
       Nieuwsbrief no. 8 – december 2006 
 

 
Beste donateurs, 
 
Welkom bij de achtste nieuwsbrief van de Stichting. Met heel bijzonder nieuws over onze 
paarden: er komen per 1 januari 2007 twee nieuwe pensioenpaarden bij! Verder nieuws over 
een geweldige prijs van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Natuurlijk 
komen onze Quido, Jane en Berthus ook aan bod en krijgen jullie meer informatie over de 
promotie-activiteiten van de Stichting.  
 

Nieuw! 
Per 1 januari 2007 komen er twee pensioenpaarden bij. Ik stel ze graag even aan jullie voor: 
 

Tarzan 
Bij een Jane hoort een Tarzan!  
Alleen… Tarzan is geen hij, maar een zij! Een stukje geschiedenis: zo’n 13 jaar geleden, bijna direct 
na Jane, kwam Tarzan in de manege; aan Jane dankt ze dus haar naam! Een best brok girlpower; dát 
is ze: stoer, sterk, breed en groot! Echt het (mooie) model van het 
ouderwetse Gelderse paard en zonder meer het grootste pensioenpaard 
dat we nu hebben. 
Jarenlang stond ze naast Jane in haar stand. Goeie vriendinnen die twee. 
Altijd ‘met de hoofden over de schutting’ elkaar begroeten en elkaar 
poetsen. Tarzan heeft er meer manegejaren dan Jane op zitten. Ze is 
rond de 20 jaar oud. Tot eind december werd ze nog af en toe in de les 
ingezet, dat redde ze wel. Maar meedoen in de nieuwe constructie van de 
manege, (het lease-contract) waarbij maximaal vier ruiters een paard 
leasen en er dus 12 keer in een week een uur op het paard gereden kan 
worden, dat ging niet meer. Tarzan was overigens een prima rijpaard! 
Voor veel ruiters is het echt even slikken dat het rijden met haar over is. 
Eén van de ruiters wil haar absoluut niet missen: Tarzan’s pensioen was 
voor haar reden om direct mee te gaan doen met de verzorgclub.  
 

Ginger 
Een lieverd. Zo groot en breed als Tarzan is, zo slank en tenger is Ginger. Ze doet wat denken aan 
een groot hert: een smal hoofd met hele grote expressieve ogen, oren scherp gespitst. Altijd wat 
nerveus en ‘kijkerig’, maar wel een paard met een heel lief karakter. Ruiters die haar niet kenden 
waren wel eens wat benauwd haar op te zadelen. Ginger stak direct haar hoofd naar voren - oren plat 
- als iemand haar stand binnenkwam. Maar je kreeg heel snel door dat Ginger zelf wat bang was voor 

bezoek dat ze niet kende en absoluut geen agressieve bedoelingen had. 
Tijdens de les in de rijbak, in het gezelschap van de andere lespaarden, 
had ze af en toe de vreemdste kuren. Direct afgeleid door een ander 
paard, hup er achter aan of middenin een snelle draf waarbij je dacht alles 
onder controle te hebben, stond ze patsboem opeens dwars in de bak of 
draaide razendsnel 180 graden rond. Ik heb eens een dressuurproef met 
haar gereden waarbij het in de oefenbak voor geen meter ging: Ginger 
liep van links naar rechts dwars door het midden, sneed de bochten af, 
kleefde aan ieder ander paard. Hopeloos! Je ging de grote bak in voor het 
diploma rijden met maar één idee: dit wordt een volstrekte afgang.  
En dan ineens was er de andere Ginger. Alleen met haar in de bak ging 
ze er voor 100% tegen aan. Een modelpaard: bij iedere ’hulp’ van been 
en teugel direct de goede reactie. Stap, draf en galop keurig in het gareel. 
Alle dressuuroefeningen volgens het boekje. Gelijk een topscore!  
In onze kudde pensioenpaarden past ze helemaal. Quido is haar grote 



favoriet. Die twee zullen veel met elkaar optrekken denk ik. Alle twee zijn het heel zachtaardige 
dieren, nergens dominant.  
Kortom: er komen twee prima maatjes bij voor onze oude paarden! 
 

