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Beste donateurs, 
 
Hierbij de zestiende nieuwsbrief. Met  de rubriek ‘Onze paarden’, de acties voor eigen stallen 
en eigen weidegrond, een geweldig afscheidsfeest van mijn werk, publiciteit en promotie.  
 
Onze paarden 
We gaan het rijtje af hoe het met ieder paard afzonderlijk gaat: 
Berthus 
Met Berthus ging het de hele zomer prima. Vanaf 
begin mei tot eind augustus stonden alle paarden   
dag en nacht buiten. Berthus is dan helemaal in 
z’n element. Zijn hoofdtaak is natuurlijk grazen. 
Maar hij hield altijd oog op zijn dames. Zodra een 
ruin in een andere wei ook maar even contact 
zocht met Jane, Tarzan of Ginger stoof Berthus in 
galop naar die rivaal om hem – hoofd ver over het 
lint gestoken, oren plat – duidelijk te maken dat ie 
van z’n merries af moest blijven. En zo stonden 
deze zomer regelmatig Friese paarden die alleen 
maar even kennis wilden maken met de buur-
vrouwen, geheel beduusd te bekomen van de 
uitvallen van hun nijdige buurman….Op stal is 
Berthus altijd in voor aandacht. In de wei heeft hij je  De grote bewaker van de merries: Berthus! 
gezelschap minder nodig, lijkt het… Totdat ik op een gegeven moment Quido langdurig aanhaalde. 
Toen stond Berthus ineens tussen Quido en mij in en gaf in zeer duidelijke paardentaal aan, oren plat, 
kont dreigend naar Quido gekeerd, dat al die aandacht voor een ander paard nou wel genoeg was 
geweest: nu was hij aan de beurt! 
Quido 
Quido en zijn vacht: dat blijft een bijzonder verhaal…Quido had deze zomer weer een merkwaardig 
kwaaltje. In mei en juni was het warm en uitzonderlijk droog. In die maanden was Quido nog aan het 

verharen. Dat duurde wat langer, zoals we inmiddels gewend 
zijn. Maar hij kreeg schilfers op z’n voorhoofd en naast z’n 
manen. Die plekjes jeukten heftig. En wie is geschikter 
wanneer je jeuk aan je hoofd hebt om als wrijfpaal te dienen 
dan een mens? Zo kwam het diverse keren voor dat ik mij 
schrap moest zetten om niet om te vallen terwijl Quido z’n 
hoofd met kracht tegen m’n knieën wreef. Omdat de 
jeukplekken zich verder uitbreidden en er open plekjes met 
wondvocht naast z’n manen en op z’n voorhoofd ontstonden, 
besloot ik Douwe Dijkman, de dierenarts, er bij te halen. Die 
concludeerde dat Quido’s trage verharingsproces en het droge 
warme weer leidden tot broeierigheid in zijn vacht en daarmee 
kregen parasieten een kans. Hij schreef een ontsmettings-
middel voor dat direct hielp. De jeuk stopte en de open plekken 
gingen dicht. Er bleven wat kale mottige plekken over op 
Quido’s hoofd maar daar groeide in de loop van de  

Gewoonweg gelukkig: Quido en Ginger      zomer weer keurig haar op. Verder had Quido het helemaal 
naar z’n zin deze zomer. Af en toe rolde hij zelfs weer even, wat altijd een heel goed teken is. Dat durft 
ie dan toch aan, ondanks z’n artrose. Met zijn vaste vriendin Ginger zag je hem gewoonweg gelukkig 
zijn: zij aan zij lopend in de wei, elkaar poetsend en natuurlijk samen een hapje etend. 
 



