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Beste donateurs, 
Hierbij de drieëntwintigste nieuwsbrief. Met natuurlijk de rubriek ‘Onze paarden’, schenkingen 
van gulle gevers en de sponsoring van de stichting door Equifyt paardenvoer. De resultaten 
van het onderzoek onder manegehouders in Friesland door studenten, de open dag op 16 mei 
en promotie. 

Onze paarden 
Het topseizoen voor de paarden is weer begonnen: de weidetijd. Begin mei was het koud en 
regenachtig, het weer was te instabiel om ze al dag en nacht in de wei te laten. Dus later dan vorig 
jaar, pas na de open dag op 16 mei, gingen onze pensionado’s weer 24 uur het land in. En wat zijn ze 
daar gelukkig mee. De eerste dagen dat het hek naar het weiland openging om een paar uur te 
wennen aan het andere voer, vlogen ze in galop, allemaal door het dolle heen, in volle vaart naar het 
groene gras. Die periode van gewenning is noodzakelijk. Als een paard van kuil ineens volledig 
overstapt naar vers gras is de kans op koliek groot. Het aantal weide-uren wordt zo’n twee weken lang 
opgevoerd tot ze aan het nieuwe voer goed gewend zijn. De wei waarin de paarden staan is niet groot 
genoeg om ze de hele zomer lang van gras te voorzien dus inmiddels worden ze twee maal per dag 
bijgevoerd met kuil en ik geef ze tenminste twee maal per week een bak oude paardenvoer. Allemaal 
zien ze er prima uit en maken ze het heel goed. 
We gaan het rijtje weer af hoe het met ieder dier afzonderlijk gaat. 

Berthus 
Berthus is helemaal in z’n element. Niets is mooier 
dan dag en nacht in de wei. Grazen en nog eens 
grazen, poetsen met Jane en Tarzan. Af en toe met 
zijn oren plat en een paar dreigende passen naar 
voren laten merken dat hij de baas is. Soms 
heerlijk liggend in het gras, heel vredig en 
ontspannen. Net als vorige jaren ging het verharen 
bij hem het snelst. Zijn zomervacht glanst aan alle 
kanten. Het enige waaraan je ziet dat hij ouder 
wordt zijn het groeiende aantal witte haren aan 
weerszijden van zijn hoofd. Onze Berthus als een 
gedistingeerde heer met grijzende slapen. Als ik de 
wei inkom staan Berthus en Tarzan me altijd als 
eersten op te wachten. Samen willen ze nog wel 
eens een stevige galop inzetten als ze achter in de 
wei staan en dan volgt de rest van de kudde er achter aan. Mijn komst betekent natuurlijk altijd dat er 
een lekkere hap aan komt: bruin brood, wortels of een bak oude paardenvoer. Na het eten volgt er 
een vast ritueel: Berthus gaat voor me staan en ik moet een tijd met mijn nagels over de witte bles op 
zijn voorhoofd krabben. Die bles had ik zekerheidshalve ingesmeerd met het ontsmettingsmiddel dat 
ieder voorjaar voor Quido wordt gebruikt om de parasieten in zijn manen te bestrijden. Maar Berthus 
heeft geen kale plekken of korstjes die duiden op luizen of parasieten: hij vindt zo’n krabbeurt gewoon 
lekker…Met zijn hoofd naar beneden gebogen staat hij zachtjes smakkend te genieten. Soms is geluk 
heel gewoon. 

Quido 
Quido komt altijd achteraan bij het verharen. In april, op stal, maar ook in mei in de wei krijgt hij 
borstelbeurt na borstelbeurt, maar zelfs in juni zitten er nog ‘nesthaartjes’, restanten van de oude 
wintervacht op zijn flanken. Maar zijn vacht zag er dit voorjaar wel veel beter uit dan andere jaren. Een 
dik harendek, maar zonder de vettige, wat plakkerig uitziende plekken die hij vorige winters in zijn 
vacht had. Bij het poetsen van Quido valt telkens op wat een door en door goed en lief paard hij is. 



