 Uitslag L-proef:       Uitslag B-proef:
 1. Patricia met Aquinta      1. Nikita met Olaf
 2. Denise met Sariena      2. Emma met Sparky
 3. Marieke met Olaf      3. Kelly met Zion
 
 

Clubkampioenen seizoen 2018-2019 zijn: Patricia Brenker en Nikita Tichelaar. Van harte gefeliciteerd!

Lijkt dit jou ook leuk? Volgend seizoen zal er weer een gecombineerde wedstrijd worden georganiseerd. Hou de 
inschrijvingen in de gaten en wie weet word jij de clubkampioen van volgend seizoen!
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Geheel in het thema van dit nummer past een terug-
blik op de Survival Sponsorloop, die op zondag 14 april 
2019 werd georganiseerd op de manege. Een sportief 
initiatief om de manege financieel te onder-steunen en 
heel veel plezier te hebben met elkaar. Het doel was om 
een grote biksbak te kunnen kopen om het voer in te 
kunnen opslaan. Dit doel is ruimschoots behaald. Alles 
bij elkaar is er 4315 euro opgehaald! 
De sponsorloop was een groot succes! Er waren mooie 
prijzen te verdelen en ondanks dat het wat fris was, 
hebben alle teams zich voor de volle 100% ingezet! 
Ieder groepje rende gezamenlijk. Dit was ook wel 
nodig, want het parcours was uitdagend. De teamleden 
moesten elkaar er letterlijk en figuurlijk door heen 
helpen. 
Het eerste obstakel was een groot luchtkussen, die 
alleen met een stevige aanloop en een hoge sprong 
beklommen kon worden. Wanneer dit niet direct lukte 
was een voetje van een teamlid of een ‘helpende hand’ 
geen overbodige luxe, want het team moest door! Hoe 
meer rondjes, hoe meer geld er kon worden opgehaald. 
Een waterbak en zeephelling moest getrotseerd worden, 
waarna ieder door een doolhof moest kruipen. And last 
but not least, was er een modderbad met een net er 
overheen gespannen. Onder de modder en nat van de 
zeephelling, begon de ronde weer opnieuw bij het 
luchtkussen. Na een half uur rennen was iedereen vies 
en uitgeput, maar ook blij en vol adrenaline! 
Naast dat er hard gerent is, waren er ook veel vrijwil-
ligers die hebben meegeholpen dit evenement tot een 
succes te maken. Zo moesten bijvoorbeeld de stem-
pelkaarten na elke ronde worden afgestempeld, werd er 
een warming-up gedaan voordat de groepjes van start 
gingen en was er een kantine waar gezonde snacks 
verkocht werden. 
De organisatie wil iedereen, die op wat voor manier ook 
heeft bijgedragen aan deze dag, ontzettend bedanken!!

Sponsorloop: Alle sponsoren bedankt!
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Iedereen die weleens op manege Geuzeneiland is 
geweest weet dat het een klein stukje paradijs is in de 
stad. Ons eigen eiland, omringt door natuur, ruimte en 
rust. Na de grote verbouwing in 2017, is de aandacht 
toegenomen om te bekijken hoe dit prachtige stukje 
land zo optimaal mogelijk benut kan worden. Welke 
mogelijkheden zijn er nog om zoveel mogelijk te 
kunnen genieten van dit eiland?

Na het zien van de documentaire “Van box naar 
buiten” werd ik, Milou, geïnspireerd om hier een 
vertaalslag in te maken naar de manege. De docu-
mentaire gaat over hoe paarden op een zo natuurlijk 
mogelijke manier gehouden kunnen worden. Paarden 
zijn van nature kuddedieren die vele kilometers lopen 
en bewegen in de vrije natuur. Dit idee staat natuurlijk 
haaks op het houden van paarden in boxen en stal-
len. De vraag die toen in mij op kwam was: Hoe kan 
manege Geuzeneiland de paarden op een zo natuurli-
jk mogelijke manier houden, gecombineerd met ons 
drukke schema en harde werken?

De paarden (en vrijwilligers) werken hard. De agenda’s 
zitten vol met allemaal leuke activiteiten. Toch zijn hier 
momenten van rust in te vinden. Deze momenten van 
rust, laat ik ze pauzes noemen, zijn de momenten om 
de paarden lekker in de vrije natuur los te laten en ze 
te laten genieten van ons kleine stukje paradijs. 

Out of the box
Door: Milou Steen

Om de paarden te kunnen laten genieten van hun 
pauzes in de buitenlucht vraagt dit van onze instructie 
en vrijwilligers een andere ‘mindset’ en een verschuiv-
ing in de agenda. Waar mogelijk komen instructeurs 
eerder naar de manege om de paarden nog even los 
te gooien voor de les begint. Op vrije middagen komen 
studerende instructeurs studeren op de manege of er 
wordt gezellig geluncht. Tijdens de lessen worden er 
paarden losgegooid in de lege bak. 

Ook de paarden moeten nieuwe dingen leren. 
Bijvoorbeeld dat ze zelf naar de wei lopen en weer 
terug naar stal. Naar de wei gaat al goed. Er worden 
lijnen gespannen van de manege naar de bak en de 
paarden vinden hun eigen weg. Maar vooral het laat-
ste, weer zelf teruglopen naar de juiste (!!) stal vraagt 
nog wat oefening. Er zijn zelfs al stiekeme plannen om 
de paarden los te kunnen zetten in de wei tijdens de 
lessen. Maar dit vraagt training, geduld, plannen mak-
en en weer aanpassen. Door op deze manier te blijven 
innoveren probeert manege Geuzeneiland het welzijn 
voor de paarden te optimaliseren.

