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Taallesje

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, Marileen Boer, Larinka de Jong en Jessica de Roo.
Met medewerking van onder anderen: Judith Gootjes&Christine Leeseman, 
Neil Moorhouse, Vera de Haas, Lina

Bestuurssamenstelling
Neil Moorhouse    voorzitter   Deelnemer 
Myrne van der Eijden  secretaris   Instructeur 
Paul Wilson    penningmeester  Deelnemer
Jessy de Boer   Vrijwilligerszaken  Deelnemer
Connie Janszen   Algemeen bestuurslid  Deelnemer
Sandra van der Hel  Algemeen bestuurslid  Vaste kracht

Beste lezers,

Allereerst, nog de beste wensen! Ik sta te popelen  
om ook dit jaar weer leuke uitgaven te maken van 
de Paardensprongen! Ik moet wel bekennen dat 
het erg raar is om dit niet met Leida samen te doen.  
Meestal kreeg ik rond de tijd van de deadline al een 
aantal items van haar binnen en kon ik lekker aan de 
slag gaan met het in elkaar knutselen van de editie. Dat 
laatste is niet veranderd, maar ik besef dat ik nu deels in 
haar schoenen sta! Maar geen zorgen, ik ben niet alleen 
hoor! Larinka is er nog steeds bij met haar creatieve  
input en sinds de vorige editie is ook Marileen  
aangeschoven. Marileen zal langzamerhand steeds meer 
de plek in gaan nemen van Leida! 

Ander nieuws is, zondag 8 januari heb ik Aquinta 

meegenomen en haar een permanent plekje gegeven 
in het noorden van het land. Ze staat lekker in mijn 
achtertuin te grazen met haar nieuwe vriendje Bolero, 
een tinkerruin van 14 jaar en de kudde shetlanders van 
de buren. Het is grappig om te zien hoe die twee met 
elkaar omgaan. Vanaf mijn eettafel kan ik ze in de gaten 
houden en zie ik hoe zij hun rangorde hebben gemaakt. 
Ze klikten al vrij snel en op de derde dag hebben we 
ze geïntroduceerd bij elkaar in de paddock. Aquinta liet 
op een gegeven moment haar billen zien, maar wat zij 
kan, kan hij ook! En zijn billen zijn niet de minste, kan 
ik je vertellen! Daaruit is gekomen dat hij de baas is en 
dat is maar al te duidelijk uit zijn lichaamstaal. Waar hij 
hooi eet, mag zij niet eten. Dan schieten zijn oren in 
zijn nek. Staat ze te dicht bij hem en gaat ze niet aan de 
kant als hij dat vraagt, dan komen zijn billen haar kant 
op. Dan is ze gauw weg hoor! Maar over het algemeen  
gaan ze goed met elkaar om en grazen ze neus aan 
neus. In deze, maar ook komende edities, zal ze  
vertellen over haar avonturen bij mij aan huis.  
Nieuwsgierig geworden? Lees gauw verder!

We hebben weer hard gewerkt om deze editie te  
vullen met ontzettend interessante verhalen en weetjes! 
We hopen dat jullie weer ontzettend veel plezier hebben 
 met lezen. De volgende keer zal de redactioneel  
geschreven worden door Marileen! Mocht je in de  
tussentijd denken ‘Wat lijkt het mij leuk om iets te  
schrijven, knutselen, fotograferen voor de  
Paardensprongen!’ stuur dan vooral een berichtje naar 
paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl! 

Tot de volgende keer,

Jessica

Gelukkig nieuw jaar!

De redactie van de Paardensprongen wilt haar lezers nog een heel goed en sportief 
nieuw jaar wensen. Wij zijn blij dat wij jullie ook dit jaar weer kunnen voorzien van 

leuke verhalen! 
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Foto door Jan Passchier



Deze keer in de Paardensprongen:

08.  Rangorde in de 
  kudde 
  In een interview met  
  Quinn kunnen jullie  
  lezen over de huidige  
  rangorde in de kudde  
  van Geuzeneiland

10.  Groetjes uit Drenthe

  Aquinta is met  
  pensioen gegaan en  
  vertelt jullie over haar  
  eerste nieuwe plekje. Ze  
  deelt zelfs wat jeugd- 
  foto’s met jullie!

 15. Matchen met  
  energie
  
  Kun jij je paard rijden  
  of loswerken puur op je  
  energie en houding?  
  Jessica vertelt over haar  
  ervaringen met haar  
  energie gebruiken.

En verder..

