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Goede voornemens

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, Jessica de Roo en Jildau Hartzema.
Met medewerking van onder anderen:  Christine Leeman, Suzanne van der Gaag, Bryan Kinneging

Bestuurssamenstelling
Sophie Ploos van Amstel, voorzitter    Instructeur 
Marin Slaman, secretaris     Instructeur 
Wim Lammerts, penningmeester    Deelnemer 
Wendy Loopeker      Instructeur 
Marja Kamp       Deelnemer 
Wilma van Driel       Vaste kracht 
Bryan Kinneging      Instructeur 
Myrne van der Eijden      Instructeur

Beste lezer,

Voor u ligt de kersteditie van de Paardensprongen.  
Een editie om de donkere dagen, maar vooral 
kletsnatte dagen, wat te verlichten. Bijvoorbeeld door 
thuis overheerlijke kerstkoekjes te bakken en de kerst-
boom te versieren met ‘Geuzeneilandkerstballen.’ Naast 
alle feestjes en gezelligheid in deze tijd van het jaar,  
is het ook een moment om terug te kijken op wat ik 
allemaal heb gedaan het afgelopen jaar. Dat kunnen 
grote dingen zijn, maar juist ook de kleine dingen 
kunnen een jaar bijzonder maken. Waar bent u blij en 
dankbaar voor? Voor mezelf is dit bijvoorbeeld dat ik 
uit Amsterdam ben verhuisd richting de Noord- 
Hollandse kust. Genieten van de rust, de zeelucht,  
de westerwind en het strand. En als ik kijk naar de  
manege dan ben ik zo dankbaar hoe iedereen zich inzet 
om deze bijzondere plek draaiende te houden, maar 
juist ook bijvoorbeeld met de binnenbak waardoor we 
met alle regen toch lessen kunnen blijven geven. Als ik 
er eenmaal over nadenk zijn er zoveel dingen die een 
jaar bijzonder maken! 

Het is niet voor niks ‘oud’ EN ‘nieuw’ dus laat ik dan 
ook vooruit blikken, een goed voornemen voor het 
nieuwe jaar bedenken en proberen dat ook echt te 
gaan doen. Bijvoorbeeld écht elke week hard te lopen 
en niet één keer in de 4 weken…. Om maar iets te  
noemen. Voor de manege moet ik denken aan het  
jubileumfeest in het voorjaar. Een groot evenement 
waarbij ik mezelf ga inzetten om aan iedereen die 

langs komt te laten zien wat voor toffe manege we 
zijn. Of het vinden van een nieuw paard om de kudde 
van 13 paarden weer compleet te maken. Jullie hebben 
ons ook laten weten wat jullie goede voornemens zijn, 
dank daarvoor en neem een kijkje op pagina 20 . Ik 
hef mijn glas op al die mooie voornemens en op het 
laten slagen ervan: PROOST!

Namens de redactie van de Paardensprongen wens 
ik elke lezer gezellige feestdagen toe en een gelukkig 
2020!

Leida Bontekoe 

Kerstballen en peperkoekmannetjes
In dit nummer vind je onder andere een heerlijk recept om peperkoekmannetjes te maken 

en kleurige kerstballen met onze paarden erop. Heb jij dit recept uitgeprobeerd of jouw 
kerstboom versierd met deze leuke kerstballen? Maak een foto en stuur deze naar 

paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl! 
Leuke inzendingen worden gedeeld op Instagram of Facebook!



Deze keer in de Paardensprongen:

7.   Uitnodiging:
  Nieuwjaarsborrel

 8.  In het zonnetje: 
  Jennifer

9.  Kerstrecept:
  Peperkoekmannetjes

10.  Hoe is het met:
  Annalon 

12.  TopRuiters

 14. Kerstballen

 
18. Escape games:

  De Geuzeneiland Editie 

20. De goede voornemens van manege Geuzeneiland

En verder..

