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                        Redactioneel 

 
Beste lezer, 

 

Na jaren lange trouwe dienst draagt Mylene 

Destillerer het stokje van eindredacteur over en ga ik 

deze ontzettende toffe nieuwe uitdaging aan. Vanaf 

deze plek wil ik haar bedanken voor alles wat zij 

betekend heeft voor het laten voortbestaan van ons 

clubblad. Op zo’n moment als deze ben ik altijd wat 

nostalgisch. Het is namelijk zo dat ik al jaren 

betrokken ben bij de Paardensprongen. Toen ik 

onderdeel werd van de redactie, werd de 

Paardensprongen alleen nog in papieren versie 

uitgebracht. Dit hield in dat Mylene en ik meerdere 

keren per jaar uren bezig waren in het kantoor van 

Impuls met printen, vouwen en nieten van al die 

Paardensprongen, die uitgedeeld en verstuurd 

werden naar hen die geïnteresseerd waren en graag 

op de hoogte bleven van wat zich afspeelde op 

Manege Geuzeneiland. Op een gegeven moment 

bleek dit naast arbeidsintensief ook kostbaar te 

worden in een steeds digitaler wordend tijdperk. 

 

 

 

 

 

 

Langzamerhand werd overgegaan op een digitale 

versie, die per mail werd verstuurd. Dit heeft veel 

voordelen. Vooral het printen-vouwen-nieten-verhaal 

scheelt veel tijd, maar ook kunnen we meer mensen 

bereiken, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is! 

Echter heeft het ook nadelen, want wanneer er een 

Paardensprongen op je deurmat valt of in je handen 

wordt gedrukt kun je er niet omheen er toch even 

een blik in te werpen. Een email is toch vaak vluchtig 

of wordt zonder openen meteen verwijderd. Ik ga er 

natuurlijk helemaal vanuit dat iedereen betrokken bij 

de manege de Paardensprongen trouw leest. Maar 

voor degenen die, lekker nostalgisch, toch liever een 

papieren versie lezen, liggen er altijd een paar 

exemplaren geprint en geniet in de kantine van de 

manege. Ik hoop dat ik, na al het harde werken van 

mensen voor mij, de Paardensprongen een clubblad 

kan laten zijn van iedereen, voor iedereen! Ik heb 

veel leuke ideeën die zich de komende tijd hopelijk 

zullen ontvouwen.  

Leida Bontekoe 

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 

Met medewerking van onder anderen: Mylène Destellirer, Edwin Butter, Christine Leeseman, Milou Steen, 

Marisha Scharp, Bryan Kinneging, familie Kristel en Roderick Mirande.  

 

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 

mailto:paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl
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5. Afscheid / Agenda seizoen 2018-2019 
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8.  In memoriam / NL Doet 

10.  Sporenproef / The Full Zion Experience  

11. TopRuiters 

12.  Stalcrew / Doggies&Zo 

13. Financiële steun / Sponsorloop 

14. Welkom op de manege 

15.  Adoptanten 

17. Algemene voorwaarden en gedragsregels 

 

 

Wist je dat…… 
 

- De manege naast papierbakken nu ook plasticafvalbakken heeft?  

- Myrne benoemd is tot instructeur? 

- Rilana gestart is als aspirant?  

- Jonathan borden heeft gemaakt voor afspraken op stal? 

- Er een rood witte ketting voor de ingang van de stalgang gehangen kan worden als de paarden rust 

nodig hebben?  

- Er nu ook kindervesten besteld 

kunnen worden?  

- Sarah moeder is geworden van een 

mooie dochter, Lizzie? 

- Henk Jan een toffe nieuwe baan 

heeft?  

- Wij hem erg dankbaar zijn voor 

wat hij voor de manege betekend 

heeft?  

- Het bestuur nieuwe leden heeft? 

- Sophie nu de voorzitter van het 

bestuur is? 

- Bryan en Myrne de PR taken op 

zich hebben genomen? 

