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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief natuurlijk alles over onze oudjes in de rubriek ‘’onze paarden’’. De Open 
Dag op 24 juni j.l.  Nieuws over het bestuur, schenkingen en de donateurdag in september.   
 

Onze paarden 
20 April, vroeg dit jaar, konden onze paarden voor 
het eerst de grote wei in. En dat betekent Feest! Al 
avonden tevoren, tijdens het bijvoeren met het 
oude paardenvoer, had ik ze lekker gemaakt: “Nog 
vier nachtjes slapen…”, ‘’En nog maar twee 
nachtjes slapen jongens, dan is het zover”! Wij 
oefenen ons in het lezen van lichaamstaal bij 
paarden, maar paarden zijn experts in het lezen 
van lichaamstaal van mensen. Ze weten precies 
dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Vrijdag, de 
20

e
 , om 8.15 uur stond onze hele kudde op stal op 

scherp. Berthus hinnikte opgewekt, Tarzan maakte 
haar vreugdedansje: steigerend en net niet haar 
hoofd stotend tegen het balkje boven haar deur,  

Jane 20 april voor het eerst in de wei                           Fellow draaide van opwinding rondjes in zijn stal en 
Irma, het enige paard dat een geluid kan maken dat lijkt op het loeien van een koe, loeide. In het 
middendeel van de loods deden Paddy en Ginger opgewonden mee. Hun staldeuren gingen het eerst 
open. Beide dames zetten een snelle draf in. Op het pad naar de wei ging die over in een razend 
snelle rengalop. Zij aan zij vlogen ze in tomeloze vaart naar de verste wei. Ongelofelijk hoe hard onze 
oudjes kunnen galopperen! Daarna waren alle anderen aan de beurt. Met Berthus en Tarzan voorop 
gingen die er in de hoogste versnelling achteraan. Je hoeft ze de weg niet te wijzen, want die kennen 
ze op hun duimpje. De enige die de kluts kwijt was, was Fellow. Hij vloog op de paddock af waar hij de 
hele winter had gestaan, vlak voor het lint gooide hij de rem er op en kwam slippend in het zand tot 
stilstand… Een klein duwtje hielp hem in de goede richting en ook hij draafde op topsnelheid naar de 
grote wei. 
Die dag in de wei was speciaal voor Fellow bijzonder. Nu kwam hij voor het eerst tussen alle andere 
paarden van de kudde. Dat ging hem prima af. Een weelde aan nieuw vers gras, de eerste weidegang 
na de winter en de ruimte die de grote wei biedt, werken allemaal mee om in rust te wennen. 
De eerste dagen speelde hij de baas over twee jonge Friese merries in de naastliggende wei. Keer op 
keer stoof hij af op het schrikdraad dat de weides scheidt, hoofd ver er over heen, maar in onze eigen 
kudde had hij met geen enkel paard een probleem. Als Fellow te dicht in de buurt van Tarzan liep, 
kwam Berthus  op vriendelijke manier, zo 
als een ‘heer van stand’ betaamt, tussen 
beide. Met fraai gebogen hoofd, alsof hij 
‘aan de teugel liep’, staart geheven en met 
een elegante draf sneed hij Fellow de pas 
af. Dreef hem al dravend verderop tot 
Fellow weer ver genoeg uit de buurt was. 
Fellow had snel door dat hij alles mocht, 
maar dat hij van Berthus’ vrouw(en) af 
moest blijven… En al spoedig taalde 
Fellow ook niet meer naar Tarzan of de 
buurvrouwen. Er diende zich een nieuwe 
liefde aan.. Oude liefde roest niet. Op 1 
oktober 2011, de dag dat Fellow bij ons 
kwam, dachten we al duidelijk te zien dat 
                                                                        Baltimore (links) naast het jonge stel: Fellow en Paddy  



