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Medisch dossier
Naam:
Aquinta
Geb.datum: 28 maart 2005
Geslacht: Merrie
Eigenaar: Stichting Manege
geuzeneiland

Signalement:

astma aanval

komt niet tot eten, plotseling
kortademig, zweten, lichamelijk onrustig in stal.

zeer

Onbekend

Nike

Oorzaak:

Merlijn

Medische complicatie:

Behandeling:

medicijnen in de vorm van een injectie
en een ventipulmin kuur.

Sariena
Sparky

Behandelend arts:

Medisch dossier
Naam:
Merlijn
Geb.datum: 22 maart 2000
Geslacht: Ruin
Eigenaar: Stichting Manege
geuzeneiland

Medische complicatie:

waarschijnlijk last van
zijn kiezen (kiespijn)

Signalement:

heeft brok niet op. Toont enige interesse in eten, maar begint niet met eten.

het kauwen van eten geeft mogelijk pijn,
waardoor interesse in eten verminderd.

Nike

Oorzaak:

Behandeling:
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Sparky

Behandelend arts:

koff

Sariena

biks laten weken in warm water, zodat
het eten zonder kauwen gegeten kan worden. De tandarts
heeft de kiezen gevijld.

Medisch dossier
Naam:
Nike
Geb.datum: 4 januari 2006
Geslacht: Ruin
Eigenaar: Stichting Manege
geuzeneiland

Medische complicatie:

waarschijnlijk een auto
immuun reactie van het lichaam.

Signalement:

rode, kale huid met korsten boven de
kroonrand en dikke kootholte (rechter voorbeen). Loopt
niet regelmatig en probeert been niet te belasten.

Oorzaak:

nader te bepalen.

Behandeling:

medicijnen. Daarnaast het been schoon en
droog laten. De korsten in smeren met sudocreme.

Sariena
Sparky

Behandelend arts:
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Medisch dossier
Naam:
Sariena
Geb.datum: 25 juni 1999
Geslacht: Merrie
Eigenaar: Stichting Manege
geuzeneiland

Medische complicatie:

gevoeligheid van longen
en luchtwegen.

Signalement:

hoesten, benauwd, snel buiten adem,
zwaar ademhalen.

Oorzaak:

waarschijnlijk last van stof.

Behandeling:

af en toe een ventipulmin kuur om de
longen te openen. Nat hooi en olifantsgras in de stal
om stofdeeltjes te minderen. Dagelijks extra voedingssupplement en veel frisse (buiten) lucht.

Avondgroep:
Sparky

Behandelend arts:

Vergeet de n
acht
beschermers n
iet!

Medisch dossier
Naam:
Sparky
Geb.datum: 23 april 1997
Geslacht: Merrie
Eigenaar: Stichting Manege
geuzeneiland

Medische complicatie:

Einschuss

een onderhuidse ontsteking. De ontsteking maakt dat er
onderhuids vocht ophoopt, waardoor een pijnlijke zwelling
ontstaat. De zwelling kan zich over het gehele been
verspreiden.

Signalement:

Komt niet haar stal uit om naar de wei
te gaan. Heftige zwelling zichtbaar in het gehele rechter
achterbeen. Probeert been niet te belasten.

Oorzaak:

Een bacteriële infectie. Op een klein
wondje, wat ergens zit op het been, komt een korstje en
het wondje sluit zich. Daardoor kan het vuil er niet uit
en gaat het ontsteken.

Behandeling:

antibiotica, om de ontsteking en de
koorts te remmen. Aan de hand stappen om het lichaam te
activeren het vocht af te voeren. Het been koelen.

