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In de Rui
De paarden trekken zich niks aan van uitzonderlijke
omstandigheden. Hun verzorging gaat door; voeren,
stallen doen, beweging geven. Dus waar iedereen
werd afgeraden om de weg op te gaan, waren er
instructeurs en vrijwilligers onderweg om onze paarden
te verzorgen. Hun avonturen kun je lezen verderop in
dit nummer.

Lieve lezer,
Wat zijn we de afgelopen weken verwend met
uitzonderlijke weersomstandigheden. Van extreme kou,
sneeuw en ijs op de sloten, naar zonnig voorjaarsweer.
En zoals we van Nederland kennen, alles wat daar
tussenin zit.
Om jullie geheugen even op te frissen; vele centimeters
sneeuw, natuurijs door heel Nederland, de oplaaiende
discussie of er wel of geen Elfstedentocht moest komen,
gladde snelweg waardoor iedereen werd aangeraden
om thuis te blijven, ijskoude wind wat zorgde voor
stuifsneeuw
en
sneeuwduinen.
Iedereen
werd
meegezogen in de winterbubbel en het nieuws
werd opeens gedomineerd door prachtige foto’s van
wintertaferelen door heel Nederland. Ik vond het een
verademing na maanden van Covid-19 nieuws. Heel
even leek er iets veel belangrijker en wat hebben we er
van genoten, tenminste ik wel!

De maatregelen die vanwege Covid-19 gelden,
vragen veel flexibiliteit van iedereen. Lessen die
verplaatst moeten worden, binnen moeten rijden in
tweetallen, waardoor je niet elke week kunt rijden,
allemaal teleurstellingen. Ik ben er van overtuigd
dat iedereen vooral dankbaar mag zijn voor het feit
dat de manege nog open is en wij onze hobby nog
kunnen beoefenen, hetzij wat minder, maar toch.
Ik vind ons geluksvogels dat wij af en toe toch even
kunnen ontspannen op ons heerlijke eiland, even de
boel de boel laten zoals dat zo makkelijk gaat wanneer
je eenmaal de brug over bent.
Met de eerste tekenen van het voorjaar komt er
weer leven op het eiland: de paarden kunnen weer
buitenspelen, de bak is weer droog en rijklaar, de
geplante bloembollen komen boven de grond en ik hoop
daarmee ook dat er steeds weer een beetje meer kan en
mag. En we weer steeds meer samen kunnen zijn op de
manege, want dat is toch waar onze manege op draait!
Hou nog even vol.

Leida Bontekoe

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 en Jessica de Roo.
Met medewerking van onder anderen: Christine Leeseman, Shireen Keijzer,
Peter Maat, Marieke de Leeuw, Sandra van der Hel, Bryan Kinneging.
Bestuurssamenstelling
Sophie Ploos van Amstel
voorzitter			
Instructeur
Myrne van der Eijden		
secretaris			
Instructeur
Chris Schut 			
penningmeester/secretaris
Deelnemer
Linda Kes			algemene zaken		Deelnemer
Marja Kamp			vrijwilligerszaken		Deelnemer
Bryan Kinneging		PR				Instructeur
Wilma van Driel			
paarden/onderhoud/aspiranten
Vaste kracht
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Lesrooster
Maandag				Dinsdag				Woensdag
10.00 uur
volwassenen		
10.00 uur
volwassenen 		
15.00 uur
11.30 uur
volwassenen		
16.00 uur
kinderen		
16.30 uur
19.00 uur
tieners			
19.00 uur
tieners			
17.15 uur
21.00 uur
volwassenen		
21.00 uur
volwassenen
				
Donderdag				Vrijdag				Zaterdag
16.00 uur
kinderen		
09.45 uur
volwassenen		
08.30 uur
19.00 uur
tieners			
16.15 uur
kinderen		
10.30 uur
21.00 uur
volwassenen		
19.00 uur
tieners
12.45 uur
					21.00 uur
volwassenen		14.45 uur
Zondag
20.00 uur
volwassenen		
Deelnemers dienen een half uur van tevoren aanwezig

kinderen
kinderen
tieners t/m 14 jaar

kinderen
volwassenen
kinderen
kinderen
te zijn!

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

volwassenen: € 15,00

Privélessen:
kinderen: € 20,50			

volwassenen: € 20,50

Springlessen (groep):
€ 17,50
Privéspringlessen:			
€ 25,00					
Tienrittenkaart*:
kinderen: n.v.t.				
volwassenen: € 135,00
*tienrittenkaarten zijn zes maanden geldig vanaf de afgiftedatum en op naam gesteld.
Betaling lesgeld uitsluitend per incasso.

Administratie:
Voor administratieve vragen, inschrijvingen of verandering van lessen kun je tijdens de administratie-uren
(woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur) bellen naar 06 29959166.
Les afzeggen of een afspraak maken voor een proef- of privéles? Bel dan naar de manege: 020 6115414!
Wordt er niet opgenomen? Spreek dan een voicemailbericht in en je wordt z.s.m. teruggebeld.