Altijd in voor een knuffel en hij vindt het zo heerlijk om geborsteld 
te worden dat hij regelmatig – om  wat aardigs terug te doen – 
zijn hoofd buigt en mijn schouder begint te poetsen. Op zijn eigen 
paardenmanier natuurlijk. En dat betekent dat ik af en toe bijna 
omval van de kracht waarmee hij tegen mijn schouder duwt. 
Want hoe goed bedoeld ook, hij weegt wel zo’n 700 kilo en ik niet 
meer dan 57… 

Jane 
Onze mooie rooie Jane. Goed gezond en goed gehumeurd. Haar 
roodbruine zomervacht had geen hulp nodig van borstels. Jane 
zat zomaar in haar zomerpak. Af en toe zet ze in de wei een 
snelle galop in als ze een dolle bui heeft of mij in de verte aan ziet 

komen met kuil of oude paardenvoer. Grijze haren heeft ze niet in haar vacht en tempo maken kan ze 
nog altijd. Maar, zoals een van de donateurs op de open dag opmerkte, haar figuur is veranderd: “Ze 
heeft geen kont meer!’ Jane is smaller geworden. 

Links mooie rooie Jane, 
midden Tarzan, rechts 

Berthus 

Tarzan 
De stoere meid, altijd 
haantje de voorste. Ze is 
kerngezond, haar 
zomervacht glimt aan alle 
kanten, ze staat als 
eerste bij het hek als het 
eten er aankomt en loopt 
altijd voorop wanneer ik 
de kudde  ophaal uit de 
wei voor een bezoek van 
de hoefsmid of als er 
onweer dreigt. En altijd is 
er die hele grote Tarzan 
met dat kleine hartje… 
Toen ik de paarden eind mei uit de wei haalde voor het bekappen van hun hoeven stond, achter  het 
lint wat tussen onze stalruimte en de stallen aan de overkant wordt gespannen, een groepje ouders 
hun kinderen op te wachten die ponyles hadden. Tarzan was op het pad naast de wei net van plan 
langs me heen te draven om als eerste bij de stal aan te komen, toen ze ontdekte dat er ‘vreemd volk’ 
op het terrein stond. Direct hield ze haar pas in en dook opzij, achter mijn rug: lekker-veilig-zo-zien-ze-
me-niet….Met haar voorbenen stap na stap in mijn voetstappen en met letterlijk haar hete adem in 
mijn nek liepen we het plein voor de stallen op. Eenmaal in haar eigen stal is er natuurlijk maar één 
Tarzan: de stoere meid, altijd haantje de voorste… 

Links Quido, rechts Ginger  
Bij Ginger is op haar zomervacht 
de ‘appeltjes’ tekening het meest 
zichtbaar. Rondjes in de vacht die 
duiden op een hele goede conditie. 
Bij een bepaalde lichtval is die 
tekening ook te zien bij Tarzan en 
Berthus, maar bij Ginger zie je het 
direct. Af en toe is ze wat grillig en 
mal, dan draaft ze met het hoofd 
gebogen en de oren plat, alsof ze 
een soort sierlijke stier is, frontaal 
op Quido af. Die blijft gewoon 
goedmoedig staan waar hij staat en 
kijkt haar verbaasd aan en dan is 

voor Ginger ook opeens de ‘aanval’ over. De ene keer komt ze mij in de wei achterna voor een aai 



over haar bol,  de volgende keer kijkt ze mij boos aan, oren plat in de nek, als ik op haar afkom. Maar 
ik hoef maar met mijn nagels over haar hals te krabben of ze strekt die hals zover ze kan, steekt haar 
hoofd omhoog, oortjes naar voren, doet haar ogen halfdicht en is op slag het allerliefste paard dat er 
is. Voorjaarskriebels, dat zal het wel zijn. 
 

