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Op vakantie

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, Larinka de Jong en Jessica de Roo.
Met medewerking van onder anderen: Christine Leeseman, Ria Bussink,  
Krista Heijsters, Jessy de Boer, Neil Moorman, Wendy Loopeker

Bestuurssamenstelling
Myrne van der Eijden   (interim) voorzitter  Instructeur 
Chris Schut    penningmeester/secretaris Deelnemer
Jessy de Boer   Vrijwilligers/deelnemersadministratie Deelnemer
Neil Moorhouse   PR    Deelnemer
Sandra van der Hel  Algemeen bestuurslid  Vaste kracht 
Wilma van Driel   paarden/onderhoud/aspiranten Vaste kracht

Beste lezer,

De vakantie is begonnen! De paarden zijn op  
vakantie en op de manege is er geklust en opgeruimd. 
De rust is er weergekeerd. Echter anders dan andere 
jaren is er nog genoeg beweging op het eiland, want 
twee van onze paarden zijn op vakantie in eigen (wei)
land, lees hier verderop in de Paardensprongen meer 
over! Ik merk elk jaar weer dat de vakantie periode 
een met open armen te ontvangen vrije periode is van 
veel verplichtingen. Echter voordat dit zover is, gaat er 
nog heel wat voorbereiding vooraf aan dat ontspannen 
gevoel. 

Wanneer ik zelf op vakantie ga, is er een vaste routine 
van voorbereidingen. Stapeltjes kleren klaarleggen,  
belangrijke spullen verzamelen die ik echt niet mag  
vergeten, langs de winkel voor onder andere zonnebrand  
en een schoonmaaklijst afwerken  Evenzo zijn er  
jaarlijks terugkerende voorbereidingen als het  
aankomt op de vakantie van de paarden. De bandages voor  
tijdens de reis worden van zolder gehaald, de  

vliegendekens en – maskers worden klaargelegd, een 
bak met benodigdheden (denk aan vliegendekens en 
halsters, touwen, zalf, zonnebrand etc) voor bij het 
hek van de wei wordt samengesteld. De paarden gaan  
met zijn allen in een grote trailer op vakantie. De  
instructeurs worden verdeeld onder de paarden. De 
paarden hebben altijd heel goed door dat er wat staat  
te gebeuren, vrolijk hinnikend staan ze te dralen in 
hun stal. Het was overduidelijk dat alle paarden zin  
hadden om op vakantie te gaan, want zonder enige  
moeite liep iedereen de trailer in. Op de plek van  
bestemming lopen de paarden één voor één de  
trailer uit met de betreffende instructeur ernaast.  
Ondanks dat ik al jaren mee ga naar de wei, heb ik elk 
jaar weer een gezonde spanningskriebel in mijn buik als 
de paarden de trailer uit lopen. Het verse groene gras 
lonkt en vrolijke koeien, schapen en geiten komen de  
vakantiegangers begroeten. Met de oortjes naar voren 
bekijken de paarden hun vakantie bestemming. De  
bandages worden afgedaan en de vliegendekens een 
laatste keer gecheckt. Wanneer alle paarden in het 
weiland staan opgesteld met hun neus naar het hek, 
worden de halsters losgemaakt en mogen ze genieten 
van hun vakantie. Waar ze normaliter hard galopperend 
door de wei gaan, waren de paarden dit jaar erg onder 
de indruk van het knie hoge gras wat over de gehele wei 
verspreid stond. 

Ik denk dat de paarden de vakantie wel door komen. 
Net als ik en ik hoop jullie ook! Fijne zomer en eind  
augustus zien we elkaar weer! 

Liefs Leida

Schilders gezocht!

Ben jij handig met een kwast en verf, dan zoeken wij jou! 
De kantine van onze manege krijgt een likje verf en daar kunnen 
wij alle handige handjes bij gebruiken. Een exacte datum is nog 
niet bekend, maar je kunt je wel al melden bij een instructeur of 
instructrice, of mail naar vrijwilligers@manege-geuzeneiland.nl
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Deze keer in de Paardensprongen:

08.  Vakantie in  
  eigen weiland 
  Nike en Merlijn blijven  
  dit jaar op de manege,  
  hoe zal het zijn?!

11.  Hoe gaat het met:

  Igor
  Lieve Igor geniet al  
  zeven jaar van zijn  
  eeuwige vakantie. Hoe  
  gaat het met hem?

 15. Even voorstellen 
  Het bestuur van de  
  manege heeft er twee  
  leden bij. Graag stellen  
  wij jullie voor aan Jessy  
  en Neil.

En verder..

02.  Redactioneel / Colofon / Bestuurssamenstelling
04.   Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
05.  Agenda seizoen 2021-2022 / Oproepje: foto’s, weetjes en verhalen
06.  Wistjedatjes
07.  35 jaar in de instructie: Wendy en Anuschka
09.  Bij vakantie en hete temperaturen horen: ijsjes!
10.  Eeuwige vakantie: Klavier, Annalon en Igor
12.  Pinksterkamp
13.  Puzzelpagina
14.  Stalcrew gezocht
16.  Tafel van Bestuur
17.  Uitslag enquête manege
19.   Adoptanten 
20.  Algemene voorwaarden en gedragsregels
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Lesrooster
 
Maandag    Dinsdag    Woensdag 
10.00 uur volwassenen  10.00 uur volwassenen   15.00 uur kinderen 
11:30  volwassenen  16.00 uur kinderen  17.15 uur kinderen 
18.30 uur tieners   18.30 uur tieners    
20.30 uur volwassenen
     
    
Donderdag    Vrijdag    Zaterdag 
16.00 uur kinderen  09.45 uur volwassenen  08.30 uur kinderen 
18.30 uur tieners   16.15 uur kinderen  10.30 uur volwassenen 
20.30 uur volwassenen  18.30 uur tieners                      12.45 uur kinderen
     20.30 uur volwassenen  14.15 uur kinderen
          14:30 uur opstapcursus
Zondag 
20.00 uur volwassenen  Deelnemers dienen een half uur van tevoren aanwezig te zijn!