Behandelend arts:

Medisch Dossier
meer dan anders probeer om niet ziek te worden. Dus
een sinaasappel voor wat extra vitamines in plaats van
een koekje bij lekkere trek. Een extra vest mee naar
werk, om gedurende de dag flexibel te kunnen inhaken op de grillen van het weer. Niet nog een aflevering van kijken van die leuke serie, maar op tijd naar bed
voor voldoende nachtrust. Helaas geen garantie, want
ziek werd ik toch. Niks ernstigs, maar toch vervelend.
Op de manege doen we er alles aan om de gezondheid van onze deelnemers in oog te houden, onder
andere door strenge maatregelen en creatieve
manieren om jullie veilig te laten paardrijden. Maar
juist ook de gezondheid van onze paarden heeft hoge
prioriteit. In deze wisselende tijden zijn er zoveel
dingen om rekening mee te houden. En zoals ik zelf ook
al had ervaren, is er geen garantie dat het niet toch mis
gaat, maar we doen er alles aan om gezond te blijven.

Beste lezer,
Sinds maart worden we er elke dag aan herinnerd
hoe het er voor staat met onze gezondheid. Je wordt
om de oren geslagen met cijfers die dagelijks worden
gepresenteerd in het nieuws; maatregelen die door
de overheid worden getroffen om onze gezondheid zo
goed mogelijk te kunnen waarborgen; en de moedige
berichten van alle mensen die keihard werken om,
als we dan toch ziek worden, ons weer op de been te
helpen. Ik merk bij mezelf dat deze focus op de
gezondheid maakt dat ik, met de winter voor de deur,

In een periode als deze leek ons een medische editie van
de Paardensprongen erg toepasselijk. Graag willen we
onze lezers betrekken en wat medische kennis bijbrengen. Wie weet waar het ooit nog handig voor kan zijn! Leer
van de ervaringen van sommige instructeurs en kijk snel
wat onze vaste dierenarts vindt van onze mooie manege!

Zorg goed voor jezelf en blijf gezond, Leida

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.

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, Jildau Hartzema en Jessica de Roo.
Met medewerking van onder anderen: Christine Leeseman, Nicole Passchier,
Wendy Loopeker, Roxanne de Krijger, Wilma van Driel, Hans Coster,
Willem Otten
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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Deze keer in de Paardensprongen:

12.

Meegemaakt

16.

Interview:

		Als instructielid komt
		
het wel eens voor dat je
		
een paard treft die niet
		
lekker in zijn of haar vel
		
zit. Wat doe je dan en wat
		
gaat er om je heen.
		
Lees de ervaringen van
		 Nicole,
Wendy
en
		Roxanne.

		De

professionals

		Ontmoet de dierenarts
		
en hoefsmid van onze 		
		paarden.

19.

Voor dummies!

		Het Medische Dossier

En verder..
02.		
03. 		
04.		
05.		
06.		
07.		
09. 		
10.		
11.		
18. 		
21.		
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Medisch Dossier: Aquinta
Medisch Dossier: Merlijn
Medisch Dossier: Nike
Medisch Dossier: Sariena
Medisch Dossier: Sparky
Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
Agenda seizoen 2019-2020 / Oproepje: foto’s, weetjes en verhalen
Wistje datjes
Adoptanten
Algemene voorwaarden en gedragsregels

Lesrooster
Maandag				Dinsdag				Woensdag
10.00 uur
volwassenen		
10.00 uur
volwassenen 		
15.00 uur
19.00 uur
tieners			
16.00 uur
kinderen		
16.30 uur
21.00 uur
volwassenen		
19.00 uur
tieners			
17.15 uur
					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……
•
•
•
•
•
•

Zion zo nu en dan een lekker bruin biertje drinkt..
en dat hij dit drinkt zodat hij beter kan plassen..
Joey, Sariena en Sparky nat hooi krijgen zodat ze er niet van hoesten..
Merlijn lijnzaadolie door zijn biks krijgt..
lijnzaadolie voor meerdere dingen goed is, zoals de vacht en darmen..
de paarden één keer in de zes á zeven weken naar de hoefsmid gaan..

• onze vaste hoefsmid Willem Otten is (pagina 17)..
• de paarden ook wel eens naar de tandarts moeten..
• en dat de tandarts eens per jaar langs komt..
• in noodgevallen er 24/7 een dierenarts beschikbaar is..