 
Jane 
Over onze Jane zijn er een aantal weken zorgen geweest. Jane 
werd in de loop van de zomer mager en had bijna aanhoudend 
diarree. In augustus is dus ook voor Jane dierenarts Dijkman op 
bezoek geweest. Bij de eerste visite raadde hij aan de paarden ’s 
avonds weer op stal te halen. Het weer was bij tijden al herfst-
achtig. Wanneer Jane op stal stond was er goed zicht op wat ze at, 
of ze voldoende dronk en hoe haar mest er uit zag. Die avond is 
Jane’s mest gecontroleerd. Het kon zijn dat ze al grazend teveel 
zand binnen had gekregen. Paarden raken een teveel aan zand 
niet op een natuurlijke manier kwijt en dat zand kan hun maag en 
darmen irriteren. Uit de box van Jane werd een klodder mest 
gehaald die in een volle emmer schoon water werd gedaan. Door 
een paar maal te spoelen van de ene emmer in de andere, zakt 
het zand dat in de mest zit op de bodem. Er bleef een inderdaad 
wat zand in de emmer achter, maar Douwe oordeelde dat die 
hoeveelheid niet de oorzaak van het probleem kon zijn. Jane heeft 
daarna op zijn advies drie weken lang naast flinke porties droge 
kuil, iedere dag een bak oude paardenvoer gekregen. Voer dat ook 
gebruikt wordt voor jongere paarden met maag- of darmklachten. 
Het is heel licht verteerbaar maar bevat wel alle nodige en nuttige 
voedingsstoffen. Die drie weken dus geen bix met muesli of 
slobber. Dat advies hielp prima! Langzaamaan werd Jane dikker, 
haar ribben waren niet meer te zien en er lagen weer stevige 
paardevijgen in haar stal.               
Tarzan           Een onderonsje van Jane (links) met Tarzan (rechts) 

Zo groot en sterk als ze is, zo’n klein hartje heeft Tarzan…Zo 
bang soms voor hele kleine dingetjes... Uit haar manegepaard 
tijd herinner ik me dat je Tarzan nooit mee moest nemen naar de 
spoelplaats. Ze raakte helemaal over haar toeren van een straal 
water. Een stoere meid met watervrees….Ook als het regen-
water is. De plas bijvoorbeeld die voor de stalruimte ontstaat na 
een flinke bui. Wanneer je de boxdeuren los maakt voor alle 
paarden, stappen de andere vier direct door de plas (even lekker 
stampend, beetje ’bommetje’ spelen!). Mee naar buiten lopend 
om het hek van de wei achter ze dicht te doen, ontdek je dan dat 
Tarzan er niet bij is…Die is de stal van Ginger ingevlucht en wil 
er niet uit. De reden is duidelijk: er ligt een plas water voor de 
stalruimte en da’s eng. Na een tijdje wordt het haar toch teveel 
om alleen achter te blijven en begint ze luid te hinniken. Van 
buiten hinniken de andere vier natuurlijk in koor terug. Je hoeft 

Stoere Tarzan, op het droge….                geen paardenfluisteraar te zijn om dat te vertalen: “Waar blijf je 
nou joh! We zijn hieieier!!”” En dan komt Tarzan aarzelend de box uit en tuurt een tijdlang zorgelijk in 
’het diepe’. Het ziet eruit alsof ze voor het eerst van de hoge duikplank moet springen… Maar ten-
slotte, ja hoor! Uiterst geconcentreerd,  heel langzaam en voorzichtig, stapt ze door de plas die 
hooguit 5 cm diep is... Zodra ze ‘op het droge is’ schiet ze gelijk in de galop. Op naar de kudde. 
Ginger 
Met Ginger ging het de hele zomer lang uitstekend. Haar vacht 
glanst aan alle kanten en ze is prima op gewicht. Ginger is 
ontspannen, vrolijk en gewoon ontzettend lief. Een sensitief en 
sierlijk paard. In de wei komt ze je opzoeken voor een aai over 
haar neus of hals – Ginger wil altijd even contact. Uiteraard met 
Quido aan haar zij. Iedere keer treft het me hoe geweldig het is 
dat die twee samen met pensioen zijn. Twee paarden die altijd al 
dol op elkaar waren en nu samen volop kunnen genieten van 
hun goede oude dag.           