02.  Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
04.   Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
05.  Agenda seizoen 2019-2020 / Vertrouwenspersoon
06.   Wist je datjes..
11.   Oproep: administrateur Stichting Manege Geuzeneiland 
17.  Adoptanten
21.  Algemene voorwaarden en gedragsregels
23.   Portret Saartje
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Lesrooster
 
Maandag    Dinsdag    Woensdag 
10.00 uur volwassenen  10.00 uur volwassenen   15.00 uur kinderen 
19.00 uur tieners   16.00 uur kinderen  16.30 uur kinderen 
21.00 uur volwassenen  19.00 uur tieners   17.45 uur tieners t/m 14 jaar 
     21.00 uur volwassenen
    
Donderdag    Vrijdag    Zaterdag 
16.00 uur kinderen  09.45 uur volwassenen  08.30 uur kinderen 
19.00 uur tieners   16.30 uur kinderen  10.30 uur volwassenen 
21.00 uur volwassenen  19.00 uur tieners                      12.45 uur kinderen
     21.00 uur volwassenen  14.45 uur kinderen
Zondag 
20.00 uur volwassenen  Deelnemers dienen een half uur van tevoren aanwezig te zijn!

Tarieven
Lesgeld per maand:        Inschrijfgeld: 
kinderen tot 18 jaar: € 27,00  volwassenen: € 33,50   eenmalig: € 12,00 
 
Proeflessen: 
kinderen: € 10,00   volwassenen: € 12,00

Privélessen: 
kinderen: € 17,50   volwassenen: € 17,50 
 
Springlessen: 
kinderen: € 17,50   volwassenen: € 17,50 
 
Privéspringlessen: 
kinderen: € 25,00   volwassenen: € 25,00

Tienrittenkaart*: 
kinderen: n.v.t.    volwassenen: € 115,00 
*tienrittenkaarten zijn zes maanden geldig vanaf de afgiftedatum en op naam gesteld. 
Betaling lesgeld uitsluitend per incasso.

Administratie: 
Voor administratieve vragen, inschrijvingen of verandering van lessen kun je tijdens de administratie-uren 
(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 2018-2019 

Onderstaand de voorlopige agenda voor dit seizoen:

Zondag 25 augustus    Start seizoen 
Zaterdag 7 september    Barbecue deelnemers/instructie 
Zaterdag 14 september    Sportmarkt op Osdorpplein / 24h Nieuw West  
Zondag 22 september    Kinderwedstrijd 
Zondag 29 september    Fotoshoot 
Zondag 6 oktober    Springlessen 
Zondag 13 oktober    Topruiters 
Zaterdagavond 26 Oktober   Griezelavond 
Zondag 3 november    Springlessen 
Woensdag 6 november    Deelnemersvergadering 
Zondag 17 november    Topruiters 
Zondag 24 november    Seniorendag 
Zondag 1 december    Springles 
Woensdag 25 en donderdag 26 december Kerst (manege gesloten), 2e kerstdag - Topruiters 
Dinsdag 31 december    Oudjaarsdag (manege gesloten vanaf 18.00 uur) 
Woensdag 1 januari    Nieuwjaarsdag (manege gesloten) 
Zaterdag 4 januari    Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 5 januari    Springlessen 
Zondag 26 januari    Sporenproef 
Zondag 2 februari    Springles 
Zondag 9 februari    Valentijn rijden
Zondag 16 februari     Topruiters 
Zondag 1 maart    Springles 
Zondag 8 maart    B/L wedstrijd
Zaterdag 14 maart    NL-doet 
Zondag 5 april     Springlessen 
Zondag 12 en maandag 13 april  Pasen (manege gesloten) - ‘Baas van Geuzeneiland’ 
Zondag 19 april     Topruiters 
Maandag 27 april    Koningsdag (manege gesloten) - stalcrew rijden 
Zondag 3 mei     Springlessen 
Dinsdag 5 mei      Bevrijdingsdag (manege gesloten) 
Zondag 17 mei     B/L wedstrijd 
Woensdag 20 mei    Wisselgeus
Donderdag 21 mei    Hemelvaartsdag (manege gesloten) - stalcrew rijden 
Zondag 31 mei en maandag 1 juni   Pinksteren (manege gesloten) - Pinksterkamp 
Zondag 7 juni     Springwedstrijd 
Zaterdag 13 en Zondag 14 juni   55 jarig Jubileum
Zaterdag 20 juni    Topruiters
Zaterdag 27 en Zondag 28 juni   Laatste weekend - Tienerslaapfeestje
Woensdag 1 juli    Paarden naar de wei 
Donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 juli  Klusdagen
                                                                  

Zomervakantie 4 juli tot en met 16 augustus 2020
(alle data onder voorbehoud)