Contactgegevens
Stichting Manege Geuzeneiland
Geleyn Bouwenszstraat 2
1067 PJ Amsterdam
Telefoonnummer: (020) 6115414
Website: www.manege-geuzeneiland.nl
E-mailadres: info@manege-geuzeneiland.nl
De manege is ook te volgen op Facebook en Twitter.
Het IBAN-rekeningnummer van de manege is: NL45 INGB 0004 3241 49
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Agenda seizoen 2020-2021
In verband met de huidige omstandigheden wordt er per moment
gekeken naar wat er mogelijk is. Alle activiteiten worden afgestemd op de
(op dat moment) huidige maatregelen.
Onderstaand de agenda voor dit seizoen:
Zo 2 augustus				
Start seizoen
Zo 9 augustus				
NL-doet inhaaldag
Za 5 & Zo 6 september			
Tienerkamp
Wo 16 september			
Deelnemersergadering
Zo 27 september			
Kinderwedstrijd
Zo 4 oktober				Fotoshoot
Zo 8 november				Seniorendag
Zo 20 december			
Kerstbingo
vrij 25 & Za 26 december		
Eerste & Tweede Kerstdag (manege gesloten)
Za 26 december			
Topruiters
Do 31 december			
Oudjaarsdag (manege gesloten vanaf 18:00 uur)
Vrij 1 januari				
Nieuwjaarsdag (manege gesloten)
Za 2 januari				Nieuwjaarsreceptie
Zo 24 januari				Sporenproef
Zo 14 februari				Valentijnrijden
Zo 13 maart				NL-doet
Zo 4 & Ma 5 april			
Eerste & Tweede Paasdag (manege gesloten)
Ma 5 april				Topruiters
Zo 25 april				Fotoshoot
Di 27 april				
Koningsdag (manege gesloten)
Wo 5 mei				
Bevrijdingsdag (manege gesloten)
Do 13 mei				
Hemelvaartsdag (manege gesloten)
Za 22 t/m Ma 24 mei			
Pinksterkamp
Zo 23 & Ma 24 mei			
Pinksteren (manege gesloten)
Zo 30 mei				B/L-wedstrijd
Za 12 & Zo 13 juni			
56-jarige jubileum
Zo 20 juni				Springwedstrijd
Zo 27 juni				Topruiters
Za 3 & Zo 4 juli				
Tienerslaapfeestje
Wo 7 juli				
Paarden naar de wei
Do 8 t/m Za 10 juli			
Klusdagen

Oproepje: Foto’s, weetjes en verhalen
Kan jij ontzettend leuk schrijven, tekenen, fotograferen? Weet jij toevallig alle superleuke ins- en outs
van manege Geuzeneiland? Wil jij je liefde voor jouw favoriete paard delen, ga je voor de eerste keer
een springles doen en wil jij jouw ervaring vertellen of zijn er tips&tricks die niemand weet, maar wel
onwijs handig zijn en die wij écht moeten weten? Heb jij aanvullingen of ideeën voor nieuwe rubrieken
of heb jij als slimme speurder een foutje gespot in deze editie?
De redactie van de Paardensprongen ziet graag jouw creativiteit terug in de volgende edities. Wil je
graag helpen, maar wil je niet in de spotlights staan? Jouw verhaal kan ook anoniem geplaatst worden.
Mail jouw bijdrage dan naar: paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl en mogelijk zie jij jouw
inzending in de volgende uitgave!
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Wist je dat..
... De paarden heel blij waren om weer buiten te kunnen spelen na het barre winterweer?
... Er in de voorjaarszon al heel wat gekke bokkensprongen gemaakt zijn?
...

Alle volwassen deelnemers een privéles cadeau hebben gekregen,
omdat zij vanwege Covid-19 zoveel lessen moeten missen?

... De avondlessen verdeeld zijn over de week,
zodat ondanks de avondklok er toch gereden kan worden op andere tijden?
...

Josine de hooinetten repareert die kapot zijn gegaan?

...
...
...
...

De hooinetten die zij zelf knoopt veel steviger zijn en langer meegaan?
We niet zonder onze vrijwilligers kunnen?
Daarom weer een vrijwilliger in het zonnetje wordt gezet dit nummer?
Er ondanks de Covid-19 maatregelen er nog steeds hulp nodig is bij kinderlessen
en met stallen doen?

...

Je altijd kunt aangeven bij een instructeur als je (meer) wilt komen helpen?

... De Opstapcursus op zaterdag een succes is?
... Dit vooral merkbaar is wanneer deze leerlingen in een reguliere les starten?
... Rilana allemaal originele opdrachten verzint voor haar kinderen om nog meer te leren?
...

Shireen na haar zwangerschapsverlof terug is
en samen met Sarah de donderdagavond les doet?

