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Aan alles komt een eind

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: Christine Leeseman, Myrne van der Eijden, Wilma van Driel,  
Patrick van Tol, Bianca Salfischberger, Ko de Vries, Marin Slaman, Marjo en 
Johan Lodewijk, Tom Michels, Quinn Zaeyen

Bestuurssamenstelling
Neil Moorhouse    voorzitter   Deelnemer 
Myrne van der Eijden  secretaris   Instructeur 
Chris Schut    penningmeester  Deelnemer
Jessy de Boer   Vrijwilligerszaken  Deelnemer
Bryan Kinneging  Algemeen bestuurslid  Instructeur
Sandra van der Hel  Algemeen bestuurslid  Vaste kracht 
Wilma van Driel   paarden/onderhoud/aspiranten Vaste kracht

Beste lezer,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; dit is 
mijn laatste Paardensprongen. Na lang wikken en wegen 
besloten het zo, zonder te veel woorden, te noemen. Ik 
heb natuurlijk verschillende bewoordingen geprobeerd, 
maar de boodschap werd er niet duidelijker van, dus dan 
toch maar op deze manier. Op momenten als deze, dat 
een tijdperk eindigt, ga ik terugkijken wat is geweest 
en hoe het allemaal is gelopen. In de mapjes op mijn 
computer zag ik een bestandje uit 2009 waar ik voor 
de Paardensprongen iets had geschreven en vanaf 2010 
heb ik ook uitgaves op mijn computer staan. Dus ik kan 
concluderen dat ik al zeker 12 jaar onderdeel ben van 
de Paardensprongen commissie. Ik wist dat ik al lang 
met de Paardensprongen bezig was, maar zo lang?! In 
2019 nam ik het stokje als eindredacteur van Mylene 

over. De afgelopen drie jaar heb ik met verschillende 
mensen in de redactie mogen samenwerken, maar een 
net zo trouw lid als ikzelf is Jessica de Roo. Mijn steun en  
toeverlaat als het aankomt op het maken van de lay-out. 
Ondanks haar recente verhuizing naar de andere kant 
van het land, wil zij haar creativiteit blijven inzetten voor 
de vormgeving. Ik kan gerust zeggen dat ik het zonder 
haar niet had gered!! Dus ook vanaf deze plek: Jessica 
bedankt voor je samenwerking, je creatieve ideeën, je 
vakwerk in vormgeving en loyaliteit naar ons clubblad. 
En een uitgave, die we samen gemaakt hebben, waar ik 
meer dan trots op ben is de jubileum editie in 2020. Heb 
je deze nog nooit gelezen? Een aanrader wat mij betreft 
en vast nog wel ergens te krijgen! 

Bovenal is er met deze uitgave een bijzondere samen-
loop van omstandigheden. Ik realiseerde mij dat ik met 
deze laatste uitgave van mij een eerbetoon mag geven 
aan een grondlegger van ons clubblad: Fred Teunissen. 
Wat een eer! In augustus jl. is Fred overleden en in deze 
editie willen wij uitgebreid stil staan bij wat hij voor de 
manege heeft gedaan en betekend en met name ook 
voor de Paardensprongen. Met dank aan velen is er 
prachtig beeldmateriaal bij elkaar verzameld waarmee 
aangetoond wordt dat de voetafdruk van Fred voor altijd 
zichtbaar zal blijven en wij veel van onze jonge manege 
leden zullen vertellen over de uitzonderlijke kwaliteiten 
die deze man bezat. 

Lieve lezers, bedankt voor het lezen, de betrokkenheid 
en leuke reacties. Blijf dat doen, want ik stop maar de 
Paardensprongen gaat door!!! 

Tot ziens,

Liefs Leida

Strategiesessies

Op dinsdagavond 1 november en zondagmiddag 6 november zijn er strategie  
sessies gepland. Dit betekent dat wij met elkaar gaan nadenken over de toekomst-
plannen van de manege. Deelnemers en vrijwilligers zijn hierbij van harte welkom, 

want wij zijn benieuwd naar jullie ideeën!
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Deze keer in de Paardensprongen:

08.  In Memoriam 
  Fred Teunissen is ons  
  helaas ontvallen. In  
  deze editie geven we  
  hem een gepast  
  eerbetoon.