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenscontactpersoon is binnen een sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen 
die een vraag heeft over, of te maken heeft met seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend ge-
drag en hier met iemand over wil praten. Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, kan 
raadgeven en doorverwijzen voor geschikte hulp.  Bij de manege hebben wij een vertrouwenscontact-
persoon, zij is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Je kunt haar bereiken 
via: vertrouwenspersoon@manege-geuzeneiland.nl 

Vermeld in de mail je telefoonnummer dan neemt de vertrouwenscontactpersoon zo snel mogelijk 
telefonisch contact met je op.
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Wist je dat……
• Er van het geld van de Sponsorloop nieuwe zadelbokken en dekenrekken zijn gekocht? 
• De kudde is aangevuld met een nieuw paard: Hummer? 
• Hij nog veel moet leren, maar met sprongen vooruit gaat? 
• Shireen en Sophie beiden met zwangerschapsverlof zijn?
• Hun lessen worden overgenomen door de andere instructieleden? 
•	 De voorbereidingen voor de spannendste wedstrijd van het jaar, de sporenproef, al in volle gang zijn?
• Sariena het braafste paard is tijdens spelletjes en voltige?
• Samuel ook heel graag spelletjes mee speelt?  
• Er heel veel clubloten verkocht zijn? 
• Er in totaal 2.331,60 euro is opgehaald?
• Het nu afwachten is welke les de taart gewonnen heeft? 
• De woensdagavond een nieuwe instructrice heeft? 
•	 De stalcrew een hele gezellige bijeenkomst had op zaterdag 14 december?
• Iedereen wat lekkers had meegenomen?
• Ze daarna pictionary en het woordenspel hebben gespeeld?
• We heel wat tekentalent hebben op de manege?
• De jongere stalcrewleden de spellen glansrijk hebben gewonnen?
• Iedereen op een zeer geslaagde avond terugkijkt? 
•	 De manege tijdens de feestdagen gesloten is?
• Het bestuur nog steeds op zoek is naar versterking? 
• De paarden ook met al die regen gewoon buitenspelen in de wei?
• Wij ieders hulp altijd goed kunnen gebruiken? 
• Je altijd aan een instructie lid kan vragen hoe je kunt helpen?
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Stichting Manege Geuzeneiland wenst u 

fijne feestdagen en een... 

 

 

 

 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 

NIEUWJAARSBORREL 
Zaterdag 4 januari om 17:00 uur luiden wij  

graag samen met u het nieuwe jaar in! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geleyn Bouwenszstraat 2 
1067 PJ Amsterdam 

020-6115414 

Happy 

4
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In het zonnetje: Jennifer
Door: Leida Bontekoe

De 19 jarige Jennifer rijdt bijna vier jaar bij Stichting 
Manege Geuzeneiland. De energieke blondine heeft 
de afgelopen vier jaar al veel bewerkstelligt op de 
manege, want zoals ze het zelf lachend verwoordt: ‘Ik 
ben niet zo van het stil zitten.’ 

Toen Jennifer vier jaar geleden het manege terrein op 
liep voelde dit meteen goed. Het was zo anders dan 
de manege bij haar in de buurt: ‘Ik had meteen een 
gevoel van warmte. Ik vond het zo leuk dat je alles zelf 
mag doen. Dat het ook op basis van vrijwilligers draait 
en dat je daardoor altijd mee helpt.’ Na een proefles 
op Merlijn in de les van (inmiddels oud instructeur) 
Samantha, schreef ze zich direct in. En aangezien 
ze niet zo van stil zitten houdt duurde, het niet lang 
voordat ze haar helpende hand aanbood: ‘Ik kwam een 
keer bij de kinderles op dinsdagmiddag en zag dat de 
instructeur alleen was en dacht met: al die kinderen, 
dat is niet te doen! Dus toen heb ik gevraagd of ze nog 
hulp nodig hadden.’ Jennifer vertelt dat doordat ze is 
gaan helpen op stal ze veel heeft geleerd in de omgang 
met de paarden: ‘In het begin kon ik niet iedereen 
opzadelen en nu is dat eigenlijk heel makkelijk. Ik was 
altijd bang voor Zion op stal, maar nu loop ik gewoon 
naar binnen met zelfvertrouwen naar binnen. Elke keer 
leer ik weer iets. Ik blijf me verbazen per paard wat ik 
nog kan leren. Met rijden en op stal.’