... Wij ontzettend blij zijn met haar terugkeer en hopen dat Marin ook snel terugkeert?
... Wilma elke woensdag op haar ke-rsverse kleindochter mag passen?
... Niks op de manege haar daarvan kan weghouden?

... De paarden deze zomer weer 4 weken op vakantie gaan?
... Iedereen daardoor de kans krijgt misgelopen lessen in te halen?
... De paarden op ons eigen terrein ook veel buiten staan?
... Er op zolder tweedehands paardrijkleren, laarzen en chaps liggen
die je voor een klein prijsje kunt kopen?
... De opbrengst daarvan naar de manege gaat?

Corona virus

De redactie van de Paardensprongen hoopt dat alle lezers van
de Paardensprongen gezond en veilig zijn in deze lastige tijden.
Samen met jullie duimen we voor een snelle verbetering van de
situatie en dat we nog veel paardrijplezier kunnen beleven!
Graag willen we ook benadrukken wanneer jij of iemand uit jouw
omgeving klachten heeft, je helaas thuis moet blijven.
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Geuzeneiland in de sneeuw
Door: Shireen Keijzer

Het was overal: code rood. Ga niet de weg op als het niet nodig is. Ik had voerweekend, dus ik moest
wel. De paarden moesten tenslotte eten en de stallen uitgemest. Zaterdagavond al bedenkend hoe
ik het beste op de manege zou kunnen komen. Er was nog geen sneeuw te zien, dus ik was erg
benieuwd hoe het zondag ochtend zou zijn. Nou, dat weten we inmiddels allemaal. Heel wit, hele harde
wind en het sneeuwde. Ik, met genoeg kleding aan, op de fiets richting de manege. Ondertussen
nog met Sandra (die mij kwam helpen) geappt hoeveel kleding we aan hadden en hoe we de tocht
naar de manege gingen wagen. Voorzichtig fietsen en gelukkig was het goed te doen. De fietspaden
waren goed geveegd en door verse sneeuw fietsen is goed te doen. Op de manege aangekomen was ik
benieuwd wat ik zou aantreffen. Wendy had al voorzorgsmaatregelen genomen zaterdagavond; de
roosters op stal dichtgedaan, dekens voor de buitendeuren gelegd en de opgang naar de mestkarren
met zeil bekleed en vastgezet met touw. Sandra had anti-vries spray meegekregen van Wendy, voor
het geval het slot was dichtgevroren. Dat was gelukkg niet het geval. De sneeuw en wind hadden een
mooie muur om de manege gemaakt en het zeil was redelijk goed blijven zitten. Voordat we de deur
open konden maken, moest er eerst sneeuw weggehaald worden. Gelukkig stond er nog een mest
boy buiten die we konden gebruiken. Op stal was het rustig en niet eens zo heel koud, windstil ook
gelukkig. De dichte roosters en dekens voor de deuren hadden hun werk goed gedaan. Eerst de
paarden gevoerd en toen konden we beginnen met uitmesten, of toch niet? De kruiwagens moesten
naar binnen en om de deuren te openen moest er eerst sneeuw weggehaald worden. Ook de volle
kruiwagens moesten wel de mestkarren kunnen bereiken. Dus eerst twee paden sneeuw vrij gemaakt,

het zeil op de opgang weggehaald en zout gestrooid. Toch ook maar bij de ingang een pad sneeuwvrij
gemaakt en de scheppen die we voor het uitmesten gebruiken zijn eigenlijk sneeuwscheppen, dus die
deden goed hun werk. Een paadje langs de manege sneeuwvrij gemaakt (waar na een paar uur niks
meer van te zien was). Per staldeur één deurdeel opengelaten, het was echt veel te koud om alles open
te zetten. Toen konden we beginnen met de stallen. Telkens bij de kruiwagens legen kwam je weer
in de witte werkelijkheid, op stal merkten we het niet. Bovenop bij de mestkarren stond de wind te
snijden dus zonder handschoenen de kruiwagens legen was eigenlijk geen goed idee. Ineens kwamen
er ook sneeuwvlokjes naar beneden dwarrelen op stal, bij de gang van Samuel. Helemaal bovenin zijn
twee ramen die openstaan voor frisse lucht. Deze hebben we maar dichtgedraaid zodat er geen natte
plekken in de gang komen. In de binnenbak staan de ramen ook open dus daar was het erg koud en
kwam ook een beetje sneeuw naar binnen.
Verder was het allemaal goed te doen en de paarden hadden het niet koud. Toen we weggingen
moesten we wel weer voorzorgsmaatregelen nemen; de loopplank bij de mestkarren met zeil bedekt
en staanders erop gezet zodat het zeil er niet af kan waaien, sneeuwscheppen buiten neerzetten zodat
de deur sneeuwvrij gemaakt kan worden en Nicole naar binnen zou kunnen en de dekens weer voor de
kieren leggen. Alarm erop en deuren op slot. Maar dat ging niet zomaar. Eén slot ging niet dicht. Weer
opnieuw alarm eraf, deur en slot sneeuwvrij maken en opnieuw sluiten. Nu lukte het en konden we
naar huis. Weer op de fiets met tegenwind, een groot avontuur was het wel! Je snapt dat ik ‘s middags
rozig op de bank lag!
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Fotocollage
Geuzeneiland in de winter
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De avonturen van Saartje
Door: Sandra van der Hel