- Zij nog opzoek zijn naar helpende 

handen bij evenementen? Zie p. 7 

- Volgende week zaterdag 16 maart 

de NL doet dag is? Zie p. 8 

- De voorbereidingen voor 

Pinksterkamp alweer in volle gang 

zijn?  

- Iedereen zich in mag schrijven 

voor de Sponsorloop? Zie p. 13 

- Er een nieuwe vaste kracht op de 

manege rondloopt? Zie p. 7. 

- Manege weer gewoon toegankelijk 

is vanuit de wijk?  

- De toegang tot het eiland en het 

manegegebouw opnieuw bestraat 

is?  

- De inschrijflijst voor de B/L 

wedstrijd beschikbaar is?  



4 
 

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: € 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 

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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Afscheid 
 
Beste deelnemers, vrijwilligers, instructeurs, sponsors en leden van het bestuur en de raad van toezicht, 

 

Na zes jaar voorzitter te zijn geweest van Manege Geuzeneiland is het voor mij nu tijd om het stokje door te 

geven. Ik kijk terug op een mooie, intensieve en boeiende periode met als hoogtepunten het 50-jarige jubileum 

en de verbouwing ten behoeve van de paardenboxen. De samenwerking met vele enthousiaste 

Geuzeneilanders die met hart en ziel het beste voor hebben met de leukste manege van Amsterdam en 

omstreken heb ik als heel bijzonder ervaren. Het was een eer om van deze mooie clubvoorzitter te mogen 

zijn. Ik wil jullie allen danken voor de fijne samenwerking. Samen hebben we gebouwd aan een mooie 

toekomst voor deze unieke manege, met als doel dat heel veel kinderen en volwassenen nog jarenlang met 

veel plezier op Geuzeneiland kunnen paardrijden. 

 

Het bestuur wil ik veel wijsheid toewensen in al hun te nemen beslissingen. Tot slot bedank ik Sophie Ploos 

van Amstel dat zij bereid is mijn taken als voorzitter over te nemen en wens ik haar hierbij heel veel succes. 

Mylène Destellirer 

 
 

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                                                                      (alle data onder voorbehoud) 
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Even voorstellen 
 
Hey luitjes,  

Mijn naam is Marisha en ik kom het team van de 

manege versterken. Ik ben 40 jaar en moeder 

van 2 meiden: Senna van 11 jaar en Lina van 8 

jaar. Daarnaast hebben wij een Engelse bull zijn 

naam is Boef en een naaktkat haar naam is 

Bloom. Veel gezelligheid in huis dus! Mijn hobby 

zijn paarden en ik kan er nu mijn werk van 

maken: heel erg leuk! Waarom Manege 

Geuzeneiland? Het lijkt mij een hele leuke 

manege, klein maar erg gezellig! Samen hoop ik 

op een hele leuke tijd met veel creativiteit, 

gezelligheid, liefde voor paarden en natuurlijk 

goede instructie die ik jullie kan geven in de les. 

Groetjes, Marisha.  

 
Marisha zal veel op manege te vinden zijn. Zij gaat de maandag 19:00 uur les doen en de kinderles op 

dinsdagmiddag. Op woensdag zal zij de hele dag op de manege zijn. Ook op donderdagochtend is Marisha 

aanwezig. Genoeg tijd om haar te leren kennen.  

 
 
 

Gezocht 
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In Memoriam  

Op 15 februari 2019 is Jacob Jan Schrijver, op de manege beter bekend als Joop Schrijver, overleden. Joop 

was één van de oprichters van Manege Geuzeneiland. De manege wenst familie en vrienden sterkte toe in de 

komende periode.  

 

 

 

NL DOET 

Op de NL doe dag is heel Nederland vrijwillig bezig om elkaar te helpen. Elk jaar wil de manege deze dag 

gebruiken om grote klussen aan te pakken in en rondom het manegegebouw. Dit jaar komen onder andere 

de volgende grote klussen aan de orde:  

- Buitenbak: Planken en staanders vervangen van het hek en de pvc-buizen vervangen van het 

sproeisysteem. 

- Riolering: geul graven langs achterzijde van het manegegebouw en een aantal openingen maken voor 

afsluitdoppen. 