Haar fanatisme bleef niet onopgemerkt en bij het 
opzetten van de, nu al niet meer weg te denken, 
Stalcrew, werd meteen gevraagd of zij daar deel van 
wilde uitmaken. ‘De Stalcrew vind ik leuk. Ook de extra 
bijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn interes-
sant. Vorige keer werd er bijvoorbeeld gesproken over 
EHBO bij paarden. Door mijn opleiding verpleegkunde 
weet ik hoe het werkt bij mensen, maar bij paarden 

wist ik er nog 
niks over, dus 
dat was erg 
leerzaam.’ 
Daarnaast 
heeft Jennifer 
door als vrijwil-
liger te helpen 

veel mensen leren kennen. Dit is dan ook een reden 
waarom Jennifer anderen wil aanmoedigen ook mee 
te helpen op de manege. Wanneer Jennifer op dinsdag 
naar school is geweest gaat ze meteen door naar de 
manege: ‘Ik help bij de kinderles. Dan blijf ik bij de 
tienerles en zie ik vrienden. Soms help ik bijvoorbeeld 
met een proeflesser en daarna rijd ik zelf ook nog.’ Ze 

vertelt dat door alles op één dag te plannen het goed 
te combineren is met andere dingen die ze doet. Naast 
school, werken en manege, houdt Jennifer ook van 
winkelen en koken/bakken.

In deze kersteditie van de Paardensprongen kan de 
vraag natuurlijk niet ontbreken wat Jennifer met de 
feestdagen op het programma heeft staan. Doordat 
Jennifer in de zorg werkt moet ze op nieuwjaarsdag 
werken: ‘Daar zit ik wel een beetje tegenaan te hikken 
hoor,’ zegt ze, ‘maar gelukkig ben ik met kerst vrij.’ 
Beide kerstdagen staan in het teken van familie, 
gezelligheid en lekker eten. Jennifer zorgt voor het 
toetje: ‘Tiramisu is mijn specialiteit.’ Ondanks dat 
Jennifer de eerste dag van 2020 moet werken heeft ze 
wel goede voornemens: ‘Ik wil mijn opleiding afronden 
en mijn diploma halen. En ik hoop ook mee te mogen 

doen aan de sporenproef.’ 

Jennifer wenst de manege een 
constant 2020 toe. Dat we bli-
jven doen wat we doen, dat we 
doorgaan zoals we bezig zijn. Ze 
wenst de paarden gezondheid toe 
en hoopt dat er een nieuw paard 
nog bij komt in het nieuwe jaar. 

“Elke keer leer ik weer iets. Ik blijf me verbazen per paard wat ik nog kan leren. ”

De foto’s van de taart en de self-
ie met Sparky zijn gemaakt door 
Jennifer
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Kerstrecept: peperkoekmannetjes
Door: Jildau Hartzema

De dagen zijn weer korter en kouder, dus we brengen weer meer tijd 
binnen door. En met de kerstdagen voor de deur, brengen we steeds 
meer gezelligheid naar binnen zoals een kerstboom en kaarsjes. Om 
het nog gezelliger te maken, hebben we daarom voor jullie een recept 
voor kerstkoekjes: gingerbread man. Omdat het leuk is om iets zelf 
te maken, omdat het de geur van zelfgebakken koekjes zich zo lekker 
door je huis verspreidt en natuurlijk omdat ze lekker zijn. 

Ik heb vier verschillende vormen gebruikt: de originele gingerbread 
man, een eland, een ster en een rondje, maar je kunt het natuurlijk 
zo simpel of gek maken als je wilt. Ik kwam bijvoorbeeld ook koekjes 
in de vorm van huisjes tegen, ook erg leuk!

Als je nou denkt, dat versieren is toch veel te ingewikkeld, en ik heb 
helemaal geen spuitzak, wees dan niet gevreesd. Ik heb ook geen 
spuitzak, maar ik heb de versiering gewoon met het uiteinde van een 
vorkje gemaakt. Een satéprikker werkt ook goed. Maar ook zonder 
versiering zijn ze lekker.

