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Beste donateurs, 
Hierbij een vervroegde december Nieuwsbrief. Met allereerst een heel hartelijk welkom voor 
alle nieuwe donateurs van Paddy en Baltimore uit Waarland. Op zaterdag, 11 december 2010 
werden door José en Marco Baars, de eigenaren van Manege Waarland in de Kop van Noord-
Holland,  twee 26 jaar oude manegepaarden, merrie Paddy en ruin Baltimore, naar onze stallen 
in Beetgumermolen gebracht. Paddy en Baltimore hebben elk 19! jaar als manegepaard 
gewerkt en gaan bij ons genieten van hun welverdiende pensioen.  
 

Paddy en Baltimore 
Voor manegepaarden geldt vaak dat ze rond de 20 jaar te oud worden om nog dagelijks tenminste 
twee lesuren te werken. Al onze oudjes van de voormalige Leeuwarder Manege gingen rond hun 20

e
 

met pensioen. Maar Paddy en Baltimore zijn wat je noemt hele taaie oudjes! Ze hebben het tot hun 
26

e
 jaar prima gedaan. 

 
Paddy liep vorig jaar nota bene 
nog mee in het nationale 
kampioenschap carrousel 
wedstrijden en dat is voor 
paarden extra hard werken. 
Manege Waarland telt maar 
liefst drie carrouselteams! 
waarbij 16 ruiters tegelijk in de 
bak allerlei figuren rijden. 
Prachtig om te zien. Paddy is 
een merrie die het hart van 
velen heeft gestolen. Niet altijd 
de makkelijkste in de omgang, 
een pittig paardje, maar toch 
ook erg lief. Ze wordt  

Paddy                                             Baltimore            omschreven als ‘een paard 
 met een pony-karakter’ en een harde werkster. 
Baltimore staat bekend als een bijzonder lieve ruin. Hij is het paard waarop heel veel kinderen 
hebben leren rijden en het dier dat veel volwassenen van hun angst voor paarden en paardrijden heeft 
genezen. Ook Baltimore heeft duidelijk zijn eigen fanclub.  Paddy en Baltimore zien er alletwee erg 
goed uit. Je ziet hun leeftijd er beslist niet aan af. 
 

De wervingsactie 
In november nam Monique Bosch, een carrousel 
ruiter van Manege Waarland, contact op met onze 
stichting met de vraag of er plaats was voor twee 
oude manegepaarden. Dat was er, we hadden nog 
twee stallen vrij. Maar er waren wél 66 donateurs ad 
€ 2,50 per maand nodig om het pensiongeld van 
€ 165,= per maand te betalen. Dus voor twee dieren: 
132! maanddonateurs. We wisten al uit ervaring dat 
de enige manier om in korte tijd zoveel donateurs te 
werven is om intensief campagne te voeren in de 
manege zelf. En daarnaast te proberen zoveel 
mogelijk publiciteit te krijgen om ook voormalige 
ruiters te bereiken. 
                                                                                       De enthousiaste standbemensing in Manege  
                                                                                                Waarland: van links naar rechts: 
                                                                                                Daniella Officier, Monique Bosch en Lena Massaut 



De eigenaren van Manege Waarland, José en Marco, waren direct bereid om mee te werken. Dus 
startte op maandag, 22 november een campagne die een volle week duurde.  We zetten in de kantine 
van Manege Waarland ons standje op met folders en foto’s van alle paarden, plaatsten stoepborden in 
de stal en buiten, deelden bezoekers een brief met alle informatie en een intekenstrookje uit. De rij- 
instructeurs vertelden aan het eind van iedere les dat Paddy en Baltimore met pensioen moesten en 
riepen ruiters op zich te melden bij de stichting. Van maandags tot en met donderdags bemensten 
medebestuurslid Lena Massaut en ik de stand, van vrijdag tot en met zondag de ruiterclub van 
Monique Bosch:  Daniella Officier, Indra Hagedoorn en Annet Schol Sanderse. Aandacht  in de pers in 
Noord-Holland kregen we: artikelen met de foto van Paddy in het Noord-Hollands Dagblad, de 
Schager Courant en de Zondagkrant. Op 11 december was de stand van de wervingsactie: 117 
donateurs ad € 2,50. En dat is een tussenstand, want er komen – gelukkig! - nog steeds donateurs bij. 
 