Brrrrr, wat was het koud de afgelopen
weken. Als kat houd ik daar niet zo
van. Doe mij maar een lekker lentezonnetje om in te soezen. Ik weet alle
fijne plekjes op de manege voor een
prettig dutje in de zon: op de bankjes,
op de picknicktafels of gewoon
lekker op het pad. Dan geniet ik van
de zon op mijn vacht en af en toe een
kroeltje als er een mens voorbij komt.
Maar goed, het was dus heel koud en
daarom moest ik opzoek naar een
ander plekje.
Na lang zoeken vond ik een fijn
warm plekje tussen de wand van
de binnenbak en de buitenmuur.
Ik moest me door een klein kiertje
wurmen, maar dat is geen probleem
voor mij. Hier had ik geen last van
de regen en de harde wind en heb ik
heerlijk geslapen.

Foto: Edwin Butters Fotografie

Toen ik wakker werd waren Sparky en Nike in de binnenbak rondjes aan het draven. Er was ook een
instructeur, die praten altijd zo hard! Dat werd me dus een beetje te druk en ik wilde weer naar buiten.
Helaas kon ik het kiertje waardoor ik naar binnen was gekomen niet meer vinden..
Geeft niet, ik ben een kat die niet voor één gat te vangen is. Ik dacht: ik roep gewoon de instructeur
om me te komen halen. Dat duurde lang joh. Ik heb wel een uur zitten mauwen op m’n allerhardst.
Maar luisteren, nee hoor. Ze gingen gewoon door met de les. Nouja!
Na wat wel een eeuwigheid leek kwamen ze eindelijk eens kijken wat er aan de hand was. Eerst
konden ze me niet vinden. Het had dan ook wel een hele goede verstop plek, al zeg ik het zelf. Maar
goed, ik wilde eruit, dus ik heb zo hard gemauwd als ik kon. Toen ze me eindelijk vonden daar tussen de
bakwand en de muur, duurde het nog heel lang voor ze een plan hadden bedacht om me eruit te halen.
Uiteindelijk heeft een lieve, lange meneer een plankje los geschroefd. Het was nog niet zo makkelijk
mijn weg naar buiten te vinden. Ik moest een heel stuk lopen door een smal gangetje. Stiekem vond
ik het best een beetje spannend allemaal. En dan was Samuel ook nog eens heel hard rondjes aan het
rennen door de binnenbak. Daar werd ik ook een beetje bang van.
Uiteindelijk lukte het toen de mensen me met snoepjes de weg wezen naar de uitgang. Ik ben heel snel
naar boven gerend de kantine in, naar mijn favoriete plekje op de kachel. Zo snel dat de mensen mij
niet hebben gezien. Toen ik al lang boven zat, zag ik ze nog rammelen met snoepjes. Toen heb ik maar
even een paar tieners naar beneden gestuurd om ze te laten weten dat ik al lang en breed boven zat.
Ik heb heerlijk geslapen die nacht, moe van het avontuur en met mijn buikje vol met snoep.
De volgende ochtend ben ik in de stromijt gekropen: ook zo’n lekker warm plekje. Natuurlijk kan ik
daar ook niet zelf uit komen dus heb ik weer zitten mauwen tot een mens me eruit kwam halen. Zo
houd ik ze een beetje bezig!

Liefs van Saartje
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In het zonnetje: Peter Maat
Door: Leida Bontekoe