11.  Collage:

  Een ‘echte Fred’

  Een collage van mooie  
  kunstwerken gemaakt  
  door Fred
 18. Verkleed te paard 
  In allerlei kostuums te  
  paard stappen, een droom  
  die uitkomt van onze  
  redacteur Jessica de Roo

20. Oproep Redactielid
  Help jij de redactie van de 
  Paardensprongen met het  
  vullen van de nieuwste  
  editie?!

En verder..

02.  Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
04.   Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
05.  Agenda seizoen 2021-2022 / Oproepje: foto’s, weetjes en verhalen
06.  Wistjedatjes
09.  Fotocollage: Paardensprongen voorkantjes van Fred
10.  Fotocollage: Kunstwerken voor jubileums van Fred
13.  Uitnodiging Strategiesessies
14.  Griezelavond 2013
16.  Waar de paarden van griezelen
17.  Griezelen op Manege Geuzeneiland
19.  Halloween kleurplaat
21.  Tafel van Bestuur
22.   Adoptanten 
23.  Algemene voorwaarden en gedragsregels

3



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 
 
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? 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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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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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                                                                   
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Wist je dat..
.. De Grote Club actie weer bezig is
.. We dit jaar sparen voor een nieuw paard? 
.. De paarden af en toe lekker mogen snoepen van het gras op het achterste weiland? 
.. We op het voorste weiland compost hebben aangebracht gemaakt van onze eigen paardenmest? 
.. De paarden hier nu even niet op mogen, 
   maar in het voorjaar ook heerlijk van dit gras kunnen snoepen? 
.. De tandarts binnenkort langs komt voor alle paarden? 
.. De zadelmaker pas is geweest om te checken of de zadels nog goed liggen 
   en waar nodig aan te passen?
.. Dit seizoen rond de 30.000 euro nodig is voor een nieuwe buitenbak?
.. Het is dus van groot belang is dat JIJ in ACTIE komt? 
.. Je met al je ideeën voor een leuke actie naar je instructeur kunt gaan?
.. Britt aspirant instructeur is geworden? 
.. Zij gestart is op de zaterdagmiddag les bij Rilana?
.. De kinderwedstrijd weer gereden is? 
.. Dit wederom een groot succes was? 
.. We na vele jaren afscheid hebben genomen van Josine? 
.. Wij haar ontzettend missen, maar haar alle geluk van de wereld toewensen? 
.. Zij één van de eerste stalcrew was die op de manege rondliep? 
.. We opzoek zijn naar nieuwe stalcrew? 
.. Wanneer je interesse hebt je kunt mailen naar: vrijwilligers@manegegeuzeneiland.nl
.. Sariena het enorm naar haar zin heeft op haar nieuwe woonplek? 
.. We ook een nieuwe aanwinst op stal hebben? 
.. Bravo zich intussen al helemaal thuis voelt? 
.. De manege nog opzoek is naar meer paardenkracht om het team te versterken? 
.. De instructeurs op woensdagavond graag les krijgen van een ervaren instructeur? 
.. Mocht je iemand kennen of weten je dit kunt laten weten aan je instructeur? 
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Bravo, onze nieuwe aanwinst!

Sariena voelt zich al helemaal thuis 
op haar pensioenplekje!

Josine, bedankt voor alles wat je voor de  
manege hebt gedaan! Veel geluk gewenst!



In Memoriam
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Van de zomer bereikte ons het verdrietige nieuws, 
dat ons erelid Fred Teunissen was overleden.

Fred’s gezondheid was al jaren broos en hij verbleef de laatste paar jaren in een verzorgingshuis.

Manege Geuzeneiland is Fred voor altijd veel dank verschuldigd 
en zullen hem herinneren als een markante persoonlijkheid.