Nieuw: een loopstal… 
De medewerking van de Leeuwarder Manege is ronduit geweldig: eind december, begin januari gaat 
de manege een 10-tal stands ombouwen tot één langgerekte loopstal – op proef – voor de vijf 
pensioenpaarden. Een loopstal is de beste huisvesting voor de oude dieren:  het sociale contact en 
meer bewegingsruimte doen zo veel goed. Als de proef naar wens verloopt (en waarom niet), komt er 
in de nieuwe manege eind juni 2007 een echte loopstal voor onze pensionado’s!  
 

10.000 Euro van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren! 
Voor Tarzan en Ginger moeten alle donateurs nog gevonden worden… In november was het besluit al 
genomen: ze komen erbij. Een oud manegepaard in de kou laten staan, nee dat kan niet! Het 
startkapitaal dat geschonken is door de Afdeling Leeuwarden van de Dierenbescherming is er – 
gelukkig. Maar dat bedrag inzetten betekende ook: geen enkele reserve overhouden. Dus van alles en 
nog wat verzinnen en keihard werken om te zorgen dat de donateurs en de gelden er zo snel mogelijk 
komen. 
En toen….Er was dit jaar door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren een prijs 
verbonden aan het beste initiatief op het gebied van dierenbescherming. Wel 30 afdelingen van de 
Dierenbescherming hadden in het voorjaar informatie over hun eigen project ingestuurd. Ik ook, over 
onze stichting. Dat was de reden waarom onze stichting – met die 30 andere inzenders - een 
uitnodiging kreeg om in een van de uitzendingen op TV te komen. En daar was ik al heel blij mee: 
zendtijd op Nederland 2 voor onze Berthus, Quido en Jane! 
In die TV uitzending van Tros Zomeravondcafe op 3 augustus hoorde ik dat ik was genomineerd voor 
een lintje. Toen heb ik al gezegd: “dat deel ik graag met iedereen die de stichting ondersteunt”. Op 
dierendag, 4 oktober in Arnhem, werd het lintje uitgereikt. Voor ons allemaal dus! Het originele lintje 
krijgt overigens nog een bijzondere bestemming, maar dat horen jullie in de volgende nieuwsbrief. 
Ik heb nooit meer aan die prijs van de Dierenbescherming gedacht. Tot ik uitdrukkelijk werd 
uitgenodigd aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de Dierenbescherming op 9 december 
2006 in Driebergen. Er ging iets bijzonders gebeuren, maar ze konden mij niets beloven…  

Mensen, onze stichting won de prijs en kreeg die dag 
een cheque van Є 10.000,=!! Geweldig!!! Ik ben er nog 
hoteldebotel van. Dit is zó welkom en komt op zó’n 
goed moment! We hebben nu het geld om ruim twee 
jaar lang Tarzan en Ginger’s kosten te betalen en we 
krijgen zo de ruimte en de tijd om alle donateurs voor 
hun pensioen erbij te werven…. 

 
Voor de kerst gaat er natuurlijk nog een persbericht uit 
naar alle Friese media met dit grote nieuws! 
 
 
 

Onze Berthus, Quido en Jane 
Berthus heeft wat kleine problemen met zijn voorhoeven gehad. Voor een paard dat nooit meer belast 
wordt, is het veel beter dat de hoeven niet beslagen zijn. Maar afgelopen zomer bleek dat de randen 
van zijn hoeven zover versleten waren dat hij op de zool van z’n voet liep. Een klein scherp steentje is 
dan voldoende om pijn of een ontsteking te veroorzaken. Hij heeft toen voor de duur van zo’n drie 
maanden opnieuw hoefijzers aan beide voorbenen gekregen. Gelukkig konden de ijzers er na de 
zomer af omdat de hoeven voldoende waren aangegroeid.  
In november bleek dat Berthus aan de linker voorhoef het begin van rotstraal had. Rotstraal ontstaat 
doordat een bacterie in de straal van de hoef een ontsteking veroorzaakt. De straal van de hoef is het 
middengedeelte van het driehoekje dat je ziet op de onderkant van de hoef. Rotstraal krijgt de kans 
door vocht in combinatie met vuil (mest). Onze oude paarden gaan als het maar eventjes kan iedere 
dag met z’n drieën een uur tot enkele uren naar buiten. Dat is zonder meer goed voor ze. Maar de 
zogenaamde springbak, waarin we ze ’s winters zetten is door de enorme regenval dit najaar één 
modderpoel. Op zich is het goed wanneer paarden regelmatig met hun hoeven in het water staan, 
want vaak is een probleem bij paarden die op stal staan dat hoeven te droog zijn. De hoeven worden 
dan brokkelig en gaan scheuren en dat is een probleem. Net zoals je nagels door het weken in een 



bad zachter worden, zo worden hoeven zachter en elastischer in water. Dat is uitstekend voor de 
hoefwerking, maar een teveel aan nattigheid is niet goed.  
Berthus’ hoef is een aantal dagen ingesmeerd met hoefteer. Hoefsmid Douwe Dokter heeft de straal 
bijgesneden. Daarmee was het probleem heel snel opgelost. Bij deze willen we graag Douwe  in het 
zonnetje zetten: hij kapt en vijlt iedere 8 weken kosteloos! de hoeven van al onze oude paarden! 
 