Schenkingen van gulle gevers en sponsoring door Equifyt paardenvoer 
In april ontvingen wij een gift van € 2.000,= van de Stichting Natuur, Mens en Dier in Baarn. Hierbij 
nogmaals onze hartelijke dank aan deze stichting die ons keer op keer steunt. We houden het bedrag 
nog even in kas tot we zekerheid hebben of we nog een schenking van een ander fonds krijgen voor 
de eerste aflossing van € 6.000,= van de renteloze lening van € 30.000,= van de landelijke 
Dierenbescherming. Als we die schenking krijgen zal de gift van de Stichting Natuur, Mens en Dier 
worden besteed aan een dakgoot met z.g. regenzuilen. Die dakgoot met de opvang van hemelwater 
voorkomt dat bij stortbuien die de afvoerput niet  kan verwerken het water onze stallen binnenstroomt. 

Equifyt is een Engels merk paardenvoer  dat ruim een jaar geleden in 
Nederland werd geïntroduceerd door Gonnie Braat. Gonnie voerde haar eigen 
paarden Equifyt en dat beviel haar zo goed dat ze contact opnam met de 
organisatie en de distributie van Equifyt in Nederland op zich nam. Gonnie 
heeft zelf jarenlang een oud manegepaard op stal gehad. De oude 
manegedieren hebben haar hart. Ze overlegde met de vestiging van Equifyt in 
Belgie en kreeg akkoord om onze stichting te gaan sponsoren. Een heel 
sympathiek gebaar en we zijn er wat blij mee! Per verkochte zak Equifyt is € 
0,25 bestemd voor onze pensionado’s. De opbrengst over het eerste kwartaal  
2010 was € 225,=. Equifyt krijgt een aparte plaats op onze site 

www.pensioenpaard.nl  bij de rubriek ‘eigen stallen, eigen land, de sponsors’. De sponsoringbijdrage  
wordt per kwartaal vermeld op het ‘actiebordje’. Het is de bedoeling om de bijdrage van Equifyt 
eveneens te gebruiken voor de aflossing van onze lening en dan speciaal voor het bedrag dat de 
aankoop van de 15 are weiland heeft gekost. 
  
De  enquête over onze stichting onder manegehouders in Friesland 
Studentes Nikkie Iedema en Eva Koning van Hogeschool Van Hall Larenstein deden onderzoek naar 
de bekendheid van onze stichting bij alle manegehouders in Friesland. Ook werd gevraagd naar de 
interesse voor onze opvang en de bereidheid om samen te werken. Van de 38 maneges hebben 14 
gereageerd. Maneges hebben het heel druk en manegehouders zijn vaak moeilijk bereikbaar of 
afwezig. Zoals we al vermoedden kennen veel maneges ons niet. Slechts één manege noemde onze 
naam. Hoeveel publiciteit we ook gekregen hebben in de afgelopen jaren, het is bekend dat je heel 
veel en heel vaak in de media moet verschijnen wil ‘iedereen’ je kennen. De bekendheid met andere 
opvang van oude paarden of pony’s was overigens ook heel laag: acht van de 14 kenden geen enkele 
opvang, dus ook van de De Paardenkamp in Soest en ’t Olde Manegepeerd hadden ze nooit gehoord 
en dat zijn stichtingen die al veel langer bestaan dan de onze. Als oplossing voor oude manegedieren 
houdt van de 14 maneges bijna eenderde de dieren zelf (prima!), een kwart zoekt een plek als 
gezelschapsdier, bijna een kwart heeft dieren in laten slapen,  een bracht de dieren naar de slacht en 
een had de dieren ondergebracht bij ’t Olde Manegepeerd in Dalmsholte. Bij de bereidheid om met 
onze stichting samen te werken gaven zeven maneges aan ons niet te kennen, maar misschien dieren 
te willen overdragen nadat ze naar de eigen mogelijkheden hebben gekeken. Een manege kent ons 
niet en zal ook geen dieren overdragen maar is wel geïnteresseerd in informatie of een bezoek aan de 
stichting. Een manege kent ons maar zal geen dieren overdragen en vijf maneges kennen ons niet, 
zullen ook geen dieren overdragen en ze hebben geen interesse in informatie of een bezoek. De helft 
van de ondervraagde maneges is dus geïnteresseerd om nader kennis te maken. Deze zomer gaat er 
een brief met informatie over onze stichting uit naar alle maneges in Friesland met de uitnodiging  voor 
een speciale open dag voor de manegehouder. 
Hierbij dank aan Nikkie en Eva die prima werk voor ons deden! 
        