Fred was namelijk niet alleen maar deelnemer, 
maar ook instructeur en verzorgde met zijn maatje Eelco Koning veel onderhoud.

Bovenal floreerde onze “Teun” als er vanwege een lustrum een feest georganiseerd ging worden.
Fred bedacht het thema, zorgde voor het materiaal en ging aan de slag.

Hierbij wist buiten hem niemand wat precies de bedoeling was 
en wat de voor tijd er met het regelen gemoeid zou zijn.
Als je daar naar vroeg krijg je een brommende reactie, 

dat het wel goed kwam zonder dat je nou inhoudelijk meer wist.
Het kwam ook altijd last minute goed.

In de binnenbak zie je van één van de feesten nog decoratiestukken hangen.

In deze Paardensprongen vinden jullie een impressie van wat Fred allemaal voor onze manege heeft gedaan.

Wij herdenken hem met liefde en genegenheid,

PK Manege Geuzeneiland



Allemaal ‘Fredjes’
Een fotocollage van Fred’s Paardensprongen
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Wat een leuke groepsfoto’s, gemaakt tijdens het 30-jarige jubileum van 
de manege! Fred staat in het midden, in het geel. En op de tweede foto in 
het midden! Heb jij Wilma ook gespot op de foto links? En herken je meer 
oud gedienden van de manege op deze foto’s?

Foto van Ko de Vries. Op de foto zit Fred gehurkt in zijn ridderoutfit. Ko 
staat in het midden van de foto erachter. 
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Allemaal ‘Fredjes’
Een fotocollage van jubilea op de manege

Foto’s van het 25 jaar jubileumfeest. Met dank aan Bianca Salfischberger

Wist je dat er nog steeds  
schilderijen van Fred hangen in 
de binnenbak van dit jubileum?!
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Allemaal ‘Fredjes’
Wie heeft er thuis een ‘echte Fred’ hangen?

Zera
Mijn echte Teunissen! Gewonnen op een jubileumfeest voor mijn outfit 
met het thema ‘Romeinen’. Welk jaar dat precies was weet ik niet meer, 
maar gezien deze tekening gemaakt is in ‘99 zal het in 2000 geweest 
zijn op het 35 jarig jubileum? Nu zwaait onze dochter Reeva elke avond 
Zera gedag voor ze gaat slapen. Zij zal later onze Teunissen ook zeker 
kunnen waarderen!       
Marin Slaman

Huwelijkscadeau 
Stefan en Gaby hebben deze ‘Echte Fred’ 
gekregen voor hun huwelijk met Arend 
en Olaf op de voorgrond.

Image en Leonard
Ook in Hillegom hangen twee 
originele ‘Fred Teunissen’ Image 
en Leonard gebroederlijk naast 
elkaar in één lijst. Elke keer als 
we de trap afgaan, dan kijken wij 
ernaar. En daarme heeft Fred ons 
een mooie herinnering gegeven 
aan onze instructietijd bij Manege 
Geuzeneiland. 
Marjo en Johan

Toby
Schilderij van Toby hond 
van oud instructie Dennis 
Spijkers.

Een Aquarel       ............ 
Deze aquarel hangt al jaren 
bij mij aan de muur. Ik kreeg 
hem van Fred omdat ik 10 
jaar bij de manege werkte.                                                                                                            
Wilma van Driel

Het onbekende portret
Zowel de naam, als locatie, als de  
eigenaar zijn helaas onbekend van 
deze prachtige tekening. Hier zie je 
een dozijn paarden die vroeger bij 
ons op de manege hebben gestaan. 
Kun jij nog alle paarden opnoemen?



