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Beste donateurs 
 
Hierbij ontvangen jullie de elfde nieuwsbrief. Met natuurlijk de vaste rubriek ‘’onze paarden’’, 
speciaal nieuws over de verhuizing, leuke nieuwtjes o.a.: het boek Hartsvrienden met onze 
Berthus & Co. en informatie over de promotie.  
 
Onze paarden 
Op zondag 22 juli verhuisden onze vijf pensionado’s – met alle andere manegepaarden en –pony’s  
en een aantal paarden van eigenaars – naar de weilanden bij de nieuw te bouwen manege. Allemaal 
op vakantie! Onze vijf gingen met de tweede rit mee. Ze stonden in de manege in de stad nog op stal 
met een lekkere portie bix en kuil en die stal was op dat tijdstip ook precies de goeie plek…Bij het 
uitladen van de eerste lichting paarden en pony’s kwam de regen in bakken naar beneden. In een 
ogenblik was ieder die meehielp doorweekt. De paarden en pony’s trokken zich niets van aan van de 
bui. Zij zagen de wijde verten met gras, gras en nog eens gras en ze galoppeerden op volle snelheid 
de grote weilanden achter de nieuwbouw in. 
Bij de tweede rit was het gelukkig droog geworden. Berthus werd vervoerd in een trailer voor twee 
paarden. De andere vier pensioenpaarden reden met de grote wagen van de manegehouder mee. 
Berthus was een van de paarden die het eerst werd uitgeladen. In de trailer stond hij ons al luid 
hinnikend op te wachten. Je hoefde hem echt niet te vertellen waar hij was. Hij herkende direct die 
geweldige plek en  was door het dolle heen van enthousiasme! Ik moest Berthus met alle kracht in 
bedwang houden en rondje na rondje met hem draaien om hem op zijn plek te houden. Want hij 
moest nog even wachten op Bobby en Tornado, twee paarden van particuliere eigenaren die mee de 
wei ingingen, voor hij los mocht. Eindelijk mocht zijn halster af en in één beweging schoot hij in de 
galop en daverde in de hoogste versnelling door het land. Jane, Tarzan, Quido en Ginger deden het 
iets rustiger aan om in de wei te komen, maar hun halster was nog niet af of ze gingen er in net zo’n 
vaart vandoor. 

 
Foto’s Jenny Protzman: Berthus, Tornado, Bobby en Jane net in de wei.        Installatie van de pomp  

 

De eerste twee weken stonden er in de verschillende weilanden in totaal 29 paarden, daarna gingen 
er iedere week een aantal paarden en pony’s terug. Na een maand stonden onze vijf als enigen nog in 
de wei…Die wei eindelijk voor onze vijf alleen, dat was duidelijk een opluchting voor Berthus: geen 
concurrentie meer... Want ruin Bobby, een groot en dominant paard dat twee weken bij onze 
pensionado’s in het land stond, viel bij Tarzan duidelijk in de smaak. Zo’n knappe, jonge, grote vent, 
dat vond ze wel wat…Tarzan liep als het even kon steeds bij Bobby in de buurt en dat zinde onze 
Berthus natuurlijk niet: Joepie, Joepie was gekomen, had z’n meisje meegenomen …Hij had er volop 
werk aan om Tarzan weer aan zijn kant te krijgen. Zorgen dat hij tussen Tarzan en Bobby in liep, haar 
niet te veel alleen liet met Bobby (pappen en er bij blijven!) en ondertussen moest hij er ook om 
denken zelf geen mot te krijgen met Bobby…Na het vertrek van Bobby en Tornado had Berthus zijn 
dame weer voor zich alleen en kon hij zich volop wijden aan zijn belangrijkste bezigheid: grazen! 
 



 
Wat hebben paarden het goed als ze dag 
en nacht met elkaar in zo’n grote wei met 
volop gras staan. Het mooiste paarden-
leven dat er is. Deze zomer kon dat tot 
eind september. Het was weliswaar niet 
een echt mooie zomer voor mensen, maar 
wel prima ’paardenweer’: de temperatuur 
was goed, niet te koud en niet te warm. Af 
en toe een fikse bui, dat is goed voor het 
gras en de paarden droogden weer snel 
op. Maar het regende geen dagen of 
nachten lang.  
 

▲ Berthus wijdt zich – met Tarzan (voorgrond) aan zijn zijde - 

weer voor 100% aan zijn hoofdtaak: eten! 
 