Kinderen  (8 t/m 13 jaar)
Tieners  (12 t/m 20 jaar)
Volwassenen  (18 t/m 70 jaar)

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

4



Agenda seizoen 2022-2023 

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

Onderstaand de agenda voor dit seizoen:

Zo 28 augustus    Start seizoen
Zo 2 oktober    Kinderwedstrijd
Zo 9 oktober    Springles
Zo 13 november   Springles
Zo 20 november   Seniorendag
Zo 18 december   Springles
Zo 25 & Ma 26 december  Eerste & Tweede Kerstdag (manege gesloten)
Za 31 december   Oudjaarsdag (manege gesloten vanaf 18:00 uur)
Zo 1 januari    Nieuwjaarsdag (manege gesloten)
Zo 4 januari    Nieuwjaarsborrel
Zo 15 januari    Sporenproef
Zo 29 januari    Springles
Zo 5 maart    Springles
Zo 12 maart    NL-doet
Zo 26 maart    B/L wedstrijd
Zo 9 & Ma 10 april   Eerste & Tweede Paasdag (manege gesloten)
Zo 16 april    Extra klusdag
Zo 23 april    Springles
Do 27 april    Koningsdag (manege gesloten)
Vrij 5 mei    Bevrijdingsdag (manege gesloten)
Do 18 mei    Hemelvaartsdag (manege gesloten)
Zo 21 mei    B/L wedstrijd
Zo 28 & Ma 29 mei   Pinksterkamp
Zo 28 & Ma 29 mei   Pinksteren (manege gesloten)
Zo 4 juni    Springwedstrijd
Wo 19 juli    Paarden naar de wei
Do 20 t/m Za 22 juli   Klusdagen                                                                   

Oproepje: Foto’s, weetjes en verhalen 
Kan jij ontzettend leuk schrijven, tekenen, fotograferen? Weet jij toevallig alle superleuke ins- en outs 
van manege Geuzeneiland? Wil jij je liefde voor jouw favoriete paard delen, ga je voor de eerste keer 
een springles doen en wil jij jouw ervaring vertellen of zijn er tips&tricks die niemand weet, maar wel 
onwijs handig zijn en die wij écht moeten weten? Heb jij aanvullingen of ideeën voor nieuwe rubrieken 
of heb jij als slimme speurder een foutje gespot in deze editie?

De redactie van de Paardensprongen ziet graag jouw creativiteit terug in de volgende edities. Wil je 
graag helpen, maar wil je niet in de spotlights staan? Jouw verhaal kan ook anoniem geplaatst worden.

Mail jouw bijdrage dan naar: paardensprongen@manege-geuzeneiland.nl en mogelijk zie jij jouw 
inzending in de volgende uitgave!

5



Wist je dat..
.. Wendy en Anuschka dit jaar beiden 35 jaar  
 instructeur zijn? 
.. Zij flink in het zonnetje zijn gezet om hen te bedanken voor  
 hun jarenlange inzet? 
.. Wij allemaal hopen nog lang te kunnen verder bouwen op deze  
 sterke pilaren in de groep? 
.. Er ook weer nieuwe aanwas klaar is om een eigen les te gaan  
 draaien? 

.. Jonathan en Jennifer beiden hun sleutels in  
 ontvangst hebben mogen nemen? 
.. Mathilda en Hedwig na de zomervakantie gaan starten als  

 aspirant instructeur?
.. Manu het erg naar zijn zin heeft op de manege?
.. Hij veel muizen vangt? 
.. En daar dan zo moe van wordt, dat hij intussen allemaal fijne  
 plekjes heeft ontdekt om te slapen?
.. De kale bomen op de wei zijn omgezaagd? 

.. Er op 9 juli een afscheidsfeestje was voor  
 Sariena, die nu heerlijk met pensioen is?
.. Op het weiland heel veel verschillende soorten gras te vinden  
 zijn?
.. Er op de natte plekken van de wei houtbrok is neergelegd,  
 zodat er geen plassen meer ontstaan?
.. Je courgettes kunt kopen op de manege en de opbrengst  
 daarvan naar de manege gaat? 
.. Er op de manege ontzettend hard geklust is nadat de paarden  
 naar de wei zijn gebracht?

.. Op 28 augustus weer de eerste les is van het 
 nieuwe seizoen?
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Op de foto’s:
(RB) Anuschka en Wendy in het  
Zonnetje.
(RM) Jonathan ontvangt de sleutels 
van de manege.
(RO) Jennifer ontvangt ook de  
sleutels van de manege.
(MO) Sariena heeft ons gedag gezegd 
en geniet nu van haar pensioen.
(LB) De courgettes van de manege
(LO) Manu vindt alle heerlijke plekjes 
op de manege om te slapen.



35 jaar en nog steeds on-going!!
Door: Wendy Loopeker

35 jaar aan het lesgeven en nog steeds niet klaar ...
Hoe het paardenvirus ooit begon op zaterdagmiddag op mijn 9e jaar!
Met de verzorging van Zera en klusjes doen is een start gemaakt voor 
een jarenlange traditie,
Nu nog steeds compleet met kleurcode voor de paarden en  
onderhoudexcisitie.

In de feestcommissie is het van belang om de vrijwilligers te  
bedanken en te raken,
Voor het instructieuitje valt de geheimhouding niet te kraken.
Als Pinksterkampleiding  ging ik 20 jaar lang mee, 
Sommigen hebben nog steeds nachtmerries van het raadsel  
“Wel Koffie, geen Thee”.