12

Allemaal ‘Fredjes’
Een fotocollage van ‘een echte Fred’ kunstwerken

De indiaan (links)
In 2015 gemaakt door Fred voor de  
ruiterfeest / opendag. De borden 
werden uiteindelijk verkocht om geld 
op te halen voor de manege. Deze  
indiaan is toen gekocht door Marieke 
en heeft jaren bij Tyo op zijn kamer 
gestaan. Toen wilde zij hem weg-
doen en heb ik hem over genomen en 
heeft nu een mooi plekje bij ons thuis.                                                                                                     
Patrick van Tol

De indiaan (rechts)  
Het verhaal is nog mooier: Dit bord 
was ooit een prijs bij een loterij op een  
ruiterfeest. Marieke won hem. Fred 
merkte dat ik hem erg mooi vond. Na 
een maand kwam hij bij mij aan de 
deur met dit schilderij. Er bestaan dus 
twee exemplaren van.                                            
Wilma van Driel

Knabbel en Babbel 
Deze zijn gemaakt door Fred voor het Disney feest op de  
manege. Ik heb deze gekocht en in mijn ouderlijk huis op mijn 
kamer aan de muur gehangen. Deze hebben daar gehangen tot 
2,5 jaar geleden ik een neefje kreeg en Knabbel en Babbel hem 
nu gezelschap houden.
Leida Bontekoe

Piet
In het briefje ernaast een prachtig 
woord van Tom Michels.

Diverse tekeningen van de paarden
Deze tekeningen zijn door zijn zoon 
Onno aan ons doorgestuurd. Hij wist de 
paarden perfect vast te leggen.



Onzemissie:
Samen met onze vrijwilligers en deelnemers maakt

Stichting Manege Geuzeneiland paardrijden betaalbaar
voor iedereen. We bieden een plek waar mensen zich

welkom en gewaardeerd voelen en waar paardenwelzijn
hoog in het vaandel staat. Met elkaar werken we aan een

sociale en duurzame omgeving voor onze paarden, 
vrijwilligers en deelnemers.

Denk mee over de toekomst van Stichting

Manege Geuzeneiland

Strategiesessies:

Dinsdag 1 november 20:30 - 22:30

Zondag 6 november 14:00 - 16:00

Geef je op:Voor alle deelnemers, 
ouders en vrijwilligers
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De vloek van Geuzeneiland
Het gebeurde negen jaar geleden. Manege Geuzeneiland lag er vredig bij: een donkere, maar droge 
avond was ingevallen. De paarden stonden op stal en niemand vermoedde dat er iets geks zou  
gebeuren. Niets was minder waar. Vanuit de donkere hoekjes en achter de grote bomen vandaan  
kropen er uit het niets allerlei griezels het eiland op! Van vervloekte prinsessen en ridders, tot een  
heuze zwarte ruiter op zijn nachtmerrie! Het eiland was in rep en roer! Alleen de dappersten durfden 
het eiland te betreden en het te redden van de vloek!

Ervaring van Jessica als de spookridder
Toen ik werd gevraagd of ik wilde helpen bij het  
Halloweenfeest zei ik natuurlijk direct ja! Het plan 
was om in kostuum verspreid over het eiland te  
staan. De groepjes van kinderen en tieners 
moesten alle monsters vinden en iets bij hun op- 
halen. Ik weet niet meer of het een stempel of 
voorwerp was, maar ze moesten echt eerst bij  
mij en mijn mede-griezels komen om verder 
te kunnen. Zo was er een zombie prinses, een  
griezelige nar, heksen en monikken en liep ik zelf 
rond als een spookachtige ridder! De kers op de 
taart was natuurlijk de zwarte ruiter te paard.  
Sariena zag er zo spookachtig uit! 

Daar stond ik dan, ergens achterin 
op het eiland. In het begin zouden de  
kleinere kinderen komen en zorgde 
ik er dan ook voor dat ze mij al snel  
zagen of hoorden. Tot ik te horen 
kreeg dat nu de tieners zouden komen.  
Ze waren wat lastiger te laten  
schrikken, dus met een ondeugende 
grijns besloot ik om de meest enge  
ridder te zijn die ze zouden  
tegen komen. Nee, niet zomaar uit  
de bosjes springen of enge geluiden 
maken. Ik ging midden in het pad  
staan, het zwaard losjes in mijn hand 
op de grond geleund en mijn blik naar 
beneden. Doodstil stond ik, zonder 
een woord te zeggen. De tieners 
kwamen er met veel bravado aan, tot 
ze mij zagen. Eerst giechelden ze wat  
onzeker, duwden elkaar naar voren om 
als eerste mij te benaderen en riepen 
naar mij om een reactie. Ik bleef  
verstijfd staan. Tot ze eindelijk dichtbij 
genoeg waren. Ineens keek ik op en 
rende ik op hen af, het zwaard achter 
mij aan slepend. Gillen. Ik denk dat 
het laten schrikken goed gelukt is!