◄ Het goede paardenleven voor Jane 

 
Iedere avond ging ik even bij ze langs met appels, 
wortels en bruin brood. Want zelfs met het beste gras 
wil een lekker hapje er altijd in. Vaak stonden ze me 
al in de buurt van het hek op te wachten. Dan was 
het dringen geblazen wie vooraan mocht staan. 
Meestal wonnen Berthus, Tarzan en Jane. Een deel 

strooide ik op de grond naast het hek, zo hield je dat trio even bezig en kon ik Quido en Ginger ook 
hun portie geven. Er  waren avonden dat ze allemaal vreedzaam graasden, rustig bij elkaar stonden of 
dromerig voor zich uit keken, maar soms hadden ze een dolle bui en waren ze even helemaal gek. 
Een keer, toen Jane me op een drafje achterna kwam op 
mijn route door de wei voor de dagelijkse controle van de 
pomp, zette ik het op een hollen. Jane houdt wel van een 
geintje, dus zij zette prompt de achtervolging in met een 
snelle galop. Midden in de wei stopte ik en Jane galop-
peerde uitgelaten hinnikend in cirkels om me heen. 
Berthus, aangestoken door zoveel lol, stormde in één ren 
galop in volle vaart van achter uit het weiland op ons af. 
Er zit gelukkig een héél goed ABS systeem op die benen 
van hem, want hij gooide nog net op tijd - vlak voor me - 
de rem er op: de remsporen stonden in het gras…  
Quido en Ginger, het vaste koppel,  houden van bezoek. 
Waar ze ook in de wei stonden, ze kwamen er aan voor 
de begroeting. Quido is en blijft een ‘mensenpaard’,        Ginger en Quido: altijd blij met bezoek. Dit keer 

Hij wil altijd even echt contact. Vaak duwde hij zijn neus        van Gabrielle van de verzorgclub 

tegen m’n borst en gaf wat goedmoedige kleine kopstootjes. 
Of - als ik hem achter zijn oren krabbelde - boog hij zijn hoofd en ging gezellig tegen me aan leunen. 
Alsof hij een kat was die een kopje gaf. Alleen hij weegt wel een paar honderd kilo’s meer…Soms 
moest ik met m’n volle gewicht tegen hem aan gaan hangen om overeind te blijven.  
 

De verhuizing van de manege en een bijzondere stalling van onze pensionado’s 
De nieuwe manege wordt in rap tempo afgebouwd. Het geheel wordt prachtig. Er komen maar liefst 
84! boxen in de grote hal. Een binnenbak van 25 x 90 meter, spoelplaatsen, solaria, paddocks, een 
springtuin en een buitenbak met all-weather bodembedekking, daar blijven nooit plassen in staan, 
zodat je altijd buiten kunt rijden. De verhuizing is gepland in de eerste helft van oktober 2007. Naast 
dat grote nieuwe gebouw komt er nog een tweede hal met extra boxen en met loopstallen voor jonge 
paarden en voor onze pensionado’s. De bouwvergunning voor die hal ligt nog bij de gemeente 
Boarnsterhim. De bouw van de nieuwe loopstallen start in januari 2008. Onze paarden kunnen dus 
nog niet onderdak in de nieuwe manege.  



Voor de winterperiode is een goede oplossing 
gevonden: alle vijf gaan naar de boerderij van de 
familie Hotsma op de Wergeasterdyk nummer 60. 
Een prachtplek op ruim een kilometer afstand van 
de nieuwe manege, in de richting van Goutum, dus 
dichter bij Leeuwarden. In een schuur die direct 
toegang biedt tot een wei van drie! hectare, wordt 
voor onze pensionado’s een loopstal ingericht van 9 
x 5 meter. De familie Hotsma heeft zelf een aantal 
Friese paarden en er zijn in totaal vijf pension-
paarden, dus onze pensionado’s staan straks in 
een nieuwe kudde in de wei. Deze winter hebben 

De heer Hotsma bij de boerderij      onze paarden, als ze binnen moeten blijven omdat 
het te slecht weer is, in ieder geval een loopstal waar ze met zijn vijven rond kunnen scharrelen. Maar 
als het droog weer is en de wei niet te nat, kunnen ze ook midden in de winter fijn naar buiten. Op 
zondag, 30 september gaan we Berthus, Quido, Jane, Tarzan en Ginger naar hun nieuwe adres 
brengen: niks stress met vervoer in een trailer, maar lekker lopend, samen met de verzorgclub!  

 
Leuk Nieuws 
Lyckle Kempers uit Valthermond (Dr.), www.lyckle-paardentandarts.nl , gebitsverzorger voor paarden, 
zocht contact met de stichting met het aanbod jaarlijks kosteloos de gebitten van onze vijf paarden 
schoon te maken en te onderhouden. Lyckle wil naast zijn commerciële werk belangeloos een goed 
doel waar paarden aan verbonden zijn ondersteunen. Onze oude manegepaarden en de site spraken 
hem erg aan. Een geweldig aanbod van Lyckle dat we graag aannemen!. Naast de inspectie eenmaal 
per jaar door paardendierenarts Jan Schuil, worden voortaan de gebitten van onze veteranen dus 
vakkundig onderhouden door Lyckle. 

De banners zijn inmiddels ook kosteloos geplaatst op de sites 
www.paarden.allerubrieken.nl (paardenrusthuizen)en op 
www.paardensportnu.nl  
 

De speciale ‘’collectebus’’ voor de stichting 
Stef Martens, de collega die van knutselen houdt, heeft een pracht van een ministal 
gebouwd. Je zou er zo in gaan wonen…. Op de foto zien jullie het proefmodel. Er 
komt nog een bord op het dak met de naam van de stichting en de oproep geld te 
geven. Dat definitieve model gaat natuurlijk mee naar Indoor Friesland. 
 