02.  Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
04.   Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
05.  Agenda seizoen 2021-2022 / Oproepje: foto’s, weetjes en verhalen
06.  Wistjedatjes
07.  Even voorstellen: aspirant Vera
09.  Rangorde, het verhaal van Sparky
12  Orenspel
14.  Stripverhaal orenspel
16.  Oproep redacteur
17.  Bericht van Bestuur
18.   Adoptanten 
19.  Algemene voorwaarden en gedragsregels
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Lesrooster
 
Maandag    Dinsdag    Woensdag 
10.00 uur volwassenen  10.00 uur volwassenen   15.00 uur kinderen 
11:30 uur volwassenen  16.00 uur kinderen  17.00 uur kinderen 
15:00 uur opstapcursus  18.30 uur tieners    
18.30 uur tieners  
20.30 uur volwassenen   
   
 
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  14.30 uur opstapcursus
          15:45 uur tieners
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 19 jaar)
Volwassenen  (18 t/m 70 jaar)

Tarieven
Lesgeld per maand:        Inschrijfgeld: 
8 tot en met 17 jaar: € 31,50  vanaf 18 jaar: € 38,50   eenmalig: € 12,50 
 
Proeflessen: 
8 tot en met 17 jaar: € 13,50  vanaf 18 jaar: € 16,00

Privélessen: 
Vanaf 8 jaar: € 21,50   Deze kun je online boeken! 
 
Springlessen (groep): 
€ 18,50 
 
Privéspringlessen:    
€ 26,00      

Tienrittenkaart*: 
Vanaf 18 jaar: € 142,00 
*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 (alleen voor ruiters met ervaring)? Bel dan naar 
de manege: 020 6115414! Wordt er niet opgenomen? Spreek dan een voicemailbericht in en je wordt z.s.m. 
teruggebeld. 

Wil je kennismaken met onze manege en heb je nog geen ervaring? Maak dan een afspraak voor een privéles via 
onze website.

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, Instagram en TikTok. 
Het IBAN-rekeningnummer van de manege is: NL45 INGB 0004 3241 49
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Agenda seizoen 2022-2023 

Hieronder kun je zien wat er het komende seizoen gepland staat aan  
activiteiten op Manege Geuzeneiland. Hou de website en Facebook goed 
in de gaten voor wijzigingen en toevoegingen!

Onderstaand de agenda voor dit seizoen:

Zo 28 augustus    Start seizoen
Zo 2 oktober    Kinderwedstrijd
Zo 9 oktober    Springles
Wo 26 oktober    Deelnemersvergadering
Di 1 november    Strategiesessie
Zo 6 november    Strategiesessie
Zo 13 november   Springles
Zo 20 november   Seniorendag
Zo 18 december   Springles
Zo 25 & Ma 26 december  Eerste & Tweede Kerstdag (manege gesloten)
Za 31 december   Oudjaarsdag (manege gesloten vanaf 18:00 uur)
Zo 1 januari    Nieuwjaarsdag (manege gesloten)
Zo 4 januari    Nieuwjaarsborrel
Zo 15 januari    Sporenproef
Zo 29 januari    Springles
Zo 5 maart    Springles
Zo 12 maart    NL-doet
Zo 26 maart    B/L wedstrijd
Zo 9 & Ma 10 april   Eerste & Tweede Paasdag (manege gesloten)
Zo 16 april    Extra klusdag
Zo 23 april    Springles
Do 27 april    Koningsdag (manege gesloten)
Vrij 5 mei    Bevrijdingsdag (manege gesloten)
Do 18 mei    Hemelvaartsdag (manege gesloten)
Zo 21 mei    B/L wedstrijd
Zo 28 & Ma 29 mei   Pinksterkamp
Zo 28 & Ma 29 mei   Pinksteren (manege gesloten)
Zo 4 juni    Springwedstrijd
Wo 19 juli    Paarden naar de wei
Do 20 t/m Za 22 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..
.. we twee nieuwe paarden hebben, genaamd Don en Cas;
.. en dat hij het al super goed doet in de lessen;

.. Vera aspirant instructeur is geworden;

.. en nu les geeft op de zaterdag tiener les met Byran;

.. Marileen ook aspirant instructeur is geworden;

.. en nu les geeft op de vrijdag kinder les met Sandra;

.. de sporenproef 15 januari is geweest;

.. de redactie hoopt dat iedereen veel plezier heeft gehad;

.. Sparky een wond in haar oksel had en dat het nu weer super goed met 
haar gaat;
.. en dat ze nog steeds even goed haar lessen loopt op haar oude dag