Met Ginger gaat het uitstekend 
 
 



 
De hele kudde 
Eind september hebben alle paarden hun halfjaarlijkse inentingen tegen rhino, influenza en tetanus 
gehad. Alle gebitten zijn gecontroleerd en bijgevijld, want ieder paard bleek haakjes aan de kiezen te 
hebben. Die gebitscontrole gaan we vanaf nu dus eenmaal per halfjaar houden. De kokers van de 
ruinen zijn schoongemaakt en nagezien op afwijkingen. Begin oktober heeft Gerard Nielsen, de 
hoefsmid, alle hoeven onder handen genomen. Kortom: onze oude PK’s hebben hun winterbeurt 
gehad! In de herfst, wanneer de hele kudde ‘s nachts weer op stal staat, is het altijd prachtig om te 
zien hoe de paarden ’s ochtends naar de hoogst gelegen wei gaan. Een wei waar ze als het zonnig en 
droog genoeg is ook in oktober nog kunnen staan. Zonder halster, in alle vrijheid, lopen ze rustig 
achter mij aan over het plein voor hun stalruimte naar het weggetje tussen de weilanden. Maar bij het 
begin van het pad geven ze gas… In galop, in volle vaart, met wapperende manen, denderen ze mij 
voorbij: op naar de wei!  Hoe zien gelukkige oude paarden eruit? Zo! 
 
Eigen stallen, eigen weidegrond: 
Deze zomer zijn aan dierenbeschermingsfondsen brieven gestuurd over ons plan om van de 
Longstreetranch de stalruimte met de acht stallen te kopen en met de vraag ons daarin financieel te 
steunen. Tot onze grote vreugde zijn inmiddels een aantal schenkingen ontvangen. De Gravin 
M.A.O.C. van Bylandtstichting in Wassenaar was de eerste die reageerde. De bijdrage van die 
stichting maakte het mogelijk om te starten met wat zo hard nodig was vóór de herfst met storm en 
regen begon: een nieuw dak op de stallen. Markus, de stalhouder, heeft er zijn werk aan de 
overkapping van een van de buitenbakken voor stil gezet en is direct aan de slag gegaan. Wat zijn we 
blij dat dit nieuwe dak er op tijd is: geen vollopende specieton meer voor de staldeur van Ginger, geen 
plassen voor de kastruimte, geen drup-drup-drup op de vloer voor Quido’s stal. Als het nu hard regent 
blijft het gewoon helemaal droog! Een tweede schenking werd gedaan door de Afdeling Leeuwarden 
van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. De Dierenbescherming steunt onze 
stichting vanaf het allereerste begin van harte en volop! Dank zij deze beide giften hebben we in 
september een eerste betaling van Є 8.000,= van de totale koopsom ad Є 28.000,= kunnen doen. In 
die koopsom was het nieuwe dak begrepen. De koopsom mogen we van Markus in drie termijnen 
betalen: in maart 2009 volgt een tweede deel, in januari 2010 betalen we de rest. Bij de notaris wordt 
een akte opgemaakt die eerst een half jaar bij het Kadaster wordt gedeponeerd. De kosten van de 
koopakte hoeven dan pas in 2009, wanneer de akte bij de notaris passeert, te worden voldaan. Een 
aantal dierenbeschermingsfondsen beslist pas aan het eind van dit jaar of we een bijdrage krijgen. In 
de volgende Nieuwsbrief kan ik jullie daarover dus waarschijnlijk meer vertellen. Op de kast in de 
stalruimte komt een bord met de namen van deze gulle gevers. En natuurlijk op de site bij de rubriek 
‘eigen stallen, eigen land’. We hopen veel namen te kunnen vermelden. Stap twee voor het inzamelen 
van geld wordt een bijzondere activiteit in 2009 in de provincie Friesland. Wordt vervolgd dus! 
 
Een geweldig afscheidsfeest 
Op 26 september vierde ik het afscheid van de collega’s van Noordhoff Uitgevers (’t blijft wennen: het 
was altijd Wolters-Noordhoff). Markus en Marianne hadden de oprit feestelijk versierd en de Friese 
vlag gehesen. Die vrijdag raakte de parkeerplaats bij de Longstreetranch compleet verstopt met 
auto’s: meer dan 30 collega’s uit Groningen – waaronder diverse donateurs natuurlijk – kwamen onze  
pensionado’s bezoeken. 