Ingrediënten 
voor ongeveer 25 koekjes

330 gr bloem
135 gr schenkstroop
125 gr boter
75 gr bruine basterdsuiker
4 tl gemberpoeder
2 tl kaneel
2 tl bakpoeder
snuf zout

Ingrediënten voor de icing

Poedersuiker
Citroensap (optioneel)
Water

Bereiding koekjes
Klop de boter met de suiker luchtig en romig. 
Voeg de stroop, de specerijen en het zout toe 
en klop dit mee.

Zeef de bloem en het bakpoeder en voeg dit 
bij het deeg. Kneed door tot het een mooi 
geheel is. Maak er een bal van.

Laat het deeg minimaal een half uur rusten 
in de koelkast. Verwarm ondertussen de oven 
voor op 190 graden.

Bestuif je werkblad met wat bloem. Rol het 
deeg uit tot een dikte van ongeveer 4 milli-
meter. Steek er koekjes uit met je vormpjes, 
of gebruik een glas voor rondjes.

Bak de koekjes in ongeveer 10 minuten 
goudbruin. Laat ze afkoelen op een rooster.

Icing
Dit doe je een beetje op gevoel. Doe een 
flinke hoop poedersuiker in een bakje. Voeg 
druppel voor druppel citroensap (optioneel) 
en water toe en roer tot het een mooi glad 
papje is, niet te dun, maar je moet het wel 
kunnen spuiten of smeren. Als het toch te 
dun wordt, doe er dan weer extra poeder-
suiker bij.

Versier de koekjes pas als deze helemaal 
zijn gekoeld. Laat de versiering goed dro-
gen. Deze icing heeft even nodig om hard te 
worden.

Veel bakplezier en geniet 
van je heerlijke koekjes!

Tip: als je de koekjes in de kerstboom wilt hangen, maak er dan 
direct na het bakken een gaatje in, waar je een lintje doorheen 
kunt halen.
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Hoe is het met: Annalon
Door: Jessica de Roo & Bryan Kinneging

Het is al weer een tijdje geleden dat Annalon de manege verliet. Op stal stond 
ze bekend als een merrie met karakter. Een paard dat geweldige sprongen nam, 
kon voetballen als de beste en een mooi proefje kon lopen. Tegelijkertijd liet 
ze menig ruiter zien hoe goed ze rondjes om haar as kon draaien. De lessen 
werden steeds minder leuk voor deze dame, dus werd er besloten dat haar een 
nieuw huisje werd gegund. En die werd gevonden. 

Ruim een jaar later geniet Annalon 
van haar nieuwe leven. We wisten niet 
dat het mogelijk was, maar haar bolle 
buik is nog een tikje ronder geworden. 
Dat komt omdat Annalon een worteltje 
krijgt iedere keer dat Jean-Marie haar 
bezoekt en weer weggaat. Naast het 
ronde buikje heeft de mooie merrie nu 
ook langere manen gekregen en heeft 
ze een bezoekje gehad van de tandarts. 
Dat Annalon een prachtig paard is laat 
de trotse Jean-Marie ook graag zien aan 
iedereen die even langs komt.

Haar werkzaamheden bestaan tegen-
woordig uit heerlijke buitenritten, waarin 
ze lekker mag galopperen. Daarnaast 
geniet ze van heerlijke knuffels en all 
gezelligheid. Dat het goed gaat met 
Annalon mag wel duidelijk zijn en daar 
zijn wij allemaal heel erg blij om.

Op 4 juli 2018 verliet Annalon manege Geuzeneiland en vertrok met Jean-Ma-
rie.

Foto’s: Bryan Kinneging
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Oproep: Administrateur Manege Geuzeneiland

Het warme hart, dat ik manege Geuzeneiland toedraag, brengt mij ertoe 
om mede te zorgen voor de continuïteit van deze geweldige stichting.

Na een jaar of 20 de administratie gevoerd te hebben wordt het tijd te 
zorgen dat anderen het stokje over gaan nemen.

Als je de manege wilt helpen en geïnteresseerd bent in het financieel reilen 
en zeilen, breng ik je graag de verschillende onderdelen en hun samenhang 

bij in 2020.

We kijken naar de financiële administratie, de leden- en 
contributieadministratie, het opstellen van de liquiditeitsbegroting, 
de salarisadministratie, het paarden- en zadelbestand et cetera.

Alle activiteiten van de manege passeren de revue en je bent echt een 
spin het web van de manege in de rol van administrateur.

Je hebt contact met de pk, de diverse commissies en ook met externen 
als leveranciers en dienstverleners.