Van Dressuurwedstrijd tot schriktraining en eilandrit,
Maar ook griezelavonden tot ieders schrik.
Jubileumfeesten compleet met manegemunten inplaats van bonnen,
Opening van de buitenbak met heel veel ballonnen.

Eerste Jubileumdemonstratie als boertje graan strooien maar graan  
was snel op,
Ook de aardappels waren kwijt maar Karoen als chocoladekoe was top.
Als Mexicaantje en jonkvrouw in dameszit, maar ook als piraat in  
stormachtige springrit.

Voerweekend vol met klusjes en de “beroemde” appeltaart,
Het eiland voor onszelf met een relaxed paard.
In het onderhoud gaat het om klusdagen, NL Doet Dag tot de grote  
verbouwing voor boxen voor de paarden,
Het duurde niet lang eer ze allemaal konden aarden.

Er is nog steeds de uitdaging om plezier en  gevoel over te brengen en 
leerlingen te zien groeien,
Dit gaat met een flinke dosis humor en ook door met het “beruchte” 
dobbelspel lopen stoeien.

Nieuwe oefeningen worden spontaan bedacht tijdens het lesgeven,
“Het cassettebandje” is inmiddels een eigen leven gaan leven.
Caroussel rijden in de les wordt uitgebouwd naar demo op een jubileum 
of open dag,
Trots op mijn groep voor de demo op de Stones en Indianen & Cowboys 
met een lach.

Enthousiasme overbrengen niet alleen bij het rijden, 
maar ook bij Bingo en griezelavond op avondtijden.
Grote Club loten, we gaan voor verkoop van de meeste loten met als winst een taart, 
maar als dat niet lukt is het sowieso een lekkere traktatie waard.
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Foto links: Wendy  
verkleed aan tafel,  
tijdens Pinksterkamp.

Foto rechts: Wendy op  
Zera tijdens een  
demonstratie rijden in 
dameszit.

Foto boven: Wendy met Igor tijdens de 
eilandrit.

Foto onder: Wendy en Anuschka allebei 
aanwezig tijdens de opening van de 
nieuwe stallen.

Wendy en Anusckha, wij willen jullie bedanken voor de tomeloze inzet al die jaren  
en hopen dat er nog vele jaren bij zullen komen!



Vakantie in eigen (wei)land
Door: Sandra van der Hel

Elke zomer hebben de paarden een welverdiende zomervakantie. Bijna zes weken 
naar een (wei) land op vakantie:  grazen, spelen, rollen, slapen en doen waar ze 
zin in hebben. Geen drukke kinderen, onbeholpen ruiters op hun rug of juist de  
fanatiekelingen waarbij ze hun best moeten doen. 

Voor het eerst dit jaar vieren twee van onze paarden vakantie in eigen (wei)
land! Merlijn en Nike blijven op de manege. Nike is al een aantal jaar niet 
mee geweest naar het grote weiland omdat hij niet goed tegen het gras kan 
dat daar groeit. Merlijn vindt het gras dan juist weer zo lekker dat hij stiekem 
onder het schrikdraad door kruipt en vorig jaar in de sloot is gevallen. Daarom  
mogen ze dit jaar op het Geuzeneiland blijven. Natuurlijk gaan ze ook  
genieten van een welverdiende vakantie. Ze blijven de hele vakantie lekker buiten en 
mogen ook af en toe van het nieuwe gras op de heuvel snoepen. Dagelijks komen er 
vrijwilligers langs om ze vers water en hooi te geven, en om de mest op te ruimen. En 
misschien vindt Manu het ook wel gezellig dat er dit jaar twee paarden thuis blijven, dan 
hoeft hij niet in zijn eentje op het eiland te passen.

Foto boven: Merlijn geniet van het lekkere gras en kruiden op hun eigen weiland!
Foto beneden: Nike neemt een slok verkoelend water, genietend van de rust!
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Lekker puzzelen, zodat je je niet hoeft te vervelen deze vakantie!

Mopje

Komt een paard bij de dokter. Zegt de dokter: 
“Oh, ik zie het al.. schimmel!”

Tekening gemaakt door Larinka de JongHet antwoord van de rebus is: Een paard is van neus tot 
staart zijn gewicht in goud waard.

Het antwoord op de onderste puzzel is 5. Het zadel is 9. 
De stijgbeugels zijn 4. De cap is 6. Laat je niet verrassen 
in de onderste regel. Daar zit namelijk maar 1 stijgbeugel, 
waardoor dat 2 wordt. Ook moet je de cap aftrekken van het 
aantal: 9+2(=11)-6=5!

Weet jij het antwoord op deze puzzels?

??? ?



Bij vakantie en hete temperaturen horen:  ijsjes!!

Kunnen jullie je nog herinneren dat het ontzettend warm was, eigenlijk te warm om te rijden! Om af te koelen 
nemen wij dan een lekker ijsje, maar die hebben we helemaal niet in huis voor onze hardwerkende paarden! Daar 
bedachten de kinderen van de woensdagmiddag iets op. Zij hebben hun krachten gebundeld en met fruit en water 
heerlijke ijsjes gemaakt. Deze werden opgehangen in het weiland, zodat de paarden heerlijk verkoeling konden 
opzoeken. Kijk hoe Cesar en Cyndia zich laten verwennen door deze lekkernij! Kinderen, namens de paarden, 
ontzettend bedankt!
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Aan het einde van een werkend leven heeft men recht op een verdiend pensioen. Sommigen hebben grootste 
plannen om de wereld over te reizen, hun huis te verbouwen en anderen zien wel wat er van komt en willen  
juist even helemaal niks meer hoeven doen en genieten van het niet werkende leven. Nooit meer werken is dus 
eeuwig vakantie. Onze paarden bouwen met hun harde werken ook pensioen op en wanneer de tijd daar is, wordt 
er gezocht naar een passende plek. 

