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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief onze oude manegedieren in de rubriek ’Onze paarden’. Vernieuw-
ingen aan stallen en loods en schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Het 
resultaat van de actie ‘Goud voor Oud’, de Sinterklaasactie met de radiocommercial 
‘’En rij toch niet stilletjes ons stalletje voorbij”… een nieuwe actie met prachtige 
paardenfoto’s van Paul Logister, de NL Doet Dag en een terugblik op dit jaar. 
 
Onze paarden 
Het najaar bracht twee zware stormen – zonder schade voor onze loods gelukkig - en veel nat en 
somber weer, maar onze paarden doen het goed. 

 
Somber, donker en nat weer, maar onze oudjes doen het best! Halinda (li) en 
Jane houden de vriendschap warm. 

 
Irma was het enige paard waarvoor we diverse keren dierenarts Douwe Dijkman moesten bellen. 
Ze is heel koliekgevoelig en begin oktober en eind november had ze duidelijk weer last. Liggen, 
opstaan, haar benen naar achteren strekken om haar buik te ontlasten, weer gaan liggen, kortom het 
onrustige gedrag dat duidt op darmproblemen. Na de ontspannende injectie ging het gelukkig snel 
weer goed. En op een ochtend eind november lag ze vast in haar stal… Douwe, Bennie en Karin 
hebben haar met vereende krachten overeind gekregen en dat is echt een hele zware klus – want ze 
weegt wel rond de 700 kg... Ik had er hard tegenaan gewerkt om haar nieuwe grote stal op tijd geverfd 
te hebben, zie daarover verderop het nieuws. Maar net op mijn laatste schilderdag ging het toch nog 
mis met Irma. Als het goed is moet in de nieuwe stal het probleem ‘vastliggen’ verholpen zijn. Het kan 
altijd dat ze in een ongelukkige houding in een hoek gaat liggen, maar ze heeft veel meer ruimte om 
overeind te komen. De kans is veel kleiner dat het fout gaat. En ze kan in de grotere ruimte ook 
makkelijker op haar andere zij gedraaid worden, mocht dat toch het geval zijn. Het klinkt misschien 
tegenstrijdig, met problemen als koliek en vastliggen, maar Irma’s conditie is goed.  Ze is helemaal op 
gewicht, echt goed doorvoed en  haar wintervacht ziet er egaal en mooi uit. Ze had verhoudingsgewijs 
een grote buik en daarmee eerder het model van een fokpaard dan van een rijpaard,  maar die buik is 
minder zwaar geworden en het ’schonkige’ van haar achterhand is opgevuld. Ze is gewoon beter in 
model gekomen.  
Alle paarden gaan dagelijks een aantal uren in de paddock. En wat is dat een weelde voor onze 
dieren. Een bak die altijd droog is, met dat lekkere rulle zand waar ze direct in gaan rollen. Een 
zandbak die uitnodigt om eens een gek galopje in te zetten, of mal te bokken en zelfs steigeren!.  
Irma, Paddy, Ginger en Baltimore gaan als eerste clubje naar buiten. Allemaal via de dubbele deur 



in het middelste staldeel. Aan het opstapje naar de paddock zijn ze helemaal gewend. Je hoeft hun 
staldeur maar open te maken en ze weten wat er gaat gebeuren. Paddy en Ginger beginnen 
standaard met een uitgebreide poetsbeurt. Ze staan tegenover elkaar op stal, maar die dagelijkse 
begroeting van twee hele goede vriendinnen moet er eerst zijn voor ze aandacht hebben voor de 
andere paarden. Paddy en Ginger wisslen vervolgens met Baltimore voor de volgende poetssessie.  
Baltimore is dan gegarandeerd al van top tot teen bedekt met zand. Hij is amper de deur door of hij 
stort zich direct op zijn zij en rolt  links- en rechtsom. Baltimore blijft 100% soepel in de rug, hij staat 
ook in één tel weer op vier benen. Baltimore op zijn beurt maakt de cirkel rond en poetst met Irma, 
letterlijk en figuurlijk zijn grote vriendin. Het volgende trio dat naar buiten mag zijn Tarzan, Jane en 
Halinda. 
 