 
Op een mooie zondagmiddag in november lekker met de paarden aan de wandel: van links naar rechts: Marga Scholtens met 
Quido, Ineke met Jane en Charlotte Nauta met Berthus. Foto: Koos Pietersma, voorzitter Dierenbescherming afd. Leeuwarden. 
 

Verder gaat het onze pensionado’s uitstekend: 
Quido zit helemaal en voor 100% lekker in z’n vel. Hij is vrolijk, levendig en gewoon heel erg lief. Hij 
verhaarde hevig in het najaar en zag er af en toe uit als een lama, met van die viltachtige vlokken haar 
op z’n rug. We hebben hem iedere dag extra stevig gepoetst. Je kon een trui breien van het haar dat 
er af kwam! maar zo langzamerhand heeft ie nu toch een egale en lekkere dikke wollige vacht. 
Jane is Jane: altijd opgewekt, goed gezond en op en top sociaal: voor paard en mens. Ze ziet er echt 
heel mooi uit, haar wintervacht heeft zich volop ontwikkeld en zo’n dikke glanzende roodbruine vacht 
oogt prachtig. Die wintervacht is er voor het eerst: vorig jaar kwam ze er immers midden in de winter 
als derde pensioenpaard bij en moest ze haar winterdeken omhouden. Jane is het paard dat altijd 
onmiddellijk als eerste ziet dat je er aan komt. Buiten komt ze naar je toe, binnen hinnikt ze de stal bij 
elkaar als een van haar kameraden als eerste naar buiten gaat of naar de poetsplaats wordt geleid. 
En Berthus blijft Berthus. Vitaal en ondeugend. Ik zette hem een tijdje geleden als eerste in de 
springbak buiten. Hij draaide keurig mee rond, met z’n kont naar het hek dat de verbinding vormt met 
de buitenbak. In die buitenbak stonden de springtoestellen en er reden twee ruiters. Ik deed Berthus 
het halster af. Normaal gesproken loopt hij dan rustig verder de springbak in en wacht op z’n twee 
kameraden. Maar nee…Berthus draaide zich razendsnel om, nam een beste sprong en dook de rijbak 
in. Hij rolde even door het zand en ging direct daarna in volle vaart op de springtoestellen af. Even 
dacht ik dat hij werkelijk in z’n eentje over de barrages heen ging springen, maar hij galoppeerde er op 
het laatste moment vlak langs, stoof diagonaal door de bak en wachtte mij triomfantelijk op in de hoek  
met zo’n blik van: ’dat had je niet van me gedacht!’ De twee ruiters hadden net als ik met open mond 
toegekeken. We schoten prompt allemaal in de lach. Na zo’n demonstratie van z’n kunnen laat 
Berthus zich weer keurig leiden naar de springbak en speelt hij braaf de rol van oud, goed opgevoed 
paard. 
Een favoriet spelletje van hem is ook mij om te duwen. Wanneer alle paarden weer op stal zijn gezet, 
vullen we altijd het ’logboek’ in: per paard per dag is er een lijstje met aandachtspunten. Dat varieert 
van het invullen van de tijd dat ze buiten zijn geweest tot borstelen en eventuele huidproblemen. Die 
lijstjes vul ik in voor de staldeur van Berthus, op mijn hurken. Berthus buigt dan over die deur en 
kriebelt wat met z’n neus in m’n haar. Vaak geef ik hem dan even een stukje appel met mijn hand 
boven mijn hoofd. Maar als Berthus iets dieper buigt, kan hij me ook met z’n neus net dat kleine zetje 
geven waarmee ik mijn evenwicht verlies. Kijk… en da’s lachen natuurlijk!  Meestal ben ik er wel op 
bedacht, maar van tijd tot tijd lukt het hem weer eens. En daar lig je dan….Je ziet gewoon aan z’n blik 
dat ie dat leuk vindt! Het is pedagogisch niet verantwoord, maar ik moet er zelf ook altijd zo om 
lachen. Dat leert ie dus nooit meer af. 
 