De zwarte ruiter en zijn nachtmerrie
Het mooiste verhaal is misschien toch wel van Koos en 
Sariena. Op de mossige ondergrond hoorde je hen niet 
of nauwelijks aankomen en Sariena kon erg stil zijn. De 
twee liepen constant rond over het eiland, gingen groepje 
voor groepje af. Op een gegeven moment naderden ze een 
groepje en bleven Koos en Sariena staan achter iemand. 
Die had de twee helemaal niet door, tot Sariena ineens 
heel diep uitademde in haar nek. De schrik die dat meisje 
moest hebben gehad! Maar een ervaring om nooit meer te 
vergeten!
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Ervaring griezelavond van Quinn Zaeyen
Wat ik mij nog kan herinneren van de griezelavond is dat dit de 
eerste keer is dat ik Danique had ontmoet. We liepen samen in 
een groepje en zij vond het heel eng. Zij pakte toen mijn arm en 
riep ‘Jij laat mij niet meer los, ik blijf bij jou!’. Ik kende dat hele 
kind niet, maar het was wel erg grappig. We schrokken ons echt  
helemaal kapot van de tractor! Een paar hebben ook gehuild, 
maar we hebben ook ontzettend hard gelachen. Het was gewoon 
ontzettend goed griezelen. Het was zo leuk gedaan, iedereen was 
zo goed geschminkt. Ik heb niet meer een hele heldere herinnering 
eraan, omdat het al best wel lang geleden is, maar ik weet wel dat 
de gehele sfeer zo’n blijvende indruk heeft achtergelaten. De details 
zijn wazig, maar het was wel echt een hele leuke avond. Ik zou het 
ontzettend leuk vinden om zo’n avond of weer eens aan mee te 
kunnen doen, of te organiseren!
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Waar de paarden van griezelen
Door: Jessica de Roo

Ben jij wel eens bang voor iets? Dat heeft bijna iedereen wel, daar hoef je je ook niet voor te 
schamen. Ook de paarden zijn wel eens ergens bang voor. In deze oktober editie zullen zij je 
vertellen waar zij wel eens bang voor zijn!

Zion: “Dat je rustig 
in je stal aan het 
relaxen bent en er 
ineens ijselijk gegil 
te horen is! Komen 
er van die kleine 
trollen mijn stal in 
geslopen.. meestal 
weet ik ze wel af te 
schrikken hoor!”

Aquinta: “Ik ben als de dood voor waterplassen! Iedere keer als ik langs loop, zie ik een wit spook!”

Bravo: “Spookt het op de manege? Ik heb gelukkig nog 
niets meegemaakt! Hoewel ik wel die lichtgevende ogen 
heb gezien vanuit de hooibaal.. Is dat de kat, of..?”

Cesar: “De manege 
spookt! Soms komen 
de stalmuren op mij 
af, echt waar! Maar 
als ik mijn ogen sluit 
en weer open, is de 
stal weer normaal. 
Gek he..”

Cyndia: “In de hoek van de bak zie ik soms echt hele kleine kabouters! 
Maar als anderen kijken, zijn ze weg en lachen ze mij enkel uit..”

Joey: “Midden in de nacht hoor je soms zacht hinniken en 
briesen, maar het komt van niemand van de paarden hier. 
Denk je dat het onze voorgangers zijn of spreekt eentje niet 
de waarheid?”

Merlijn: “Ik schrik soms wakker in de nacht van geritsel en beweging 
in mijn stal. Ik weet zeker dat het geen muizen zijn!”

Nike: “Ik ben nergens bang voor! Daarom ben ik ook de baas.”