• en onze vaste dierenarts Hans Coster is (pagina 16)
•
•
•
•
•
•

er op de manege altijd een gevulde EHBO doos staat..
en dat je die kunt vinden achter de bar in de kantine bij noodgevallen..
er op de manege ook een AED aanwezig is
de manege in verband met de maatregelen een looproute heeft gemaakt..
je door die looproute elkaar zo min mogelijk kruist..
alle handdoeken op de manege zijn vervangen voor papieren doekjes
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Ervaringen van instructeurs
Als instructielid op de manege komt het zo nu en dan voor dat een van de paarden
ineens niet goed loopt of minder eet. Wat doe je op zo’n moment? Weet jij precies wat
je moet doen en hoe voel je je op zo’n moment? Deze instructeurs delen hun ervaring
over een van de (ex)paarden van de manege, die ineens niet lekker werden of gewond
waren.

Super Annalon

Door: Nicole Passchier
“It’s a bird, it’s a plane, no it is ….” Voor de mensen die deze zin niet herkennen: zo begon ‘Superman’ vroeger,
maar ik wil het hebben over ‘Super Annalon.’
Wat een merrie is dat, wat een karakter! Geweldig in mijn ogen. Als Annalon er geen zin in had, dan deed ze het
gewoon niet. Het boeide haar niet wie er op haar rug zat, als zij zei: “Nee,” dan zei zij: (en deed zij) “Nee.” Maar
als ze iets in haar kop had wat ze wél wilde dan deed ze het gewoon.
Dit verhaal gaat over een voerweekend van mij rond eind november begin december, alweer een tijdje terug.
Annalon was er denk ik net. Het was koud en het had die nacht gevroren. De weide grond was hard. Met stallen
doen had ik het briljante idee opgevat om de paarden toch een frisse neus te laten halen en ze om en om in de
buitenbak te laten staan in plaats van in de binnenbak of op stal. Zo gezegd zo gedaan. Elk paard waarvan ik de
stal ging doen, deed ik met een ander paard naar buiten. Op die manier had ik de ruimte om hun stal schoon te
maken en hadden zij een frisse neus. Alleen toen ik Annalon met haar vriendje naar buiten zette, had ik nooit
verwacht wat er zou gaan gebeuren. Ik was druk met het opstrooien van haar stal waarop ik een mega harde KRAK
hoorde. Ik liet alles uit mijn handen vallen en rende naar buiten. Daar zag ik
Annalon aan de andere kant van het hek staan, galopperend naar de achterkant
van de wei. Ze was gewoon naast de jurykar over de schuifplanken gesprongen!!!! De bovenste schuifplank was niet meer heel (dat was de harde KRAK)
maar Annalon liep alsof er niets aan de hand was. Daarom liet ik haar, want
dacht ik : “Ik kan er nu toch niets meer aan doen, Annalon loopt als een
zonnetje en de plank is toch al stuk.” Dus ik ging verder met stallen doen.
Toen ik haar en haar vriendje, die wel nog braaf in de buitenbak stond,
weer terug naar binnen wilde nemen zag ik het…..
Een grote wond op de binnenkant en buiten kant van haar achterbeen.
Ik schrok, wat nu? Ik heb gelijk Wilma gebeld met de vraag wat ik
moest doen. Wilma was op dat moment heel kalm en vroeg hoe de
wond eruit zag en of de wond week (dat de wond niet meer sluit).
De wond sloot inderdaad niet meer, dus ze zei: “Ik kom eraan en bel
de dierenarts maar.” Wilma was er vrij snel op haar vrije zondag en
de dierenarts kwam niet kort daarna. Tijdens het onderzoeken van
de wond bleef Annalon rustig staan. Het deed haar zeer, maar ze was
een bikkel! De dierenarts had de wond schoongemaakt en verzorgd,
maar Annalon gaf geen kik. Ze had meer zoiets van: ‘Mag ik nu gaan
eten?’
Ze moest daarna stal rust en een paar dagen rustig aan de hand
stappen om de wond goed te laten genezen. Elke keer dat de wond
werd verzorgd of haar been werd gekoeld, stond ze er altijd heel
braaf bij. Alsof ze wilde zeggen: ‘Ach, stel je toch niet zo aan! Het
gaat heus wel over.”
Nogmaals, wat een super merrie was zij, maar is zij eigenlijk nog steeds. Annalon is aan het genieten van haar
dagen bij een vaste eigenaar, die met haar heerlijke
bosritjes maakt. En een dressuur lesje heeft hij echt
wel geprobeerd, maar dan blijft ze bij het hek
staan, want als Annalon zegt: ‘Nee,’ dan is het
nee.
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It’s a bird, it’s a plane, no it’s Super Annalon!!