Vanaf begin augustus was ik vier tot vijf dagen per week 
bezig geweest met het schoon schrobben van de 
(ongeschilderde) wanden en deuren van de acht stallen. 
Met dat schrobwerk hielpen donateurs Marga Scholtens 
en Liset de Jong volop mee. Daarna kwam het schuren 
en schilderen. Met de achterwanden van de stallen mee 
zo’n 150 m2 meter werk… Maar het resultaat mocht er 
zijn: op de dag van het feestje zagen alle stallen er 
picobello uit.  
 
 
Berthus  & Co hebben een nieuw behangetje! 
 
 
 



Na een rondleiding werd de komst uit de wei van onze vijf pensionado’s – die zoals gebruikelijk los 
hun stallen inliepen – door de hele schare gadegeslagen. De dapperste collega’s vóór het lint… Dat 
zo’n kudde in alle vrijheid binnenkomt vond ieder bijzonder. En voor mij was het een bijzondere 
ervaring om collega’s van het werk in mijn eigen wereld, die van de oude paarden, te zien. Daarna 
vertrokken we naar een restaurant in Wirdum voor een geweldig afscheidsfeest. Die hele avond stond 
natuurlijk in het teken van het (oude manege) paard….Want alle collega’s hebben via mijn verhalen in 
de afgelopen jaren een ’overdosis paard’ voor de kiezen gekregen en rekenden nu wel even af …. 
Met cabaret – er trad zowaar op de muziek van Dance of Devotion een ‘Anky van Grunsven’ in 
wedstrijdtenue op! - toespraken, een vriendenboek (met een hoog paardgehalte!) –  met leuke, lieve 
en hilarische bijdragen van alle collega’s. Maar ook met een geweldige gift voor de actie ’eigen 
weidegrond’. Verpakt in een met paarden versierd speeldoosje was er een bijdrage van Є 427,= !.  
De collega’s van Noordhoff komen dus op de site en…t.z.t. op het bord bij de weide! 
 

 
(inmiddels oud-)collega’s voor de oude paardenstallen 

 
Publiciteit en promotie 

- Indoor Friesland ging dit jaar niet door. We hopen dat het    
de organisatie lukt dat evenement in 2009 wel weer te 
houden, want we zijn er maar wat graag bij met ons 
standje. 
- Van Noorderland kregen we bericht dat ons artikel dit 

jaar niet geplaatst zal worden. Begin 2009 nemen ze 
opnieuw contact op. 

- De gift van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en 
het nieuwe dak op de stallen waren natuurlijk aanleiding 
om de pers erbij te halen.Op 22 september verscheen 
een artikel met foto in de Leeuwarder Courant. Het staat 
op de site bij de rubriek Nieuws(brieven). 

- In Weekkrant Friesland verscheen op  21 oktober eveneens een artikel met foto. 
- Eind november komt er een verhaal over de stichting in Beestenboel, het blad van de Afdelingen 

Leeuwarden, Harlingen en Sneek van de Dierenbescherming. 
- Nynke Tiekstra, van ColtsfootMedia, die als vrijwilligster de promotionele uitingen verzorgt, maakte  

een z.g. ‘stopper’, een advertentie in Sinterklaasstijl: ‘En rij toch niet stilletjes mijn stalletje voorbij…”. 
We hebben de noordelijke dagbladen en de ‘paardenbladen’  gevraagd de advertentie voor 5 
december kosteloos te plaatsen als er plek over is op een pagina. Wie nog een blad of krant weet 
waar de advertentie welkom is: mail even naar info@pensioenpaard.nl 

 
De eerstvolgende nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief komt eind januari: met het laatste nieuws over schenkingen voor de stallen,  
de activiteit die we in 2009 gaan houden en natuurlijk met verhalen over de paarden. 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  