Eind van seizoen 2021-2022 was het 
de beurt aan Sariena om met pensioen 
te gaan. Ze verhuist naar Gelderland,  
waar Michiel woont. Michiel reed  
altijd op dinsdagochtend en is ondanks 
zijn verhuizing nog nauw betrokken bij 
de manege. Waar hij een aantal jaar 
geleden ook Arend een pensioen heeft 
geboden, mag Sariena nu komen  
genieten van de Gelderse graslanden. 
Sariena komt bij nog twee andere 
paarden in de wei te staan, dus ze zal 
niet vereenzamen. 

De afgelopen jaren zijn er nog  
andere paarden met pensioen  
gegaan,: Klavier en Igor hebben het 
prima naar hun zin. Hun verhalen 
spreken voor zich, lees maar mee!

Op de foto: Sariena heeft al kennis  
gemaakt met haar nieuwe  
huisgenoten.

Eeuwig met vakantie
Door: Leida Bontekoe
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Hoe gaat het met Klavier op zijn lange vakantie?
Door: Ria Bussink

Graag wil ik jullie van manege Geuzeneiland iets vertellen over hoe het met 
Klavier gaat. Klavier is geboren 8 juli 1992 en stond vanaf november 2004 
op manege Geuzeneiland. Hij heeft jaren bij jullie manege in de lessen 
meegelopen vanaf zijn twaalfde tot hij met pensioen mocht ongeveer vijf 
jaar geleden. Het is een grote KWPN’er, voskleurig, met een schofthoogte 
van 1.72m. 

Ik woon in een boerderij met een eigen stal en weiland. Wij mochten  
Klavier als maatje voor ons KWPN paard Black verwelkomen in Winterswijk  
Kotten in de Achterhoek, dichtbij de Duitse grens. Hij was van harte  
welkom want een paard is eigenlijk geen dier om alleen te staan.

Ongeveer vijf jaar geleden, hebben we Klavier met de trailer bij jullie  
opgehaald, een reis van ruim twee uur! Ondanks dat hij al jullie aandacht 
vast gemist heeft, ging het meteen goed bij ons. Hij mocht de volgende 
dag meteen de wei in, want overdag staan de paarden in de wei en alleen 
‘s-nachts op stal. Hij ging ook meteen rollen in de wei, dat doet hij nu 
overigens dagelijks. De eerste dag had hij nog wat moeite met opstaan, 
maar nu gaat dat ondanks zijn hoge leeftijd en artrose nog best soepel. Hij 
is nog heel gezond en fit. Al is wel zichtbaar dat hij ouder wordt. Hij wordt 
dunner, minder gespierd en de vacht is erg dun. Toch eet hij meer dan 
genoeg: ‘s-morgens hooi en brokken en ‘s-avonds muesli en hooi. Klavier 
houdt ook van lekkere dingen; bijvoorbeeld een appeltje, daar is hij erg 
gek op!

Rijden heb ik bijna niet meer met hem gedaan. Aan het begin weleens in 
de wei, maar ik gunde hem eigenlijk wel zijn pensioen. Bovendien had ik 
het idee dat hij het rijden ook niet meer zo graag wilde, want echt actief 
met rijden was hij niet, maar ik hoorde dat hij altijd wel wat aangespoord 
moest worden .
 
Met Black een lieve, maar wel naar andere paarden, dominante ruin ging 
het meteen goed. Klavier ging gewoon aan de kant voor hem waardoor 
ze geen strijd met elkaar hebben gehad. Helaas heeft hij niet zo lang van 
Black kunnen genieten, want die overleed vrij snel na zijn komst. Gelukkig 
heb ik kort daarna een vriendinnetje voor Klavier gekocht; Noa een nu 17 
jarige KWPN merrie. Ook Noa is dominant en was vanaf dag één de baas. 
Dit levert ook geen problemen op, omdat Klavier aan de kant gaat. Wel 
lopen ze meestal dicht bij elkaar in de wei en staan ze op stal ook naast 
elkaar met een open bovenkant waardoor ze met de hoofden bij elkaar 
kunnen. Wanneer ik met Noa een buitenrit heb gemaakt, is Klavier altijd 
blij als we terugkomen. Meestal hinnikt hij als hij ons aan ziet komen en 
draaft dan heen en weer. 

Klavier is voor iedereen heel lief; hij vraagt altijd om aandacht; als hij in de 
stal staat komt hij naar je toe en duwt met zijn hoofd tegen je aan. Je moet 
dan best stevig op je voeten staan, want anders duwt hij je bijna omver zo 
sterk is hij nog. Ook in de wei komt hij meteen naar je toe. Uit de wei kan ik 
hem gewoon los laten lopen dan loopt hij zo naar zijn eigen stal. Knap hé?! 

Wanneer we op vakantie gaan komt Colinda (met Judith) en daar zijn 
wij en Klavier heel blij mee. Colinda was Klavier zijn verzorgster toen hij 
nog bij jullie op de manege woonde. Als Colinda komt, wordt hij heel erg  
verwend met lekkers, poetsen en aandacht. 

We hopen nog lang van Klavier te genieten en weten natuurlijk ook dat 30 
jaar best oud is voor een paard!!



Igor en zijn langdurige vakantie
Door: Krista Heijster

Ja, wie kent hem nog? De lieve Igor, oftewel de grote vriendelijke reus. Alweer 
zeven jaar geleden, in de zomer van 2015 is hij met pensioen gegaan. Wij  
hadden het genoegen dat hij bij ons mocht komen wonen in de Betuwe. Het 
thema van de editie is vakantie en bij deze wil ik jullie bij praten hoe de vakantie 
van Igor verloopt.  
 