Hartsvrienden.  
Hartsvrienden is de titel van het 14 september verschenen boek van journaliste Eke 
Hagedoorn en fotografe Amke. Er staan ruim 60 interviews met prachtige foto’s in 
uit de rubriek Mens&Dier van HP/De Tijd. 
 

 



Het is een heel leuk (en erg mooi uitgevoerd!) boek geworden. Onze Berthus & Co staan tussen 
Martin Gaus en Maarten ’t Hart. En om nog een aantal Bekende Nederlanders die dierenliefhebber 
zijn te noemen: Henny Huisman, minister Ronald Plasterk, Pieter van Vollenhoven, Jules Deelder, 
Yvonne Kroonenberg, Martijn Krabbé, Harry Mulisch, etc…Leuke en bijzondere verhalen over de 
liefde van ieder voor zijn of haar lievelingsdier. In één boek staan met deze BN-ers maakt van onze 
pensionado’s definitief BM-ers!  (Bekende Manegepaarden). 
 

Actie met Hartsvrienden: de opbrengst is voor onze oude paarden! 
Hartsvrienden is gewoon een heel erg leuk cadeau voor jezelf of voor een bevriende dierenliefhebber. 
Echt een aanrader! Met dit boek voer ik daarom graag actie voor onze oude paardjes. Ik heb 20 
exemplaren ingekocht bij de uitgever. De inkoopprijs van die 20 exemplaren heb ik als gift over-
gemaakt aan de stichting. Voor z.g. algemene boeken geldt de vaste boekenprijs, dus het boek heeft 
dezelfde prijs als in de winkel, namelijk Є 17,50. Maar iedere donateur die het bestelt bij de stichting 
draagt die Є 17,50 bij voor onze pensionado’s! Jullie kunnen het bestellen door Є 17,50 over te 
maken naar rekeningnummer 29.28.62.830 t.n.v. de Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –
Pony’s in Friesland te Leeuwarden, onder vermelding van Hartsvrienden.  
Als jullie meer bestellen dan die 20 exemplaren, dan koop ik gewoon nog meer boeken in en is van 
ieder verder boek dat verkocht wordt Є 7,00 voor onze paarden. Ik ben natuurlijk wel zo vrij om bij 
ieder boek even een foldertje van onze stichting te voegen als boekenlegger… 
 

Promotie 
Zondag 16 september 2007 stonden we met het standje in De Singel in 
Zweins. De manege, in feite een pensionstalling voor 40 paarden en 
pony’s, hield een Open Dag waarvan de opbrengst bestemd was voor een 
heel goed doel: Brooke, hospital for animals, een stichting die o.a. in 
Egypte gratis diergeneeskundige hulp geeft aan werkpaarden en –ezels. 
Onze stichting was ook uitgenodigd. Het was een plezierige dag in een 
goede sfeer: hartelijke mensen, een mooie stal waar we een goed plekje 
kregen en leuke activiteiten: een rad van avontuur met ieder uur prijzen, 
demonstraties van de paardentandarts, dressuur en western, etc. Dorinde 
Roverts hield een western riding demonstratie en hielp mee in de stand. 
Ze had een leuke actie bedacht: een grote glazen pot was volgestopt met 
paardensnoepjes. Voor Є 0,50 mocht iedereen op een briefje invullen 
hoeveel snoepjes er in de pot zaten. Hoofdprijs: onze ingelijste 
paardentekening. 67 Mensen deden mee, alleen niemand raadde het 
exact… De hoofdprijs reikten we uit aan degene die er het dichtst bij zat. Maar bekend maken hoeveel 
snoepjes het precies zijn deden en doen we niet, want dit spel gaan we vaker spelen! Onze opbrengst 
van die dag was Є 66,50. De Singel vond onze stichting zeer sympathiek. In november overleggen ze 
of onze stichting op een volgende Open Dag het goede doel wordt.. 
  
Wat staat er verder op de rol: 
4 Oktober is het dierendag. Er ligt al zes weken een aanvraag voor een vergunning bij de gemeente 
om op dierendag van 13.30 tot 17.00 uur op de Nieuwestad, in het centrum van Leeuwarden, onze 
oude manegepaarden in het zonnetje te zetten. Op de Nieuwestad staat namelijk een mooi 
standbeeld van een Fries paard op ware grootte. Dat standbeeld gaan we aankleden met een 
paardendeken en een halster. Op de paardendeken foto’s, teksten over dierendag en over de stichting 
en de oproep om donateur te worden. Op het piedestal leggen we een kleed; het stoepbord en folders 
+ spulletjes om te verkopen gaan mee. En uiteraard seinen we even de pers in…. 
En van 17 tot en met 21oktober is er het jaarlijkse hoogtepunt: Indoor Friesland! We mogen er weer 
staan voor een heel klein bedragje. Esther Liano, onze ambassadrice, heeft een hoofdrol in de show 
op de zondag. Daar gaan we wat mee doen natuurlijk! 

 
De eerstvolgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind december. Graag tot dan! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke de Groot, 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 
 
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  