Olivier: “Ben je lekker aan het lopen, verschijnt er 
ineens naast de bak een gigantische machine! Dat is 
zo raar, dat er ineens dingen verschijnen hier..”

Sally: “De ratten zijn zo ontzettend 
griezelig! En gemeen! Soms eten 
ze gewoon aan onze wortelen!”

Samuel: “Onweer, tijdens donkere nachten vooral. 
En dan sta ik ook nog eens in de buitenste stal!”

Sparky: “Heel af 
en toe zweven 
er objecten door 
de manege. De 
zwevende zadels 
zijn zo eng, brr!”

Winnie: “Katten. Dat witte spook dat zomaar 
de stallen binnenkomt kopen en dan mij de 
stuipen op het lijf jaagt. Ze brengen ongeluk!”
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Een griezelige avond op het eiland
Door: Marileen Boer

Het is donker op de manege en de stallen zijn leeg. Het eiland lijkt uitgestorven, 
zelfs Manu de kat is nergens te zien. Maar als je goed luistert hoor je ergens heel 
zacht gehinnik en als je goed kijkt zie je door bomen heen oranje stralen van 
vuur. Het kampvuur brand en de paarden staan eromheen in een cirkel. Omdat het  
middernacht is, proberen stil te zijn, zodat ze de bewoners rondom de manege geen 
overlast bezorgen. Dat gaat helaas lastig wanneer Merlijn een domme grap verteld en Nike er heel hard 
om moet hinniken.

“Shhhh!” fluistert Sparky.

Nike mompelt en de rest probeert hun gehinnik in te houden. Maar dan ineens, uit het niets, klinkt er 
een getrommel van hoeven over de stenen. Elk paard kijkt angstig om zich heen. Zion kijkt niet meer 
zo stoer, Cyndia schuift dichter bij Cesar en Sally laat haar wortel vallen in angst. Het getrommel komt 
dichterbij en ze horen nu ook beangstigend gehinnik.

De bosjes om hun heen ritselen en dan komt er ineens een paard uitgerend. Olivier hinnikt hard en 
knijpt zijn ogen dicht in angst. Elk paard staat te trillen op hun benen, want het vreemde paard heeft 
een heel raar figuur op zijn linker bil.

Merlijn slikt en fluistert zachtjes tegen Joey: “Is dat het teken van de paardenbende?”

Joey snuift en knikt beangstig. “Ik denk het wel …” zegt hij.

Het vreemde paard hijgt en puft; zijn ogen staan wijd open. Nike maakt zichzelf groot voordat hij op 
het paard af loopt.

“Wie ben jij en hoe kom jij hier?!” vraagt Nike streng.

“Ik ben Bravo! Ik kom uit España als jullie nieuwe versterking,” Bravo stottert. Zijn oren bewegen elke 
kant op en hij staat heel erg gespannen. “Ik werd binnen gelaten door een haai en daarvan schok ik 
heel erg!”

Samuel kijkt verward op. “Er kunnen helemaal geen haaien op het land zijn,” zegt hij.

“Maar ik zag er toch echt een!” Bravo stampt met zijn hoeven en het zweet loopt van zijn lichaam af. 
En dan komt er weer geritsel vanaf de bomen en Bravo springt opzij als er iets vreemds uit loopt. Het 
is klein, heeft vier poten, is zwart en wit, heeft een vin en—

“Het is Manu verkleed als een haai!” roept Aquinta.

Bravo zucht diep en kijk verontwaardig op als elk paard naar hem staart.

“Ik ben doodsbang voor haaien!” zegt Bravo.

Elk paard begint te hinniken van het lachen en Manu miauwt vrolijk mee.

Zion grinnikt en schud zijn hoofd. “Happy Halloween, Bravo!” zegt hij vervolgens.