De dag begint op stal, vroeg in de ochtend lekker tegen de staldeur aantrappen, 
zodat de buurt wakker is geworden. Wisten jullie dat hij een matras voor zijn staldeur heeft, dat het 
geluid een beetje dempt? Want ondanks zijn leeftijd kan hij dat stampen heel lang volhouden. Lekker 
gevarieerde muesli eten en ondertussen genieten van zijn hoeven die gekrabd worden. Na het eten 
halster op en, hop, richting de wei wandelen. Daar kan Igor niet wachten van ongeduld totdat ik het 
hekje open doe, want de dag lonkt elke ochtend weer. Vaak in een drafje richting de voederbakken 
van de geiten om te onderzoeken of daar wat nog wat uit te lebberen valt. En eigenlijk is elke dag 
hetzelfde, daar houdt Igor van. Eerst lekker rollen in het gras en je kan er donder op zeggen dat hij 
daarna drie keer briest. Beetje wandelen, beginnen met gras knabbelen, water drinken. Zijn favoriete 
moment is rond 12:00: dan krijgt hij emmers slobber, waar hij gerust van ver uit de wei voor aan komt 
galopperen. Want stel je toch voor dat de geitjes hem voor zijn en er ook iets van snoepen, die moeten 
natuurlijk gauw weggestuurd worden.
 
De favoriete vakantie dagen zijn als er vriendinnetjes op bezoek komen van Joris, mijn oudste zoon. 
Zij borstelen en knuffelen hem uitvoerig. En het allerliefste wil hij dat er een op zijn rug komt zitten. 
Zelf doe ik dat niet meer, want weet je, onze lieve oude Igor is 32 jaar geworden afgelopen april. 
Dat is natuurlijk niet niks. Ik heb het een beetje uitgezocht, en hij is een van de oudste paarden van  
Nederland. Igor is nog ontzettend vitaal. Vorig jaar had hij regelmatig last van een dik been, maar nu 
al een hele tijd niet meer. Zijn gezicht wordt ingevallen, zijn kaken steken uit, maar zijn vacht glanst 
nog even mooi. Hij bouwt in de winter een prachtige wintervacht op, een teken van gezondheid. Soms 
bokt en springt hij er op los uit vrolijkheid, maar eerlijk is eerlijk, het is wel minder als een paar jaar 
terug. Jullie weten al dat hij altijd blind was aan één oog, hij is inmiddels ook stokdoof. Maar voelt des 
te meer. Hij weet precies wanneer ik, of onze jongste zoon, in de wei loop. De kippen houdt hij uitvo-
erig in de gaten. Igor is lief, en ik kan hem de hemel in prijzen met liefde, maar lomp kan hij ook zijn.  
Onlangs stond hij op een kip. Nou, dat is natuurlijk niet prettig. De kip heeft drie weken mank gelopen, 
is gelukkig weer helemaal hersteld, maar rent nu in een razend tempo uit de buurt als Igor er aan komt.
 
Slapen doet hij in de ochtend, in de paddock. Je kan dan zelfs tegen hem aan gaan liggen. Rond een 
uurtje of 18:00 gaat hij terug naar zijn stal voor een prettige nachtrust. Ik weet dat hij ook ’s nachts 
graag ligt, maar dat zie ik hem zelden doen.
 
Zijn favoriete vakantie-momentjes: slobber eten, uitgebreid geknuffeld worden en ook nog wel een 
beetje klusjes voor me doen. Achter mij aan lopen, snoepje, nog een stukje achter mij aan lopen, in 
draf, beetje werken houdt Igor veel van. Onlangs was de kleuterklas van mijn jongste zoon Pepijn op 

bezoek. Twintig vrolijke kleuters: je kan hem geen 
groter plezier doen. De oortjes gaan vooruit en hij is 
met elk kind even geduldig en lief, ze mogen allemaal 
een rondje op zijn rug en hij briest er volop bij. Igor 
houdt van aandacht.
 

We geven het 
Igor zoveel als 
we kunnen en 
zolang hij nog 
zijn vakantie 
mag vieren. 
Een feestje 
voor hem, 
maar zeker 
ook voor ons.
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Een kamp om nooit te vergeten
Door: Leida Bontekoe

Eindelijk, na twee jaar kon er weer een Pinksterkamp georganiseerd worden en dat hebben we geweten! De  
leiding had er ongelofelijk veel zin in, maar jullie ook, want in een recordtijd waren de inschrijvingen vol. Over de 
leiding gesproken, dat was dit jaar een uitzonderlijk geval, want de helft van de groep bestond uit nieuwe leiding.  
Normaliter worden er jaarlijks nieuwe leiding toegevoegd aan de groep, zodat er voldoende mankracht beschikbaar 
is om het kamp te draaien. Aangezien we twee jaar kamp, en dus twee jaar het meenemen van nieuwe mensen 
hadden gemist en sommige oude leiding wel gestopt waren in de tussentijd, moesten we opzoek naar zeven 
nieuwe kampleiding! Gelukkig waren wij geslaagd in die zoektocht en begon een groep van veertien enthousiaste 
leiding aan de voorbereidingen. 

Kamperen met een tent op het weiland hoort bij Pinksterkamp, maar hoe moet dat nou als alle paarden het gras 
hebben opgegeten? Maanden voor het kamp werd een groot stuk afgezet waar gras werd gezaaid, zodat er tijdens 
kamp gekampeerd kon worden op het weiland. Langzaamaan ontstond er een groot stuk vers, groen gras. Af en 
toe was er een paard die de verleiding van het heerlijke, verse groen niet kon weestaan, maar gelukkig waren we 
er elke keer snel bij, zodat het gras kon blijven groeien. Wederom een geslaagde missie, want met Pinksteren was 
er een groot stuk gras waar de tenten op konden staan!

