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       Nieuwsbrief no. 5 -  April 2006   

 
 
Beste donateurs, 
 
De vijfde nieuwsbrief van de Stichting. Met natuurlijk allereerst de rubriek “Onze paarden’’ over 
het wel en wee van Berthus, Quido en Jane. De verjaardagskalender: van ons beschermpaard 
en natuurlijk van onze eigen paarden. Een heel speciaal bezoek…aan Anky van Grunsven,  
promotie van de Stichting en een bezoek van de Kids for Animals aan Berthus, Quido en Jane.  
En een bijzonder nieuwtje… 
 

 

Onze paarden 
Met alle drie de paarden gaat het gelukkig uitstekend. We gaan even het rijtje af: 
 
Berthus. In november 2005 hebben we de paardendierenarts, Jan Schuil, ingeschakeld om de 
gebitten van Berthus en Quido te controleren. Zo’n controle moet één keer per jaar gebeuren. Met 

Berthus was hij snel klaar: “die heeft een prima gebit en een heel 
goede conditie”.  Berthus heeft deze winter geen winterdeken om 
gekregen. Met zijn gezondheid en gewicht is het helemaal 
verantwoord om de natuur zijn gang te laten gaan en hem zijn 
wintervacht te laten ontwikkelen. Net als bij een kat zet een paard zijn 
vacht op als hij het koud krijgt, dus je kunt snel zien of hij een deken 
om moet. Alleen toen het echt stevig ging vriezen, met 
nachttemperaturen van min 10 graden, hebben we hem enkele 
dagen de gevoerde tussendeken om gedaan.  
Bij winterkou wordt een paard altijd ‘’frisser’’, oftewel heel actief. 
Onze Berthus is heel energiek en vitaal. Soms zelfs  te….  Marga 
Scholtens van de verzorgclub ging op een van de winterdagen met 
Berthus aan de wandel en kwam – ver verwijderd van welke 

supermarkt dan ook! - iemand tegen met een rammelend winkelwagentje. Berthus was al knap ‘’fris’’ 
en schrok ook nog eens hevig van het geluid. Hij zette prompt een volle galop in. Marga deinst 
gelukkig niet gauw ergens voor terug. Ze wierp zich onverschrokken op de grond en wist hem, 
hangend aan het touw, te stoppen.  
Alleen al om zulke situaties in de hand te kunnen houden wandelen we met de paarden uitsluitend op 
de paden achter de manege, op de rustige weggetjes in de buurt van de kinderboerderij. Als een 
paard schrikt en het op een lopen zet, kan het tenminste weinig kwaad omdat de drukke wegen met 
verkeer ver uit de buurt liggen. 
 
Quido. In november was Quido een paar dagen licht kreupel. Jan Schuil, de paardendierenarts, heeft 
zijn been gecontroleerd. Als de kreupelheid langer duurde moest Quido een week pijnstillers hebben. 
En hij gaf het advies om Quido, maar ook Berthus, per dag een halve kilo bix (voor de benodigde 
vitamines en mineralen) te voeren – naast de drie maal kuil die ze al kregen. De kreupelheid 
verdween gelukkig al na een paar dagen en sinds die tijd loopt hij prima. Soepel zelfs! De stramheid, 
het stijve loopje dat hij had toen hij net met pensioen ging, is helemaal over. Hij begint zelfs weer te 
rollen en ligt in zijn box. En dat is een heel goed teken. Een paard met pijn aan zijn gewrichten doet 
dat echt niet. 
Het voeradvies heeft Quido duidelijk goed gedaan. Hij is wat dikker geworden – wat ook nodig was. 
Aan zijn gebit bleken haakjes te zitten. Dat komt vaker voor bij oude paarden. Voor het dier is het dan 
lastig om bijvoorbeeld appels of wortels te eten. Zolang die haakjes vrij klein zijn kan de 
paardendierenarts ze behandelen. Als er ernstiger klachten zijn komt de paardentandarts er aan te 
pas. Jan Schuil zette een grote klem op zijn mond en – heel leuk om te zien – Quido werkte echt volop 
mee om die haakjes van zijn tanden te halen door zijn kaken heen en weer langs de vijl te bewegen. 
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Voor een paard is het helemaal geen onprettige behandeling. In het wild schijnen paarden zelfs zand 
te ‘’eten’’om hun gebit te schuren. 
Met Quido voeren we een voorzichtiger beleid wat zijn vacht betreft. We houden hem graag warm, 
want bij artrose is kou een grote vijand. Bij het dalen van de temperatuur tot het vriespunt kreeg hij 
een gevoerde tussendeken om. Zodra het vroor werd dat een waterdichte, warme winterdeken 
(cadeau van Divoza!). Met die deken en de dikke strolaag in z’n stal is hij de winter prima 
doorgekomen! 
 