Paddy  Fellow herkende uit haar manegetijd in Waarland. Paddy staat met Ginger in het andere 
staldeel en ze deelde deze winter met Ginger de paddock. Nu, met alle paarden samen in de grote 
wei, kon ze voor het eerst bij Fellow zijn en is het volstrekt duidelijk: Paddy is dol op Fellow! Elke dag 
en alle uren in de wei, van 8.30 tot 16.30 uur, loopt  en draaft ze naast hem. Waar Fellow is, is Paddy. 
Samen grazend, samen poetsend. Helemaal verliefd…En zoals Berthus’ Fellow weg houdt bij Tarzan, 
houdt Paddy op haar beurt Ginger, waarmee ze zo goed bevriend is, bij hάάr Fellow uit de buurt. 
Zodra Ginger  te dicht bij Fellow komt, wringt Paddy zich tussenbeide, oren plat, met één duidelijke 
boodschap ‘’blijf van m’n vent!” ’s Avonds, samen met Ginger op weg naar de stal, is het pais en vree. 
Geen enkele wrok, geen spatje rancune. Datzelfde geldt voor Irma. Vorig jaar was Fellow haar 
favoriet. Maar dit jaar is de liefde over voor beide. Paarden lossen verbroken relaties reuze vreedzaam 
en heel ongecompliceerd op!  
Overdag staan onze oudjes in de wei, rond 16.30 uur gaan ze allemaal weer naar de stallen. Niet 
meer dag en nacht in de wei dus. Gezien hun leeftijd, maar ook voor hun verzorging is dat de beste 
keus. Op stal kunnen ze ‘op maat’ gevoerd worden met kuil en oude paardenvoer. Maar ook voor de 
behandeling van de kwalen en kwaaltjes is dat noodzakelijk. 
 

Onze Berthus blijkt helaas 
weer rotstraal in zijn linker 
voorhoef te hebben. 
Dagelijks gaat er 80 gram 
antibiotica door zijn biks en 
oude paardenvoer en krab 
ik de hoef  schoon. Daarna 
trek ik hem een hoefschoen 
aan waarin een laagje 
Betadine met water is 
gegoten. Een uur lang moet  
  

De Heren van Stand,, links Berthus en rechts Fellow,  zitten alleen ’s avonds achter de geraniums 

 
hij – en dat lukt wonder boven wonder heel goed! – met die schoen aan op stal staan om de straal 
grondig te ontsmetten. Dierenarts Douwe Dijkman komt over een week weer voor controle en beziet 
dan of de straal al bijgesneden kan worden. Overigens heeft Berthus geen pijn aan zijn hoef: hij loopt, 
draaft en galoppeert zonder problemen. Irma liet vlak voor de Open Dag al haar eten staan en dat is 
aanleiding om direct de dierenarts te bellen. Want een paard dat niet eet is absoluut ziek. Ze had 
koliekverschijnselen die duidden op verstopping. Tweemaal is ze ‘’gespoeld’’ met paraffine, ze heeft 
een ontspannende injectie gehad en een paar dagen pijnstillers. Gelukkig poept ze nu volop en eet  
ze bergen kuil. Tarzan is een aantal weken behandeld voor schurft en mok aan haar achterbenen en 
ook Baltimore heeft rotstraal. Zijn linker achterhoef wordt iedere dag schoongekrabd en ingespoten 
met blauwspray. Maar Douwe Dijkman gaf aan dat de straal al goed aan het genezen is. Quido, Jane, 
Ginger, Paddy, Fellow doen het allemaal prima. Paddy is wat magerder geworden (komt ook door de 
liefde!), maar haar vacht glanst als een kastanje en ze eet prima. Ook Paddy krijgt nu, net als Jane en 
Irma, standaard dagelijks ¾ bak oude paardenvoer als extra voeding. 

 

De Open Dag op zondag, 24 juni 
Alle goede wensen en ‘zonnedansjes’ ten spijt, op de Open Dag viel de 
regen met bakken uit de hemel, de hele dag door. Het was de zondag 
met het aller aller slechtste weer in maanden… 
De ruiters van Carrouselgroep De Ware Landruiters met hun 16 pony´s 
en paarden, Marieke van Velzen met haar ‘onbeteugelde’ Otto en de 
Black Pearls met acht prachtige Friese 
paarden  lieten zich er niet door uit het 
veld slaan. Net zo min als onze 
vrijwilligersploeg. En gelukkig, veel 
bezoekers ook niet! Meer dan 150 
kwamen er – ondanks het vreselijke weer.  
 
Wie komen er Ineke?                 Regen, regen 
En mogen wij ook meedoen?    en nog eens 
Links Fellow, Rechts Paddy      regen….. 



