


Een frisse start

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, Larinka de Jong en Jessica de Roo.
Met medewerking van onder anderen: Christine Leeseman, Bryan Kinneging, 
Claudia Hilster, Quinn Zaeyen, Marin Slaman, Sandra van der Hel, Elise,  
Chris en Carin Schut

Bestuurssamenstelling
Bryan Kinneging   voorzitter / personeelszaken Instructeur 
Myrne van der Eijden  secretaris / PR   Instructeur 
Chris Schut    penningmeester/secretaris Deelnemer 
Wilma van Driel   paarden/onderhoud/aspiranten Vaste kracht

Beste lezer,

De tijd vliegt! Het nieuwe seizoen is alweer 1,5 maand 
bezig en zoals jullie misschien gemerkt hebben, zijn 
er een aantal dingen veranderd. Bij de start van een 
seizoen worden er altijd nieuwe ideeën doorgevoerd, die 
het leven op de manege aangenamer maken voor mens 
en dier. In deze editie zal daar uitgebreid aandacht aan 
worden besteed.

Bij mijzelf merk ik altijd op, dat ik even moet wennen 
wanneer er nieuwe dingen doorgevoerd worden. Hele-
maal als dat betekent dat ik iets wat ik altijd  op een 
bepaalde manier heb gedaan opeens anders moet. Zo 

betrapte ik mij er nog regelmatig op dat ik ‘Saaaart-
je’ wilde roepen zodra ik het hoekje bij de manege om 
liep. En nu er een nieuwe manege kat rondloopt, moet 
ik er aan denken dat ik nu ‘Maaaaanu’ roep. Gelukkig 
wel allebei met een lange ‘a’, dus dat maakt het weer  
makkelijker. Of met de borstels die nu op kleur per paard 
verdeeld zijn, moet ik toch even extra goed opletten. En 
wanneer ik dan eenmaal gewend ben, merk ik hoe fijn 
nieuwe dingen, of veranderingen, eigenlijk kunnen zijn.

Voordat deze nieuwe dingen doorgevoerd worden, gaat 
er vaak een heel proces aan vooraf: ideeën worden 
geopperd en afgewogen op haalbaarheid, er wordt  
uitgezocht wat het best past bij onze manege en  
uiteindelijk wordt de beslissing genomen of iets wordt 
doorgevoerd. Het aller moeilijkste in deze tijd, is het 
vinden van geschikte paarden voor onze stal, terwijl dat 
eigenlijk het enige is waar we echt niet zonder kunnen. 
Het vinden, beoordelen en aanschaffen vraagt veel aan-
dacht en tijd. Verderop in deze editie kom je daar wat 
meer over te weten, want zoals ik net al zei, voordat 
er een nieuw paard op stal staat is er al heel wat aan 
vooraf gegaan.

Ook maken we kennis met een nieuwe vrijwilliger op de 
manege. En zoals jullie allemaal weten, kunnen we op 
de manege nooit genoeg vrijwilligers hebben! Dus laat 
je inspireren en kom helpen. 

Liefs Leida

We kunnen weer!

Het is sinds kort weer mogelijk om in de kantine te zitten.
Ook is het toegestaan dat je ouders of vrienden mee gaan 

naar de manege en komen kijken naar de lessen!
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Deze keer in de Paardensprongen:

09.  Vaste krachten 
  Een voorstelronde van  
  de nieuwe vaste kracht- 
  en op de manege: Quinn  
  en Sandra

12.  Interview:

  Nieuwe vrijwilliger
  Wij spreken met Elise,  
  een vrijwilliger die met  
  veel liefde helpt op de  
  manege

 13. Café Het Paard    
  met de Vijf benen 
  Terug van weggeweest!  
  Lees over de avonturen  
  van de paarden wanneer  
  de lichten uitgaan!

En verder..

02.  Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
04.   Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
05.  Agenda seizoen 2021-2022 / Oproepje: foto’s, weetjes en verhalen
06.  In Memoriam: Eelco Konings
07.  Wistjedatjes
08.  What’s New?!
10.  Nieuw paard vinden
11.  Uitslag sporenproef
15.  Inzending lezer: de verzorging van Merlijn
16.  Tafel van Bestuur
17.   Adoptanten 
18.  Algemene voorwaarden en gedragsregels
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Lesrooster
 
Maandag    Dinsdag    Woensdag 
10.00 uur volwassenen  10.00 uur volwassenen   15.00 uur kinderen 
18.30 uur tieners   16.00 uur kinderen  16.30 uur kinderen 
20.30 uur volwassenen  18.30 uur tieners   17.15 uur tieners t/m 14 jaar 
     
    
Donderdag    Vrijdag    Zaterdag 
16.00 uur kinderen  09.45 uur volwassenen  08.30 uur kinderen 
18.30 uur tieners   16.15 uur kinderen  10.30 uur volwassenen 
20.30 uur volwassenen  18.30 uur tieners                      12.45 uur kinderen
     20.30 uur volwassenen  14.15 uur kinderen
          15:00 uur opstapcursus
Zondag 
20.00 uur volwassenen  Deelnemers dienen een half uur van tevoren aanwezig te zijn!