Op een vroege, zonovergoten, maar nog wat frisse
voorjaarsochtend in februari, loop ik de manege op voor
mijn interview met Peter. Hét teken dat Peter op de
manege is, is zijn fiets die buiten tegen de muur staat. Tot
mijn verbazing zie ik die niet staan, dus ik krijg het even
benauwd dat hij het interview misschien is vergeten.
Gelukkig wanneer ik goede morgen roep, hoor ik Peter
druk bezig in de stal van Merlijn. Met een brede grijns
en ondeugende ogen volgen een paar flauwe grappen.
Eenmaal met een kop koffie, op anderhalve meter
afstand van elkaar, aan de bar in de kantine, begint
Peter serieus te vertellen: “In 2002 werd ik uitgenodigd
voor een Open Dag. Ik mocht op Lana rijden en wat mij
opviel was hoe dat beest contact zocht. Dat vond ik heel
interessant. Ook de algehele sfeer op de manege bleef
mij bij.” Sinds die dag is Peter niet meer weggegaan. Al
bijna 20 jaar helpt hij drie ochtenden in de week met
stallen doen en tot voorkort reed hij twee keer in de
week paard. Peter zegt: “Het is gewoon een verslaving.
Het samen zijn met een vast groepje mensen, die op
elkaar ingespeeld zijn. Iedereen is bereid om elkaar
te helpen. Het is ontspannen. Het voelt als een soort
familie. We delen dezelfde hobby en we hebben plezier.
Het is niet alleen het paardrijden, het is de manege
zelf. Waar de manege voor staat, het samen zijn en
samen doen. Iedereen mag zijn zoals hij is en er lopen
hier een stelletje malloten rond, kijk maar naar mij,” zegt Peter lachend.
Peter is van beroep therapeutisch masseur bij mens en dier. Naast dat hij de manege sponsort wanneer
hij mensen behandeld, helpt hij ook regelmatig bij de paarden van de manege. “Ik merk dat het paard
meer in ontspanning en tot rust komt.” Peter vertelt bewogen over alle mooie ervaringen die hij heeft
meegemaakt op de manege met paarden die hij heeft geholpen. Vooral met Zalberto en Olaf had hij een
bijzondere band. Peter kan helder verwoorden hoe hij zo’n band met een paard creëert: “Het begint met
contact maken. Leer een beest te begrijpen,” zegt hij stellig. “Elke keer als ik de stal in kom geef ik ze
een knuffel. Ik kijk hoe het gaat en daar reageren ze op. En als er wat aan de hand is dan merk ik dat.”
Peter benoemt dat de paarden leren kennen en begrijpen sneller
groeit door te helpen met stallen doen. Vanuit dat opzicht raadt
hij iedereen aan om te komen helpen op stal, want door het
contact ontstaat er vertrouwen. Hij vertelt verder: “Ik zie het
zo, het vertrouwen moet van twee kanten komen. Als jij geen
vertrouwen hebt in het paard kun je niet verwachten dat het
paard vertrouwen heeft in jou.”
Het is mij overduidelijk dat de manege een bijzondere plek
is voor Peter en dat hij een heldere eigen visie heeft op het
omgaan met dieren. Hij benadrukt dit nogmaals: “Ik wil mensen
leren om respect te hebben voor een paard (of welk ander
dier dan ook) en vragen om na te gaan in hoeverre diegene
bereid is om de arrogantie van het mens zijn aan de kant
te zetten om een dier te leren begrijpen.” Zijn toewijding is
groot en hij laat zich zeker niet tegenhouden door weer of
wind om te komen helpen. Ook niet toen het half februari
uitbundig winterweer was. “Dat was even glibberen,” zegt
hij lachend, maar de 25 minuten die hij normaal fietst,
loopt hij ook vaak genoeg dus het was goed te doen. “Ik wil
zolang mogelijk blijven helpen,” zegt hij. Ik zou zeggen: op
naar de volgende 20 jaar!
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Hiernaast zie je Paardensprongpuzzels staan. Deze los
je op door de beginletter te zoeken en vanaf daar Lvormige sprongen te maken, zoals in het schaakspel!
Daarbij zet je eerst twee stapjes en daarna één stapje.
Hieronder staan twee rebussen. Kun jij ontrafelen wat
hier staat en antwoord geven op de eerste?
Antwoorden staan verderop in het nummer.
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Overgang wintervacht naar zomervacht: de rui
Door: Jessica de Roo

Je hebt het vast wel gemerkt: je aait jouw paard
en terwijl je dat doet, neem je een handvol
haren met je mee. Op zich is dat niet vreemd,
maar nu is het wel heel erg veel! Als dat zo
is, betekent het dat het paard in de rui is. De
lekkere warme winterharen maken plaats voor
de dunnere zomervacht. En ondanks dat onze
paarden in een warme stal staan en op koude
winterdagen in een heerlijke deken bevinden,
is ook hier de rui aan de orde. Paarden maken
namelijk in de winter een ander type vacht
aan, die bestaat uit meerdere laagjes. Deze
ondervacht is korter, dikker en de haren staan
verder uit elkaar, waardoor er meer lucht
tussen komt. Deze lucht dient als een soort
isolatie, waardoor het paard warmer blijft.

Wist je dat..
Er soms plantaardige olie door het voer
gedaan wordt ter bevordering van het verharen en dat dit een fabel is?! De olie zorgt
voor een hogere talgproductie, waardoor
de vacht van het paard gaat glimmen. Het
zorgt echter niet voor snellere verharing.

