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Fris&Fruitig

Beste lezer,
Fris en fruitig is het thema van deze editie en die kun
je letterlijk, dan wel figuurlijk, interpreteren. Tenminste
daar ben ik sinds vorige week achter gekomen, want
waar we allemaal de zomer in onze bol hadden en op de
NL-doe dag allemaal flink zijn verbrand, heeft de winter
toch nog even van zich laten horen. De paarden waren
al bezig hun wintervacht los te laten, maar die paar
haren die er nog opzaten hebben ze nog hard nodig. Fris
is het zeker, tegelijkertijd worden we na een kwakkel
winter toch nog even opgefrist voor het voorjaar echt
zijn intrede zal doen.

erwtensoep, je kent het wel. Maar als de temperatuur zo
hoog is geweest dat ik zonder jas naar buiten kan, het
‘s - avonds weer langer licht is, dan mag het voorjaar
beginnen wat mij betreft. Alles komt weer in bloei te
staan, ik krijg schoonmaak kriebels en de drang om veel
buiten te zijn groeit. Helaas werden deze lentekriebels
hardhandig de kop ingedrukt toe we nog getrakteerd
werden op sneeuw en een harde noorden wind. Ook
de paarden snapten er niks meer van en bleven
van schrik in de buitenbak staan, in plaats van de
besneeuwde wei op te galopperen. Ook worden we nu
nog verder opgefrist door flink wat regen. Hopelijk dat
dit allemaal bijdraagt aan een fruitig voorjaar, want de
fris is wat mij betreft iets te nadrukkelijk aanwezig op
dit moment.
Fruitig wordt het als er straks uit de manege
moestuin weer allerlei groenten geoogst kunnen worden,
of denk aan de appelboom op de wei, de kruidentuin die
is aangelegd of de vijgenboom langs het pad naar de
manege.
Ik kan in ieder geval niet wachten tot het zonnetje weer
volop schijnt en we weer in de buitenbak kunnen rijden.

Ik moet toegeven dat ik enorm van de winter hou.
Sneeuw en ijs, schaatsen, warme chocomelk,

Veel liefs,
Leida

De Paashaas heeft onderweg naar de manege zijn mandje
met eieren laten liggen. De gekleurde eieren zijn overal
door deze editie heengerold! Kun jij ze allemaal vinden?!
Als je het antwoord weet, kun je deze mailen naar
paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl. Onder de juiste
antwoorden verloten wij een interview!

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, Sandra van der Hel, Rilana de
Haas, Wendy Loopeker, Nora Kamp, Marieke de Leeuw, Tyo Looijen, Elise en
Neil Moorhouse
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Bestuurssamenstelling
Bryan Kinneging
voorzitter / personeelszaken		
Instructeur
Myrne van der Eijden secretaris				
Instructeur
Chris Schut 		
penningmeester/secretaris		
Deelnemer
Jessy de Boer		
Vrijwilligers/deelnemersadministratie Deelnemer
Neil Moorhouse		PR					Deelnemer
Sandra van der Hel
Algemeen bestuurslid			
Vaste kracht
Wilma van Driel		
paarden/onderhoud/aspiranten		
Vaste kracht

Deze keer in de Paardensprongen:

07.

Nieuwe buren

08.

Osteopaat

09.

NL-Doet

12.

Opstapcursus

		De verzorgers van Cesar
		
en Cyndia stellen jullie
		
graag voor aan deze
		leuke paarden.

		Olivier zat een tijdje niet
		
lekker in zijn vel en is
		
even goed gekraakt.
		
Lees gauw meer over
		zijn behandeling!

		Vele handen hebben op
		
13 maart ontzettend
		hard gewerkt.
		
Lees snel verder!

		Wisten jullie dat nieuwe
		
leerlingen eerst een
		opstapcursus
volgen,
		
zodat ze beter met de
		
lessen mee kunnen doen?

En verder..
02.		
04. 		
05.		
06.		
10.		
11.		
13.		
14.		
15.		
16. 		
17.		

Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
Agenda seizoen 2021-2022 / Oproepje: foto’s, weetjes en verhalen
Wistjedatjes
De manege maakt eigen compost!
Puzzelen
Opstapcursus vragen
Hummer op zijn nieuwe plekje!
Oproep redacteur Paardensprongen
Adoptanten
Algemene voorwaarden en gedragsregels
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Lesrooster
Maandag				Dinsdag				Woensdag
10.00 uur
volwassenen		
10.00 uur
volwassenen 		
15.00 uur
18.30 uur
tieners			
16.00 uur
kinderen		
16.30 uur
20.30 uur
volwassenen		
18.30 uur
tieners			
17.15 uur
					
				
Donderdag				Vrijdag				Zaterdag
16.00 uur
kinderen		
09.45 uur
volwassenen		
08.30 uur
18.30 uur
tieners			
16.15 uur
kinderen		
10.30 uur
20.30 uur
volwassenen		
18.30 uur
tieners
12.45 uur
					20.30 uur
volwassenen		14.15 uur
										15:00 uur
Zondag
20.00 uur
volwassenen		
Deelnemers dienen een half uur van tevoren aanwezig

kinderen
kinderen
tieners t/m 14 jaar

kinderen
volwassenen
kinderen
kinderen
opstapcursus
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 14 november			
Springles
Zo 28 november			
Seniorendag (gecanceld)
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 (gecanceld)
Zo 6 februari				Springles
Zo 6 maart				Springles
Zo 13 maart				NL-doet
Zo 20 maart				
Seniorendag (inhaalmoment)
Zo 3 april				Springles
Zo 10 april				
Sporenproef (inhaalmoment)
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 juni			
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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Wist je dat..
..De sporenproef weer gereden is?
..En dat alle deelnemers de proef hebben gehaald?
..Zij nu mee mogen doen met de springlessen op de manege?
..Er laatst weer een Seniorenproef is gereden?
..Er altijd veel lekkers wordt meegebracht?
..Er allerlei extra activiteiten worden georganiseerd?
..Zoals een springcursus en workshop grondwerk?
..De workshop grondwerk erg leuk en leerzaam was voor de paarden en voor de leerlingen?

..Er op de NL-doe dag een record aantal mensen is komen helpen?
..Er ontzettend veel werk is verzet? Lees verder op pagina 9!
..We gras hebben gezaaid op het middenstuk van het weiland?
..We hebben gekozen voor een zaden mengsel met verschillende soorten grassen en kruiden dat
lekker en gezond is voor de paarden?
..De paarden pas later in het jaar op dit deel van het weiland mogen zodat het gras de tijd heeft
om te groeien?
..We hopen dat er met het Pinksterweekend een
mooi groen grasveld ligt?

..Pinksterkamp weer een kamp is
dit jaar?
..De inschrijvingen geopend zijn?
..Er een kruidentuin is aangelegd en dat er compost
bakken zijn gebouwd? Lees verder op pagina 10!
..We een bitloos hoofdstel hebben op de manege?
..En dat de paarden hier heel goed op reageren?
..Je aan je instructeur kunt vragen of je dit hoofdstel
mag gebruiken?
..Zion op doktersbezoek is geweest, maar weer
helemaal is opgeknapt?
..De

Osteopaat Olivier een behandeling
heeft gegeven omdat hij wat last leek te
hebben van zijn rug?

..Olivier (net als Winnie) nu een gelpad onder het
zadel heeft en hij dit fijner lijkt te vinden?
..De paarden op 1 april de wei niet op wilden?
..Dit niet een 1 april grap was, maar omdat ze zo
verrast waren door de sneeuw, dat ze met z’n
allen in de buitenbak bleven staan?

Boven: De nieuwe kruidentuin van manege Geuzeneiland
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Onder: De blije deelnemers van de Seniorenproef!