Kinderen  (8 t/m 13 jaar)
Tieners  (12 t/m 20 jaar)
Volwassenen  (18 t/m 70 jaar)

Tarieven
Lesgeld per maand:        Inschrijfgeld: 
kinderen tot 18 jaar: € 30,00  volwassenen: € 36,50   eenmalig: € 12,00 
 
Proeflessen: 
kinderen: € 13,00   volwassenen: € 15,00

Privélessen: 
kinderen: € 20,50   volwassenen: € 20,50 
 
Springlessen (groep): 
€ 17,50 
 
Privéspringlessen:    
€ 25,00      

Tienrittenkaart*: 
kinderen: n.v.t.    volwassenen: € 135,00 
*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
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Agenda seizoen 2021-2022 

In verband met de huidige omstandigheden wordt er per moment  
gekeken naar wat er mogelijk is. Alle activiteiten worden afgestemd op de 
(op dat moment) huidige maatregelen.

Onderstaand de agenda voor dit seizoen:

Zo 8 augustus    Start seizoen
Zo 19 september   Inhaalsporenproef
Zo 3 oktober    Springles
Zo 10 oktober    Fotoshoot
Zo 17 oktober    Kinderwedstrijd
Zo 7 november    Springles
Zo 28 november   Seniorendag
Zo 5 december    Springles
Za 25 & Zo 26 december  Eerste & Tweede Kerstdag (manege gesloten)
Do 31 december   Oudjaarsdag (manege gesloten vanaf 18:00 uur)
Za 1 januari    Nieuwjaarsdag (manege gesloten)
Zo 2 januari    Springles
Zo 23 januari    Sporenproef
Zo 6 februari    Springles
Zo 6 maart    Springles
Zo 12 maart    NL-doet
Zo 3 april    Springles
Zo 10 april    B/L wedstrijd
Zo 17 & Ma 18 april   Eerste & Tweede Paasdag (manege gesloten)
Wo 27 april    Koningsdag (manege gesloten)
Zo 1 mei    Springles
Do 5 mei    Bevrijdingsdag (manege gesloten)
Do 26 mei    Hemelvaartsdag (manege gesloten)
Zo 5 & Ma 6 juni   Pinksterkamp
Zo 5 & Ma 6 mei   Pinksteren (manege gesloten)
Zo 3 juli    Springwedstrijd
Wo 13 juli    Paarden naar de wei
Do 14 t/m Za 16 juli   Klusdagen                                                                   

Oproepje: Foto’s, weetjes en verhalen 
Kan jij ontzettend leuk schrijven, tekenen, fotograferen? Weet jij toevallig alle superleuke ins- en outs 
van manege Geuzeneiland? Wil jij je liefde voor jouw favoriete paard delen, ga je voor de eerste keer 
een springles doen en wil jij jouw ervaring vertellen of zijn er tips&tricks die niemand weet, maar wel 
onwijs handig zijn en die wij écht moeten weten? Heb jij aanvullingen of ideeën voor nieuwe rubrieken 
of heb jij als slimme speurder een foutje gespot in deze editie?

De redactie van de Paardensprongen ziet graag jouw creativiteit terug in de volgende edities. Wil je 
graag helpen, maar wil je niet in de spotlights staan? Jouw verhaal kan ook anoniem geplaatst worden.

Mail jouw bijdrage dan naar: paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl en mogelijk zie jij jouw 
inzending in de volgende uitgave!
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In memoriam

Met groot verdriet laten wij jullie weten, 
dat ons erelid Eelco Koning 15-09-2021 is overleden

Eelco was een echte Manege Geuzeneilander.
Vanaf kinds af aan banjerde hij over het eiland.

Ook hij was eerst deelnemer, daarna instructeur, bestuurslid en 
mede organisator van de grote themafeesten.

Eelco was geen man van grote woorden.
Liever was hij actief bezig voor zijn cluppie.

Het is fijn om te weten,  dat waar je ook op het eiland rondloopt, 
Eelco daar met veel liefde voor de manege geklust heeft.

Of het nou gaat om sproei installatie bij de buitenbak, de aansluiting op de riolering, 
of het plaatsen van de nieuwe cv ketel betreft,  

het is mede en vaak vooral door Eelco gerealiseerd.
Het jarenlang lossen van de hooikar en het laden van de hooimijt, 
met als afsluiting gebak was iedere 6 weken met Eelco een feest.

Eelco, we missen je vreselijk 



Wist je ook dat..
..De kantine weer in gebruik is? 
..Je dus weer koffie, thee, een tosti of ijsje kunt kopen? 
..De springlessen weer gaan beginnen? 

..De Grote Club Actie weer van start is gegaan? 

..Je door zoveel mogelijk loten te verkopen de manege enorm helpt én  
   een taart kunt winnen met je groep?

..Alle kandidaten van de ‘inhaal sporenproef’ zijn geslaagd? 

..Het bestuur opzoek is naar versterking? 

..Op 6 oktober de deelnemersvergadering is? 

..Iedereen welkom is om 20 uur op de manege om te horen hoe het er voor staat? 

..Er op dit moment een inschrijf-stop is? 

..Dit betekend dat de manege op volle toeren draait? 

..En voor al die mensen die nog bij ons willen komen rijden,  
  we dit dus nog lange tijd moeten volhouden? 

..We daarom vernieuwen en tegelijk onszelf blijven? 

..De missie altijd blijft om paardrijden mogelijk te maken voor iedereen? 