De komst van Paddy en Baltimore 
Beide paarden zouden op zaterdag, 4 
december naar Beetgumermolen 
gebracht  worden. IJs en weder 
dienende… IJskoud werd het en 4 
december sneeuwde het in Noord-
Holland en in Friesland zo hevig dat 
het niet verantwoord was om met de 
trailer op pad te gaan. Dus stelden we 
de komst van Paddy en Baltimore een 
week uit Op 11 december om 15.00 
uur kwam de stoet uit Waarland aan. 
Opgewacht door donateurs,  de 
fotograaf van de Leeuwarder Courant 
en een radiojournaliste van  Omrop 
Fryslan. De stal was in kerststemming 
gebracht en wij stonden klaar met 
bloemen en warme thee. 
Na het uitladen uit de trailer lieten de 
ruiters de paarden rondstappen om 
de benen strekken en het terrein te 
verkennen. Paddy en Baltimore 

gingen rustig mee. Ze gedroegen zich als professionele fotomodellen voor alle camera’s die klikten. 
Onze oudjes had ik voor de komst van deze twee op stal gezet. Die keken vol belangstelling naar de 
twee nieuwkomers en alle drukte van de mensen. Baltimore kon even uitgebreid neuzen met Quido in 
het gangpad, tot wederzijds genoegen.  Baltimore is Quido’s nieuwe buurman geworden en dan is het 
fijn als de eerste kennismaking goed verloopt 
Als welkomsthapje werden alle paarden getrakteerd op een lekkere portie slobber. Dat wou er bij de 
nieuwkomers best in! Baltimore gedroeg zich op stal al heel snel alsof hij helemaal thuis was. Na de 
slobber ging hij rustig over op het eten van zijn kuil. Maar Paddy was nerveuzer: ze stak vaak haar 
neus over de wand naar Baltimore’s stal om geruststelling te zoeken, draaide rondjes in haar box en 
aan de kuil kwam ze niet toe. Het moet wennen, zo’n grote stap naar een nieuwe omgeving, dat is 
heel begrijpelijk. Aan het eind van de middag kwam tenslotte ook het weemoedige moment waarop 
eigenaren en ruiters afscheid moeten nemen van hun dieren. Dan komen bijna de tranen en is het 
echt even slikken: want hoe 
graag  Paddy en Baltimore 
hun pensioen is gegund, ze 
zijn niet meer in de 
buurt….Met dikke knuffels 
voor beide paarden, nóg een 
aai, en vooruit – nóg een -  
en de belofte: we komen héél 
gauw bij ze kijken, vertrok de 
laatste groep bezoekers uit 
Waarland. 
 
 
                                  Baltimore en Quido maken kennis. Li: Monique met Paddy, rechts Daniella met Baltimore 

 
 



De eerste dagen in Beetgumermolen 
De zondag is mijn ’paardendag’. Dus de volgende dag was ik de hele middag bij onze paarden. Het 
was droog en er scheen zelfs een bleek zonnetje. Stalhouder Markus had de paarden al naar buiten 
gebracht.  Paddy en Baltimore stonden in de paddock naast de buitenbak waar onze zes oudjes 
rondliepen. Beide paarden dicht naast elkaar, regelmatig neuzend. Af en toe poetste Baltimore 
Paddy’s hals. Vertederend om te zien. Ze waren duidelijk blij samen te zijn. Samen ’in den vreemde’ 
geeft houvast en elkaars gezelschap biedt troost. Baltimore had zijn pensioen direct ingezet met een 
stevige rol door de modder… met winterdeken en al. Hij zat letterlijk van top tot teen onder het zand. 
Goed voorbeeld doet volgen, want  blijkbaar had hij onze Berthus en Tarzan in de andere bak in actie 
gezien: die hadden zich volop in de ontdooide grond van de buitenbak gestort,  hun vachten dropen 
van de modder… Van onze oudjes zijn we gewend dat ze er in de winter regelmatig uitzien als ruige 
beren. En daar zijn ze duidelijk gelukkig mee. Kortom:  Baltimore paste zich snel aan! De dagen 
daarna, leken Paddy en Baltimore  zich best thuis te voelen. Baltimore neusde over de staldeur heen 
regelmatig met Quido. En Quido’s oren staan ‘in de vriendschapsstand’: helemaal naar voren, dus dat  
gaat goed! Paddy had ontdekt dat de zak met winterwortels, die iedere week in onze stal wordt 
afgeleverd, in de inloopkast naast haar stal ligt. Iedere keer als ik iets uit de kast pakte keek ze – 
hoofd wat schuin – vol aandacht naar mijn handen of daar ook wortels in zat. Nou ja, ze zijn beide op 
het verwenmenu gezet:  veel kleine worteltjes die Paddy – ze heeft afgesleten tanden en kiezen - 
goed aankan. Vanwege haar gebit is geregeld dat ze twee keer per dag in plaats van bix een portie 
voorgeweekt oude paardenvoer krijgt. En wat de warme kruidenslobber betreft die minstens twee keer 
per week als extraatje wordt gegeven: daar zijn ze allebei dol op. We hebben er alle vertrouwen in dat 
die twee hun plek gaan vinden! 
 