Waarom eet je niet, Merlijn?
Door: Wendy Loopeker

Op een vrijdagavond in augustus word ik door een leerlinge bij Merlijn geroepen ….
Hij heeft zijn biks niet opgegeten en laat zijn hooinet onberoerd. Dat is niks voor Merlijn,
hij is een langzame eter, maar hij eet zijn voerbak wel leeg. Merlijn laat ook ander gedrag
zien dan normaal, hij maakt een slome indruk, heeft zijn hoofd lager dan zijn schoft en
staat een beetje alsof hij moet plassen.
Ik ga na wat de oorzaak kan zijn van het niet eten:
- Zijn waterbak doet het (als paarden geen water hebben, eten ze minder of niet)
- Zijn mond is in orde, geen wondjes
(misschien haken, maar dat zou de tandarts moeten checken)
- Temperatuur is 37,6, ook goed (moet tussen 37,8 en 38,5 zijn)
- Ik luister aan beide zijden van zijn buik om te horen of ik zijn darmen hoor.
Ik hoor iets van gerommel/knorrende geluiden (een stille buik kan wijzen
op koliek).
- Hij heeft geplast en ook gemest.
Terwijl wij bij hem staan en alles checken, gaat Merlijn rondjes lopen tegen de
wand van zijn box aan. Ik besluit om onze vaste kracht Wilma te bellen voor
overleg, waardoor zij ook gelijk op de hoogte is. Ik geef aan haar door welk
gedrag ik bij hem zie, dat ik een vermoeden heb van koliek en de dierenarts
wil bellen. Met alles wat ik benoem geeft zij aan dat ik inderdaad het beste de
dierenarts kan bellen. Het nummer van onze dierenarts staat in mijn telefoon,
zodat ik in altijd nood kan bellen. Ik vertel wat er aan de hand is en de dierenarts komt er aan. Ondertussen is
Merlijn met zijn hoeven aan het schrappen op de grond van de box. We halen hem uit de box en gaan met hem
stappen, zodat hij niet gaat rollen.
Het wachten op de dierenarts duurt voor mijn gevoel héél lang, maar zij is er binnen een halfuur. De dierenarts
neemt de temperatuur op, voelt hem op, haalt hem leeg, geeft hem pijnstiller en spierontspanner. Merlijn heeft
inderdaad koliek, gelukkig was het een lichte verstopping en hoeft hij niet doorgespoeld te worden met parafine.
Op aanraden van de dierenarts halen we het stro en zijn hooinet weg en vullen de stal met olifantsgras. Morgenochtend mag hij weer wat hooi en als het goed gaat in de middag weer biks.
Inmiddels is het na enen en zegt de dierenarts dat we over 4 uur hem weer even moeten checken…. Om 5.00(!),
dus dat wordt een korte nacht… Gelukkig staat Merlijn er dan rustig bij en kunnen we hem met een gerust hart
achterlaten. In de tussentijd heb ik Wilma op de hoogte gebracht en stuur straks app naar de instructrice van
de zaterdagochtendles Myrne, zodat zij weet wat er gebeurd is en dat zij Merlijn alleen hooi mag geven. De
volgende ochtend gaat het weer goed met Merlijn. Hij heeft wel honger, dus zijn portie hooi was welkom.
Alles leek gewoon, ook het eten en de beweging die Merlijn heeft gehad die dag.
Heeft hij teveel stro gegeten? Merlijn heeft wat moeite om het hooi uit zijn net te halen, dus misschien heeft hij daardoor meer stro gegeten (Voortaan krijgt hij extra hooi op de grond) . Óf heeft iemand Merlijn toch iets gegeven wat hij
niet mag hebben??!! Merlijn mag geen wortels, brood of appels, want daar krijgt hij gaskoliek van. Sommigen denken
misschien dat het toch voor 1 keer wel moet kunnen, het is maar een klein beetje.... MAAR als iedereen dit doet en
je weet niet wat hij nog meer gekregen heeft, dan heeft Merlijn dus last van al dat lekkers dat niet goed voor hem is.
Je ziet dus maar weer hoe belangrijk het is om goed op te letten wat een paard eet. Maar ook belangrijk dat je
goed kijkt hoe een paard erbij staat en welk gedrag hij laat zien. Heb je iets gezien bij een paard of twijfel je of dit
“gewoon” gedrag is van een paard, vraag het dan aan je instructeur of instructrice!!!!