Tussen februari en april is het tijd voor het
paard om deze vacht los te laten en plaats te
maken voor een dunnere en gladde vacht. Dit
is voor ons een teken dat het voorjaar eraan
komt. Dat betekent niet dat het gelijk heerlijk
warm weer is, maar het komt omdat de dagen
weer langer worden en de hormonen van het paard aangeven dat het bijna tijd is om van vacht te
wisselen. De meeste paarden zijn heel goed in staat om zelf hun vacht los te laten, maar sommige
paarden hebben hier een beetje moeite mee. De rui kost namelijk heel veel energie en vooral oudere
paarden hebben daarom zo nu en dan wat hulp nodig.
Om het proces te bevorderen kun je je paard heel
goed gaan poetsen. Er zijn handige poetsspullen die
Wist je dat..
daarbij heel erg goed helpen, zoals een zweetmes
met kartelrand, een poetsblok, magic brush en soms
Ook paarden in tropische gebieden moeten
zelfs een stofzuiger! De juiste voeding, daglicht
verharen. Hoewel de vacht minder dik is, is
en beweging helpen natuurlijk ook, voor een meer
het wel nodig om elk half jaar een nieuwe
vacht te maken. Dat komt omdat het haar
natuurlijke overgang. Wat je beter niet kunt doen is
als het ware verslijt en weer ververst moet
scheren. Tijdens het scheren van de wintervacht neem
worden!
je ook gelijk de nieuwe haren van de zomervacht mee.
Het kan natuurlijk wel, zeker bij medische noodzaak
of als je paard altijd snel zweet, de haren groeien
uiteindelijk weer terug aan. Je moet er dan wel rekening mee houden dat het paard mogelijk langer
een deken op moet houden om warm te blijven.
Op de manege worden de paarden dagelijks goed gepoetst en zullen de haren goed loskomen. Losse
haren kriebelen natuurlijk wel even, maar wees niet bang dat jouw paard gek wordt van de jeuk hoor!
Als jij ze goed wegpoetst, heeft het paard er geen last van.
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Gezocht: redacteur Paardensprongen
Barst jij van de creativiteit en vind je het leuk
om verhalen te schrijven, interviews te doen
of op een andere manier jouw creativiteit
los te laten? Dan ben jij wat wij zoeken!
Voor de Paardensprongen zoeken wij nieuwe redacteurs om ons team te versterken.
Wat
doe
je
als
redacteur
bij
de
Paardensprongen? Een aantal keer per jaar
komen we samen om te brainstormen wat
we in het nieuwe nummer gaan laten zien.
Thema’s,
artikelen
en
opmaak
komen
hierbij ter sprake. Jouw creatieve input is
daarbij erg belangrijk! Vervolgens stort jij je op
jouw items en levert die voor de deadline in. Ook
geef je jouw mening over hoe het clubblad is opgemaakt, of de manier waarop de artikelen geschreven zijn klopt en of er nog dingen missen.
We zijn op dit moment met twee redacteuren,
dus lijkt het jou ontzettend leuk om mee te
helpen en onderdeel te worden van ons team?
Wacht dan niet langer en stuur snel een mailtje
naar paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl.

Hier kun je de antwoorden vinden van de puzzelpagina
Antwoorden Paardensprongen van links naar rechts: aspirant, borstels, hoefijzer, springen, schimmel, wortelen
Antwoorden Rebussen: ‘lees jij ook graag de Paardensprongen’ en ‘op naar de lente’
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Interview met de aspirant
Door: Leida Bontekoe

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
deelnemer 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. We trappen af met Marieke!

Deze keer is het woord aan:
Marieke de Leeuw

Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Ik ben
Marieke de Leeuw. Ik ben aan het begin van
dit seizoen begonnen als aspirant instructeur. Ik
woon samen met mijn man en twee zoons, waarvan
de jongste ook op de manege rijdt, hier in
Geuzenveld. We hebben ook nog een dochter, die is al
het huis uit. Ik ben opgegroeid in Baarn en daar heb
ik vanaf mijn 8ste overal waar kon paardgereden. Op
de manege, maar ook heb ik verzorgpaarden gehad
en een eigen (deel)paard samen met een vriendin.
In 1998 ben ik naar Amsterdam gekomen voor
de liefde en lang had ik het beeld in m’n hoofd
dat je in de stad niet zou kunnen paardrijden. Als
het al kon, dan zou het zeker onbetaalbaar zijn!
Toen ik op een fietstochtje door de buurt ineens
paarden rook ben ik op onderzoek gegaan en vond
ik het verborgen pareltje manege Geuzeneiland.
Natuurlijk heb ik me snel ingeschreven en vanaf toen
ben ik aan de manege blijven plakken. In 2001 ging,
na een jaartje op de manege te hebben gestaan, Jequa
weg bij de manege. Ze was geen manegepaard en kon
niet blijven. Ik had mijn hart aan haar verpand en heb
haar toen gekocht. Ik ben toen tijdelijk gestopt bij
Geuzeneiland, maar het bloed kruipt waar het niet
gaan kan en toen ik Jequa helaas heb moeten laten
inslapen heb ik me weer ingeschreven en ben ik hier
weer komen rijden.
Nu de kinderen ouder worden is er voor mij meer
tijd gekomen, naast mijn fulltime baan, meer op
de manege te kunnen doen. Het perfecte moment om
les te kunnen gaan leren geven! Ik hielp al wekelijks bij
de kinderles als stalcrew en ik was op die manier al drie
dagen in de week op de manege te vinden.
Inmiddels heb ik mijn eerste stage achter de rug
bij de volwassenen en ben ik nu bij de tieners op
donderdag stage aan het lopen. Ik vind het lesgeven
heel erg leuk om te doen. Om mijn grote passie, de
omgang met paarden en het paardrijden zelf, door te
kunnen geven is geweldig!