Promotie 
Van 19 t/m 22 oktober was er Indoor Friesland. Een geweldig evenement. Ook dit jaar konden we 
voor een heel klein bedragje met ons standje in ‘’het strodorp” staan. Het strodorp is de hal waar alle 
stands van bedrijven staan en waar iedereen komt voor een hapje en een drankje. Indoor Friesland 
steunt ons volop. Zij kwamen met het idee om bij onze stand in het strodorp een ‘’wensput’’ (zie de 
foto hiernaast) neer te zetten. Bezoekers konden daar geld in doen voor de oude paarden.  



Die mooie wensput kwam helemaal uit Den Haag. Cupido Cards & Gifts, de 
eigenaar van de wensput, hoorde van het goede doel en bood direct aan 
om die put alle dagen kosteloos ter beschikking te stellen en ze plaatsten 
onze stichting als link op hun website. Een hartverwarmend gebaar! 
We stonden op Indoor Friesland op een prachtige plek, vlak naast de 
inrijbak, dus we konden vanuit de stand alle ruiters en paarden die gingen 
optreden bewonderen. Met onze standbemensing: Lena Massaut, Ditty 
Bekema, Camee von Bannisseht en ikzelf zijn we vier dagen in de weer 
geweest met het verkopen van allerhande spulletjes (de opbrengst was – 

inclusief de giften in de wensput - Є 360,= voor het goede doel!) en het geven van informatie over de 
stichting. Lena had een grabbelton voor de kinderen geregeld (groot succes!), we deelden folders uit 
en gingen natuurlijk als het even kon kijken in de grote zaal naar het springen, het mennen en de 
dressuur. Er was een adembenemend optreden van acrobaten (de gemiddelde leeftijd van de groep 
was 17 jaar!) die op volle snelheid in galop ondersteboven aan de zadelknop aan de zijkant van het 
paard hingen en zelfs achter het paard sprongen en 
direct er weer  op. Esther Liano, onze ambassadrice, trad 
drie dagen op. Zij deed mee aan diverse shows en aan 
een bijzonder zangoptreden met een echte rapper . 
Met Ielke, het prachtige Friese paard, reed ze haar eerste 
Grand Prix. Wat het publiek betreft had ze hem 
gewonnen: van enthousiasme brak dat de zaal bijna af! 
Zondag 29 Oktober was de stichting in Boelenslaan. In 
manege Lits Riverranch hield de Partij voor de Dieren 
een familiedierendag. De manege is geheel op onze 
hand: ze vroegen zelf om folders van de stichting om uit 
te delen onder hun ruiters. Die dag was de opbrengst  
Є 50,=. 

      
             Esther met Ielke en de zingende rapper 

De pers  
In oktober belde Friesland Post, het full-colour maandblad dat in Friesland bij bijna elk bedrijf en 
iedere instelling op tafel ligt. In januari 2007 komt er een artikel van zo’n drie pagina’s met foto’s in het 
blad! Kort daarna nam De Barrage, een blad voor maneges en ruitersportcentra in de noordelijke 
provincies, contact op. Ook zij plaatsen een full-colour artikel. Dat verschijnt deze maand.  
Het gaat goed met de publiciteit! 
 

De site: www.pensioenpaard.nl 
Ook nog even wat informatie over onze site www.pensioenpaard.nl Het bezoekersaantal stijgt nog 
steeds. Gemiddeld halen we 1.000 bezoekers per maand. Voor 2007 dus 12.000 in totaal. Wim van 
Rink, onze sitebouwer en webmaster, stuur ik altijd de complimenten door. Van bezoekers tot de 
media: iedereen vindt het een prachtige site! 
 

Met dank aan: 
We naderen het einde van het jaar. Graag wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie 
bijdrage. Donateurs, gulle gevers en vrijwilligers: jullie maken het mogelijk dat die welverdiende goede 
oude dag er is voor de manegedieren! Mede namens onze Berthus, Quido, Jane en.. ze komen 
eraan…Tarzan en Ginger: fijne feestdagen en een héél goed en gezond 2007 toegewenst! 
In maart 2007 komt de volgende nieuwsbrief. Graag tot ziens in het nieuwe jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting  Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland, 
 
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 

 