Nadat iedereen is bekomen van de schrik en de nieuweling op adem is gekomen, gaan alle paarden 
weer om het kampvuur heen staan en laten Bravo zijn verhalen uit Spanje vertellen.
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Verkleed te paard
Door: Jessica de Roo

Ben je wel eens in het Archeon geweest of in de Efteling bij de 
show Ravelijn gezeten? Dan heb je vast ook de paarden voorbij  
zien komen, met hun ruiters in prachtige kostuums! En vaak 
niet alleen de ruiters, maar ook de paarden hebben aangepast 
tuig. Om jaloers op te worden, toch! Vaak keek ik naar deze  
combinaties met een groot verlangen dat zelf ook te kunnen 
doen. Het bleef voor een lange tijd bij dromen. Tot ik een aantal 
jaar geleden begon met boogschieten te paard en ik met mijn 
trainer naar het Archeon ging om, ja ja, in kostuum te paard rond 
te lopen!

Halloween heb ik niet nodig om in kostuum te gaan. Als  
het even kan kleed ik mij in fantasievolle, knettergekke of  
middeleeuws getinte kleding. Toen ik in 2017 begon met  
boogschieten te paard, besloot mijn trainer om contact op te  
nemen met het Archeon om te vragen of ze toevallig figuranten 
te paard wilden tijdens hun Midwinter Fair. Dat kon! Waardoor wij 
met spoed de paarden, maar ook ons zelf, klaar stoomden om in 
vol ornaat naar het Archeon te gaan. Dat bleek uiteindelijk een 
succes, want de jaren daarop keerden wij tot twee keer terug  
als figuranten tijdens de Grijze Jagerdag, genoemd naar de  
gelijknamige boeken! Ik leefde mijn droom! Tijdens deze dag 
kon ik mijn liefde voor kostuums, paarden en boogschieten  
combineren tot één. En de paarden? Die vonden het allemaal wel 
prima. Daar ging natuurlijk wel wat training vooraf. Zeker met de 
capes en de attributen die we bij ons droegen.

Toen vroeg ik mij af of het niet ook mogelijk zou zijn met de 
paarden van de manege. Het was al een tijdje een wens om 
een fotoshoot te doen met mijn favoriete paard, Aquinta, in een 
kostuum van mijzelf. Toen de manege een fotoshoot gepland had 
staan, kwam ik dus in kostuum aanzetten. Het was de eerste keer, dus ik heb het toen nog vrij  
bescheiden gehouden. Daar zat ik dan, met m’n jasje, hoed en pistooltje op de rug van Aquinta. Ze 
leek het geen enkel probleem te vinden en ik kwam thuis met prachtige foto’s! Voor herhaling vatbaar, 
dus de keer daarop boekte ik gelijk weer. Maar dit keer kwam ik met een meer uitgebreid kostuum. Van 
accessoires tot mijn boog, alles voor het perfecte plaatje. Aquinta leek nergens moeite mee te hebben, 
ook al was dit de eerste keer dat er iemand op haar rug zat met een boog en een cape. De plaatjes  
mogen er wezen en ik weet zeker dat dit niet de laatste keer zal zijn dat ik in kostuum te paard zal 
lopen.

Voor mij zal de perfecte halloween zijn als ik in een griezelig kostuum zou kunnen ronddwalen met mijn, 
net zo griezelig uitziende, paard. Hoe ziet jouw perfecte halloweenkostuum eruit en heb jij wel eens 
verkleed op een paard gezeten?

Foto: Dirk van der Wilt

Foto links:  
Jan Passchier

Foto rechts:  
Edwin Butter
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Halloweenkleurplaat
Door: Larinka de Jong
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De Paardensprongen zoekt een nieuw redactielid