De weerberichten voorafgaand aan het kamp waren wisselend. Zaterdag zou zonnig zijn en zondag en maandag 
kans op regen, maar de ervaring leert dat het tijdens een kampweekend toch anders kan gaan. En dat hebben we 
geweten! Helaas dit jaar niet in de richting van een zonovergoten weekend, maar in een niet te stoppen regenbui. 

Maar laten we beginnen bij het begin van het kamp, waar het grasveld gevuld werd met allemaal tenten in  
verschillende vormen, maten en kleuren. De tent in de vorm van een schoolbus maakte toch wel de meeste  
indruk! Tijdens de kennismakingsspellen leerden de kinderen binnen de groepjes elkaar kennen. Er was een heel 
grappig spel: er werd verteld dat je van een rol wc-papier het aantal velletjes papier moest pakken wat je dacht 
nodig te hebben tijdens het kamp, want er was geen wc-papier bij de wc. Natuurlijk was dit niet het geval, maar je  
moest je vervolgens per velletje iets over jezelf vertellen. Ik denk dat sommigen heel veel over zichzelf  
hebben moeten vertellen!! Bij het Spel der Spelen namen de leiding en de kinderen het tegen elkaar op tijdens  
verschillende spellen, bijvoorbeeld appelhappen, zaklopen en een kruiwagenrace. Elk jaar verbaas ik me er weer 
over hoe snel de kinderen zijn en hoe vaak ze weten te winnen van de leiding. Maar het gaat om de lol en die 
hebben we meer dan genoeg! De eerste kamp dag werd afgesloten met een kampvuur. Chocolademelk met  
marshmallows, een verhaal en heel veel liedjes zingen. Niks aan deze dag kon ons doen vermoeden wat ons de 
dag erna zou overkomen. Om ons extra in de war te brengen begon de zondag vol zon. Er werd buiten het eiland 

Met z’n allen slapen in de binnenbak is toch wel een onvergetelijke ervaring!



een speurtocht gelopen door het park en in de buitenbak werd paardgereden. Na de lunch begon het te regenen 
en hoewel we hoopten op een buitje, regende het gestaag door. Van onder de partytenten vandaan werd er 
’s-middags bingo gespeeld en voor het avondeten pannenkoeken gebakken. De regen deed de pret niet drukken! 
Tot op een bepaald moment wat tenten de blijvende regen niet meer buiten konden houden en de plassen steeds 

groter werden. We besloten ’s-Avonds het paardrijden door te laten gaan in de binnenbak, maar de speurtocht af 
te blazen en een film te gaan kijken en spelletjes te spelen in het tractorhuis. Van de leiding vroeg dit heel veel 
improvisatie vermogen, want niks van het originele programma bleef bestaan! De meeste tenten waren bezweken 
onder de vele regen, inclusief mijn eigen tent. Het bleef regenen, dus een goed moment om alle spullen naar de 
binnenbak te verhuizen was er niet, maar toch is het gelukt om voor iedereen een droog bedje te creëren in de  
binnenbak! Het was één groot avontuur om te slapen in de binnenbak en gelukkig was het daar droog. Helaas 
werden de voorspellingen niet beter, dus werden alle kinderen maandagochtend opgehaald. Op het moment dat de 
tenten opgeruimd werden, piepte de zon even tussen de wolken door. Met de leiding geprobeerd zoveel mogelijk 
spullen die enigszins droog geworden waren, zoals de partytenten, naar de binnenbak geplaatst, want zoals we 
allemaal al verwacht hadden, begon het even later weer te regenen. Later werd er op het nieuws bekend gemaakt 
dat het de natste Pinksteren ooit was, dat zullen wij nooit ontkennen!!  

Voor mij was dit kamp mijn laatste. Sinds 2008 ga ik mee als leiding en daarvoor ben ik als kind meerdere  
keren mee geweest. Het Pinksterweekend heeft bijna zolang ik me kan herinneren in het teken gestaan van  
Pinksterkamp. Nu heb ik een jaar de tijd om te bedenken welke andere invulling ik ga geven aan het  
Pinksterweekend. Mijn laatste jaar was er een om nooit te vergeten!
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Namens de kinderen en leidinggevenden van het Pinksterkamp willen wij Fonds voor Nieuw-
West, Albert Heijn Lambertus Zijlplein en Dirk van den Broek Zwanenburg bedanken voor het 
sponsoren van ons Pinksterkamp. 

“Later werd er op het nieuws bekend gemaakt  
dat het de natste Pinksteren ooit was!”



Hoi! Ik ben Jessy, 45 jaar en kom al vanaf 
mijn zevende op Manege Geuzeneiland. Ik  
ben met mijn oppasmoeder: ‘tante Guus,’  
meegekomen naar de manege op de  
woensdagmiddag, waar zij de kantine draaide. 
Ik was direct verliefd op de paarden, maar moest 
nog even wachten tot ik 8 jaar was. Bovendien 
was mijn moeder niet overtuigd, dus tante Guus 
moest even flink kletsen, maar met resultaat!  
 
Ik heb op verschillende dagen gereden en  
les gehad van verschillende instructieleden. 
Inmiddels rijd ik al weer een aantal jaar 
op maandag- en vrijdagochtend bij Wilma. 
Mijn lievelingspaarden zijn Sariena en Sally. 
 
Sinds vorig jaar zit ik ook in het bestuur. Het is 
ontzettend leuk om na al die jaren eens op een 
andere manier de manege te zien, zelf mee te 
denken en leuke ideeën aan te dragen. Ik ben 
verantwoordelijk voor de portefeuille: stalcrew/
vrijwilligers. 