- Pomp: bekisting maken voor de pomp, zodat deze buiten kan blijven staan. 

 

Er is altijd genoeg te doen en voor iedereen een passende taak te vinden. Velen handen maken licht werk, 

dus geef je op! De onderhoudscommissie zorgt voor een heerlijke lunch tussen de middag. Inschrijven kan bij 

je instructeur/instructrice.  
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Sporenproef  
 
Op zondag 3 februari 2019 is de jaarlijkse Sporenproef gereden. Een spannende dag voor de deelnemers. De 

Sporenproef is een bekwaamheidstest waar zowel een proef wordt gereden als aanvullende theorie wordt 

getoetst. De instructeur bepaalt of het niveau van de deelnemer hoog genoeg is om mee te mogen doen. 

Wanneer je slaagt mag je sommige paarden met sporen rijden, meedoen aan wedstrijden en deelnemen aan 

de springlessen.  

Dit jaar hebben 11 kinderen en 6 volwassenen de Sporenproef gereden en gehaald, gefeliciteerd allemaal! 

Succes en veel plezier.  

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
The full Zion-experience 
Door: Roderick Mirande 

 

Ik reed al een tijdje in de les op donderdagavond (bij die geweldige Mylène, die ons jammer genoeg verlaat), 

zonder ooit nog op Zion gereden te hebben. Dat terwijl ik anderen heerlijk zag ronddraven en majestueus zag 

galopperen op dat prachtige paard. Op dat moment besloot ik net zo lang te gaan zeuren bij Mylène totdat ik 

ook een keer op hem mocht rijden. ‘Dat is wel een paard met een eigen wil hoor’, zei Mylène nog, ‘en nogal 

snel beledigd, dat lukt niet bij iedereen even makkelijk.’  

 

Maar mijn vrolijk beginnersenthousiasme (ik ben sinds afgelopen zomer na een jaar of 25 weer fanatiek 

begonnen met paardrijden), was niet te bederven. Ik zou dat klusje wel klaren. En op de dag dat het 

(eindelijk!) mocht, en ik Zion met plezier stond op te zadelen (hij werkte heel goed mee), had ik er alle 

vertrouwen in. Ietwat naïef misschien. Eenmaal in de buitenbak, deed die adellijke reus in stap precies wat ik 

wilde. Ik hoefde mijn middenrif maar een fractie naar links te draaien, of hij wendde al netjes af. Appeltje 

eitje! 

 

Toen we gingen draven, was de magie echter in één klap weg. Meneer vond kennelijk dat hij iets te veel 

hulpen had gekregen en gooide de kont resoluut tegen de krib. Hij trok aan de noodrem op het moment dat 

hij daar zin in had, was nauwelijks in galop te krijgen, en zette hem ‘op z’n Arends’ regelmatig in zijn achteruit. 

Na 45 minuten stapte ik enigszins gefrustreerd af en begreep waarom Zion bij ons een ‘sporen-paard’ is.  

 

Een ‘sporen-paard’ is een paard dat bij onze manege met sporen gereden mag worden, op voorwaarde dat je 

de Sporenproef (ja met hoofdletter S!) met goed gevolg hebt afgelegd. Die proef wilde ik dolgraag doen, 

omdat je met de Sporenproef op zak mag meedoen aan de springlessen. Na een aantal weken theorie stampen 

(back to school!) en een paar keer de dressuurproef oefenen in de binnenbak met aanwijzingen van Mylène, 

was het op zondag 3 februari zo ver. Half tien ’s ochtends aantreden! 

 

Paardrijden is hobby. En een Sporenproef niet halen is helemaal niet erg. Waarom ik die zondagochtend dan 

toch behoorlijk zenuwachtig was? Geen idee! Een spannend moment was natuurlijk; op welk paard mag ik de 

proef rijden? Ik zag het lijstje paarden hangen die werden verloot en zei tegen mijn supporter die (heel lief: 
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zo vroeg op de zondag) mee was gekomen: ‘Alle paarden zijn prima, maar liever niet Zion…’ Maar op het 

laatste lootje dat uit de cap kwam stond natuurlijk toch… Zion.  