 
Optreden De Ware Landruiters 

Alle optredens – in de overdekte bak - waren geweldig: De Ware Landruiters reden in stap, draf en 
galop op muziek prachtige dressuur oefeningen. In de meest ingewikkelde figuren. Ogenschijnlijk gaat 
dat ze moeiteloos af. Maar voor je in galop, twee aan twee, een volte (cirkel) goed rijdt of in vier 
groepjes van vier splitst die exact op het goede moment weer moeten  samenvoegen…. Het kost jaren 
oefening om dat onder de knie te krijgen! De Black Pearls schitterden met hun kür op muziek. Ze 
winnen niet voor niets keer op keer de eerste prijs in wedstrijden en Marieke van Velzen kreeg volop 
applaus toen ze met haar Otto - zonder zadel, zonder bit - armen wijd gespreid, steeds hoger en 
hoger over de hindernissen sprong (tot meer dan een meter hoog!). In het middendeel van de loods, 
in de nieuwe stalruimte, hadden we kraampjes opgesteld waar poffertjes en pannenkoeken werden 
gebakken en koffie, frisdrankjes en hapjes werden verkocht. Ons standje, het Rad van Fortuin en de 
grabbelton hadden er ook een plek gekregen. Vrijwilligers 
Eline en Margriet bakten poffertjes en pannenkoeken en 
maakten vegetarische broodjes Hamburger. Ingrid, Ellen, 
Siets en Lena hadden de handen vol aan de verdere 
catering, ons standje en de grabbelton.  Annelies en Esmee 
verkochten 240! lootjes voor het Rad van Fortuin, Paul en 
Henk regelden het verkeer van de vrachtwagens en trailers 
met de 25 paarden die optraden, losten technische 
problemen op en sprongen bij in de organisatie. Kim en 
Alwina hielden de kinderen bezig in het speelhoekje met 
schminken en nageltjes versieren en Jolanda bewaakte de 
oprit van het terrein. Met het enthousiasme van ieder, de 
fantastische optredens en het plezier dat de  bezoekers 
daaraan beleefden werd het - ondanks het vreselijke weer - 
een goede dag. Met een prima opbrengst voor onze 
paarden-pensionado’s: € 506,95! Dit bedrag wordt door             Esmee en Annelies in ons standje 

de Stichting DierenLot verdubbeld tot € 1.013,90! Toen het heel even niet regende ben ik met 
donateurs uit Noord-Holland, die Fellow in de wei wilden bezoeken, naar onze oudjes gegaan. Alle 
paarden kwamen in snelle draf op ons af, maar hadden al gauw door dat ze nog niet naar de stallen 
konden en zetten de gang er weer flink in met zijn allen. Want met zulk weer lopen ze zich zoveel 
mogelijk warm. Alleen Baltimore bleef rillend voor me staan. Hij wou dólgraag met me mee, maar 
helaas dat kon nog niet. En toen zag ik opeens Quido, het paard met artrose, juist dάt paard waar je je 
met al die regen zorgen over maakt en waar je van verwacht dat hij kleumend bij je blijft staan, 
smekend om naar de stal te mogen. Ik keek mijn ogen uit… Niks zielig of depri!…. In een prachtige 
elegante draf, snel en sierlijk, paradeerde Quido opgewekt door de wei. Hij straalde het uit: ‘’I’m 
singing in de rain’’! De sfeer van de Open Dag. Onze Quido: een echte ouwe manegebikkel! 
Heel veel dank aan allen die meewerkten. Carrouselgroep De Ware Landruiters, de Black Pearls, 
Marieke van Velzen en José en Marco Baars van Manege Waarland. In het Carrouselteam lopen 
paarden en pony’s van hun manege mee en José en Marco zorgden ook nog eens voor het vervoer! 
Alle vrijwilligers en natuurlijk de  sponsors van het Rad van Fortuin: bloemenboetiek het Panhuys uit 
de Frans van Mierisstraat in Leeuwarden die volop planten, goodybags en tegoedbonnen voor 
bloemen cadeau deed. Wijnhandel Zaagmans aan de Schrans gaf mooie flessen wijn, en DA-
drogisterij,  Pet’s Palace en De Anemoon in Camminghaburen in Leeuwarden voor tassen, rugzak, 
deurmat, EHBO-setjes voor dieren en sfeerlichtjes. Over de Open Dag kwam een artikel met foto in de 
Bildtse Post en op 23 juni een radio-interview in de rubriek ‘’Op en ut” van Omrop Fryslân. Het artikel 
plaatsen we binnenkort op de site. 