Koliek op stal

Door: Roxanne de Krijger
Ik was nog aspirant (instructeur in opleiding) en had voerweekend. De boxen waren er nog niet, de paarden
stonden nog in stands. Bij binnenkomst lag Igor in stal, in plaats van dat hij stond. Op zich was dit niet
alarmerend, maar toen we bezig waren met voeren, kwam er nog steeds weinig beweging in en wilde hij niet
opstaan. Het kostte veel moeite om hem op te laten staan, maar dit lukte uiteindelijk wel. Op het moment dat hij
stond, zagen we dat er geen mest in zijn stal lag. Ik wist: ‘Dit is een teken van koliek.’ Daarnaast wilde Igor ook niet
eten. We zijn meteen met hem gaan wandelen om de darmen op gang te krijgen. De dierenarts werd ondertussen
gebeld. Tijdens het wandelen begon Igor te mesten. De dierenarts kwam langs, maar omdat de darmen weer op
gang waren hoefde er verder geen actie te worden ondernomen. Ik vond het allemaal best een beetje spannend.
Anderzijds was ik ook blij dat ik dit meemaakte terwijl ik aspirant was en er dus nog een instructeur bij was om
mij de kneepjes van het vak te leren. Bovendien was ik vooral erg opgelucht dat het achteraf gezien allemaal erg
mee viel en er weinig actie ondernomen hoefde te worden.
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Overal bultjes
Door: Roxanne de Krijger
Het was zomer. De paarden zouden over een halve week naar de wei gaan om van hun 6 weken zomervakantie
te gaan genieten. Op zaterdag had Leonard uitslag. Allemaal bultjes over zijn gehele lichaam. Hij was hierbij ook
zweterig en erg sloom en als ik het me goed herinner, had hij ook weinig eetlust. Het was zaterdagmiddag, dus er
waren veel mensen aanwezig. Zo was ook Wilma op stal en samen met haar heb ik de bultjes bekeken.
Een paar dagen later is de dokter langs geweest. Leonard moest antibiotica krijgen
via een spuit en elke dag gewassen worden, met een speciaal middel waar ik de naam
niet meer van weet. Zoals gepland, gingen de paarden op woensdag naar de wei. Ook
in de wei moest het wassen en het toedienen van antibiotica worden voortgezet. Ik
ben toen enkele dagen, samen met Dennis, naar de wei geweest om hem de antibiotica te geven en te wassen.
De gehele situatie greep mij erg aan, omdat Leonard mijn verzorgpaard was.
Daarom vond ik het extra bijzonder
dat ik het proces, om hem te helpen,
kon en mocht doorzetten in de wei.
Dagelijks zag ik hem opknappen en kreeg
hij weer steeds meer energie. Dat was
heel fijn was om te zien. Bovendien wist
ik daardoor dat de behandeling aansloeg.
Leonard is volledig genezen en kon hij
verder onbezorgd van zijn welverdiende
vakantie genieten.
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Interview met de professionals
Door Leida Bontekoe