Lieve lezers,

Na jaren samenwerking, is de dag gekomen dat we afscheid gaan 
nemen van Leida als redacteur. Zij heeft enkele jaren geleden de 
Paardensprongen nieuw leven in geblazen en samen met Jessica vier 
keer per jaar edities uitgebracht vol weetjes, verhalen en plezier. 
Nu Leida wegvalt, betekent het dat er een enorm gat valt. Jessica is 
deze maand verhuisd naar Drenthe, vanaf waar zij de opmaak van 
de Paardensprongen nog steeds op kan pakken, maar helaas niet in 
staat is om alle actualiteiten van de manege bij te houden. Daarom 
zoeken wij naar redactieleden om het team wederom sterk te maken. 
Je staat er natuurlijk niet alleen voor! Samen met Jessica, Larinka en 
Marileen, die recent bij ons team is aangesloten, ga je brainstormen 
over de inhoud, pitch je frisse ideeën en kun je al je creativiteit kwijt! 
Lijkt het jou wat om het team te versterken, stuur dan een mail naar 
jeedeeroo@gmail.com. Heb je geen tijd of zin om een vast redactielid 
te worden, maar heb je wel creatieve ideeën en verhalen? Ook dan 
kun je een mail sturen!

Wij wensen Leida natuurlijk het allerbeste. Bedankt voor alles, we gaan je ontzettend missen!
De redactie van de Paardensprongen
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Tafel van Bestuur
Door: Myrne van der Eijden

De PaardrijKommisie (PK), oftewel het bestuur van Stichting Manege Geuzeneiland, komt elke 
zes weken bij elkaar om te vergaderen. De notulen hiervan hangen in de kantine. Echter ook 
via dit medium willen wij  de leden van Stichting Manege Geuzeneiland op de hoogte te houd-
en van wat de PK doorwerkt en/of besluit, komt hier een korte samenvatting van de notulen 
(september jl.).

Bestuur: 
- Bryan is weer begonnen in het bestuur als  
  algemeen bestuurslid;
- Neil zal voorlopig zijn functie als Interim voorzitter   
  blijven voortzetten;
- Wilma zal na de deelnemersvergadering stoppen  
  als bestuurslid;

Paarden:
- We gaan komende tijd op zoek naar een nieuw  
  paard om Sariena te vervangen en om de andere  
  paarden meer te ontlasten;

Instructie en lessen:
- Britt is begonnen als aspirant;
- Hedwig en Mathilde zouden dit seizoen gaan  
  starten als aspirant, maar hebben aangegeven  
    vanwege studie toch niet te kunnen starten;
- Er zijn een aantal wijzigingen in de lessen:
 - Jonathan geeft nu les op de dinsdagavond  
   tienerles;
 - Marin en Myrne doen samen de donder- 
   dagavond volwassenen;
 - Quinn en Myrne doen nu samen de zater- 
   dagochtend kinderen.
- De opstapcursus al op maandagmiddag en op  
zaterdagmiddag plaatsvinden. Het doel is om vooral 
kinderen die nog niet hebben paardgereden deze  
cursus te laten volgen. Nieuwe volwassenen en  
tieners kunnen deze cursus volgen als ze dat willen;

Strategiesessies:
- Er zijn twee strategiesessies ingepland om over 
de missie van de manege te spreken. Deze vinden 
plaats op dinsdagavond 1 november 20:30 - 22:30 
en zondagmiddag 6 november 14:00 - 16:00;

Deelnemersvergadering:
- De meest recente deelnemersvergadering was op 26  
  oktober.

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. Adoptanten  
ontvangen elk jaar een nieuw adoptiecertificaat, krijgen de 
Paardensprongen toegezonden en worden vermeld in de Paarden-
sprongen 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
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

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
Sara Kurucu
Kitty Denekamp
L.C. Voortleven

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
Julia Logtmeijer
Sophia Alonso

Olivier
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

Zion
Quinn Zaeyen
Jaqueline Marquering
Govert Hooijman
M Vossen
Alan Kamp
Mevr. C. Hilster
Mevr. J.E.M. Peters
Noelle van Rens
M. El Ajjouri

Merlijn
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

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

Samuel
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

Cesar
Dhr. J.W.P. Klein Breteler
Josine Aerden
Marieke de Leeuw
Chris Schhut
Mevr. C.C.M Janszen

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

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

Cyndia
Mevr. M.A.Platjouw- Sal-
adini
Mevr.J.K.Connell
Mevr. C.M. Keijzer

Bravo
Heeft nog geen  
adoptanten, ben jij de 
eerste?!

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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