..Er dit seizoen ook weer allerlei extra dingen worden georganiseerd,  
  zoals wedstrijden? 
..Er door Josine en Marion is geknoopt om nieuwe hooinetten te maken  
  voor de paarden die hun netten kapot geknabbeld hebben?
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Wist je ook dat…  .. dit allemaal nieuw is dit seizoen! 
 

Wanneer de paarden terug komen van vakantie en we een paardrijseizoen beginnen, is dat altijd hét 
moment om nieuwe dingen te implementeren en uit te proberen. Even op een rijtje: what is new? 

Cyndia – een prachtige merrie die het paardenteam 
is komen versterken. Op woensdag 18 augustus is 
Cyndia bij ons op de manege gekomen. Ondertussen 
begint ze haar plekje in de kudde te veroveren en ook 
gaat ze steeds beter te snappen hoe het werkt in de 
lessen. Over hindernissen springen kan ze trouwens 
als de beste! 

Gras op de wei – misschien is het je nog niet  
opgevallen, maar in de zomervakantie is er gras 
gezaaid waardoor de wei nu weer groen ziet! Door de 
wei in twee delen op te splitsen, heeft het gras aan de 
ene kant tijd om te groeien, terwijl de paarden op de 
andere helft grazen. 

Springlessen – dit valt eigenlijk onder ‘terug  
van weg geweest’ maar de springlessen gaan weer 
beginnen! In oktober de eerste les. De paarden  
zullen wel weer spierpijn hebben, net als de ruiters 
overigens. 

Voerbakken op de wei – de paarden staan steeds vaker en langer op de wei, omdat het gras niet altijd  
voldoende is zijn er vier grote witte bakken in de wei neergezet. Hier kan extra hooi in of de bakken kunnen gevuld 
worden met water op warme dagen.

Manu – de nieuwe manege kat! Hij is 1,5 jaar en je kunt hem niet missen door zijn voornamelijk witte vacht met 
wat zwarte vlekken. Na drie dagen de kantine te hebben verkend, is hij nu het eiland aan het ontdekken. Hij vindt 
dit heel erg leuk en komt elke keer weer bij de stallen kijken of het daar ook nog allemaal goed gaat. Hij is erg lief 
en als hij toevallig langs komt vindt hij knuffelen ook gezellig.  

Borstels en peesbeschermers – alle paarden hebben een eigen kleur poetszak met daarin alle  
benodigde spullen voor de dagelijkse verzorging. Door de spullen per paard te verdelen op kleur,  
kunnen spullen gemakkelijk herkend worden. Bovendien kunnen bijvoorbeeld schimmeltjes op de huid zich niet  
verspreiden via borstels die bij meerdere paarden worden gebruikt. 

Moestuin – langs het pad naar de manege toe is hard gewerkt aan het opzetten van een moes- 
tuin. De vijgenboom en de vlierbessenstruik zijn al wat langer een begrip, maar nu zijn er ook courgettes 
en pompoenen van eigen grond beschikbaar. Er is al heel wat geoogst! Mocht je de groente willen mee- 
nemen; de opbrengst van de groente gaat naar de manege. 

Medewerkers – Quinn en Sandra zijn gestart als vaste medewerkers naast Wilma. Gezamenlijk dragen zij zorg 
voor de dagelijkse gang van zaken op de manege. Zij zullen zichzelf even voorstellen!
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Even voorstellen: De nieuwe vaste krachten

Hoi lieve lezers, Quinn hier!
Ik ben één van de nieuwe vaste krachten op de manege. Ik wil jullie 
graag vertellen waarom ik hier wilde werken en hoe dat er voor mij 
uit ziet. 
Ik doe de opleiding ‘instructeur paard en gedrag’ en ben nu twee 
jaar bezig met lesgeven. Ik ben het steeds leuker en leuker gaan 
vinden, dus ik hoopte stiekem er ooit m’n baan van te kunnen  
maken. Toen de vacature voor vaste kracht vrij kwam, heb ik dus 
gelijk gereageerd! Ik was ontzettend blij om te horen dat ik met  
Wilma samen mocht gaan werken op onze mooie manege. 
Naast het lesgeven komen er nog andere dingen kijken om de 
boel draaiende te houden, zoals; de gezondheid van de paarden 
in de gaten houden, onze nieuwe kat voeren, nieuwe keukenrollen  
ophangen, zorgen dat er genoeg hooi en stro is, de snoepautomaat 
aanvullen en ga zo maar door. Dat zijn allemaal dingen waar wij ons 
mee bezig houden. 
Sandra is ook als vaste kracht gestart op de manege, maar in  
september nog op vakantie, dus heb ik haar uren overgenomen. 
Lekker druk dus, maar daar hou ik van! Vanaf oktober werk ik 
op woensdagochtend en neem ik verder lessen van mensen over  
wanneer nodig. Als Wilma over een paar jaar met pensioen gaat, 
zullen Sandra en ik samen alle taken overnemen. Ik ben ontzettend 
blij dat ik van m’n hobby m’n werk heb kunnen maken en ik kijk er 
naar uit hier nog vele jaren les te blijven geven (en hier en daar een 
paard te trainen). 
Heel veel liefs,
Quinn