 
Links: Ladies only - zo lief en goed als Halinda is met alleen merries om zich heen,zo woest wordt ze als Fellow in 
beeld is…Rechts: Lekker onder het zand, vooraan Jane, achter Tarzan. 

 
Tarzan en Jane lopen meestal keurig achter elkaar door de nieuwe doorgang naar de dubbele deur, 
maar Halinda moeten we altijd in de gaten houden. Ze is heel slim en als ze de kans krijgt, blijft ze in 
het middelste staldeel staan voor de tonnen waarin de Subli is opgeslagen. Ze geeft dan bliksemsnel 
met haar neus de sluiting van de grote ton met Subli een flinke draai, gooit het deksel eraf en steekt  
haar hoofd in de ton…En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben geprobeerd of we Fellow bij 
deze drie dames in de paddock konden laten. Per slot van rekening zijn alle merries dol op hem en 
dan konden we groepjes vormen van twee maal vier paarden tegelijk naar buiten. Fellow was geen 
probleem, maar Halinda ging compleet door het lint. Ze bokte, galoppeerde en steigerde, de Levada 
van Spaanse Rijschool was er niets bij. Ze is zó sterk dat ze helemaal rechtop op haar achterbenen 
kan staan! En ondertussen brulde ze als een leeuw. Daar ging ze de volle twee uur dat het groepje 
buiten stond mee door. Ook bij het binnenkomen was er geen houden aan en dan wordt het een tikje 
gevaarlijk om haar te hanteren. Het blijft dus ’ladies only’ waar het Halinda betreft. Als laatsten gaan 
Fellow, met nogmaals Irma, zijn trouwste vriendin, als vast gezelschap, in de paddock. Fellow gaat 
het liefst buitenom via het hek. Hij is, misschien door zijn blinde rechteroog, wat bang om door de 
dubbele deur te gaan. Eenmaal buiten is hij helemaal in zijn element. Hij rolt alle kanten uit en maakt 
malle galopdansjes om Irma heen uit blijdschap dat hij haar weer ziet. Fellow is écht gelukkig. Voor 
ieder oud manegepaard is het pensioen een zegen, maar bij Fellow is het meest duidelijk te zien hoe 
goed het pensioen hem doet. Hij is van een nerveus in zichzelf gekeerd paard waar ’je geen contact 
mee kreeg’ veranderd in een aanhankelijke, ontspannen lieverd die volop geniet van zijn goede leven. 
Met alle levenslust en speelsheid die horen bij een blij en gelukkig dier. 
 

Verbouwingen aan stallen en loods 
 
De schuifdeuren naar de parkeerplaats en oprit zijn helemaal afgewerkt. Bestuurslid Gerard Nielsen 
timmerde volop verder aan onze kantine. Die is inmiddels  klaar, met toegangsdeur, een raam naar de 
opslagruimte en verlichting. Alleen het isolerend materiaal moet nog worden aangebracht. Ook is de 
achterwand van de stal waar Tarzan stond door Gerard verwijderd en daarmee is onze stalruimte 
alleen maar mooier én praktischer geworden. Bij het slechte regenachtige weer dat we in deze 
maanden zoveel hebben en met storm, kan alles binnendoor worden vervoerd. De mestkar staat pal 



voor de schuifdeuren, die hoeven alleen maar 
even opengezet te worden om de kruiwagens er 
in te legen. Voor ons dus geen wegwaaiende 
kuil meer of tegen wind en regen in zwoegen  
met zware kruiwagens met mest. Maar ook voor 
de paarden is het ideaal. De wind komt bijna 
altijd uit het zuidwesten en staat dan op de 
lange voorzijde van de loods. Onze paddock ligt 
in de luwte aan de lange achterzijde. Alle 
paarden kunnen nu vanuit beide stalruimtes 
binnendoor via de dubbele deur aan de 
achterzijde naar buiten. Bij de laatste storm 
konden zelfs aan het begin van de middag nog 
paarden in de paddock lopen omdat de wind op 

               de andere zijde van de loods stond.  
Irma in haar mooie grote stal, naast Paddy 

En Irma’s nieuwe grote stal, met een oppervlakte van bijna 12 m2, is in november gebouwd naast die 
van Paddy in het middelste staldeel. 
 