Het nieuwe prinsesje van stal: Cyndia
Door: Nora Kamp

Hallo lieve paardensprongenlezers,
Hier een berichtje van mij en Cyndia. Mijn naam is Nora en ik ben de
verzorgster van Cyndia. Een aantal maanden staat deze topper nu bij
ons op stal en wat doet ze het goed! Zo braaf voor alle beginners, maar
ook uitdagend voor de gevorderde ruiter. Daarbij heeft zij lekker haar
eigen willetje, wat ze graag een beetje uittest op stal. Maar laat je
daar niet door afleiden! Deze lieve vriendin vindt niets lekkerder dan
knuffelen. Elke week wanneer ik haar verzorg, betrap ik haar er weer op
hoe erg zij geniet van alle aandacht. Stiekem is het gewoon een beetje
een prinsesje. Cyndia zal het nooit toegeven, maar die extra knuffels zijn
heerlijk. Al wil zij die het liefste natuurlijk niet delen, want dat is iets wat
prinsessen niet doen.
Groetjes Nora
Op de foto Nora met Cyndia

Nieuwe buurman erbij: Cesar
Door: Tyo Looijen & Marieke de Leeuw

Op de allerlaatste dag van 2021 is onze allernieuwste aanwinst op stal
aangekomen: Cesar.
Cesar is een donkerbruine ruin van 13 jaar oud. Hij is de grootste van alle
paarden en stond vanaf het eerste moment dat hij bij ons was al lekker
relaxed op stal. Hij ligt regelmatig in stal, een goed teken. Een paard gaat
alleen liggen als hij zichzelf veilig geborgen voelt.
Ook al is hij zo groot, hij krijgt maar een klein beetje biks. Dat is niet zielig
hij krijgt namelijk twee hooinetten, dus hij heeft genoeg te eten. Hij is dit
gewend, op zijn vorige stal heeft hij namelijk nooit biks gehad en krijgt
alleen een beetje omdat het lekker is.
Omdat elk paard een verzorger/ verzorgers heeft, werd er voor Cesar
ook naar een verzorger gezocht en dat wilden wij graag doen. Elke week
zorgen wij (Tyo en Marieke) ervoor dat Cesar zijn hoeven verzorgd worden.
Verder maken we zijn neus en ogen schoon, zorgen we ervoor dat zijn
koker schoon is, checken hem extra op eventuele wondjes en houden
zijn staart en manen bij. Cesar vond het in het begin lastig om zijn
achterbenen op te tillen, maar al snel wist hij wat de bedoeling was en
nu tilt hij makkelijk alle 4 zijn benen op. Hij heeft een prachtige dikke
staart, maar zijn manen zijn wat plukkerig. We laten die dus nog maar
even groeien, zodat we ze straks mooi op één lengte kunnen maken. Hij
vindt gepoetst worden heerlijk, is echt een knuffelbeer, ofwel een GVR
(Grote Vriendelijk Reus).
Tijdens het rijden was hij in het begin nogal snel. Daarom rijdt hij alleen
nog bij de volwassenen en de tienerlessen mee met een gevorderde ruiter.
Het was lastig om hem wat langzamer te laten lopen, maar dat gaat al
heel veel beter. Hij loopt al in veel meer lessen mee en doet dat heel goed.
Hij heeft zelfs al een proefje gelopen tijdens de seniorendag en dat ging
super!
Als de paarden op de wei staan, trekken Cesar en Cyndia naar elkaar toe.
Af en toe kriebelen ze elkaar en ze lopen samen door de wei. Leuk om
te zien dat hij een vriendin heeft gevonden. Hij heeft zijn plekje wel
gevonden op Manege Geuzeneiland. Kom hem vooral een knuffel geven de
volgende keer dat je op stal bent!
Groetjes van Tyo en Marieke
Op de foto boven Cesar en daaronder een foto van Tyo en Marieke
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Even lekker kraken: Olivier bij de osteopaat
Door: Sandra van der Hel

In maart is Olivier behandeld door de osteopaat. Osteopathie is een manuele
therapie die zich richt op de bewegingsvrijheid van het lichaam.

Waarom een behandeling van een osteopaat?

Onze paarden werken hard voor ons. Soms kan het zijn dat ze hun lichaam daarbij
niet optimaal gebruiken. Een osteopaat kan een paard helpen door blokkades in
het lichaam te herkennen en te behandelen. De behandeling is er op gericht om de
natuurlijke balans in het lichaam te herstellen.

Hoe ziet een behandeling er uit?