Hallo lezers van de Paardensprongen!
Mijn naam is Sandra en vanaf oktober ben ik, samen met  
Wilma en Quinn, één van de vaste krachten op de manege.  
Sommige zullen mij wel kennen want ik geef al een aantal jaar 
les op vrijdagmiddag. Zo’n acht jaar geleden ben ik bij Manege 
Geuzeneiland terecht gekomen, en gaan rijden bij Wilma op de 
maandag en dinsdagochtend. Ik was gelijk verkocht: wat een 
heerlijke, gezellige en relaxte plek!  
Als kind was ik al dol op paarden en bracht ik het liefst zo veel  
mogelijk tijd door op de manege in het dorp waar ik ben  
opgegroeid. Ik kon uren paarden poetsen of helpen met klusjes 
op stal. Na de middelbare school ging ik reizen en studeren en 
ben ik gestopt met paardrijden. Ik verhuisde naar Amsterdam 
en kon me niet voorstellen dat je hier leuk kunt paardrijden.  
Maar niets bleek minder waar! Ik kreeg het paardenvirus weer 
helemaal te pakken en heb op Geuzeneiland als aspirant leren 
lesgeven. Naast mijn studie en werk op de universiteit was ik de 
afgelopen jaren veel op stal te vinden. De manege is voor mij 
een plek waar iedereen welkom is en we met elkaar zorgen voor 
onze paarden. Een ochtend op de manege - paarden naar de wei, 
samen de stallen doen, rijden of lesgeven - maakt me altijd blij. 
Wat heerlijk dat ik dat nu mijn baan mag noemen! Ik heb heel 
veel zin om deze bijzondere plek nog mooier te maken dan ze  
al is. Je kunt me woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdag-
middag op de manege vinden. Kom je me een keer helpen? 

Tot snel! Sandra

Dat onze manege voornamelijk draait op vrijwilligers, dat weet bijna iedereen. Dat er op de manege 
ook enkele vaste krachten rondlopen, is misschien iets minder bekend. De meeste deelnemers weten 
dat één van de vaste krachten Wilma is en natuurlijk is ze een begrip op stal! Maar zij werkt hier 
niet alleen. Over de jaren heen zijn er verschillende vaste krachten geweest die haar helpen met het 
reilen en zeilen, naast de instructie en vrijwilligers. En sinds kort hebben we twee nieuwe, al dan niet  
bekende, vaste medewerkers erbij!

Quinn
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Op zoek naar versterking voor het paardenteam
Door: Marin Slaman

We houden eigenlijk altijd onze ogen en oren open voor een geschikt paard. Het vinden van een nieuw paard  
is namelijk best een grote uitdaging! Er is een lange lijst aan eigenschappen die een ideaal manegepaard moet bezitten. 
Voor een manege moet een paard heel veelzijdig zijn! Een paard moet de basis van de dressuur kunnen (stap, draf,  
galop), een sprong kunnen maken, braaf zijn bij de beginners, maar uitdaging kunnen bieden voor de gevorderde 
ruiters, geduldig en lief zijn op stal, goed gebouwd en bovendien gezond zijn! We hebben liever paarden die in het 
begin iets te vlot zijn, omdat gaandeweg vaak het tempo een beetje afneemt. Tot slot moet al het bovenstaande 
ook betaalbaar zijn!

Er zijn een aantal vaste handelaren waar we contact mee opnemen als we op zoek gaan naar een paard.  
Handelaren snappen vaak goed wat een manege zoekt in een paard. Tegenwoordig is het ook makkelijk om online 
advertenties te bekijken, hoewel het altijd een gok blijft of het paard in het echt net zo leuk is als op de foto’s. 
Maar het nadeel van de online advertenties is dat helaas niet alle particulieren er voor open staan om hun paard 
aan een manege te verkopen. 

Als we denken een geschikt paard te hebben gevonden, maken we een afspraak om 
het paard te bekijken. Meestal moeten we daarvoor echt wel een stuk reizen: van  
Zeeland tot Friesland of Noord-Brabant. We gaan meestal met twee of drie instructeurs 
kijken. Ongeveer één op de vier paarden die we bezoeken (nadat we al zo streng hebben  
geselecteerd op basis van de eerder genoemde punten) is ook echt geschikt voor onze 
manege. Tijdens een bezichtiging gaan we altijd op het paard rijden, maar we kijken ook 
of het zich braaf laat opzadelen. We proberen dan ook te bepalen of het paard over het 
juiste karakter beschikt.

Als we een leuk paard hebben gevonden, laten we het paard altijd keuren. Dat  
betekent dat de dierenarts kijkt of het paard op dat moment gezond is, zonder behulp van  
röntgenfoto’s of echo’s. Het kan dan gebeuren dat het paard niet goed gekeurd wordt, en 
dan zullen we weer verder moeten zoeken. Of het paard blijkt helemaal gezond, en dan 
hebben we er een nieuw teammaatje bij!
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Sporenproef
Op zondag 19 september werd er weer een sporen-
proef gehouden. Deze sporenproef werd speciaal  
gehouden voor de deelnemers die vanwege Corona 
niet aan de proef van begin dit jaar konden mee  doen. 
De deelnemers hadden prachtig weer en dat heeft  
zeker geholpen met het rijden van de proeven, 
want alle acht zijn geslaagd! 

Namens de redactie van de Paardensprongen  
willen wij alle deelnemers feliciteren met dit 
geweldige resultaat en wensen wij julie heel veel 
plezier bij de wedstrijden en springlessen!