Schenkingen van Dierenbeschermingsfondsen 
Van de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming ontving onze stichting € 2.500,= voor de 
kosten van het weghalen van het beton voor de loods en het bestraten van de parkeerplaats. Onze 
grote dank voor de gift! Dimitra Joannides van deze stichting kwam in november bij ons op bezoek en 
kon met eigen ogen zien hoe goed de schenking is besteed. Dimitra komt in het voorjaar van 2014 
graag weer langs om met ons - en een wijntje! – volop mee te genieten van het goede leven dat onze 
pensionado’s, mede dankzij alle schenkingen, leiden. 
De Stichting DierenLot erkende onze stichting als officieel beneficiant. We 
ontvingen een mooi bord dat een plaats krijgt op de voorzijde van onze loods 
en op de DierenLot dag voor beneficianten, op 9 november j.l., kregen we een 
cheque van € 500,=.! Veel dank daarvoor. 
De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting schonk een bedrag van € 950,50 
voor de bouw van de nieuwe grote stal voor Irma. Heel veel dank aan de 
Gravin van Bylandt Stichting voor de bouw van die zo noodzakelijke grote box. 

 
Acties 
Goud voor Oud 
De door bestuurslid Anna Tuinenburg opgezette actie Goud voor Oud had een geweldig resultaat. Alle 
toegezonden oude sieraden brachten maar liefst € 934,50 op! De Stichting DierenLot kende ons de 
donatieverdubbelaar toe. Dat betekent dat de eindopbrengst € 1.869,=!! wordt. Veel dank aan de 
donateurs die schonken en aan de Stichting DierenLot voor hun bijdrage. 
‘’En rij toch niet stilletjes ons stalletje voorbij”…. 
De Sinterklaasactie voor onze oude manegedieren werd door het publiek goed opgemerkt. Waterstad 
FM en Radio NL zijn heel populaire zenders in Friesland. De commercial werd kosteloos gepro-
duceerd door SoundBase in Groningen met belangeloze medewerking van professionele stem 
Leonieke Toering die de tekst insprak.  Waterstad FM en Radio.NL zonden kosteloos in de drie 
weken voor Sinterklaas de commercial uit. Heel veel dank aan allen die meewerkten aan deze actie. 
 
Hoars, prachtige foto’s, te koop voor ons goede doel 

En we starten in 2014 met een 
nieuwe actie: Hoars! Hoars is 
de oudfriese naam voor 
paarden. Donateur Paul 
Logister, fotograaf en 
filmmaker, heeft een prachtige 
serie foto’s gemaakt van Friese 
paarden. Hij heeft speciale 
bewerkingen toegepast op het 

fotomateriaal en stuk voor stuk zijn het kunstwerken geworden die ‘gewone’ fotografie ver te boven 
gaan. Paul’s werk wordt in 2014 in een expositie tentoongesteld. Uit de totale expositie van 35 foto’s,  
heeft Paul vijf gekozen voor een actie voor onze stichting. Van elk van die vijf foto’s zullen maximaal 



10 afdrukken worden gemaakt op een formaat van ongeveer 45 cm x 30 cm (b x h). Het afdrukken 
gebeurt op topkwaliteit Fuji Pearl Foto papier door het vaklaboratorium in Amsterdam. De foto’s - die 
gesigneerd en genummerd worden – dus het is echt een exclusief aanbod, mogen wij voor ons goede 
doel verkopen. De foto’s worden ingelijst met een passepartout. Het formaat van de lijst is 50 x 40 cm. 
De prijs per ingelijste foto is € 42,50. Op  onze site komt een actiebordje ‘’Paardenfoto’s te koop’’ en 
een doorklik mogelijkheid naar het overzicht van de foto’s met de bestelnummers. Als je een foto wilt 
kopen, dan kun je het bij de foto genoemde bedrag overmaken op rekening van onze stichting,  met 
vermelding van het nummer van de foto. Wie in de buurt van Leeuwarden woont kan eventueel de 
foto ophalen (bijvoorbeeld in Beetgumermolen op een zondag). Voor wie verder weg woont komen er 
nog verzendkosten bij. En wie belangstelling heeft maar geen computer en deze Nieuwsbrief per post 
ontvangt: bel of stuur een berichtje en ik zend graag de uitgeprinte afbeeldingen van de vijf foto’s met 
de bestelnummers toe. Zodra de actie op de site staat, stuur ik jullie een mail. 
 