De osteopaat kijkt eerst hoe een paard beweegt. Olivier werd daarom gelongeerd
in de buitenbak en op de tegels bij de afspuitplek. Dat deed hij beiden heel braaf. Vervolgens heeft ze hem
behandeld. Dit gebeurt voornamelijk met de handen, waarbij ze op verschillende plekken op zijn lichaam duwt en
masseert en kijkt hoe hij hierop reageert. Olivier leek de behandeling fijn te vinden. Hij stond heerlijk te soezen,
al werd hij soms opgeschrikt door een onverwachte duw van de osteopaat.
Na de behandeling heeft Olivier een week niet mee gereden in de lessen
om zijn lijf wat rust te geven. We hebben hem in die week wel regelmatig
gelongeerd en over balkjes laten draven en galopperen. Daarnaast raadde
de osteopaat aan om fysio oefeningen te doen met Olivier, zoals achteruit
lopen, zijn bekken laten kantelen en zijn hals strekken. Met een wortel als
hulpmiddel voor het uitvoeren van deze oefeningen deed Olivier goed zijn
best!

En, heeft het geholpen?

We kunnen het natuurlijk niet aan Olivier vragen, maar wij hebben het idee
dat hij zich beter voelt na de behandeling. Hij loopt soepeler en gebruikt zijn
rug beter. Op advies van de osteopaat en zadelmaker gebruiken we nu een
gelpad onder het zadel, zodat zijn rug minder wordt belast.
Binnenkort komt de osteopaat langs om Aquinta te behandelen.
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NL Doet fotoverslag
Door: Wendy Loopeker

Op zondag 13 maart was het weer NL-Doet en natuurlijk was er op de manege
weer een heleboel te doen! Dit keer zijn de handen uit de mouwen gestoken om
het weiland er weer spik en span uit te laten zien.
Namens de manege willen we iedereen bedanken die is komen helpen, want
wat een werk is er verricht op deze klusdag. Het was hard werken, ploeteren,
scheppen, boomwortels weghakken, palen slaan, stenen sjouwen, straten,
schuren, schilderen, schoonmaken, etc. We zullen jullie vertellen wat voor hard
werk er allemaal is verricht!
De hoofdklus van de dag was de afrastering van de wei vernieuwen. Het
schrikdraad is vervangen, palen zijn uitgegraven en vervolgens ook vervangen.
De wei hebben we uitgebreid met een pad en extra ruimte op de plek waar de
stapmolen stond, zodat de paarden kunnen scharrelen. Het meest opvallende
is het middenstuk van wei: die is afgezet, geegd, met kalk behandeld en
inmiddels ingezaaid; hier kunnen de paarden in de toekomst op grazen. Er is
een zadenmix met verschillende grassen en kruiden gebruikt, wat niet alleen
lekker is, maar ook nog goed voor de paarden. Hopelijk hebben we binnenkort weer een mooie, groene weide. De plek van de voormalige stapmolen is
opnieuw bestraat, zodat de slowfeeders er kunnen staan en aantal met water
kunnen worden gevuld. Op deze manier hebben paarden de keuze waar ze hooi
kunnen eten of water kunnen drinken.
De rest van de klussen bestonden onder andere uit het repareren van de
afsluitplank van de buitenbak, haken plaatsen voor jassen en tuig, de
schoolborden schuren en verven, de ramen van de kantine lappen, onkruid
langs de bak en fietsenrekken verwijderen en nog veel meer klussen om ervoor
te zorgen dat de manege er weer fris en fruitig uit ziet! Als klap op de vuurpijl is
het bord met de naam van de manege, degene die op de stromijt hangt boven
de buitenbank, weer gerestaureerd. Met dank aan Petra Bloemens ziet deze er
weer uit als nieuw!
Dit allemaal met dank aan een grote ploeg enthousiaste en hardwerkende
mensen. Nogmaals bedankt en dan met name namens de paarden aan
iedereen die hier haar/zijn medewerking aan heeft verleend. Op naar de
volgende klusdag!
Een klein overzicht van de werkzaamheden tijdens de NL-Doet, wat een werk he!
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Manege Geuzeneiland maakt eigen compost!
Door: Neil Moorhouse

Als er één middel is dat we bij Manege Geuzeneiland in overvloed hebben, dan is dat paardenmest! Hier willen we
voortaan beter gebruik van maken door onze eigen compost te maken. Bovendien hebben we ook andere soorten
afval die makkelijk gerecycled kunnen worden. Wil je ons hiermee helpen? Daar zijn verschillende manieren voor!