Uitslag kinderen:
1. Ruby - 130 punten
2. Linn - 129 punten
3. Thirza - 127 punten
4. Marileen - 125,5 punten
5. Oumaima - 124,5 punten

Uitslag volwassenen:
1. Marije - 133 punten
2. Sandra - 130 punten
3. Charity - 126,5 punten
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Hi! Zou je je willen voorstellen? 
Ik ben Elise en ik rij sinds september 2020 bij de manege. Ik ben begonnen 
op de dinsdagavond bij Leida en ik rij nu op de vrijdagavond bij Wendy.

Leuk je te ontmoeten! En wat goed dat je meehelpt op de manege! Hoe 
kwam je erop om te helpen op stal en waar/met welke klussen begon je 
mee?
Toen ik via internet (in verband met corona helaas niet real life) aan het 
‘rondkijken’ was bij een aantal maneges sprak manege Geuzeneiland mij 
meteen het meeste aan. Voornamelijk omdat ik op de website al las dat je 
voor en na de les meehelpt met een aantal klussen op stal. Ik vind rijden 
zelf heel leuk, maar alles wat er omheen bij komt kijken zeker ook. Het 
helpen is eigenlijk begonnen op een zondag, samen met Leida. Zij kon 
nog hulp gebruiken en ik dacht, lijkt me leuk! De eerste keer de stallen 
doen was wel even een ding, omdat je dan nog even een tactiek voor 
jezelf moet bedenken. Ook ging het natuurlijk een keer mis met een te 
zware kruiwagen die halverwege de helling naar beneden donderde. Al 
doende leert men zeggen we dan maar. Ik heb daarna aangegeven dat 
ik vaker wil helpen en, als iemand nog hulp nodig heeft, men mij altijd 
kan appen om te vragen of ik kan. Ik ben ook redelijk snel aan de slag  
gegaan als stalcrew op de zaterdagochtend. Ik vond het super leuk dat ik 
daarvoor gevraagd werd. Het fijne is dat je zelf kan aangeven hoe vaak 
je mee wil helpen. Ik doe dat nu bijvoorbeeld één zaterdagochtend in de 
maand. 

Haha, ja dat met de kruiwagen zal menigeen bekend in de oren klinken! En klopt het nou dat je  meekijkt en helpt 
met het verzorgen van de paarden? 
Dat klopt. Ik heb nu een paar keer meegekeken en mee geholpen met Claudia, de vaste verzorger van Merlijn en 
met Judith, de vaste verzorger van Hummer. Ze leggen mij van alles uit qua verzorging en waar je op moet letten.

Hoe kwam het dat je daarbij bent gaan helpen?
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en te doen en vooral als dat met paarden te maken heeft. Ik heb  
gewoon aangegeven dat ik graag mee zou willen helpen bij het verzorgen, maar dat het heel lang geleden is 
dat ik op die manier met paarden bezig ben geweest en ik graag weer wat kennis wil opdoen hierover. Ik heb de  
afgelopen weken een soort bootcamp verzorging gehad en ik hoop de komende tijd nog meer te leren en meer te 
kunnen doen. Bij een uitgebreide poetsbeurt en het verzorgen van de hoeven ben je intensiever met het paard 
bezig, dan voor of na het rijden. Dat vind ik het leuke eraan!

Zou je andere mensen aanraden om te helpen op stal en zo ja, waarom?
Ik zou het zeker aanraden. Wat ik heel leuk vind, is dat je de paarden ook een keer op een andere manier ziet en 
leert kennen, dan alleen maar bij het borstelen voor de les, op- en afzadelen en rijden. Indien mogelijk, breng 
je ze bijvoorbeeld voor het uitmesten van de stallen, ook naar de wei. Super leuk om te doen! Je ziet hoe blij ze 
dan zijn, de één trekt een sprintje en maakt een vreugdebokje, de ander gaat meteen rollen, daar staan er twee 
elkaar te groomen en verderop wordt er nog een onenigheidje ‘uitgesproken’. Je ziet de paarden dan eigenlijk echt 
samen als een kudde en de rolverdeling hierin. En als zij daar lekker staan te genieten, zorgen wij ervoor dat ze 
weer in een fijne, schone stal terugkomen, met hun hooinetten gevuld. Indien ze niet naar de wei kunnen, staan 
ze gewoon in hun stal en mest je de stal uit. Dan werk je weer op een andere manier, omdat je dan om het paard 
heen werkt, en dat is bij het leren kennen van de paarden ook weer positief. De één werkt makkelijk mee, de 
ander probeert je een beetje uit. 
Ik haal er persoonlijk heel veel voldoening uit en ik vind het eigenlijk ook niet meer dan normaal om zo nu en  
dan de handen uit de mouwen te steken als je bij een stichting rijdt, waar men grotendeels afhankelijk is van 
vrijwilligers.

Denk je dat we je nog lang zullen blijven zien op de manege en ook als vrijwilliger?
Dat hoop ik wel! Qua rijden in ieder geval totdat ik het paard niet meer op kan komen. Hetzelfde geldt voor  
vrijwilliger, zolang mogelijk!

De nieuwe vrijwilliger, een interview met Elise
Door: Jessica de Roo

Op de manege steken vele deelnemers hun handen uit de mouwen om hun  
steentje bij te dragen als vrijwilliger. Of het nou gaat over helpen in de kantine, het  
uitvoeren van reparatiewerk of inspringen bij de staldienst. Onder deze vrijwilligers zijn er  
deelnemers bij die al jaren op de manege rondlopen, maar ook deelnemers die pas begonnen zijn op 
de manege. Wij stellen graag  een van de nieuwe vrijwilligers aan jullie voor.
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Het paard met de vijf benen
Door: Claudia Hilster

Het café komt terug?!