De NL Doet Dag in 2014 
Het lijkt nog ver weg, maar het is zomaar weer voorjaar. Zaterdag, 22 maart van 11.00 tot 16.00 uur 
doen we weer mee met de NL Doet Dag. Wie als vrijwilliger die dag mee wil helpen met schilderen, 
schoonmaken, plantjes planten en natuurlijk aandacht voor onze paarden-pensionado’s: mail  even 
naar info@pensioenpaard.nl of bel naar onderstaand telefoonnummer. Iedere helpende hand is van 
harte welkom! 
 

2013: Een ingrijpend jaar 
2013 was voor de stichting een ingrijpend jaar. Een jaar met heel verdrietige gebeurtenissen. Vorig 
jaar rond deze tijd wisten we al bijna zeker dat onze Berthus, ‘de stichter van het bedrijf’ het einde van 
het nieuwe jaar niet zou halen. Maar het moment waarop het zware besluit tot euthanasie moest 
worden genomen, kwam veel eerder dan verwacht. Quido’s dood op 21 juni kondigde zich al weken 
tevoren aan door zijn snel slechter wordende conditie. Bij beide paarden blijft het gemis…Dat ook 
Bonfire, Anky van Grunsven’s lievelingspaard en ons beschermpaard, 28 oktober j.l. overleed was 
volkomen onverwacht. Wij houden Bonfire – bij zijn leven al een legende - ook na zijn dood graag in 
ere.  
Maar 2013 was ook het jaar dat we, na acht jaar pensionstalling, besloten zelf alles in eigen beheer te 
gaan doen. Van de verzorging van de paarden tot het inkopen van voer en stro. En dat is een heel 
goed besluit geweest. Allereerst is het een zegen voor het welzijn van onze paarden-pensionado’s. 
Stallen met een zachte laag droog en mooi stro en het beste speciaalvoer dat er is voor oude 
paarden: Subli Seniores Priores plus prima kuil van constante kwaliteit. Karin Engelman en Bennie 
Wanrooij, onze verzorgers, besteden alle aandacht en tijd aan onze pensionado’s. De liefde waarmee 
ze destijds Bernardo – hun eigen oude paard – verzorgden, is helemaal overgedragen op onze acht. 
Hierbij graag aan ieder heel veel dank voor de bijdragen die jullie dit jaar hebben geleverd aan de 
goede oude dag van onze pensionado’s. Jullie als donateurs en gulle gevers maken het pensioen 
mogelijk! Veel dank ook aan de vaste vrijwilligers: Wim van Rink, onze webmaster, Wim Meijer, die 
tijdrovende klussen op zich neemt, CopyService die onze nieuwsbrieven print, Jan Roorda onze 
financieel adviseur en medebestuursleden die hun schouders er onder hebben gezet – met speciale 
dank aan Gerard Nielsen en Anna Tuinenburg - en verder ieder die meegewerkt heeft aan de vele 
klussen. En  heel hartelijk dank aan de dierenbeschermingsfondsen die ons jaar in, jaar uit, steunen. 
Hun schenkingen maken alle grote investeringen in stallen en land mogelijk. 

 
De volgende Nieuwsbrief 
Eind maart 2014 ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Met de rubriek ‘onze paarden’, de NL Doet 
dag op 22 maart, acties, nieuws en natuurlijk het financiële verslag over 2013 met exploitatierekening 
en balans. Wie een bezoek wil brengen aan onze pensionado’s is iedere zondagmiddag vanaf 16.00 
uur van harte welkom (graag de auto parkeren in de berm aan de overkant en niet op het terrein van 
onze (boze) buurman met wegsleepregeling..). Allemaal een heel goed en gezond 2014 toegewenst!  
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.  
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267. 
Rekeningnummer: Triodos Bank. IBAN NL87 TRIO 0390 2118 18  
www.pensioenpaard.nl.  e-mail: info@pensioenpaard.nl.  
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25  

mailto:info@pensioenpaard.nl
http://www.pensioenpaard.nl/
mailto:info@pensioenpaard.nl