Bij Stichting Manege Geuzeneiland zijn verschillende professionals betrokken die
de gezondheid van onze paarden waarborgen. Sommigen zijn op regelmatige basis
aanwezig, zoals de hoefsmid en de tandarts bijvoorbeeld. Anderen alleen wanneer er
nood aan de man (paard) is. Echter allemaal betrokken om er voor te zorgen dat onze
paarden gezond blijven. Twee professionals, die al jaren op de manege komen, stellen
zich voor.

Interview met:

De dierenarts Hans Coster
Wat leuk! Leida Bontekoe vroeg me een stukje te schrijven voor het clubblad. Ik ben Hans Coster van de Paardendokters en ik kom al heel veel jaren
op manege Geuzeneiland als dokter voor de paarden.
Leida heeft me gevraagd eens te vertellen hoe mijn dagelijks leven er uit
ziet. Nou, mijn leven bestaat eigenlijk voor 99% uit paarden! Want naast
werken als paardenarts, rij ik zelf ook graag paard. Ik vind een paard
gewoon echt het leukste wat er op deze aardbol rond loopt! Waarom? Ik
denk dat het de aard van het beestje is. Een hond vind ik ook heel leuk,
maar daar kan je dan weer niet op leren paardrijden en springen en hij heeft geen gezellige stal. Alles bij elkaar,
dat maakt het paard toch heel bijzonder.
Manege Geuzeneiland is dan zo een plek die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Het is belangrijk dat iedereen
die dat wil, nog kan genieten van de vriendschap en speciale band die je met een paard en andere paardenliefhebbers, kunt hebben. Manege Geuzeneiland als Stichting, midden in Amsterdam, maakt dat dan toch maar even
mogelijk.
Paarden stellen wel veel eisen aan hun dokter, want ze kunnen natuurlijk heel verschillende medische problemen
krijgen. Ze worden ook zeker niet altijd netjes overdag tussen 8 en 5 ziek, maar natuurlijk ook op de gekste
momenten! Het is dus wel zo fijn dat ik al heel lang niet meer alleen werk.
Bij de Paardendokters zorgen we inmiddels met vier vaste paardenartsen samen voor 24/7 bereikbaarheid.
Hendrike, Leonie, Erica en ik, Hans. Iedere arts heeft overdag een beetje zijn eigen specialisatie opgebouwd, maar
iedereen is eerst terdege opgeleid om spoedgevallen te behandelen. Alle informatie over het paard wordt uitvoerig
in het systeem omschreven dus als meerdere bezoeken voor een geval nodig zijn, weten we direct exact wat de
vorige arts gedaan heeft. Dat werkt natuurlijk heel handig.
Iedere normale werkdag werken we met twee of drie artsen. Onze doordeweekse werkdagen beginnen met het
spreekuur. Dan zitten we dus aan de telefoon, dat is een beetje saai. We verdelen de behandelingen en dan gaan
we rondrijden. Het slim verdelen van behandelingen, werkt heel goed.
Leida vroeg zich af wat ik daarbij echt als
heel bijzonder op de manege Geuzeneiland
ervaren heb? Ik heb natuurlijk heel veel
meegemaakt op manege Geuzeneiland en
heb maar 1 A4-tje de ruimte. Maar ik weet
het antwoord direct. Heel bijzonder was
voor mij de opening van de nieuwe manege!
Natuurlijk hebben we veel vaker een opening van een manege meegemaakt, maar
deze was heel bijzonder. Het is immers het
gevolg van de inzet van een stichting, die
zonder winstoogmerk heel goed is voor
paarden EN de mensen. De opening was
HET bewijs dat goede doelen, heel goed in
een gezamenlijk doel samen kunnen gaan.
Iedereen samen zien, de goede sfeer. Een
moment om nooit te vergeten.
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Interview met:

De hoefsmid Willem Otten
Willem Otten, beoefend al vijftig jaar het beroep van hoefsmid en werkt sinds 1978 als
zelfstandig hoefsmid. Samen met zijn zoon, runt hij een goedlopend bedrijf: “Als je iets
doet, dan moet je het goed doen en anders moet je er mee stoppen.” Hieruit spreekt de
liefde en passie voor zijn vak, want stoppen doet hij niet en hij is gedreven zijn eigen weg
te kiezen met alle kennis die hij in zijn carrière heeft opgedaan.
De manege is bekend terrein voor Willem. Hij vertelt: “In het begin moest ik nog met
het pondje over om op het eiland te komen. Toen waren er nog niet zoveel lessen als nu
en stonden de paarden niet op ijzers. Paarden lopen het meest comfortabel op hun blote
voeten, zonder ijzers dus. Maar hoe meer paarden lopen met mensen op hun rug, hoe
sneller de hoeven slijten. Vooral de voorhoeven slijten dan, want het gewicht van de ruiter
ligt meer op de voorhand. Bovendien zet een paard zijn voorbenen anders neer, dan zijn
achterbenen. Om slijtage aan de hoeven te voorkomen, dragen de paarden hoefijzers.”
Tijdens het manege seizoen worden de paarden dus beslagen, maar tijdens hun zes weken
vakantie elke zomer lopen alle paarden op hun blote voeten door het grasveld.
Bij de paardensport komen veel verschillende vormen, vakgebieden en disciplines
kijken. Paardrijden is complex, maar zo complex is ook het beslaan van paarden. Door
zijn werk als hoefsmid komt Willem op veel verschillende plekken en ontmoet hij een
breed scala aan mensen (trainers, eigenaren etc). “Alle verhalen zijn nog geen waarheid,” en: “Vele wegen leiden naar Rome,” zegt Willem en dat maakt dat hij zijn
kennis en professionaliteit up to date houdt, opzoek gaat naar nieuwe informatie, met
collega’s in het vak markten en evenementen afgaat om scherp te blijven en te blijven leren.
Willem heeft aan huis op dit moment drie paarden staan, want naast hoefsmid zijn, rijdt
Willem zelf ook wel eens en fokken ze kleinschalig, want: “Een goed paard hebben, moet
je echt koesteren.” En daar legt Willem een link naar onze manege. Hij merkt op dat de
paarden op Manege Geuzeneiland vaak een lang bestaan op de manege hebben; goed
verzorgd en goed onderhouden. Willem noemt het fantastisch hoe wij de stichting runnen.
En wie anders kan zoiets weloverwogen zeggen? Onze vaste hoefsmid die al jaar en dag bij
ons de paarden beslaat en op zoveel verschillende plekken komt…..
Als laatste sluit Willem af met een oproep aan ons allemaal: “Wees zuinig op de hoeven van jullie paarden!” Hij
raadt ons aan om de hoeven goed schoon te houden door vooral met een borstel de hoeven te ontdoen van zand
en vuil.
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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

mevr. A.T.M. Van Rees
Roxanne de Krijger
Miranda Kinneging
mevr. A. Van der Veen
Sawyer de Boer
mevr. J. De Boer
Jasmina Saghir
Mevr. M. Schlick
Sandra WagenmakersGingnagel

Linde Kromhout
Jacqueline Marquering
Govert Hooyman
M. Vossen
Alan Kamp
mevr. C. Hilster
mevr. J.E.M. Peters
Froukje Zaeyen

dhr. C.Schut
Josine Aarden
Ellen van Slijpe
Marieke de Leeuw
Veerle van den Akker
M.L.Ong