Foto’s: Rinske Roeleveld (Marieke met Aquinta)
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Tafel van Bestuur
Door: Bryan Kinneging

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

Paardenbestand:

Het gaat goed met de paarden. Een paar paarden
komen ‘op leeftijd.’ De paarden die hoesten worden
in de gaten gehouden. Een aantal paarden hebben
veel energie.

Financiën:

Het is nodig om nieuwe vormen van inkomsten
te vinden. Er is een subsidie aangevraagd bij de
gemeente Amsterdam voor de aanschaf van een
nieuw paard. Deze aanvraag is gehonoreerd.

Aspiranten:

Op dit moment zijn er vier aspiranten. Alle aspiranten
ontwikkelen zich goed in het stadium waarin ze horen
te zijn.

Vrijwilligers:

Op de woensdag is er meer stalcrew nodig. Dit
wordt onder de aandacht gebracht. Ook komt er een
intekenlijst waarop instructeurs kunnen aangeven
of zij hulp nodig hebben bij voerweekenden.
Deelnemers kunnen zich inschrijven om te komen
helpen.

Weidegang zomer 2021:

Er is besloten dat de paarden aankomende zomer
vier weken naar de wei gaan in plaats van zes
weken, zoals gebruikelijk. De vakantie wordt ingekort,
omdat er vanwege Corona veel lessen zijn
uitgevallen en het bestuur haar deelnemers tegemoet
wil komen om extra lessen te kunnen rijden door de
kortere vakantie.

Feestcommissie:

Er is besloten dat het jubileumfeest ook dit jaar niet
door gaat. Met verder uitstel is het een jubileumfeest
niet meer actueel. Het idee nu is om na de zomerstop
een groot feest te organiseren als de situatie rondom
Corona het toestaat.

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 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, kijk op
www.manege-geuzeneiland.nl of vraag een brochure
aan je instructeur.

Foto: Edwin Butters Fotografie

Sally

Aquinta

Sparky

Olivier

Zion

Merlijn

Winnie

Samuel

Hummer

Joey

Nike

Sariena

Sandra Wagemakers
Mevr. A.T.M.van Reesvan Klooster
Roxanne de Krijger
Miranda Kinneging
Jasmina Saghir
Mevr. A. van der Veen
Sawyer de Boer
Mevr. M. Schlick
Mevr. J. de Boer

Froukje Zaeyen
Linde Kromhout
Jaqueline Marquering
Govert Hooijman
M. Vossen
Alan Kamp
Mevr. C. Hilster
Mevr. J.E.M. Peters

Josine Aarden
Dhr. C. Schut
Ellen van Slijpe
Marieke de Leeuw

Pricella van Akkeren
Tamara Lescrauwaet
Emily Deniz
Mevr. D. Klomp
Nora Kamp
Astid Roos
Rani Aydogan
H.R.Car Improvement
Froukje Zaeyen
Jessica de Roo

Mevr. M.Steen
Lisa Blom
C.Spaander
Ellen van Slijpe
Mevr. C. Hilster
Mevr. m.J. Hilster
H.R.Car Improvvement
Mevr. L.L.M. Bloemen

D.L. Loopeker
Tessa Westenburg
M.LatifeR.C. Kwarten
L. ten Hoove

Angela&Rosa van der Kar
Kick Bloedmberg
Joya Liza Wils
Mevr. E.Zotos
Shanaya Bogaerts
Charity Sirach
L. Chrzanowska
Iris Bremer
Saartje Rood
Mevr. J.A.G. Schipper
Rik van Solkema

Mevr. D.Klomp
N.D. Veltamp
Marianne Jonker
Sebnem Komac
Patricia Brenker
Bryan Kinneging
Mevr. G. John
Sawyer de Boer
Mevr. M. Schlick
Shanaya Bogaerts
Linda Spanjaards
R.C. Kwarten
Britt Ferwerda
mevr. Y. Swart
Brecht Visser

Annemarie Rotteveel
L. Denekamp
Carin Schut
Christine Leeseman
L. Chrzanowska
Mevr. G.John
Ilnishaira Pees
Marileen Boer
Mevr. Y.Swart
Mevr. J. de Boer
Marieme Niang
Julia Logtmeijer
Dhr. L. Denekamp
H.H.Schalk
Marianne Jonker
A.C. Brandhoff
Roxanne de Krijger
Josine Aarden
E.E.C. van der meij
Julia Logtmeijer

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

Wanneer het door jou geadopteerde paard verhuist, met pensioen gaat of overlijdt en je zou een ander paard
willen adopteren, neem dan contact op met Christine Leeseman (adoptie@manege-geuzeneiland.nl).
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Algemene voorwaarden
•

Stichting Manege Geuzeneiland stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of verwondingen die
plaatsvinden op of rondom het manegeterrein, dan wel voor, tijdens of na de paardrijlessen.