De open dag op 16 mei 
Het was nog even spannend wat voor weer we 
zouden krijgen, want de eerste helft van mei was 
erg herfstachtig, maar zondag 16 mei scheen 
gelukkig de zon. Het mooie bord met de naam  
van onze stichting was de dag ervoor op de 
vernieuwde voorkant van de loods bevestigd.  



Met dank aan Nynke Tiekstra van Coltsfootmedia die kosteloos het ontwerp verzorgde 
Twee grote plantenbakken met appelboompjes en kruiden die aan weerskanten van de schuifdeuren 
van de stallen zijn gezet had ik de pensionado’s cadeau gedaan met nog wat bloemetjes: manden met 
geraniums onder de nieuwe ramen aan de zijkant. 
Alle paarden stonden in de wei. In de stalruimte hadden we een tafel ingericht met drankjes en hapjes, 
op de cd speler draaide echte goud-van-oud-muziek: The Andrew Sisters  en Elvis Presley, sterren uit 

de  40-er en 50-er jaren van de vorige 
eeuw. Onze bestuursleden Diana v.d. 
Ploeg, Petra Kerkstra en Lena Massaut 
hadden het voorwerk gedaan: het 
uitmesten van de stallen en het schoon-
poetsen van stalwanden en vloer. Kortom 
om 15.00 uur waren we helemaal klaar 
voor het bezoek. En dat bezoek kwam! 
Meer dan 30 donateurs zijn langs geweest. 
Met enthousiaste uitroepen bij het zien van 
de paarden: “Wat zien ze er goed uit!”, 
“Wat leuk om ze weer te zien!” en met 
complimenten over de frisse en fleurige 
stallen. We liepen heen en weer van de 
wei naar de stal. Met oude bekenden, 
vroegere ruiters van de Leeuwarder 
Manege, maar ook met donateurs waar we 

voor het eerst persoonlijk kennis mee konden  maken. Een aantal donateurs had het zo naar hun zin 
dat ze de hele middag bleven. Ze wilden ook nog zien hoe de paarden – aan het eind van de middag 
–  rustig achter elkaar op een rij uit de wei naar de stallen liepen.  Het was een heel geslaagde dag en 
we besloten direct: dit gaan we volgend jaar weer doen! 

 

Promotie 
- In april verscheen een artikel met foto over de aankoop van de stallen in het blad  Hart voor Dieren. 
Inmiddels staat het bericht op onze site 
- In mei kwam de fotograaf langs van het blad Noorderland, het mooie magazine voor Groningen, 
Friesland en Drenthe, voor opnames van onze oudjes in de wei en op stal. Het artikel met een 
uitgebreide fotoreportage staat ingepland voor september/oktober  

De volgende Nieuwsbrief 
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind september 2010. Met natuurlijk ‘onze paarden’, 
(hopelijk!) nieuwe schenkingen, de open dag voor manegehouders en publiciteit. Allemaal een 
zorgeloze en zonnige zomer toegewenst en 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.  
Nieuwe rekeningnummer: Triodos Bank. 39.02.11.818  
www.pensioenpaard.nl. e-mail: info@pensioenpaard.nl   
Tel. (na 19.00 uur) 058 – 2 12 45 25  
 