.. Aquinta met een welverdiend pensioen naar Jessica is 
gegaan;
.. en een tinker vriendje heeft gekregen waar ze goed mee klikt;

.. we helaas afscheid moesten nemen van Zion;

.. maar dat hij nu op een oneindig weiland kan galopperen;

.. De seniorendag is geweest en dat iedereen het super goed heeft 
gedaan;
.. de hoefsmid is geweest en alle paarden weer mooie hoeven hebben;
.. paarden ook naar de tandarts moeten;
.. en in november ook de tandarts is geweest;
.. de paarden heel vaak ontsnapt waren naar het afgesloten stuk van de 
wei en dat het heel lang duurde voordat we ze er af kregen;
.. Winnie verliefd is geworden op Don;
.. de paarden altijd heel veel plezier hebben op de wei ondanks dat er 
zoveel modder is;

.. dit de eerste editie van de Paardensprongen is waar 
Leida niet meer aan meewerkt;
.. en dat we haar heel erg willen bedanken voor alle jaren van werk dat 

ze erin heeft gestopt!
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Foto door Jan Passchier

Deze mooie tekening van  
Aquinta is gemaakt door Lina.
Vinden jullie het ook ontzettend 
goed lijken! Knap hoor!
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Interview met de aspirant
Met: Vera de Haas

Een onderdeel binnen de organisatie van Stichting Manege Geuzeneiland is het opleiden  
van deelnemers van Manege Geuzeneiland tot instructeur/-trice: “het aspirantschap.” De 
opzet van de opleiding is te voorzien in een zodanig aantal instructieleden dat de lesgroepen 
optimaal bemand zijn en continuïteit gewaarborgd is. Het doel van de opleiding is dat de deel-
nemer in staat is zelfstandig zorg te dragen voor deelnemers, paarden en terrein van Stichting 
Manege Geuzeneiland.
Elk seizoen zijn er een aantal aspirant instructeurs die op verschillende lessen stage lopen. 
Het zijn de nieuwe gezichten van de instructiegroep. Om deze enthousiaste aanwinsten wat 
beter te leren kennen zullen zij zichzelf voorstellen. De volgende die wij voorstellen is Vera!

Hoi, ik ben Vera!
Ik ben vijftien jaar oud en sinds 
begin november ben ik begonnen 
als aspirant op Manege Geuzen- 
eiland. Ik geef op dit moment les 
op de zaterdagmiddag bij Bryan. 
Ik leer zo veel en ik vind het super  
leuk! Zelf rij ik al sinds mijn  
achtste bij de manege, waarvan 
ik al anderhalf jaar stalcrew ben. 
Ik vind het altijd heel leuk om alle 
mensen op de manege te helpen 
met opzadelen, klusjes doen en  
iedereen wat te leren over paarden. 
Toen ik dus werd gevraagd om  
aspirant te worden, leek mij 
dat natuurlijk super leuk!  
Ik hoop dat ik jullie snel op de manege zie! Doei!



De rangorde in onze kudde
Door: Marileen Boer, met: Quinn Zaeyen

Ik wilde altijd wel wat leren over de rangorde in de kudde van onze paarden. Toevallig ken 
ik iemand die daar verstand van heeft, Quinn! Ik ben meteen naar hun toegegaan en heb 
gevraagd of ik hen mag interviewen over de rangorden in onze kudde. Ik heb super veel  
geleerd en wil dat ook aan iedereen doorvertellen, dus veel plezier bij het lezen over de  
rangorde in de kudde van onze paarden!
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“Hoe zit de rangorde in elkaar van onze kudde?” vroeg ik aan Quinn. 

“In onze kudde staat Nike helemaal bovenaan, hij is de leider. Voorheen stond Aquinta het 
hoogste onder Nike, maar nu staan Sparky en Sally aan zijn zijde. Ze volgen een beetje als 
hij een hengst zou zijn. Helemaal onderaan van de rangorden staan Merlijn, Samuel en Cesar. 
Winnie is helemaal op zichzelf, en Merlijn ook wel. Er zijn ook paarden die een beetje in het 
midden zitten, zoals Olivier, Don, etc…” was Quinn haar antwoord. 

“En hoe zie je aan een paard of hij de ander domineert?” vroeg ik vervolgens. 