 

Eerlijk? Ik maakte me best zorgen. En bij het inrijden vertoonde Zion wederom een 

paar van zijn kuren. Hij viel bijvoorbeeld na twee sprongen galop elke keer terug in 

draf. Maar alle zorgen waren helemaal voor niets. Want Zion is een totaal ander paard 

wanneer hij de hele bak voor zichzelf alleen heeft. De dressuurproef ging als een 

zonnetje, zonder dat ik daar heel veel voor hoefde te doen. Heerlijk in draf. Majestueus 

in galop. De Sporenproef was in de pocket! Dat Zion daarna in zijn box liever met rust 

gelaten wilde worden, maakte hij snel duidelijk. Ik wilde nog een feestfoto laten 

maken van de succescombinatie – inclusief roze lintje – maar dat beet hij met een 

boos hoofd van mijn jack af. Okay Zion, ik ga al.  

 

Inmiddels heb ik een paar keer op Zion mogen rijden mét sporen. En wat een verschil 

is dat! Sporen om hebben is eigenlijk al de helft, en door ze af en toe lichtjes te 

gebruiken, is rijden op dat heerlijke paard opeens een heel andere belevenis. Ik kan 

met plezier zeggen dat ik de ‘full Zion-experience’ heb doorlopen.  

Roderick op Zion 

 

TopRuiters  

Topruiter bijeenkomsten 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 of in kleine groepjes te paard oefenen met bepaalde figuren. Anderzijds 

zijn dit ook theoretische vaardigheden 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. Tijdens de laatste bijeenkomst in februari jl. hebben 24 TopRuiters alle 

stallen uitgemest en opgestrooid en daarna met elkaar ontbeten in de kantine. Lijkt het jou ook leuk om een 

Topruiter bijeenkomst mee te doen? Hou het bord op stal in de gaten en volg ons op facebook!  
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Stalcrew 
 
Sinds januari 2019 heeft de manege een stalcrew. De stalcrew bestaat uit vrijwilligers die bij de kinderlessen 

de instructeur ondersteund. Zij helpen bijvoorbeeld op stal met opzadelen en doen klusjes wanneer de 

instructeur in de bak lesgeeft. De stalcrew is nog opzoek naar versterking. Lijkt het je wat? Laat het ons 

weten! 

 

Doggies&Zo 

 

Graag willen wij ons even voorstellen: Wij zijn Michiel en Linda en onze kinderen Jasper en Nine Kristel. In 

ons huis wonen ook nog twee geweldige Rhodesian Ridgebacks, Django en Timo genaamd. 

 

Vorig jaar zijn we begonnen met Doggies & Zo. We hebben een webshop en 

staan ook regelmatig op braderieën en evenementen. In eerste instantie zijn 

we begonnen met de verkoop van speelgoed voor de stoerdere hond, maar 

inmiddels hebben we een uitgebreid assortiment voor hond en kat. 

We verkopen de bekende merken, maar vaak ook net even anders dan anders. 

 

Onze link met de manege? Allebei zijn we ooit als achtjarige begonnen met 

paardrijden. We leerden elkaar op de manege kennen, onze vriendengroep ontstond er en een groot deel van 

ons leven vond dan ook op het eiland plaats. Na lange tijd als vrijwilliger met veel plezier les te hebben 

gegeven, zijn we uiteindelijk gestopt. Manege Geuzeneiland heeft uiteraard nog steeds wel een warme plek in 

ons hart. 

 

Graag willen we dit geweldige project ondersteunen door middel van sponsoring. Het is belangrijk dat het blijft 

voortbestaan, zodat paardrijden voor iedereen mogelijk blijft. Wij wensen jullie nog heel lang plezier op 

Manege Geuzeneiland en wie weet tot ziens! 