  
 
De manege is al die jaren flink veranderd: van stands naar de prachtige boxen en de paarden die heerlijk  
kunnen genieten van de mooie vergrote wei.  Ik ben blij dat ik als vrijwilliger én als bestuurslid daarbij kan en mag 
helpen. 
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Even voorstellen: De nieuwe bestuursleden

Hoi allemaal, ik wil mij graag voorstellen als PK-
lid en als mede ruiter op Manege Geuzeneiland.  
Ik ben Neil Moorhouse en woon nu ongeveer 
15 jaar in Nederland. Ik kom oorspronkelijk 
uit noord Engeland. Ik heb, nadat ik klaar was  
met studeren, bijna mijn hele leven in het  
buitenland gewerkt. Ik ben tegenwoordig 
woonachtig in Amsterdam met mijn partner 
en twee zonen. Overdag werk ik als directeur  
communicatie en heb ik voor verschillende  
bedrijven gewerkt in en buiten Nederland. Ooit 
begon ik mijn werkende leven als radiojournalist 
en ik hoop op een dag dat weer te kunnen doen.  
Als kind, wilde ik journalist of boer worden, 
dat laatste vooral omdat ik van dieren hou. 
En dit is wat ik een beetje heb terug kunnen  
vinden bij Manege Geuzeneiland. Vanaf  
november 2021 help ik mee als vrijwilliger: ik 
doe de stallen, help met ‘Groen Geuzeneiland’  en 
sinds kort ben ik onderdeel van het bestuur van de  
manege. Wat ik zo leuk vind aan de manege is de  
samenhorigheid. Ik heb veel nieuwe vrienden 

gemaakt en mijn hond Alba vindt het ook een geweldige plek om rond te rennen als ik bezig ben met stallen doen.

Neil en zijn hond Alba

Jessy en Zion

Jessy de Boer - Vrijwillerszaken

Neil Moorhouse - PR

Om zaken op de manege goed te laten verlopen hebben wij een bestuur. De laatste tijd is er het een en ander 
veranderd in de samenstelling. Graag stellen wij de twee nieuwe bestuursleden aan je voor. De gehele bestuurs-
samenstelling is te vinden op de tweede pagina van de Paardensprongen.

Om meteen van de gelegenheid gebruik te maken, wil ik graag een oproepje doen: 
Wil je helpen met stallen doen, bij de kinderlessen helpen met op en afzadelen, 

ben je 14 jaar of ouder? Meld je dan bij je instructeur, dan komt het bij mij terecht.



Tafel van Bestuur
Door: Jessy de Boer

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. Doordat de manege nu enkele weken is gesloten, is dat op het moment niet  
mogelijk. 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 (juni jl.).

Algemeen:
• Sariena gaat met pensioen en ze gaat naar Michiel, 

waar Arend ook zijn pensioen heeft doorgebracht;
• Anna is gestopt als aspirant. De beslissing is door 

beide partijen genomen;
• Verloop van de enquête: de enquête is door 

de deelnemers goed ontvangen Er is een groot  
respons; 

• De uitslag van de enquête is per mail verstuurd 
naar de deelnemers. De uitslag is ook terug te 
lezen op de volgende pagina;

Ledenadministratie: 
• Het gaat goed met het aantal deelnemers en het 

vullen van alle lessen;
• Per juli zijn er 319 deelnemers;
• Nu de wachtlijsten open staan zijn er veel 

nieuwe aanmeldingen, vooral volwassenen  
en tieners;

• Volgend seizoen worden de lessen op zaterdag 
anders ingedeeld. De betrokken deelnemers zijn 
hiervan op de hoogte gesteld; 

Stand van zaken renovatie buitenbak:
• Een volledige renovatie is te duur voor nu.  

Daarvoor moet het komende jaar eerst meer geld 
binnenkomen via activiteiten en sponsoren; 

• Afgesproken is om de renovatie uit te stellen tot 
de zomer van 2023; 

• Het plan is om in de herfstvakantie 2022 de 
buitenbak te laten frezen en/of omwoelen.

Volgende bestuursvergadering:
• De nieuwe datum bestuursvergadering PK:  

Dinsdag 6 september 2022

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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Uitslag enquete

Beste  deelnemers, ouders en verzorgers, 

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst die we vorige maand stuurden. Maar liefst 132
deelnemers hebben de vragenlijst helemaal ingevuld. Wat zijn we blij om te lezen dat veel 
mensen een manier zoeken om een bijdrage te leveren aan onze mooie manege. 

Wil je meer bijdragen aan de manege op vrijwillige basis, maar weet je niet precies hoe, mail 
dan naar:  vrijwilligers@manege-geuzeneiland.nl  

Het doel van de enquete was om te horen hoe jullie de manege ervaren en waarderen, zodat 
we die input kunnen meenemen om die ervaring verder te ontwikkelen en te verbeteren. 

Manege Geuzeneiland bestaat door de betrokkenheid van deelnemers, de inzet van  
vrijwilligers, drie part-time medewerkers en een vrijwillig bestuur. Met het bestuur hebben we 
de antwoorden benut om te kijken hoe we de manege verder kunnen ontwikkelen richting de 
toekomst op het gebied van paardenwelzijn, duurzaamheid, onze faciliteiten en economische 
gezondheid.