Als je meer informatie wilt of gelijk zo enthousiast bent om je aan te 
melden als aspirant administrateur, dan mag je me bellen op 

06-2117 0943 of mailen naar chr.schut@wxs.nl

Alle Geuzeneilanders fijne feestdagen en een geweldig 2020 toegewenst,

Chris Schut 

Ben jij graag betrokken bij de manege en hou jij van cijfers? Nu is er naast de 
opleiding tot instructeur ook de mogelijkheid om intern opgeleid te worden tot:

Administrateur Stichting Manege Geuzeneiland
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TopRuiters 
De Topruiterbijeenkomsten zijn er gedeeltelijk (naast 
veel plezier maken!) op gericht om te oefenen met de 
basisvaardigheden die horen bij paardrijden. We zijn 
dit jaar vliegend van start gegaan met onderwerpen 
die daar onder vallen. In oktober is er gestart met 
een voltige les gericht op de zit en houding van de 
ruiter. Waarna in november op stal hard geoefend is 
met alles rondom het rijklaar maken van het paard: 
poetsen, opzadelen en het hoofdstel in doen. De 
paarden werden na het op- en af zadelen nog 
vertroeteld met een extra poetsbeurt, gekamde manen 
en mooie vlechten. De jongste ruiters van Stichting 
Manege Geuzeneiland hebben veel geleerd en bovenal 
veel plezier gehad.  

Topruiterbijeenkomsten zijn bedoeld voor onze jongste 
deelnemers van 8 t/m 14 jaar. De bijeenkomsten zijn 
erop gericht om te oefenen met de basisvaardigheden 

die horen bij paardrijden. Enerzijds zijn dit praktische 
vaardigheden, zoals opzadelen, voltigeren of in kleine 
groepjes te paard oefenen met bepaalde figuren. 
Anderzijds zijn dit ook theoretische vaardigheden 
over de waarom, hoe en het belang van bepaalde 
zaken, zoals de houding van de ruiter of het belang 
van poetsen. Naast deze interessante serieuze zaken 
hebben de Topruiters vooral veel plezier en is het altijd 
gezellig!

Wil jij ook meedoen met Topruiters? Ben jij tussen de 8 
en 14 jaar? Dan ben je van harte uitgenodigd om bij de 
volgende bijeenkomst aanwezig te zijn. Hou het bord 
op stal en de Topruiters facebook in de gaten en schrijf 
je in!!

Je kunt ons vinden op:
https://www.facebook.com/groups/TopRuiters/ 

door Leida Bontekoe
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Kan jij geen genoeg krijgen van onze paarden 
en kan jouw kerstboom nog wat versiering 
gebruiken? Versier jouw boom met deze leuke 
DIY kerstballen!

Print de pagina’s uit, let op dat je de printer 
instellingen op enkelzijdig afdrukken zet! 

Knip de Knip de kerstballen voorzichtig uit langs het 
stippellijntje. Hou toezicht op kinderen 
wanneer ze bezig zijn met knippen.

Om de kerstballen te verstevigen kun je ze op 
een stuk karton plakken.

Doe een haakje of stuk lint door het gaatje en 
hang ze op in de boom!

DIY: Manege Geuzeneiland kerstballen
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Foto’s paarden: 
Edwin Butter Fotografie



Wij zijn heel erg benieuwd naar de resultaten 
en naar al jullie kerstbomen! 

Heb jij de kleurige kerstballen met onze 
leuke paarden gebruikt als versiering? 

Stuur dan een mailtje naar 
info@paardensprongen.nl. 
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Foto’s paarden: 
Edwin Butter Fotografie



foto’s paarden: Edwin Butter Fotografie
Foto kerstboom: Jessica de Roo 16



Onze adoptanten
Onderstaand een overzicht van onze adoptanten. 
Adoptanten ontvangen elk jaar een nieuw adoptie-
certificaat, 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 adoptie-
paard aan iemand cadeau geven? Stuur dan een mailt-
je naar adoptie@manege-geuzeneiland.nl, kijk op 
www.manege-geuzeneiland.nl of vraag een brochure 
aan je instructeur.