Michiel, Linda 

Jasper en Nine Kristel 

Doggies&Zo 
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Financiële steun 
 
Op allerlei manieren wordt de manege ondersteund. Er worden bijvoorbeeld fondsen aangevraagd, er zijn 

adverteerders, maar er zijn ook nog andere initiatieven die de manege financieel hebben gesteund en nog 

steeds steunen. Bedankt daarvoor! Mocht je zelf een idee hebben hoe jij de manege kunt ondersteunen, neem 

contact met ons op.  

 
Albertheijn 
De manege heeft een cheque van €750,- euro in ontvangst mogen nemen 

van Albertheijn. AH gooit niets meer weg! Wanneer producten tegen de 

‘ten minste houdbaar tot’ datum lopen worden ze gedoneerd aan de 

Voedselbank of aangeboden aan eigen medewerkers in een Pop Up Store. 

Het geld wordt ingezameld en gedoneerd aan een goed doel. Dit keer was 

de manege dit goede doel. Bedankt!  

 

 

Specsavers spaart voor de manege 

Heel 2018 heeft Specsavers filiaal Slotermeer, in winkelcentrum Plein 40-

45, voor de manege gespaard. Voor elke verkochte bril of hoortoestel werd 

een vast bedrag gedoneerd. In totaal is er een bedrag van €841,96 euro 

gespaard. De manege wil Stichting Specsavers Steunt hartelijk bedanken 

voor deze donatie. Kijk voor meer informatie op: 

https://stichtingspecsaverssteunt.specsavers.nl/  

 

Sponsorkliks  

Wanneer je online bestellingen doet via Sponsorkliks krijgt de manege hier een deel van. 

Het kost je niets extra’s. Zo kun je de manege sponsoren met jou online aankopen. En 

het werkt echt, want dankzij jullie hebben wij een mooi bedrag bij elkaar geklikt! Blijf 

klikken. Klik op de onderstaande link, zoek de gewenste webwinkel en doe je aankoop.  

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

 

Sponsorloop 
 

Op zondag 14 april 2019 wordt er een Survival Sponsorloop georganiseerd op de manege. Een sportief initiatief 

om de manege financieel te ondersteunen en 

heel veel plezier te hebben met elkaar.  

 

Het survivalparcours zal worden afgelegd in 

teams. Verzamel een team bij elkaar van 4-8 

personen van 8 jaar of ouder. Dit mogen 

mensen zijn die je kent van de manege, maar 

nodig gerust je buren, vrienden of collega’s uit 

om jou team te versterken. Verzin met je 

team een thema en kom verkleed, zodat jullie 

herkenbaar zijn.  

 

Elke deelnemer betaalt €2,50 euro 

inschrijfgeld en probeert zoveel mogelijk 

sponsoren te vinden. Wanneer jij je inschrijft, 

krijg je een sponsorformulier mee. Op het 

sponsorformulier staat wanneer en waar het 

verdiende geld ingeleverd kan worden.  

 

Natuurlijk zijn er ook mooie prijzen te verdienen! Dus schrijf je in en begin alvast met trainen. De organisatie 

kijkt uit naar een fantastische dag. Zou je op de dag zelf willen helpen om alles in goede banen te leiden, dan 

kun je contact opnemen met Bryan (bestuurslid PR commissie).  

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

Winnie een koffievos merrie 

Sally een bonte merrie 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel een bruinzwarte ruin 

 

De manege is blij met de drie nieuwe paarden op stal. Alle 

stallen zijn weer gevuld en de kudde compleet. Winnie is 15-

jarige merrie, Sally een 8-jarige merrie en Samuel een 11-jarige 

ruin. Alle drie zijn van het Iers ras. Ook Olivier heeft Iers bloed 

door zijn aderen stromen. Zijn karakter beviel de manege, 

waardoor opnieuw opzoek is gegaan naar paarden van dit ras. 

Winnie woonde al enige tijd in Nederland, maar Sally en Samuel 

zijn direct vanuit Ierland naar Manege Geuzeneiland verhuist. 

Winnie is al goed gewend aan hoe het op de manege gaat en 

heeft haar rust gevonden. Sally en Samuel moeten nog wennen 

aan hun nieuwe omgeving en worden daarom niet in elke les 

gebruikt.  
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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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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. 