Onze Big Five en Irma: nu een Sixpack! 
In deze Nieuwsbrief natuurlijk ook  hoe is het met Berthus, Quido, Jane, Tarzan, Ginger en onze Irma. 
Goed gelukkig. Irma hoort er helemaal bij. Jane – onze lieve evenwichtige Jane – was de eerste die 
volop Irma begon te poetsen. En die hartelijkheid was er wederzijds. Rustig en vrij in de kudde rond 
kunnen lopen is altijd de grote stap in acceptatie. Maar poetsen is échte liefde. Met Irma gaat het 
prima. Ze is helemaal op gewicht en er is rust in haar gekomen. Als ze naar haar stal loopt komt het 
steeds vaker voor dat ze haar ’nerveuze dribbel, uit angst om uit te glijden’ laat varen en kalm haar 
eigen stal in stapt. Ook van haar voernijd merk je steeds minder. Ze breekt de stal niet meer af als de 
kruiwagen met kuil wordt binnen gereden. Irma houdt van haar eigen stal, daarin is ze is heel 
honkvast. Met de andere vijf vormt ze nu echt één kudde.  

Quido heeft een paar dagen in 
een grote stal van Markus 
doorgebracht. Door de ijzige kou 
die we eind november kregen, 
was de buitenbak keihard 
bevroren en er zaten heel gladde 
stukken in. Quido is stram en hij 
durfde zich niet meer te 
bewegen. Hij was een keer 
uitgegleden en toen is besloten 
hem tijdelijk een plek te geven 
waar hij meer ruimte had om 
rond te scharrelen en om – met 
een veilige oversteek - iedere 
dag in het rulle droge zand van 
de overdekte bak naast zijn stal  
te lopen. Ook voor onze andere 
vijf oudjes werd het te glad. En 
was er de mooie oplossing: twee 
touwen spannen tussen de 
deuren van onze stallen en die 
van Markus aan de overkant. 
Tussen die touwen door konden 

                     Tarzan en Jane in de ijzige kou in de buitenbak           alle vijf dan – los lopend - via
                 het middenpad van Markus’  

stallen naar de overdekte bak. Berthus en Jane aarzelden bij de ingang van  Markus’ stalruimte, want 
dat is onbekend terrein voor onze oudjes. Maar Irma nam, heel dapper, het initiatief en ging de kudde 
voor. Ik stond ze aan het eind van het middenpad op te wachten en holde voor ze uit de overdekte 
bak in. Toen ze die grote ruimte vol rul zand zagen werd het feest: in rengalop stoven ze achter elkaar 



de bak door. Zelfs Quido ging er in galop achteraan. Berthus, Tarzan en Jane stortten zich keer op 
keer in het zand en rolden alle kanten uit. Ginger bokte en sprong er op los en Irma galoppeerde – luid 
hinnekend - rondje na rondje. Ze konden zich helemaal laten gaan zonder angst om uit te glijden. 
Lekker dollen als jonge veulens. Geweldig om te zien! Een paar uur hebben ze zich naar hartelust uit 
kunnen leven en daarna ging de hele kudde weer, los, dwars door de stallen van Markus terug naar 
hun eigen stalruimte. Moeiteloos -  want nu was de weg bekend – en netjes achter elkaar in de rij, in 
rustige stap. Helemaal zoals dat past bij keurige oude dames en heren… 
 