“Het paard heeft dan een beetje macho gedrag. Bijvoorbeeld een opgeheven hoofd, hals, 
borst naar voren, heel groot gaan lopen. Ze proberen iedereen weg te jagen. Dus als een 
paard aan komt lopen, zeker met de oren plat (hoewel dat niet altijd het geval is), dat de rest 
dan helemaal aan de kant gaat. Dat ze de hele tijd proberen andere paarden weg te jagen en 
dat ze de hele tijd dat haantjesgedrag/pestgedrag tonen. Dat zijn meestal de dominanten in 
de kudde.” antwoordde Quinn. 

“Wie zijn de stokers in onze kudde?” is mijn volgende vraag. 

“Zion was dat altijd heel erg. Maar nu zijn het Joey, Olivier en Bravo. Dit zijn echt de paarden 
die het meest iedereen opfokken. Maar af en toe kunnen Nike en Sally er ook wat van! Die  
beginnen eerder met rennen, om vervolgens echt een beetje onrust schoppen,” antwoord 
Quinn. 

Ik heb al mijn vragen beantwoord gekregen en ben weer een stukje wijzer geworden. Nu weet 
ik ook wat er gebeurd als ik Olivier op de wei zie en hij met boze blikken iedereen wegjaagt! 
Poeh, ik voel me nu echt een insider in onze hele kudde …
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Kent iemand Leonard nog?
Door: Marileen Boer

Sparky loopt een beetje te sukkelen over de wei, ze is aan 
het nadenken over het verleden. Ze is immers al zo oud 
dat ze heel wat heeft meegemaakt op de manege. Ze kan 
nog precies herinneren hoe de verbouwing van de stands 
naar ruime boxen ging, waar de paarden zelfs even in de  
binnenbak moesten staan. Ze heeft veel paarden zien 
komen en gaan: Klavier, Igor, Norman, noem maar op. Maar 
één paard springt in haar gedachten het meest naar voren: 
De oude leider van de kudde, Leonard. Ze kan nog precies 
herinneren hoe Leon met pensioen ging en hoe de rest van 
de paarden gingen vechten voor de plek als leider. Hoe elke 
deelnemer aan het praten was over wie de nieuwe baas van 
de kudde zou worden. Sommige riepen, Zion, want hij leek 
zo stoer en groot. Andere dachten gelijk aan Olaf, want die 
kon er ook wat van. Maar toen kwam er ineens een nieuw 
paard, Nike, een jonge stoere ruin. Hij veroverde ieder-
eens hart, vooral bij de merries en zo ook bij Sparky. En zo  
duurde het niet lang voordat Nike de nieuwe leider werd. 

Als leider van de kudde geeft Nike aanwijzingen: nu is 
het tijd om uit te rusten, nu gaan we wat drinken, en 
nu wat eten, etc. In het wild gebeurt dit natuurlijk meer 
dan in een gedomesticeerde kudde. Het is niet dat de 
leider de andere paarden dwingt om iets te drinken, 
maar het is meer dat paarden kuddedieren zijn en als 
de een ergens heen gaat volgt meestal de rest. Sparky 
houdt er zelf van om achter Nike aan te wandelen en 
alles met hem te doen, ook Sally, Aquinta en Winnie 
denken daar hetzelfde over. 
Toch na al heel wat jaren dat Nike de leider is, mist 
Sparky Leonard wel. Hij was toch ook zo een knappe 
ruin …

“Sparky houdt er zelf van om achter Nike aan te wandelen  
en alles met hem te doen.”

Vraag van de editie

Kun jij tijdens de volgende les zien of je bij jouw paard de verschillende 
orenstanden kunt spotten? Je kunt voor jezelf afkruisen of je hebt gezien 

of je paard;
- ontspannen is
- oplettend is

- boos is
- blij is

Heb jij foto’s gemaakt van de oren en wil jij deze laten zien 
en vertellen wat er op dat moment gebeurde? 

Stuur dan gauw op naar paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl
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Groetjes uit Drenthe
Door: Jessica de Roo

Lieve lezers,

Zoals jullie ondertussen hebben gemerkt, sta ik niet 
meer in mijn vertrouwde stalletje op de manege. Na 
lang wikken en wegen, heb ik dan toch besloten om 
met pensioen te gaan. Ik heb jarenlang mijn beste 
beentje voor gezet, maar het werk werd mij wat te 
zwaar. Het duurde even voor ik kon verhuizen, want 
ik wil wel het allerbeste natuurlijk, maar ik heb mijn 
permanente woning gevonden in Drenthe! 