Jane. Jane kwam er midden in de winter bij als pensioenpaard. Ook zij heeft een warme winterdeken 
om. Alle werkende manegepaarden krijgen rond oktober zo’n deken om. Want een wintervacht geeft 
voor een werkend paard problemen door het transpiratievocht.Midden in de winter kun je een paard 

niet z’n warme jas afnemen als het dier geen vacht tegen de kou 
heeft kunnen vormen. 
Met Jane loopt alles op rolletjes. Ze is goed gezond, altijd vriendelijk, 
gemakkelijk en goedgemutst. Jane is erg gehecht aan haar stalmaten 
Berthus en Quido. Neem je een van de twee mee naar buiten terwijl 
zij nog binnen staat, dan hinnikt ze verontwaardigd. In december, de 
begintijd van haar pensioen, moest ze er wel aan wennen dat ze 
iedere dag naar buiten ging voor een wandeling. Ik wilde haar, toen 
het al donker was, eens een keer uit haar box halen voor een extra 
ommetje, maar Jane bleef stokstijf  staan. Onder het motto: ‘Jij mag 
het zeggen, jij bent met pensioen’’ heb ik haar het halster weer 
afgedaan. Daarop begon ze tevreden met haar neus in het stro te 
zoeken naar restjes kuil: Oost West, Box Best! 

Jane en Quido 

 

Met z’n drieën hebben ze het geweldig. Praktisch iedere dag lopen ze een tijd in de grote buitenbak, 
waar ze alle ruimte hebben. Ze grazen wat aan de begroeide randen bij de slootjes, dagen elkaar uit, 
rollen lekker in het zand en soms gaan ze helemaal uit hun dak en bokken, draven en galopperen 
alsof het jonge veulens zijn. Iedere dag naar buiten, het doet ze zichtbaar goed. En altijd zijn ze bij 
elkaar in de buurt, ze zijn aan elkaar gehecht en duidelijk op elkaar gesteld. 
 

 
    Berthus, Quido en Jane vóór het lint… 

 

Wie de mensen van de verzorgploeg zijn weten ze ook precies. En hoe! Marga heeft Berthus het 
zinnetje ‘’appel in tas’’ geleerd. Zodra zij verschijnt duikt zijn paardenhoofd samen met dat van Quido 
en Jane in haar fietsmandje: wég appels. Maar zonder mandje weet hij ook wat het betekent…Toen 
we de paarden aan het eind van een zondagmiddag uit de grote bak wilden halen, stonden ze alle drie 
helemaal achteraan. Geen probleem: gewoon luid roepen “Berthus! Appel! Bix! Stal!” Met Berthus 
voorop stoven ze alle drie in volle galop over de hele lengte van de bak op ons af. De grond trilde er 
van. Nog net op tijd in de remmen vóór het lint….Pracht paardjes! Enne… hoezo oud?! 
 