Foto: Edwin Butter Fotografie

Aquinta
Denise Klomp
Astrid Roos
Nora Kamp
Jessica de Roo
Rani Aydogan
Emily Deniz
Priscilla van Akkeren
Froukje Zaeyen
H.R. Car Improvement

Zion
Joyce Peters
Jacqueline Marquering
Froukje Zaeyen
Elisa Stapelvoort
Linde Kromhout
Alan Kamp
Claudia Hilster
Govert Hooijman
H.R. Car Improvement

Sparky
Rik van Solkema
Angela en Rosa v/d Kar
Eva Zotos
Irene Schipper
Saartje Rood
Charity Sirach
Shanaya Bogaerts
Jasmina Saghir
L. Chrzanowska
Iris Maas-Bremer
Kick Bloemberg
Joya Liza Wils

Olivier
Marileen Boer
Carin Schut
Christine Leeseman
Yvonne Swart
C. Thonus
L. Denekamp
Astrid Hobbelink
Killa John
Marieme Niang
L. Chrzanowska
Annemarie Rotteveel
Jessy de Boer

Nike
Shanaya Bogaerts
Linda Spanjaards
Britt Ferwerda
R.C. Kwarten
Yvonne Swart

Sally
Jessica de Roo
Roxanne de Krijger
A. van der Veen
Miranda Kinneging
Jessy de Boer

Winnie
Sebnem Komac
Sawyer de Boer
N.D. Veltkamp
Patricia Brenker
Bryan Kinneging

Joey
L. ten Hoove
R.C. Kwarten
Tessa Westenburg
D.L. Loopeker
M. Latife

Samuel
Josine Aarden
Roxanne de Krijger
E.E.C. van der Meij
Sandra Brandhof
L. Dennenamp

Hummer
Hummer heeft nog geen 
adoptanten, word jij de 
eerste?

Merlijn
Wies Bloemen
Lisa Blom
H.R. Car Improvement
Astrid Hobbelink
Milou Steen
Geralda Rietbroek
C. Spaander

Sariena
Jessy de Boer
Claudia Hilster
Mw. B. Goudswaard
Lotus Hamersma
Irene Schipper
Tyra Hogenberg

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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De escape games, na een aantal maanden voorbereid-
ing, was het dan eindelijk zover! De voorbereiding was 
een hele uitdaging, want ik had nog nooit een escape 
room bedacht. En nu wilde ik er ook nog eentje mak-
en in het thema van de manege. Niet de makkelijkste 
opgave, maar wel heel erg leuk! Door zelf veel escape 
rooms te doen, was ik op leuke ideeën gekomen. Maar 
met ideeën alleen kom je er natuurlijk niet. “Hoe ga je 
al die leuke ideeën bij elkaar zetten om een lopende 
escape room te bedenken?” vroeg ik mezelf af. Dat is 
uiteindelijk gelukt! Daarna kwam het volgende vraag-
stuk: “Is de escape room niet te moeilijk of juist te 
makkelijk?” en: “Hoeveel tijd zou iedere groep er mee 

bezig zijn?” Om dit op te lossen, heb ik de instructie 
gevraagd om de escape room te testen en wat een 
succes! Een paar kleine aanpassingen waren nodig voor 
de avond zelf, maar iedereen was super enthousiast! 
Echt een opluchting voor mij.

Terwijl ik druk was met het uitwerken van deze escape 
room, moesten uiteraard alle andere spellen ook nog 
bedacht worden. Gelukkig heb ik hier wat hulp gehad 
van hele creatieve mensen. In totaal 10 spellen, de ene 
moeilijker dan de ander, maar hierdoor wel voor iedere 
leeftijd toegankelijk. De inschrijvingen bleven maar 

binnen lopen en zelfs op het allerlaatste moment werd 
er nog gebeld of er een extra groep bij kon. Als het 
maar goed zou lopen op de avond zelf…
 
Toen was het eindelijk zover. Zaterdagavond 26 
oktober 2019, de escape games van Manege Geuzen-
eiland. Alles volledig in het griezelthema. De kinderen 
kwamen als eerste binnen. Bij de start werd een 
verhaal verteld, waarna alle groepen zich verspreidden 
over het eiland om de spellen te doen. Paardenmemory 
in het tractorhuis, grafstenen in de binnenbak en het 
‘werken in stilte’ in de voercontainer. Dit is slechts een 
kleine greep uit de spellen die die avond zijn gespeeld. 