Kantine

In de kantine staat tegenwoordig een bak waar ‘compost – thee en koffie’ op geschreven staat. Hier kun je koffiedik en theezakjes in gooien. Nietjes en touwtjes eerst eventjes verwijderen. Koffiefilterzakjes kunnen hier ook
in.

Groene en bruine bakken

Naast de ingang tot de manege hebben we drie grote compostbakken aangelegd. Hiervoor zal je ook twee grote
bakken aantreffen. Op de ene staat ‘groen’ en op de andere staat ‘bruin’ geschreven.
In de groene bak mag je de
volgende spullen gooien:

In de bruine bak mag je de
volgende spullen gooien:

Bepaalde spullen mag je
niet in de bakken gooien:

•
•
•
•

•
•

• Zuivelproducten
• Hondenpoep (wel
paardenmest)
• Steentjes
• Vleesresten (kunnen
ongedierte aantrekken)

Groenteresten
Fruitschillen
Koffiedik en theeresten
Gras

•
•
•
•
•

Gevallen bladeren;
Beschimmeld hooi of
stro
Houtzaagsel
Houtsnippers
Notendopjes
Oude kranten
Kringlooppapier

Wat mag ik op de composthopen gooien?

De mesthopen zelf mag je met rust laten – hier zorgen Neil en Sandra van Team Compost wel voor. Zij zullen
ervoor zorgen dat er op de juiste momenten mest toegevoegd wordt en ook de juiste hoeveelheden bruine en
groene afval.
Wat wordt er met de compost gedaan? Uiteindelijk verspreiden we de compost op de paardenwei om zo de
grasgroei te bevorderen. Je kunt meer lezen over de paardenwei in het verslag van de NL-Doet dag.
Heb je meer vragen over het eigen compost maken, dan kun je contact opnemen met Neil Moorhouse
via neilmoorhouse@hotmail.com
Op de foto: de compostbakken bij het begin van
de manege.
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Puzzelen

Door: Larinka de Jong
Probeer alle woorden in deze woorzoeker te vinden. De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal. Let
op, sommige woorden worden zelfs achterstevoren gespeld! Kun jij ze allemaal vinden?
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Opstapcursus: Een goed begin op de manege
Door: Rilana de Haas

“Op jongere leeftijd heb ik paard gereden en wil het weer oppakken!”
“Ik rijdt op vakantie wel eens paard, maar wil het graag op de juiste manier leren.”
“Ik heb nog nooit paard gereden en het leek mij erg leuk om het eens uit te proberen!”
Deze uitspraken kom ik regelmatig tegen als ik vraag aan een deelnemer of zij ervaring hebben met paarden of
het paardrijden zelf. Sommigen komen met vol enthousiasme en zelfverzekerdheid naar de manege toe, terwijl
anderen het toch wel spannend vinden.
Om een kleine stap voor te zijn en de deelnemer alvast voor te bereiden, hebben wij de Opstapcursus op de zaterdagmiddag georganiseerd. Een nieuwe deelnemer op de manege start met de Opstapcursus, vóórdat zij naar een
vaste les gaan. Dit houdt in dat er vier keer wordt paardgereden. Daarbij wordt uitleg gegeven over de verzorging
van de paarden en de klussen op stal. Er wordt een halfuur theorie les gegeven op stal. Dit wordt gedaan door
een aantal leden van de stalcrew. Door het maken van vragen en opdrachten wordt er geleerd hoe en waarom
wij bijvoorbeeld een paard verzorgen of hoe je een paard naar links stuurt. Na de theorieles wordt er een halfuur
paardgereden. In de eerste les wordt er aan de longe een kwartier gereden en worden de basisprincipes uitgelegd.
In de lessen daarop rijden deelnemers in tweetallen een halfuur lang en wordt er geoefend met het sturen, drijven
en lichtrijden. Na de vier lessen hard geoefend te hebben en al kennis gemaakt te hebben met de paarden, is het
tijd om fris en fruitig de vaste les bij te wonen!
Ik ben wel benieuwd of jullie ook de juiste antwoorden weten op de vragen uit de theorie van de
Opstapcursus! De antwoorden moeten zo veel mogelijk in detail worden beschreven. De deelnemers
van de opstapcursus hebben natuurlijk uitgebreide theorie gehad over deze vragen, maar wij willen erg graag
weten of jullie deze vragen zonder de theorie kunnen beantwoorden! De vragen gaan over het volgende:
•
•
•
•