Mijn huisje is een twee-onder-een-kap woning die  
ik deel met een tinkerruin van 14 jaar, genaamd  
Bolero. Hij doet mij een beetje denken aan een  
kleinere, harige Sally! Hij lijkt mij wel heel erg  
aardig, dus denk dat het wel goed gaat komen. Of 
hij net zo’n hunk is als Nike moeten we nog even 
afwachten! Naast ons is ook net een hengst komen 
wonen. Hij is wat aan de kleine kant, maar grootte 
zegt niet alles he! Aan mijn huisje grenst een leuk 
grastuintje en daarnaast een mooie grote paddock. Ik 
heb begrepen dat ik daar nog wat aan mijn conditie 
en prachtige figuur kan doen, er schijnen balkjes en 
pilonnen beschikbaar te zijn. Want zelfs een dame met 
pensioen moet op haar gezondheid letten!

De dame die voor het onderhoud van mijn huis zorgt 
heeft zich wat meer verdiept in mijn achtergrond. 
Ik was het na zoveel tijd alweer vergeten, maar wat 
ontzettend leuk om mijn foto’s van vroeger terug te 
zien. Wisten jullie dat ik zwart ben geboren, met een 
kol op mijn verhoofd en een wit voetje achter? En mijn 
opa heeft meegedaan aan de Olympische Spelen in 2000. 
Toen is hij helemaal naar Sydney gevlogen! Nou, dan valt 
Drenthe wel mee he! Ik lijk overigens ook ontzettend 
veel op mijn moeder. Maar genoeg over mij!

Natuurlijk mis ik de kudde ontzettend, vooral Nike. 
Hopelijk doet hij het goed zonder zijn rechterhand aan 
zijn zijde. Geef hem maar een dikke knuffel van mij.

Lieve lezers, bedankt voor alle liefde die ik van jullie 
heb gehad in de afgelopen jaren! Ik zal als ik kan 
voor de volgende keer weer een kaartje sturen!

Heel veel liefs,
Aquinta

Foto: links moeder Whitney door de fokker, 
rechts Aquinta door Edwin Butter Fotografie

Foto links: 
Aquinta paar 
dagen oud

Foto onder: 
Aquinta 1,5 
jaar oud

Foto’s komen 
van haar  
fokker
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Het orenspel
Door: Marileen Boer

Wij zijn op de manege dag in dag uit met de paarden bezig, we werken samen als een sterk 
team, in de stal en vooral tijdens het rijden. Om een goede samenwerking te hebben moet 
je kunnen communiceren met je paard. Dit klinkt misschien wel ingewikkeld, omdat je paard 
natuurlijk niet met je kan praten doormiddel van taal. Toch zijn er verschillende communicati-
emiddelen van een paard om zowel tegen ruiter als medepaarden duidelijk te maken wat ze 
willen en hoe ze zich voelen. Dit doet een paard door middel van zijn lichaamstaal, een groot 
deel hiervan is het orenspel, en hierover wil ik meer vertellen!

Je hebt verschillende oorstanden, zoals naar voren gericht en plat in de nek. Er wordt vaak 
gezegd dat als het paard zijn oren naar achter heeft, dat hij dan boos is. Maar dit kan ook 
angst zijn, of juist dat je paard op je let als je op de rug van je paard zit. Om het onderscheid 
goed te leren laat ik foto’s zien en daarbij een uitleg wat er nou precies gebeurd.

Olivier zijn oren zitten plat in z’n nek. Hij is 
kwaad en zegt: “Ga weg!” Je paard kan ook 
zo kijken naar een ander paard, in de bak 
of in de wei. Dit heeft met de dominantie in 

de kudde te maken. 

Hier zie je mij op Olivier, en hier heeft 
hij ook zijn oren naar achter gesteld. 
Maar in dit geval is het geen boosheid  
of irritatie. Hij luistert naar mij en  
concentreert zich op wat ik zeg en wat 

ik doe. 

Als het paard zo in de wei of in stal staat kan het 
ook gewoon zijn dat het paard in zichzelf is gekeerd 
en gewoon staat te dutten, maar dat hij wel snel 
alert kan zijn, als er een geluid of een beweging is 
die hem interesseert. Hier zie je Merlijn zo staan, 
met zijn lipje hangend en een ontspannen gezicht. 
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Dit zijn nou twee blije 
paarden. Hun oren zijn 
naar voren gericht, ze 
zijn nieuwsgierig, alert 
en geïnteresseerd wat 
er allemaal gebeurd. 
Zo zie je graag een 
paard in stal staan, of 
als je zelf op je paard 

zit.  

Dit is een ontspannen paard. Olivier zijn 
oren hangen een beetje scheef zijwaarts. 
Als dit tijdens het rijden gebeurd, heb je 

een super relaxed paard!