Langzaam werd het nog donkerder en kwamen de 
volwassenen binnen. Sommigen van hen ook helemaal 
verkleed, wat de sfeer nog beter maakte! Zelfs de 
regen mocht de pret niet drukken. 

Mijn ervaring: Een ontzettend leuke avond en wat heeft 
iedereen hard gewerkt om het goed te laten verlopen. 
Ik wil alle mensen die hebben geholpen heel hartelijk 
bedanken, zonder hun was het niet gelukt. Ik hoop 
dat iedereen veel plezier en een leuk avondje uit heeft 
gehad!

Escape Games: de Geuzeneiland editie
Door: Suzanne van der Gaag

“De inschrijvingen bleven maar binnen lopen en zelfs op het allerlaatste moment werd er 
nog gebeld of er een extra groep bij kon. Als het maar goed zou lopen op de avond zelf…”

Escape!!
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De goede voornemens van 
Stichting Manege Geuzeneiland

“Ik wil dit jaar meer uit mijn comfortzone 
komen en nieuwe dingen proberen!” 

- Jessica de Roo (Vrijdag 21:00)

“Ik wil in 2020 elke week minstens één keer naar het strand om uit te waaien.” 
- Leida Bontekoe (Instructrice)

“Ik wil in 2020 vooral de tijd nemen om 
meer te tekenen, schilderen en schrijven.” 

- Jildau Hartzema (Dinsdag 21:00)
“Ik wil dit jaar veel over paarden 

leren en groeien als aspirant.” 
- Froukje Zaeyen (Aspirant)

“Lief & leed delen met de dinsdagochtend-ploeg! En natuurlijk 
een voorspoedige bevalling voor ‘de dikke buiken’ op de foto.” 

- Ingrid Jans (Dinsdag 10:00)

“Zo veel mogelijk blijven leren om de leuke instructeurs 
op de woensdag avond te inspireren voor hun lessen” 

- Viviane 4 Horses (Instructrice van de instructie)
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“Ik wil dit jaar bewuster worden van mijn eigen 
rijden en theoretisch sterker in de bak staan!”

- Bryan Kinneging (Instructeur)

“Een jaar waarin ik nog meer te zien ben op de manege, een jaar waar ik met volle 
zin en heel veel vreugde in ga! Een jaar waar ik mijn leerlingen nog meer ga leren 

op en van het paard, een jaar waarin ik besluit om nooit meer weg te gaan!” 
- Marisha (Instructrice)

“Veel en vaak paardrijden!! Jullie 
ook hele fijne dagen en op naar 
een mooi paardenjaar <3 “ 

– jessy5177

“Voor jullie fijne feestdagen gewenst!” 
– Sandra&Marcel Gingnagel

“Fijne feestdagen en een heel goed 2020.” 
– Wil van Grootveld

“Ik hoop dat elk paard mij lief gaat vinden, zodat ik 
ze allemaal op hun lievelingsplekje kan krabben!” 

– Muskaan_.b

“Fijne feestdagen!” 
– Anneke Beekwielder

“Mijn voornemen is om mijn dochter te laten lessen bij 
jullie! Whoopwhoop! #wachtlijst #trappelendkindje” 

– Naomi Dorinthe

“Mijn goede voornemen is om dit 
jaar in de 2e groep te gaan rijden!” 

– x_michiiii_x12



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 

21



t/m 17 jaar).
• De manege gaat er vanuit dat alle deelnemers en bezoekers zich aan deze regels houden. Neem bij  

problemen contact op met het bestuur. 

• Wanneer één of meerdere bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn, en in gevallen waarin dit  
reglement niet blijkt te voorzien, beslist het bestuur. 

• De manege is bevoegd wijzigingen in haar gedragsregels en algemene voorwaarden aan te brengen. Deze 
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde  tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van 
inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen in werking zodra zij zijn medegedeeld. De manege zal 
haar deelnemers tijdig attenderen op de gewijzigde voorwaarde(n)/regel(s). 

• De manege is niet aansprakelijk te stellen in alle voorkomende situaties die in de breedste zin van het woord 
kunnen worden opgenomen of onder de gedragsregels/algemene voorwaarden zouden kunnen vallen/kunnen 
worden toegewezen. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de deelnemer aantoont dat de schade 
is veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van het bestuur, manegemedewerkers of instructeurs. In 
ieder geval is een eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de manege wordt uitgekeerd.
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