Poetsen, op- en afzadelen
Houding en zit
Drijven en sturen
Lichtrijden
En.. PSSST, het is echt niet zo makkelijk als dat het lijkt!
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Opstapcursus: Weet jij alle antwoorden?!
Poetsen
1.
2.
3.
4.
5.

Waarom poetsen wij een paard?
In welke volgorde poetsen wij een paard?
Hoe gebruik je een rosborstel?
Met welke borstel kun je de benen en het hoofd poetsen?
Op welke plekken moet je extra goed poetsen om schuren en wondjes te voorkomen?

Op- en afzadelen
1.
2.
3.
4.
5.

Aan welke kant van het paard zadelen we op en af?
Hoe weet je wanneer de keelriem goed vast zit? Dus niet te strak en niet te los.
Waar moet je goed bij opletten met het zadelen van je paard?
Wat is het állereerste wat je doet als je van je paard afstijgt?
Wat is de volgorde van afzadelen?

Houding
1.
2.
3.
4.

Beschrijf de juiste houding als je op het paard zit.
Beschrijf de handhouding als je op het paard zit met de teugels in de handen.
Wat vind jij zelf het moeilijkste om te doen?
Wat vind jij zelf het makkelijkste om te doen?

Drijven
1. Hoe drijf je?
2. Beschrijf de houding van jouw been/voet als je op het paard zit.
3. EXTRA (Dit staat niet in de tekst). Welke extra hulp kun je gebruiken als jouw paard
NIET naar jouw beenhulp wilt luisteren?

Sturen
1. Je rijdt op de rechterhand en wilt afwenden naar de overkant.
Hoe stuur ik en wat zijn de hulpen?
2. Hoe zet ik mijn paard stil?
3. Waarom mag ik niet de teugel naar mij toe trekken als ik af wil
wenden (als ik van de hoefslag af wil gaan)?

Lichtrijden
1. Je bent aan het stappen op de linkerhand. De instructeur zegt
dat je mag gaan aandraven en lichtrijden. Wat moet je doen om
je paard in draf te krijgen en op welk been moet je letten als je
gaat lichtrijden?
2. Je draaft op de rechterhand. De instructeur zegt dat je van hand mag gaan veranderen bij de letter E. Hoe
maak je deze oefening en op welk been van het paard moet je nu letten om te lichtrijden als je op de andere
hand aan het draven bent?
3. Welke spieren gebruik je tijden het lichtrijden?

Twijfel je over een antwoord of wil je zeker weten dat je het juist hebt, je kunt het natuurlijk altijd aan de
instructeur van jouw groep vragen! Om het nog leuker te maken kun je natuurlijk altijd met je groep een quiz
doen, te paard of tijdens het opzadelen! Vraag maar eens aan je lesgenoot hoe strak de keelriem moet en hoe je
je paard kunt stil zetten! Je bent natuurlijk nooit te oud om te leren!
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Een nieuw begin voor Hummer
Door: Elise