Dit is ongeveer alles wat ik over het orenspel aan jullie kan vertellen! Kijk eens tijdens het 
rijden naar de oren van je paard en bedenkt maar wat ze denken. Of kijk eens in de stallen of 
je een relaxed paard kan spotten, of juist een paard wat nieuwsgierig naar buiten kijkt. 

Groetjes, Marileen!

Het orenspel vervolg
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Het klinkt misschien gek, maar hoe jij qua energie in je vel zit kan invloed hebben op welke 
paarden jij wel of niet fijn vindt rijden! Hoe zit dat, vraag je je misschien af? Je hebt vast wel 
eens gehoord over trekkers en duwers, of houwers en douwers. De trekker of houwer is over 
het algemeen een vrij voorwaarts paard, eentje die snel reageert op hulpen en teruggereden 
moet worden. De duwer of douwer is meestal een paard dat wat rustiger reageert, ook niet 
gelijk het gaspedaal in trapt. Welk type paard het beste bij jou past ligt ook geheel aan hoe 
jij in je energie zit. 

Als voorbeeld neem ik even mijzelf en mijn vrouw, Rinske. Ik zit vrij laag in mijn energie, mijn 
voorkeur gaat uit naar de vlotte paarden. De trekkers of houwers dus, zoals Cyndia of Samuel. 
Omdat zij hoog in hun energie zitten, hoef ik niet heel veel energie uit mijzelf te halen om het 
paard naar voren te krijgen. Rinske aan de andere kant zit vrij hoog in haar energie, waardoor 
zij met een energiek paard de hele bak door zou crossen. Daarentegen kan zij een paard dat 
laag zit in energie met gemak voorwaarts krijgen en houden. 

Het mooiste voorbeeld dat ik kan geven over 
het verschil in energie, is toen Rinske een lesje 
kreeg van Quinn in loswerken met lichaams- 
taal. We hadden een longeerkraal gemaakt van  
staanders en touw. Rinske ging met Sparky in 
de kraal en op aanwijzingen van Quinn moest 
ze Sparky in stap zetten. Dat lukte dus niet. Het 
moment dat Rinske zich oprichtte om de stap 
te vragen, ging Sparky in draf. Kwam ze meer 
naar voren, ging het paard in galop. Het duurde 
ook een lange tijd voor ze eindelijk weer rust vond en in stap ging. Rinske stond onder- 
tussen doodstil op het midden, armen langs haar zij, diep in- en uit ademend. Met haar  
energie probeerde ze te zeggen dat het goed was, dat ze mocht stoppen.

Dat was anders toen wij vervolgens Aquinta in de 
kraal hadden gezet. Ik mocht beginnen met haar 
en was zeer benieuwd hoe ze op mij zou reageren. 
Nou, bijna niet dus! Stap ging nog wel en bij gratie 
ging ze nog in draf. Galop? Met geen mogelijkheid  
in te krijgen. Na een kwartier was mijn energie op 
en had zij nog niets gedaan. Rinske mocht het ook 
nog een keer proberen, want met Sparky ging het 
ook zo goed. Het was niet alsof Aquinta direct een 
bommetje werd, maar met niet al te veel moeite 
 sprong de witte aan in galop en deed een paar 
rondjes voor Rinske. Frusterend voor mij, maar 

ook goed om te weten dat ik dus hoger in mijn energie moet zitten als ik met Aquinta wil 
werken.

Zo kan jouw energie ook schommelen met hoe je je op dat moment voelt. Zit jij niet lekker in 
je vel of heb je geen leuke dag gehad, dan kan het zomaar zijn dat het paard waar je op dat 
moment mee werkt ook niet fijn op jou reageert. Het kan dan langzamer of sneller gaan, maar 
ook tegendraads! Mogelijk zie je zelfs in stal al dat het paard niet zo leuk op jou reageert, 
terwijl je niet iets afwijkends doet. Ben jij daarentegen ontzettend enthousiast en blij, dan 
kan het zomaar zijn dat het paard waar je mee rijdt ineens super vrolijk en voorwaarts is! Het 
paard is ontspannen of reageert nieuwsgierg naar je in de stal. Natuurlijk verschilt het per 
paard en per situatie, maar het kan helpen om je paard beter te begrijpen. Leuk om tijdens 
de volgende les op te letten!

Matchen met energie
Door: Jessica de Roo



De Paardensprongen zoekt nieuwe redactieleden

Lieve lezers,

In de vorige editie hebben wij helaas afscheid genomen van Leida als 
redacteur van de Paardensprongen. Wij hebben daarvoor in de plaats 
Marileen mogen verwelkomen, waar we natuurlijk hartstikke blij mee 
zijn! 