Nieuws over het bestuur 
Veeleisende banen die meer tijd gaan vragen, studie of grote drukte in het privé-leven, zijn vaak 
redenen waarom bestuursleden moeten stoppen met hun vrijwilligerswerk. Dat gold ook voor Petra 
Kerkstra, Diana v.d. Ploeg en Daniella Officier . Voor Daniella speelde de afstand Noord-Holland - 
Friesland ook nog eens een rol. Heel blij zijn we dat Siets Regterschot, nu nog secretaris van de in 
opheffing zijnde Stichting Vakantieverblijven Friesland, sinds maart de functie van secretaris van ons 
bestuur  vervult. Siets’ hart ligt bij onze oudjes en ze heeft jarenlange bestuurlijke ervaring opgedaan 
bij de Stichting Vakantieverblijven Friesland. Lena Massaut is plaatsvervangend penningmeester 
geworden. Lena doet  iedere maand de boekhouding en de incasso. Jan Roorda, penningmeester van 
de Afdeling Leeuwarden van de Dierenbescherming, is onze financiële adviseur.  De jaarcijfers van 
2011 waren van zijn hand. Mijn functie is nu voorzitter/penningmeester. 

 
Schenkingen 
Tot onze grote vreugde ontvingen onze oude paarden veel gulle giften.  De Manders-Brada Stichting 
in ’s-Gravenhage schonk  2.200,= als aanvulling op het nog ontbrekende bedrag voor de aanleg van 
de geïsoleerde waterleiding met automatische drinkbakjes in het nieuwe staldeel en voor het maken 
van een beschermkap over de lange rail waaraan de in totaal vier schuifdeuren van de stal met acht 
boxen en het nieuwe staldeel zijn bevestigd.  Alle werk is inmiddels uitgevoerd, dus én de schuif- 
deuren zijn nu helemaal veilig én ook Paddy en Ginger kunnen nu naar hartelust drinken uit de 
waterbakjes in hun stallen. Veel dank aan de Manders-Brada Stichting!  

De Stichting Natuur, Mens en Dier in Baarn schonk € 2.000,=.   
€ 1.000,= voor de aflossing van de lening van de Dieren-
bescherming voor 2012 en € 1.000,= voor werk en materiaal dat in 
of rond de stallen nodig is. Zoals de afwerking van de scheidings-
wand tussen het nieuwe en bestaande staldeel met het aanbrengen 
van brandwerend materiaal, een brandblusser en een stalen 
rooster voor de afvoerput naast onze stal. Maar ook extra lampen 
voor de achterwand in de grote stal – waar net te weinig licht is - en 
het materiaal voor het hek naar de wei kunnen hieruit bekostigd 
worden. Hartelijk dank aan de Stichting Natuur, Mens en Dier 
voor deze gulle gift. Een geweldige verrassing was de schenking 
die de Stichting Vakantieverblijven Friesland onze oudjes deed. 
Deze stichting wordt in september opgeheven, maar er was nog 
geld over. Onze paarden kregen maar liefst € 15.000,=!! Ik was er 
helemaal stil van…Eén zorg was direct voorbij: we kwamen nog 
geld tekort voor de aflossing van de lening van de 
Dierenbescherming voor 2011. Het ontbrekende bedrag kon nu 
direct overgemaakt worden. En voor 2012 zijn we zeker dat we de 
€ 6.000,= kunnen betalen. Namens onze oudjes heel veel dank!  

Het dankbord in het nieuwe staldeel 

In het nieuwe staldeel hangt inmiddels een dankbord voor alle stichtingen die de nieuwbouw mogelijk 
maakten. En dank aan Noordhoff-Uitgevers in Groningen, waar het ontwerp kosteloos op speciaal 
folie werd uitgeprint en aan vrijwilligster Nynke Tiekstra van Coltsfootmedia die het ontwerp maakte.  
  

Donateurdag, zondag, 16 september 2012, vanaf 15.30 uur 
Voor de donateurdag zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd. Die dag – en nu moet het echt droog 
en zonnig zijn! – is er ruimschoots tijd om onze paarden in de wei en later in de middag op stal te 
bezoeken. Wij zorgen voor de hapjes en drankjes. Mail of bel even als  je komt, dan weten we op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
 

De eerstvolgende Nieuwsbrief 
Eind september is er de volgende nieuwsbrief, met natuurlijk onze pensionado’s, publiciteit en acties. 
Wie de oudjes wil bezoeken is iedere zondag van harte welkom. Rond 16.00 uur is een goede tijd. 
Allemaal een goede zomer en fijne vakantie toegewenst! 
 
Met vriendelijke groet, Ineke de Groot 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland 
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden.  
Nieuw rekeningnummer: Triodos Bank. 39.02.11.818 Inschrijfnr KvK 01107267. 
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