Verjaardagen 
Eén verjaardag hebben we al achter de rug: die van Bonfire, ons beschermpaard. Op 21 maart werd 
hij 23 jaar en dat hebben we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Op die dag is in Erp een grote 
mand met appels, wortels én zijn lievelingskostje: bananen! bezorgd. Met een brief van ons allemaal 
waarin we hem een goed en kerngezond nieuw levensjaar wensen en hem nog eens hartelijk danken 
dat hij beschermpaard is geworden van de oude manegepaarden en –pony’s. Hij heeft er samen met 
zijn weidemaatjes van genoten: zie de site www.anky.nl (Nieuws, 21 maart). 
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In april en mei zijn er jarigen uit onze eigen stal op komst. Noteer alvast maar op de kalender: 
16 april wordt Quido 20 jaar en 12 mei is de verjaardag van Berthus. Hij wordt 22. Van Jane weten 
we niet precies hoe oud ze is. Dus haar 19

e
? verjaardag vieren we tegelijk met die van Berthus. 

Hun verlanglijstjes? Appels en wortels staan bovenaan. Ieder die ze die dagen een extraatje komt 
brengen is welkom! Speciaal voor Jane vragen we graag giften voor haar onderhoud en vooral: extra 
donateurs erbij!  
 

 
Een bezoek aan Anky van Grunsven 
Als het goed is hebben jullie inmiddels allemaal het donateurscertificaat ontvangen. Mocht dat niet zo 
zijn: mail of bel dan even (zie adres aan eind Nieuwsbrief). Bonfire hebben we op zijn verjaardag 
kunnen bedanken voor zijn medewerking. Op 18 maart konden we dat Anky van Grunsven doen. 
Persoonlijk! Marga Scholtens, Lena Massault en ik zijn naar Zwolle gegaan waar Anky die dag 
meedeed aan de Grand Prix met twee hengsten, Krack C en Painted Black. Spannend! In alle 
opzichten. ’t Is toch heel bijzonder om iemand die je zo vaak op foto’s en TV hebt gezien in het echt te 
ontmoeten. TV en foto’s vertekenen op de een of andere manier. We hadden altijd gedacht dat ze 
langer was en nooit goed gezien hoe tenger en slank ze is – en als je dan ziet hoe groot (en prachtig!) 
de paarden zijn waarmee ze werkt….  Met ons drieën waren we het helemaal eens: ze is een 
ontwapenende vrouw, ontspannen, helemaal zichzelf en gewoon heel erg aardig. We hebben gepraat 
over onze pensioenpaarden, over Bonfire natuurlijk en over haar oudste paard (31 jaar!) Prisco, haar 
het ingelijste donateurs-certificaat gegeven en de bloemen. Van alle opwinding hield ik het boeket 
toch iets te scheef en liep het water uit het cellofaan prompt in mijn schoenen en… over haar 
rijbroek..…!. Fantastisch was het ook om in het echt te zien hoe ze rijdt. Alsof haar paard het meest 
danst. Wij vonden haar de beste. Bevooroordeeld zijn we niet natuurlijk, want dat vond de jury ook: ze 
werd no. 1 met Krack C! 
 

 
 

Van links naar rechts: Lena Massault, Ineke de Groot (met nepbontjas), 
 Anky van Grunsven (helemaal echt) en Marga Scholtens 

 
 
Donateurs en promotie 
De stand op 2 april 2006 is 188 maanddonateurs. Sinds begin december 2005 zijn er 38 bijgekomen 
en daar zijn we heel blij mee, maar we hebben er nog 52 nodig om Jane’s onderhoud te kunnen 
betalen. Gelukkig zijn er genoeg giften in 2005 en ook dit jaar binnengekomen om het tekort aan 
donateurs aan te vullen. Maar we blijven natuurlijk bezig nieuwe donateurs te werven. Want de 
maanddonateurs zijn de basis voor het pensioen van de paarden. 
 
Op 9 april – tijdens de carrouselwedstrijd  - wordt de stand van de stichting weer ingericht in de 
kantine van de manege. We hopen daar én nieuwe donateurs te werven én weer flink wat spulletjes te 
verkopen voor de oude paarden. Ook in juni, tijdens het diploma rijden, staan we er met de stand. 
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Kids for horses! 