Hallo allemaal! Kennen jullie mij nog? Ik denk het niet. Het namelijk al weer wat jaartjes geleden dat  de avonturen 
van de paarden op de manege werden beschreven. Mijn opa, die vroeger altijd de verhalen schreef, is er niet meer. 
Vandaar dat ik het nu van hem ga overnemen.
Mijn naam is heel simpel: Vlieg. En dat dat ben ik ook. Hier op Manege Geuzeneiland zit ik altijd ergens op de 
muur en kan ik alles in de gaten houden. Zo weet ik ook wat er na sluitingstijd gebeurt, wanneer alle mensen weg 
zijn. Geloof me, dit werk wat ik doe is echt niet zonder gevaren. Ik moet een staart of een hoef ontwijken, of ik 
zit net lekker en dan word ik van een paardenrug geschud, maar….. Het aller gevaarlijkste zijn nog die elektrische 
vliegenvangers. Wanneer ik iedereen in de gaten wil houden, let ik soms niet goed op en beland ik soms bijna in 
zo`n ding. Gelukkig is het tot nu toe altijd goed gegaan. 
Na een heerlijke vakantie op de wei, zijn we alweer een tijdje terug op de manege. Er zijn hier een aantal dingen 
gebeurd. Zal ik vertellen wat allemaal? Goed, hier gaan we..

Na een fijne zonnige dag op de wei staan alle paarden een beetje bij elkaar. “De vakantie is al weer bijna om.” zegt 
Sariena tegen Sparky. “Ja,” zegt Sparky. “Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat.” Waarop de krakende stem van 
Merlijn antwoord geeft. “We worden gewoon oud.” zegt hij. “UHH!! Praat effen voor je eigen!” Antwoordt Sariena,  
terwijl ze Merlijn beledigd aankijkt. “Oh.. mogen we geen leeftijden noemen, hahaha!” Komt Hummer er plagerig 
tussendoor. “Hou jij toch eens je grote mond, puber.” bromt Zion en geeft Hummer een zet. “Ik mag ook niks!” 
Moppert Hummer zachtjes en loopt daarna een stukje bij de groep weg.
“Effies voor ons allemaal,” zegt Sariena. “Vanavond gaan Merlijn, Sparky en ik vast naar de manege om onze 
bedjes en toiletartikelen in orde te maken. Zo kunnen we over een week zo onze stallen in.” Een van de paarden 
met een gek accent begint met praten. Het is de buitenlandse Olivier. “Are jullie going met z`n drieën,” vraagt de 
Ierse. “Ik think dat there is veel te doen, perhaps ik kan helpen.” Sariena kijkt Sparky en Merlijn aan. “Nou, ik 
vind dat geen slecht idee. Zijn er nog meer die ons willen helpen? Vele hoeven maken licht werk.” Zegt de oudere 
dame.  “Er moeten ook wat paarden in de wei blijven,” zegt Zion. “Anders valt het op dat we weg zijn.” Merlijn valt 
in. “Dat is waar. Als er nu zes paarden naar de manege gaan en de rest hier achter blijft hebben we een goede 
verdeling denk ik.”

Na wat overleg wordt er besloten dat Merlijn, Sparky, Sariena, Olivier, Aquinta en Winny naar de manege gaan 
die avond. Wanneer de zon onder gaat en het net nog niet te donker is, gaan de zes paarden onderweg naar de 
manege. Het is best makkelijk te lopen, want langs de snelweg zijn veel weides met bomen en stukjes bos waar 
de paarden ongezien kunnen lopen. Eenmaal aangekomen bij de manege doet Sparky zachtjes het hek open met 
de sleutel en lopen ze naar de manege toe. Alle zes weten ze wat ze moeten doen: Merlijn gaat alles aanvegen, 
Olivier gaat de ramen lappen, Sparky en Sariena gaan de toiletartikelen in orde maken, Aquinta gaat samen met 
Winny de muren soppen.
“Zal ik vast de emmers met water vullen zodat iedereen aan de slag kan?” Vraagt Aquinta. “Ja, dat is goed!” Roept 
Olivier, die even zijn stal inspecteert om zeker te zijn dat dit nog wel zijn plekje is. Winny loopt langs de stal van Olivier 
en ziet hem naar de lege stal naast hem kijken. “Waar kijk je naar?” Vraagt zij aan Olivier. “Ik ben very nieuwsgierig 
if we get een nieuwe collega and if het naast mij komt wonen. Misschien is het wel een lovely lady!” Zegt Olivier met 
een glimlach. “Ja,” 
Zegt Winny. “Of 
misschien wordt 
het wel het 
paard van Zorro!  
Kunnen wij als 
merries er ook 
van genieten.” 
Achter hen 
klinkt wat gepuf. 
“Weet je,” zegt 
Merlijn. “Het is  
gewoon belangri-
jk dat we een leuke  
collega krijgen die 
ons kan helpen 
met al ons werk.” 
Waarop Sariena 
antwoord: “Daar 
sluit ik mij nu 
helemaal bij aan!”
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Opeens horen ze allemaal een gil vanuit de kantine. “That is Sparky!” Zegt Olivier. Allemaal gaan ze zo snel  
mogelijk de kantine in. Daar staan Sparky en Aquinta te wijzen naar vier dooie muizen op de grond. “Ik weet niet of 
ik het nog wel zo gezellig vind hier met al deze muizen om ons heen, zo erg is het nog nooit geweest!” zegt Sparky. 
“Ja inderdaad,” antwoord Sariena. “Ook hier moet een oplossing voor komen.” Aquinta pakt vervolgens een paar 
hoefschoenen en ruimt de muizen op. Iedereen gaat daarna weer aan het werk.
“Mag ik jullie wat vragen?” Vraagt Winny aan Sparky en Sariena. Ze zijn met verschillende kleuren zakjes bezig 
en stoppen daar dezelfde kleur toiletartikelen in. “Dat mag,” Zegt Sariena. “Wat wil je weten?” Winnie haalt diep 
adem. “Waarom heeft iedereen van ons een zakje met daarin spulletjes in dezelfde kleur?” Sparky en Sariena  
kijken elkaar en aan en Sariena zegt: ”Dat zal ik je vertellen. Stel nou dat ik een klein plekje op mijn huid heb met 
kleine bultjes ofzo. Het jeukt en ik ga daar aan krabben het wordt een beetje groter. Als iemand mij dan lekker 
borstelt komt deze borstel ook over deze plek. Nu kan het zijn dat het plekje dat ik heb besmettelijk is en wanneer 
dezelfde borstel bij een ander van ons wordt gebruikt is de kans groot dat ook diegene het krijgt. Dus nu hebben 
we bedacht wanneer iedereen zijn eigen borstels krijgt, kunnen we dit voorkomen.” Winny kijkt met meer begrip. 
“Aahh en om het makkelijk te maken heeft een ieder van ons zijn eigen kleur zakje met dezelfde kleur borstels. 
Slim bedacht!”  De dames hinniken tevreden. “Nu nog zorgen dat de mensen kinderen erop gaan letten.” Zegt 
Sparky zachtjes. 