Publiciteit, acties en de site www.pensioenpaard.nl 
- In de Leeuwarder Courant van maandag 13 december verscheen een foto met een artikel 

over de komst van Paddy en Baltimore in de veelgelezen rubriek ‘’Gehoord en Gezien’’. 
- Op die dag werd ook het radio-interview over beide nieuwe paarden uitgezonden in ‘Omnium’ 

van Omrop Fryslan.  
- In het decembernummer 2010 van Beestenboel, het blad van de Afdeling Leeuwarden van 

de Dierenbescherming komt een uitvoerig artikel over de stichting en paard Irma. 
- De sponsorbijdrage van Equifyt, de fabrikant van paardenvoer die van iedere verkochte zak 

voer € 0,25 bestemt voor onze stichtng, bedroeg voor het derde kwartaal € 198,=. 
- 14 en 15 december  2010 is onze stichting een van de 10 doelen tijdens de goede-doelen-

kerstmarkt waaraan de ca. 1.000 medewerkers van het C.J.I.B in Leeuwarden (Jawel! Dat 
bureau waar onze boetes naar toe gaan!) een bedrag van € 25,= per persoon kunnen 
schenken. Annelies Nijkamp, voormalig ruiter van de Leeuwarder Manege, bemenst op die 
markt een standje en probeert zoveel mogelijk geld en donateurs voor ons doel te krijgen. 

- 15 Januari 2011 staat het evenement Paard & Zo,  in het praktijkcentrum in Oenkerk, in het 
teken van onze pensionado’s. Esther Liano, onze ambassadrice, treedt speciaal voor onze 
stichting op. En Marieke van Velzen, die een demonstratie ‘onbeteugeld paardrijden’ geeft. 

Door alle drukte kwam het er niet van, maar in december komt er een up-date van onze site. 
 

Eigen waterleiding en elektriciteit in de stalruimte 
De eigen aansluiting op waterleiding en elektriciteit, de geisoleerde waterleiding met rondpomp-
installatie, de automatische drinkbakjes, de goot en de regenzuilen: alles is geinstalleerd. Wat een 
zegen is het  – met de strenge vorst die we al vroeg in de winter kregen – dat er continu vers 
drinkwater voor de paarden is. Geen bevroren watertonnen of drinkbakken meer, geen eindeloos 
gesjouw met ontelbare emmers. Dank zij de schenking van de Stichting Vakantieverblijven 
Friesland kon dit allemaal. Ook bij deze dank aan Kilian Water: Gerrit Box, de ingenieur van Kilian 
die onze bestelling ontving voor de regenzuilen, bleek een oud klasgenoot van Anky van Grunsven te 
zijn! Kilian vindt onze stichting heel sympathiek. Het bedrijf leverde de zuilen met korting, zonder 
transportkosten en nam direct een jaardonateurschap voor zijn rekening. 
 

Bij het einde van het jaar, heel veel dank 
Een mooie omschrijving van het woord trouw is: geheugen van het hart. Aan het eind van dit jaar wil ik 
ieder – allereerst jullie donateurs, want jullie maken met zijn allen het pensioen van onze oudjes 
mogelijk – heel warm danken voor jullie trouw, vaak al jaren lang, aan de paarden. Heel veel dank aan 
alle vrijwilligers: hoefsmid Gerard Nielsen, webmaster Wim van Rink, Nynke Tiekstra met haar 
reclamebureau, CopyServiceLeeuwarden, alle medewerkers aan acties en Anky en Bonfire en het 
team in Erp waar we altijd een beroep op kunnen doen. En natuurlijk bijzondere dank  –  onze 
pensionado’s zijn dit jaar eigenaar geworden van hun stallen en land – aan alle gulle gevers, de 
dierenbeschermingsfondsen, die die aankoop mogelijk hebben gemaakt. 
 

De volgende Nieuwsbrief 
De komende Nieuwsbrief verschijnt eind maart 2011. Met de rubriek ‘onze paarden’, publiciteit, acties,  
plannen voor uitbreiding van onze stallen en het financiële jaarverslag. Maar ook met een verslag van 
ons bezoek aan Anky van Grunsven en Bonfire: op Bonfire’s verjaardag gaan we als bestuur op 
bezoek in Erp. Graag tot dan en allemaal fijne feestdagen en een heel goed 2011 toegewenst! 
 
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  