Ondanks dat we een goed team vormen, is het best wel veel werk 
om een hele Paardensprongen te vullen! Daarom zoeken we naar en-
thousiaste leden die graag hun steentje willen bijdragen. Dat kan op 
verschillende manieren.

Wil jij graag een vaste rubriek schrijven over jouw tijd op de manege 
of iets anders dat je hebt meegemaakt? Of misschien heb jij wel hele 
leuke suggesties voor items en thema’s om het blad mee te vullen? 
Vind jij het leuk om instructieleden en stalcrew te interviewen? Ben jij 
het artistieke talent die zich buigt over de voorpagina? Noem maar op! 
Wij zijn erg benieuwd naar jouw creativiteit!

We vergaderen één keer in de drie maanden om te brainstormen en op de deadline lever je je items in. 
Hoe je het maakt en wanneer je er tijd voor hebt is helemaal aan jou! 

Heb je vragen of interesse, stuur gelijk een mailtje naar paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl en 
wij nemen spoedig contact met je op!

Liefs, redactie Paardensprongen
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Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en een goed rijseizoen toe.

Tijdens de vakantieperiode vond ik het erg leuk om in de stallen te zijn – een kans om de extra  
calorieën kwijt te raken van de verschillende diners met familie en vrienden. Ik heb ook enkele van 
onze vrijwilligers ontmoet die ik normaal niet ontmoet. Ik was vooral onder de indruk van de discipline 
van de stalcrew op nieuwjaarsdag – het was als een militaire operatie, wat waarschijnlijk een goede 
zaak was voor zo’n dag.

In 2022 kondigden we onze nieuwe missie aan om ervoor te zorgen dat paardrijden betaalbaar blijft, 
dat we verduurzamen, zorgen voor het welzijn van onze paarden en dat Manege Geuzeneiland een plek 
is en blijft voor iedereen. Onze nieuwe missie borduurt in grote mate voort op wat we al doen en legt 
een aantal van deze zaken meer nadruk. Het helpt ons ook om ons als groep en team te concentreren. 
Ik wil benadrukken dat paardrijden absoluut centraal blijft staan   in wat we doen en zijn. Dus als je hier 
en daar een kleine verandering ziet, is dat om ons te helpen de geweldige kwaliteiten en mogelijkheden 
die we hebben uit te breiden.

We zetten onze missie ook in om interesse te wekken van organisaties die mogelijk geld willen  
doneren – met name sociale en duurzame doelen staan hoog op de prioriteitenlijst van veel fondsen. 
Wij doen dat in combinatie met het aanbieden van paardensport op een laagdrempelige manier, een 
unieke combinatie die we graag onder de aandacht willen brengen bij subsidieverstrekkers en mogelijke  
sponsoren. We zullen ons dus blijven inzetten om extern geld te genereren. Dit is belangrijk voor  
ons omdat de economische situatie onzeker is en de inflatie hoog. Zoals aangegeven tijdens de  
deelnemersvergadering heeft dit effect op de kosten die wij maken en moeten we onze budgettering 
in de gaten houden.

Qua vaste medewerkers gaat Wilma ons na vele decennia verlaten en daar willen we ons op voorbereiden. 
En voor wie het nog niet weet, Sandra gaat naar verwachting eind maart met zwangerschapsverlof 
en komt na de zomer weer bij ons terug. Wilma, Quinn, Marieke, Jessy en Killa vervangen samen met  
de stalcrew de uren van Sandra tijdens haar verlof. We zijn verheugd om een   nieuw lid in onze  
stallenfamilie te verwelkomen en we verwachten Sandra en haar nieuwe baby in de lente te zien  
genieten van wat mama en baby tijd.

Na velen jaren betrokken te zijn geweest bij de manege heeft Patrick besloten te stoppen als  
instructeur. We danken hem voor al zijn inzet als vrijwillig instructeur, zijn onmisbare bijdrage op  
klusdagen, het onderhouden van de website, en nog veel meer! 