Priscilla van akkeren
Tamara Lescrauwaet
Emilie Deniz
mevr. D. klomp
Nora Kamp
Astrid Roos
Rani Aydogan
H.C. 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 Improvement
Mevrouw L.L.M. Bloemen

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

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

N.D. Veltkamp
Marianne Jonker
Sebnem Komac
Patricia Brenker
mevr. D. Klomp
Bryan Kinneging
mevr. G. John
Sawyer de Bier
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. Chrznowska
Ilishiara Pees
mevr. G. John
Marileen Boer
mevr. Y.Swart
mevr. J. De Boer
Marieme Niang
Julia Logtmeijer
De heer L Denekamp
H.H. Schalk
Marianne Jonker
A.C. Brandhoff
Roxanne de Krijger
Josine Aarden
E.E.G. 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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Het Medisch Dossier

Droes
een zeer besmettelijke ziekte veroorzaakt door een
bacterie, die zorgt voor keelpijn door opgezette lymfeklieren en een vieze
snotterige neus bij het paard. Het paard kan zijn hoofd moeilijk bewegen.
Drukkingen
onderhuidse kneuzingen die ontstaan door verkeerd opzadelen of een
zadel wat niet goed past. Op één bepaalde plek op de rug wordt meer druk uitgeoefend.
Wanneer het op tijd wordt ontdekt, gaat de huid schilferen en wordt kale huid zichtbaar.
Blijft de drukking voortzetten, dan kunnen de plekken gaan ontsteken. Door het paard
rust te geven kunnen de plekken herstellen.
Hengstig

zo wordt een merrie genoemd die vruchtbaar is.

Koliek
algemene naam voor buikpijn bij paarden. De buikpijn ontstaat meestal door een verstopping of gasophoping in de darmen van het paard. Heeft een paard
buikpijn dan zal het steeds achterom kijken, met zijn voorbeen schrapen over de grond
of rollen door de box. Het is dan belangrijk om meteen de dierenarts te bellen en met
het paard te lopen.
Kreupel
het paard loopt mank, dit wordt ‘een onregelmatige gang’ genoemd
in de paardenwereld. Het paard probeert één bepaald been niet te belasten omdat het
pijn doet.
is een verstijving van de spieren, een soort spierkramp die schade
veroorzaken aan de spieren van het paard. Dit ontstaat doordat het paard op de dagen
dat het hard gewerkt heeft net zoveel voer krijgt als op de dagen dat het rust heeft.
Leuk feitje: de ziekte dankt zijn naam aan het feit dat na een weekend rust, op maandag bij het werken kramp optreedt.
Maandagziekte

Mok
een verzamelnaam voor huidaandoeningen in de kootholte van het
paard. De kootholte bevindt zich aan de achterkant van de hoef. Om mok te voorkomen
is het belangrijk om de hoef goed droog te houden.
Rhinopneumonie in de volksmond ook wel ‘rino virus.’ Het kan door mensen worden

verspreid, waardoor je extra voorzichtig moet zijn wanneer het ergens op een stal
heerst. Het virus kent drie vormen: verkoudheid, abortus of neurologische/verlamming.
Rotstraal
de straal is het v-vormige gedeelte aan de onderkant van de hoef.
Wordt de straal zacht en gaat het stinken, dan is het stuk hoef aan het rotten. Om rotstraal te voorkomen is een schone en droge stal erg belangrijk, maar ook een goede
hoefverzorging.
een stal is een onnatuurlijke omgeving voor paarden, die in kuddes
leven, op zoek naar eten en constant in beweging zijn. Stalondeugden zijn aangeleerd gedrag van het paard om stress of verveling tegen te gaan. Bijvoorbeeld weven,
boxlopen of luchtzuigen. Tegengaan van dit gedrag is voldoende beweging en sociale
contacten tussen paarden.
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Stalondeugden
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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.