“Uit de box wanneer het kan, in de box wanneer het moet.”
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Die Samuel, die wil je toch mee naar huis nemen?

Het is altijd leuk en spannend als er weer een nieuw 
paard op stal komt op de manege. In zo’n box die dan 
een tijdje heeft leeggestaan, (dat voelt letterlijk heel 
leeg, gelukkig weten we dat Tabor in vrede rust), staat 
dan ineens een nieuw dier, met uiterlijke kenmerken, 
veel of weinig haar, licht of donker van kleur. En met 
een bepaald karakter. 

Nou hebben we in de laatste tijd bij onze lieve, fijne, 
kleine en gezellige manege veel Ieren mogen 
verwelkomen. Omdat ik zelf vanaf moment één, groot 
fan ben geweest van Olivier (neem de laatste drie 
letters van zijn naam, en dan weet je waar deze 
krachtpatser vandaan komt), dus wat mij betreft, hoe 
meer paarden met Iers bloed, hoe beter. Ik vind 
Winnie top, ik vind Sally een fijn paardje, maar 
Samuel, dat is echt een bijzondere jongen, of ‘leaid’ 
zoals ze in Ierland zeggen. 

Toen ik Samuel voor het eerst zag, in zijn dikke 
winterjas, en zijn baardige hoofd, stond hij er heel 
ontspannen bij. Alle andere paarden waren druk bezig 
om hem duidelijk te maken dat hij als nieuwkomer 
niets, maar dan ook helemaal niets te vertellen had 
op het eiland (Aquinta voorop, met haar kattige 
uithalen), maar die nieuwe leaid van ons, was er 
volkomen stoïcijns onder. Ik liep zijn box in om hem 
te begroeten en welkom te heten (hij reageerde daar 
vriendelijk en kalm op) en viel meteen voor die grote 
boerenkop. Oh? Klinkt dat niet als een compliment? 
Zo is het wel bedoeld hoor, ik houd daarvan. Doe mij 
maar een prettige en gezellige boerenvent!

De rust die de nieuwkomer op stal had, was in de les 
in het begin nog ver te zoeken. Niet zo zeer dat 
meneer in paniek was, of zich geen houding wist te 
geven, maar het leek wel of er maar één ding was dat 
Samuel in Ierland had geleerd, en dat is VOORUIT! 
HARD! LOPEN JONGEN! En lopen, dat deed hij. 
Toevallig houd ik persoonlijk heel erg van hard. En ik 
droomde al van het idee dat Samuel en ik samen de 
cross liepen (het liefst in de heuvels van Ierland 
natuurlijk, galopperend over de groene, grazige 
weiden, over de kliffen langs de kust en langs de 
vloedlijn, terwijl het opspattend zeeschuim Samuels 
baard nat maakte). 

Portret
Door: Roderick Mirande

Maar goed, in een les, in een rijbaan met andere 
paarden, is die voorwaartse snelheid niet altijd even 
handig. Terugrijden dus. En dat is iets – we weten het 
allemaal wel – wat je vooral op je zit moet doen. 
Lekker zwaar gaan zitten in dat zadel, bekken naar 
voren kantelen, en net even iets later timen, dan het 
ritme van het paard. En dan een beetje tegenhouden 
met de teugel. (Niet die kiezen uit de mond trekken!) 

Okay, dat is de theorie, maar als je - zoals ik - amper 
weer een jaartje aan het rijden bent, is dat nog wel 
even zoeken. De praktijk was dan ook, dat ik op de 
volte heel erg mijn best aan het doen was om Samuel 
teruggereden te krijgen, terwijl de gevoelssnelheid 50 
mijl per uur was (kilometers kent Samuel niet hè). 
Tegelijkertijd voelde ik wel direct het vertrouwen dat 
dit op termijn wel zou gaan lukken. Het klinkt 
tegenstrijdig, maar die snelheid was niet uit paniek, 
we waren niet op hol geslagen of zo. Het is iets wat 
deze beetje drieste jongen nog moet leren. 

En de laatste keer dat ik op Samuel mocht rijden (ja, 
ik vind dat echt een voorrecht, dank nog Patrick!), ging 
het al een stuk beter. Op sommige momenten was het 
nog moeilijk om hem terug te nemen vanuit een kei 
snelle draf, om hem RUSTIG aan te laten springen in 
galop, maar we hebben toch ook heel wat rondjes op 
een heel rustig en aristocratisch tempo gedraafd. Die 
Samuel, die komt er wel!

Ach, die Samuel, het is zo’n fijn, vriendelijk paard. 
Hij kan zo lekker hard lopen. Zo’n paard wil je toch het 
liefst mee naar huis nemen? Mag dat? Wilma?
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“Het leek wel of er maar één ding was dat Samuel in Ierland 
had geleerd, en dat is VOORUIT! HARD! LOPEN JONGEN!”



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 Butters 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
Govert Hooyman
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
Annemarie Rotteveel
Jasmina Saghir
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

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

Arend
Nathalie van Iperen
Bryan Kinneging
L. Denekamp
Elisa Stapelvoort

Nike
Shanaya Bogaerts
Linda Spanjaards
Britt Ferwerda

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

Sally
Jessica de Roo
Roxanne de Krijger

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).
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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 
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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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W o o h o o ! !

W a t  e e n  
m a f k e e s . . A c h ,  h i j  w e n t  

v a n z e l f  w e l  a a n  
z e !