Binnen de PK (het bestuur) hebben we wat veranderingen. Zoals aangekondigd is eind vorig jaar  
Connie Janszen bij ons gekomen als algemeen bestuurslid gericht op fondsenwerving en heeft Paul 
Wilson het penningmeesterschap overgenomen. Zowel Connie als Paul zijn naast hun rol in de PK 
ook stalcrew en hopelijk zie je ze rond de stallen. Wilma is na velen jaren gestopt als bestuurslid en 

Bryan heeft besloten dat het voor hem het beste is om zich te  
concentreren op zijn vele andere activiteiten op de manege en 
niet op bestuursactiviteiten. We danken beiden enorm voor hun 
inzet voor het bestuur door de jaren heen. We zijn momenteel de 
samenstelling van het bestuur en onze rollen aan het bekijken en 
houden jullie op de hoogte.

Goed nieuws: er is een nieuw paard - de KWPN ruin Cas van 15 
jaar. Hij zal zich bij Don en Bravo voegen als onze nieuwkomer 
op stal. Zoals velen van jullie weten hebben we afscheid moeten  
nemen van lieve Zion en is Aquinta inmiddels vertrokken naar 
haar bejaardentehuis in Drenthe. We wensen Aquinta en Jessica 
veel plezier samen! 

Graag maak ik nogmaals van de gelegenheid gebruik om iedereen 
een gelukkig 2023 en heel veel plezier op manege te wensen.

Neil
Voorzitter PK Stichting Manege Geuzeneiland

Bericht van het bestuur
Door: Neil Moorhouse
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Onze adoptanten
Onderstaand een overzicht van onze adoptanten. Adoptanten  
ontvangen elk jaar een nieuw adoptiecertificaat, krijgen de 
Paardensprongen toegezonden en kunnen als ze willen 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
Brian Kinneging
Mevr. D. Klomp
Sebnem Komaç
Mevr. G. John
Sawyer de Boer
Sophia Alonso
L. Denekamp
Marianne Jonker
Mevr. M. Schlick
Noelle van Rens
Shaniya Blackstone
Sara Kurucu
Patricia Brenker

Sally
Mevr. A. van der Veen
Mevr. A.T.M. van Rees-van 
Klooster
Sawyer de Boer
Mevr. J. de Boer
Kitty Denekamp
L.C. Cortlever
Mevr. M. Schlick
Miranda Kinneging
Sara Kurucu
Roxanne de Krijger
Zoë de Vries

Sparky
Charity Sirach
Saartje Rood
Shanaya Bogaerts
Irene Schipper
Iris Bremer
Kick Bloemberg
Rik van Solkema
Sophia Alonso
Julia Logtmeijer
L. Chrzanowska

Olivier
Annemarie Rotteveel
Ilnishaira Pees
Mevr. C.M.J. Schut
Christine Leeseman
Mevr. G. John
L. Denekamp
Marième Niang
E.E. Peppa
Marileen Boer
Mevr. Y. Swart
L. Chrzanowska

Don
Mevr. D. Klomp
HR Car Improvement
Eva Kuiper
Mevr. S.E.C. Alonso
Maysem El Ajjouri
Noelle van Rens
R.K. Koorn
S. Onsman

Merlijn
Mevr. C. Hilster
C. Spaander
HR Car Improvement
Lisa Blom
Mevr. L.L.M. Bloemen
Mevr. M. Steen
Mevr. M.J. Hilster
Priscilla van Akkeren

Bravo
Govert Hooyman
Irene Schipper
Mevr. J. Boer
Jacqueline Marquering
Mevr. J.E.M. Peters
Mevr. V. van Dijk
Dhr. W. Luit
Mevr. C. Hilster

Samuel
A.C. Brandhoff
C.C. Dokter
E.E.C. van der Meij
H.H. Schalk
Josine Aarden
Mevr. J. de Boer
Marianne Jonker
Dunya Saladini
Roxanne de Krijger
Elvia Logtmeijer

Cesar
Mevr. C.C.M. Janszen
Josine Aarden
J.W.P. Klein Breteler
Marieke de Leeuw
Quinn Zaeyen

Joey
Dhr. D.L. Loopeker
L. ten Hoove
Tessa Westenburg
Sophia Alonso
Quinn Zaeyen
Charlotte Couzy
Dhr. B. Arends

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

Cyndia
Kira Vermaas
Mevr. C.M. Keijer
Mevr. J.K. Connell
M.A. Platjouw-Saladini
Mevr. C. Hilster

Afgelopen periode zijn er een aantal veranderingen geweest. Zo hebben wij helaas afscheid moeten nemen van 
Zion, zijn Aquinta en Sariena heerlijk met pensioen gegaan en hebben we hele leuke nieuwe paarden erbij. Is jouw 
keuze nog niet gewijzigd, dan kun je het snel doorgeven, zodat je er in de volgende editie weer bij staat!

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).

19



• 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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