“He, meiden alles is klaar en de zon komt alweer bijna op! We moeten terug naar de wei voordat iemand ons daar 
mist.” zegt Aquinta, die was komen aanlopen tijdens de uitleg van Sariena over de borstelzakjes. “Jaaa,” zegt 
Olivier. “De ramen zijn schoon, alles blinkt en alles is geveegd. Tijd om te gaan.” Hij wilt al aanstalten maken tot 
vertrekken. “Nog even de zakjes op de plaats hangen,” zegt Sparky. “Dan kunnen we.” Oliver draait zich direct om. 
“Ik help mee ophangen!” zegt hij nog.

Na een drukke nacht van schoonmaken sluit Sparky de deuren van de manege en daarna ook het hek. In een 
rustig galopje gaan ze weer terug naar de wei. Bij de wei aangekomen komt de zon al weer langzaam op. “Jullie 
zijn echt net op tijd!” Zegt Samuel wanneer hij samen met Joey de toegang tot de wei open maakt. “Dat zal best 
mee vallen.”Zegt Aquinta. “Nee,” zegt Joey. “De boerin komt al aanlopen om te zien of we er allemaal zijn.” Waarop 
hij een klein bokje maakt om zijn zenuwen eruit te gooien. “PFFF,” zegt Merlijn. “Dit scheelde maar een haartje.”
Eenmaal door iedereen begroet, vertellen de zes paarden wat ze allemaal hebben gedaan op de manege en dat  
alles klaar staat om weer terug te gaan. “Hebben jullie alles schoon gemaakt?”Vraagt Zion. “Ja,” zegt Sariena. 
“Best een klus maar alles blinkt.” Een diepe zucht klinkt. “Behalve het café.” Zegt Merlijn zacht en kijkt hier een 
beetje verdrietig bij. “A pub?” Vraagt Olivier verbaast. “Ja,” zegt Merlijn. “Wij hebben vroeger een cafe gehad 
waar we met z’n allen de dag doornamen en even konden kletsen. Dit café is al een tijd gesloten. Ik mis het best 
wel, even kletsen lachen en een biksbiertje.” Zegt de oude man. “Neem jij nou maar geen biksbiertje meer,” zegt  
Sariena. “Je ligt zonder biksbier al in de sloot.“
“A pub,” herhaalt Olivier zachtjes. “Hmmm…………”

Wordt vervolgd..
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Inzending van een lezer: De verzorging van Merlijn

Er komt veel kijken bij het 
verzorgen van een paard. 
De verzorger houdt zich 
onder andere bezig met het 
schoon maken van de hoeven,  
het netjes maken van de  
manen en de staart en in het 
geval van de ruinen wordt de 
koker ook goed onder handen 
genomen.
 
Bij deze inzending kun je zien 
wat er onder andere wordt 
gebruikt bij de verzorging 
van Merlijn! Claudia, de vaste  
verzorger van Merlijn, gaat  
iedere vrijdagavond druk in de 
weer om de zwarte ruin weer 
zo goed als nieuw eruit te lat-
en zien!

Heb jij ook een leuke foto gemaakt op de manege, bijvoorbeeld tijdens de les, iets dat je 
opgevallen is, een gek momentje met je vrienden, etc? En wil je die graag delen? Stuur deze 
dan snel naar paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl
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Tafel van Bestuur
Door: Bryan Kinneging

De PaardrijKommisie (PK), oftewel het bestuur van Stichting Manege Geuzeneiland, komt elke 
zes weken bij elkaar om te vergaderen. De notulen hiervan hangen normaal gesproken in de 
kantine. Echter mogen door de huidige maatregelen geen mensen in de kantine komen. Om 
de leden van Stichting Manege Geuzeneiland op de hoogte te houden van wat de PK doorwerkt 
en/of besluit, komt hier een korte samenvatting van de notulen (september jl.).