 
 
Op zondag 2 april kregen onze Berthus, Quido en Jane heel leuk bezoek: de Kids for Animals, de 
jeugdleden van de Dierenbescherming, Afdeling Heerenveen en Drachten hadden een bezoek aan 
onze pensioenpaarden bovenaan hun verlanglijstje staan. De kinderen en hun ouders – meer dan 20 
mensen in totaal – kwamen met Barbara van Vliet, de coördinator van de Kids en Christa (die alles 
met de filmcamera opnam), op bezoek in de Leeuwarder manege.  De kinderen hadden door huis-
aan-huisverkoop van vogel voedselpakketten zelf een bedrag verdiend. En dat bedrag kwamen ze 
overhandigen voor de paarden: Є 100,00! Geweldig! 
We hebben alle paarden aan ze voorgesteld en verteld hoe alles begonnen is met Berthus. We 
hebben gesproken over de verzorgclub, wie er allemaal meewerken aan de stichting – van de bouw 
van de site tot het maken van de folders - en natuurlijk hebben we het gehad over Bonfire, ons 
beschermpaard. De Kids hebben de paarden appels en wortels gevoerd en met z’n allen hebben we 
alle drie de paarden in de grote buitenbak gebracht. Berthus, Quido en Jane gedroegen zich 
voorbeeldig. Ze lieten zich graag voeren en aaien en kwamen direct bij het hek staan voor de foto- en 
filmopnames. Een aantal kinderen rijdt zelf paard; zij hebben folders meegenomen om ook in hun 
maneges uit te delen. En natuurlijk heeft de Afdeling Heerenveen en Drachten van ons het 
donateurscertificaat gekregen. Wat een leuke middag met Kids en ouders! 
Waarschijnlijk wordt over een maand het bezoek uitgezonden via Omrop Fryslân.   
 

Bijzonder nieuws: 
‘’Grondwerk’’, op de grond, naast het dier, goed omgaan met (oude) paarden. Dat is nog niet altijd 
even eenvoudig. Wat moet je doen als je de box in wilt stappen en het paard draait je zijn/haar kont 
toe? Hoe kalmeer je een paard dat schrikt of onrustig is? En wist je dat een paard zijn ademhalings-
ritme op jou kan gaan afstemmen – en zo zich kan ontspannen - als je bij hem in de box staat? Zo zijn 
er heel veel dingen die voor ieder die omgaat met (oude) paarden belangrijk zijn om te weten. Mariska 
Castelein, instructrice en op-en-top paardenmens gaat, allereerst voor de verzorgclub, op een zondag-
ochtend een cursus geven. Zo’n twee uur lang gaan we dan met onze oude paarden  van alles 
doornemen. 
Ons verzorgclubje is de start. Daarna zullen er deze zomer meer zondagochtenden komen met deze 
cursus. Allereerst natuurlijk voor de donateurs! Maar ook aan andere ruiters in de manege gaan we dit 
aanbieden. Donateurs vragen we om een kleine bijdrage. Niet-donateurs betalen uiteraard meer. De 
opbrengst is natuurlijk voor onze oude paarden. 
Heb je hiervoor belangstelling? Meldt het alvast via de e-mail! We zetten je direct bovenaan de lijst.  
 

Nieuwsbrief no. 6 
De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangen jullie begin juni, tenzij er natuurlijk bijzondere of spannende 
dingen gebeuren die iedereen moet weten. In die tussentijd willen we graag een bezoek brengen aan 
het Drents Rusthuis voor paarden en contact opnemen met een aantal andere maneges in Friesland. 
Want die laatste activiteit is er door alle drukte eind 2005 en begin 2006 bij ingeschoten. En jullie 
krijgen bij die nieuwsbrief het financiële verslag van de stichting over 2005. Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke de Groot 
 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden 
Rek.nr. 29.28.62.830 
 www.pensioenpaard.nl  e-mail: info@pensioenpaard.nl 
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25 