•

De deelnemer rijdt op eigen risico. Wanneer er schade wordt aangebracht aan personen, dieren of
eigendommen kunnen de manege, haar medewerkers en haar instructeurs daarvoor niet aansprakelijk
worden gesteld. Evenmin kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.

•

De manege wordt gevrijwaard van aanspraken door derden.

•

Wie kiest voor de ruitersport, kiest ook voor de risico’s die daarmee gepaard gaan. Voor de gevolgen is de
manege niet aansprakelijk.

•

Iedereen (ook niet-deelnemers) verblijft op de manege op eigen risico.

•

Omdat de manege alleen paarden heeft, en geen pony’s, mag je bij ons paardrijden vanaf 8 jaar.

•

Rijden met goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht. Tijdens spring- en crosslessen is tevens het dragen
van een goedgekeurde bodyprotector (BETA 2009, level 3) verplicht.

•

Ten behoeve van het paardenwelzijn geldt voor ruiters een maximumgewicht van 90 kg. Deelnemers die
zwaarder zijn geworden dan 90 kg kan de toegang tot de lessen tijdelijk, of definitief worden ontzegd.

•

Deelnemers kunnen alleen rijden in het lesuur waarin zij zijn ingedeeld. Dit kan alleen veranderd worden in
overleg met de administratie.

•

Een deelnemer die niet aan de contributieverplichtingen voldoet, zal daarop worden aangesproken door de
deelnemersadministratie. Als de contributieachterstand op enig moment groter dan 3 maanden is, kan de
toegang tot de lessen worden ontzegd, tot aan het moment waarop de contributieachterstand is voldaan.
Gedurende de periode van ontzegging blijft de deelnemer contributie verschuldigd. Als gedurende de periode
van ontzegging onvoldoende uitzicht bestaat op het inlopen van de contributieachterstand, kan het bestuur
de deelnemer de toegang tot de lessen definitief ontzeggen.

•

De manege sluit in de zomermaanden zes weken, gelijk aan de vakantie van de basisscholen. Ondanks het
feit dat er geen lessen zijn, betalen deelnemers deze maanden wel lesgeld.

•

Opzeggen van het deelnemerschap gaat per de eerste van de maand. De opzegtermijn is minimaal vier
weken, afhankelijk van wanneer is opgezegd. De automatische incasso wordt door de manege gestopt.

Gedragsregels
•

Een deelnemer die niet op de les kan komen, dient het de instructie tijdig te laten weten.

•

Het is verboden om met open schoenen of slippers de stallen te betreden.

•

De paarden mogen niet (extra) gevoerd worden, tenzij een instructeur daar uitdrukkelijk opdracht voor heeft
gegeven.

•

Tussen de lessen worden de paarden met rust gelaten.

•

Kinderen onder de 8 jaar mogen alleen op stal met een volwassen begeleider.

•

Het is niet toegestaan om, zonder overleg, van elkaars spullen gebruik te maken.

•

Materialen en gereedschappen uit het tractorhuis, het privéhok en de zolder mogen alleen gebruikt worden
door personen die daarvoor zijn aangewezen door het bestuur/de instructie.

•

Schade aan andermans spullen/de manege dient de veroorzaker te vergoeden.

•

In en om de stallen en de hooimijt mag niet gerookt worden. Daar geldt een strikt rookverbod.

•

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en worden geacht zich niet met een les te bemoeien.

•

Aanwijzingen van stalhulpen en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden (dit geldt op stal, in
de bak, tijdens de lessen en op het gehele eiland).

•

Het zonder voorafgaande toestemming maken en publiceren van opnames wordt niet op prijs gesteld.

•

Bezoekers dienen geen overlast voor omwonenden te veroorzaken.

•

Auto’s dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen geparkeerd te worden, niet op de stoep.

•

In geval van noodsituaties dienen alle orders van de instructeurs/stalhulpen strikt te worden opgevolgd.

•

Deelnemers zijn natuurlijke personen die verdeeld worden in: senioren (18 jaar en ouder) en junioren (8 t/m
17 jaar).
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•

De manege gaat er vanuit dat alle deelnemers en bezoekers zich aan deze regels houden. Neem bij
problemen contact op met het bestuur.

•

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

•

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

•

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