Eind februari is Hummer opgehaald door zijn nieuwe eigenaresse, om samen een frisse start te maken. Het was
duidelijk dat hij niet op zijn plek was op de manege. De ene keer liep hij de sterren van de hemel, de andere keer
stond hij verstijfd op het midden. Daarom is besloten dat onze lieve Hummer een fijn nieuw plekje verdiende. En
dat hij het fijn heeft, laten wij maar al te graag aan jullie zien!
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Gezocht: redacteur Paardensprongen
Barst jij van de creativiteit en vind je het leuk
om verhalen te schrijven, interviews te doen of
op een andere manier jouw creativiteit los te
laten? Dan ben jij wat wij zoeken! Voor de
Paardensprongen zoeken wij nieuwe redacteurs
om ons team te versterken.
Wat ga je doen als redacteur bij de
Paardensprongen? Een aantal keer per jaar
komen we samen om te brainstormen wat we in
het nieuwe nummer gaan laten zien. Thema’s,
artikelen en opmaak komen hierbij ter sprake.
Jouw creatieve input is daarbij erg belangrijk!
Vervolgens stort jij je op jouw items en levert
die voor de deadline in. Ook geef je jouw mening
over hoe het clubblad is opgemaakt, kijkt of de
manier waarop de artikelen geschreven zijn
klopt en of er nog dingen missen.
We zijn op dit moment met drie redacteuren, dus
lijkt het jou ontzettend leuk om mee te helpen
en onderdeel te worden van ons team? Wacht
dan niet langer en stuur snel een mailtje naar paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl.
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Onze adoptanten
Onderstaand een overzicht van onze adoptanten. Adoptanten
ontvangen elk jaar een nieuw adoptiecertificaat, krijgen
de Paardensprongen toegezonden en worden vermeld in de
Paardensprongen en op de website.
Ook krijgt iedere adoptant bij het certificaat een kieskaart.
Adoptanten mogen per geadopteerd paard één keer kiezen
op wie hij/zij wil rijden in zijn eigen les. Dit hoeft niet het
adoptiepaard te zijn. Voor adoptanten die niet bij onze
manege rijden geldt dat zij de kieskaart aan iemand mogen geven
die wel bij ons rijdt. Bovendien maken alle adoptanten elk jaar kans
op een gratis fotoshoot met hun lievelingspaard!
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

Sally

Sparky

Olivier

Zion

Merlijn

Aquinta

Samuel

Cesar

Joey

Nike

Sariena

Dennise Klomp
Marianne Jonker
Sebnem Komac
Patricia Brenker
Bryan Kinneging
Mevr.G. John
Sawyer de Boer
Mevr. M.Schlick
Sara Kurucu
Mevr. L. Denekamp
Noelle van Rens
Shaniya Blackstone
Sophia Alonso
Quinn Zaeyen
Jaqueline Marquering
Govert Hooijman
M Vossen
Alan Kamp
Mevr. C. Hilster
Mevr. J.E.M. Peters
Noelle van Rens
M. El Ajjouri
Dhr. J.W.P. Klein Breteler
Josine Aerden
Marieke de Leeuw
Chris Schhut
Mevr. C.C.M Janszen

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
Sara Kurucu
Kitty Denekamp
L.C. Voortleven

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

Dhr.D.L.Loopeker
Tessa Westenburg
L. ten Hoove
Charlotte Couzy
Sophia Alonso

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
Julia Logtmeijer
Sophia Alonso
Priscilla van Akkeren
Tamara Lescrauwaet
mevr. D. klomp
Nora Kamp
Astrid Roos
Rani Aydogan
H.C. Car Improvement
Quinn Zaeyen
Jessica de Roo
Shanaya Bogaerts
Linda Spanjaards
Britt Ferwerda
mevr. Y. Swart
Brecht Visser
Mevr. M.N. Boon

Annemarie Rotteveel
Mevr.L. Denekamp
Carin Schit
Christine Leeseman
L.Chrzanowska
Mevr. G.John
Ilnishaira Pees
Marileen Boer
Mevr. Y Swart
Mevr. J. deBoer
Marieme Niang
E.E.Peppa

H.H. Schalk
Marianne Jonker
A.C. Brandhoff
Roxanne de Krijger
Josine Aarden
E.E.G. Van der Meij
Elvia Logtmeijer
Dunja Saladini
Mariah Amatsani
mevr. B. Goudswaard
Lotus Hamersma
mevr. J de Boer
dhr. B. Arends
mevr. C. Hilster

Cyndia

Mevr. M.A.Platjouw- Saladini

Mevr.J.K.Connell
Mevr. C.M. Keijzer

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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•

In verband met de privacy van de deelnemers geen video of foto maken van de lessen;

•

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.