Paardenbestand: 
- Nike is deze vakantie naar een wei in Castricum  
  geweest;
- Merlijn heeft een hoefzweer;
- Ons nieuw paard Cyndia doet het ook heel goed,  
  daar zijn we blij mee;

Bestuur: 
- Marja en Linda zijn gestopt met het bestuur;
- Sandra komt vanuit haar nieuwe functie het  
  bestuur versterken;
- Het bestuur is nog steeds opzoek naar nieuwe  
  leden;

Lessen:
- De woensdagmiddag lessen zijn gesplitst in twee  
  losse lessen, met een half uur pauze;
- Er is een hele lange wachtlijst, daarom is er een  
  tijdelijke stop op de inschrijvingen;
- De proeflessen gaan weer door;
- Nicole gaat op zondag avond twee privélessen  
  geven voor mensen met een voucher;

Nieuw op de manege:
- Er zijn twee nieuwe medewerkers aangenomen:  
  Quinn en Sandra;
- Wij hebben vier nieuwe slowfeeders op de wei  
  staan;
- De nieuwe poes Manu doet het heel erg goed;

Acties en evenementen:
- De lege-flessenactie bij de AH Osdorp heeft de  
  manege 140 euro opgeleverd;
- De Sportmarkt is niet doorgegaan;
- De grote clubactie is weer gestart;
- Ons spaardoel van de grote clubactie zijn nieuwe  
  zadels en hoofdstellen;
- De inhaal sporenproef is geweest, iedereen heeft  
  hem gehaald

Deelnemersvergadering:
- De deelnemersvergadering is op 6 oktober om    
  20:00 in de binnenbak;

Voor de oplettende lezer: ‘kommissie’ wordt tegenwoordig met een c geschreven. 
Echter is deze commissie ruim 50 jaar geleden opgericht, toen de spelling nog  
anders was. Ondertussen is ‘PK’ een begrip geworden op de manege, waardoor wij 
geen noodzaak zien hier iets aan te veranderen.
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Onze adoptanten

Onderstaand een overzicht van onze adoptanten. Adoptant-
en 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!

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, neem een kijkje op 
www.manege-geuzeneiland.nl of vraag een brochure aan je 
instructeur. Graag het adoptieformulier volledig invullen en 
gelijktijdig met het incassokaaartje inleveren.

Foto: Edwin Butters Fotografie

Winnie
N.D. Veltkamp
Marianne Jonker
Sebnem Komac
Patricia Brenker
mevr. D. Klomp
Bryan Kinneging
mevr. G. John
Sawyer de Boer
mevr. M. Schlick
Sara Kurucu

Aquinta
Priscilla van Akkeren
Tamara Lescrauwaet 
mevr. D. klomp
Nora Kamp
Astrid Roos
Rani Aydogan
H.C. Car Improvement
Quinn Zaeyen
Jessica de Roo

Sparky
Angela&Rosa van de Kar
Kick Bloemberg
Joya liza Wils
mevr. E. Zotos
Shanaya Bogaerts
L. Chrzanowska
Iris Bremer
Saartje Rood
Charity Sirach
mevr. I.A.G. Schipper
Rik van Solkema

Olivier
Annemarie Rotteveel
L.Denenkamp
Carin Schut
Christine Leeseman
L. Chrznowska
Ilishiara Pees
mevr. G. John
Marileen Boer
mevr. Y.Swart
mevr. J. De Boer
Marieme Niang
Julia Logtmeijer

Zion
Jacqueline Marquering
Govert Hooyman
M. Vossen
Alan Kamp
mevr. C. Hilster
mevr. J.E.M. Peters
Quinn Zaeyen
Noelle van Rens

Merlijn
Mevr. M. steen
Lisa Blom
C. Spaander
Ellen van Slijpe
mevr. C. Hilster 
mevr. M.J. Hilster
H.R. CAR Improvement
Mevrouw L.L.M. Bloemen
Priscilla van Akkeren

Sally
mevr. A.T.M. Van Rees 
Roxanne de Krijger
Miranda Kinneging
mevr. A. Van der Veen
Sawyer de Boer
mevr. J. De Boer
Mevr. M. Schlick
Sandra Wagenmakers
Sara Kurucu

Samuel
De heer L Denekamp
H.H. Schalk
Marianne Jonker
A.C. Brandhoff
Roxanne de Krijger
Josine Aarden
E.E.G. Van der Meij
Elvia Logtmeijer

Hummer
dhr. C.Schut
Josine van Aarden
Marieke de Leeuw

Joey
D.L. Loopeker
Tessa Westenburg
M.Latife
L.ten Hoove
Charlotte Couzy

Nike
Shanaya Bogaerts
Linda Spanjaards
Britt Ferwerda
mevr. Y. Swart
Brecht Visser
Mevr. M.N. Boon

Sariena
mevr. B. Goudswaard
Lotus Hamersma
mevr. J de Boer
dhr. B. Arends
mevr. C. Hilster
mevr. D. S. Hitipeuw

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 
17 jaar).
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• 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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