Wil je ook meedoen en meedenken over de toekomst?
We gaan op alle onderwerpen verder in gesprek met deelnemers, vrijwilligers en  
medewerkers. Onder andere met een aantal inspiratiesessies, en daarbij willen we ook graag 
jou als deelnemer of als ouder betrekken. Wil je meedenken en jouw visie of kwaliteiten 
inzetten voor de manege? Mail dan naar vrijwilligers@manege-geuzeneiland.nl

Waarom Manege Geuzeneiland? 
Missie – Paardrijden voor iedereen betaalbaar maken en houden. 
Dat paardrijden betaalbaar blijft voor iedereen is de basis van de Stichting. En 44% van jullie 
vindt dat gelukkig ook! We gaan met de tijd mee door in onze missie ook het paardenwelzijn 
op te nemen. Met elkaar gaan we de komende jaren aandacht geven aan hoe we dat doen 
en hoe we kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en economische  
gezondheid. 

Waar gaan we nu al mee aan de slag?
• Nog meer focus op het welzijn van paarden
• Gezondheid paarden èn deelnemers
• Veiligheid in rijden en de onderlinge sfeer behouden
• Lesduur en groepsgrootte nader bekijken
• Samenwerking aan met gemeente en andere lokale organisaties

Laat je horen:
Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de manege.  
Vrijwilligerswerk is meer dan het verzorgen van de paarden en helpen bij de lessen. Zo kun 
je als vrijwilliger binnenkort deelnemen in inspiratiesessies over de toekomst van de manege. 
Heb je daar ideeen over en wil je je eigen expertise of kwaliteiten inzetten voor de manege? 
Mail dan naar: vrijwilligers@manege-geuzeneiland.nl 

Fijne zomer voor iedereen, net als de paarden nemen wij even vakantie.
Namens het bestuur,

Manege Geuzeiland PK
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Onze adoptanten
Onderstaand een overzicht van onze adoptanten. Adoptanten  
ontvangen elk jaar een nieuw adoptiecertificaat, krijgen de 
Paardensprongen toegezonden en worden vermeld in de Paarden-
sprongen en op de website.

Ook krijgt iedere adoptant bij het certificaat een kieskaart. 
Adoptanten mogen per geadopteerd paard één keer kiezen op wie 
hij/zij wil rijden in zijn eigen les. Dit hoeft niet het adoptiepaard te 
zijn. Voor adoptanten die niet bij onze manege rijden geldt dat zij 
de kieskaart aan iemand mogen geven die wel bij ons rijdt.

Bovendien maken alle adoptanten elk jaar kans op een gratis  
fotoshoot met hun lievelingspaard!

Een paard (symbolisch) adopteren kan al vanaf € 3,- per maand of 
€ 32,50 per jaar! 

Wil je ook/nog een paard adopteren of een adoptiepaard aan  
iemand cadeau geven? Stuur dan een mailtje naar  
adoptie@manege-geuzeneiland.nl, neem een kijkje op  
www.manege-geuzeneiland.nl of vraag een brochure aan je  
instructeur. Graag het adoptieformulier volledig invullen en  
gelijktijdig met het incassokaaartje inleveren.

Foto: Edwin Butters Fotografie

Winnie
Dennise Klomp
Marianne Jonker
Sebnem Komac
Patricia Brenker
Bryan Kinneging
Mevr.G. John
Sawyer de Boer
Mevr. M.Schlick
Sara Kurucu
Mevr. L. Denekamp
Noelle van Rens
Shaniya Blackstone
Sophia Alonso

Sally
mevr. A.T.M. Van Rees
Roxanne de Krijger
Miranda Kinneging
mevr. A. Van der Veen
Sawyer de Boer
mevr. J. De Boer
Mevr. M. Schlick
Sara Kurucu
Kitty Denekamp
L.C. Voortleven

Sparky
Angela&Rosa van de Kar
Kick Bloemberg
Joya liza Wils
mevr. E. Zotos
Shanaya Bogaerts
L. Chrzanowska
Iris Bremer
Saartje Rood
Charity Sirach
mevr. I.A.G. Schipper
Rik van Solkema
Julia Logtmeijer
Sophia Alonso

Olivier
Annemarie Rotteveel
Mevr.L. Denekamp
Carin Schit
Christine Leeseman
L.Chrzanowska
Mevr. G.John
Ilnishaira Pees
Marileen Boer
Mevr. Y Swart
Mevr. J. deBoer
Marieme Niang
E.E.Peppa

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

Merlijn
Mevr. M. steen
Lisa Blom
C. Spaander
mevr. C. Hilster
mevr. M.J. Hilster
H.R. CAR Improvement
Mevrouw L.L.M. Bloemen
Priscilla van Akkeren

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

Samuel
H.H. Schalk
Marianne Jonker
A.C. Brandhoff
Roxanne de Krijger
Josine Aarden
E.E.G. Van der Meij
Elvia Logtmeijer
Dunja Saladini
Mariah Amatsani

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

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

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

Sariena
mevr. B. Goudswaard
Lotus Hamersma
mevr. J de Boer
dhr. B. Arends
mevr. C. Hilster

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

Wanneer het door jou geadopteerde paard verhuist, met pensioen gaat of overlijdt en je zou een ander paard 
willen adopteren, neem dan contact op met Christine Leeseman (adoptie@manege-geuzeneiland.nl).
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Algemene voorwaarden
• Stichting Manege Geuzeneiland stelt zich niet aansprakelijk voor ongelukken en/of verwondingen die  

plaatsvinden op of rondom het manegeterrein, dan wel voor, tijdens of na de paardrijlessen. 

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

• De manege wordt gevrijwaard van aanspraken door derden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tussen de lessen worden de paarden met rust gelaten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Bezoekers dienen geen overlast voor omwonenden te veroorzaken. 

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

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

• Deelnemers zijn natuurlijke personen die verdeeld worden in: senioren (18 jaar en ouder) en junioren (8 t/m 
17 jaar).
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• De manege gaat er vanuit dat alle deelnemers en bezoekers zich aan deze regels houden. Neem bij  
problemen contact op met het bestuur. 

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

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

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