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Beste donateurs, 
In deze Nieuwsbrief weer volop aandacht voor onze oudjes in de rubriek ‘onze paarden’. De 
Open Dag op 22 mei en de Donateursdag op 5 juni.  Publiciteit. Schenkingen van gulle gevers 
voor de uitbreiding van onze stallen en nieuws over het evenement Het Friesche Paard on Tour  
 

Onze paarden 
Voor de paarden begon het mooiste seizoen het weideseizoen dit jaar al vroeg, dank zij het prachtige 
voorjaarsweer. Ruim drie weken eerder dan vorig jaar, op 22 april ging de hele kudde voor het eerst 
de wei in. En dat was feest! In rengalop stoven ze achter elkaar aan naar de verste wei. Door het dolle 
heen. De hele kudde, dus met Baltimore en Paddy als nieuwkomers er bij. Deze winter hadden de 
paarden elkaar kunnen zien, op stal en buiten, maar het Sixpack stond in de buitenbak en Baltimore 
en Paddy liepen in de paddock, dus het pad zat er tussen. Even neuzen en snuffelen over het 
schrikdraad was er niet bij. Het idee was dat, met een wei vol vers gras en alle ruimte die ze daar 
hadden, de kennismaking zonder kleerscheuren zou verlopen. En dat bleek wonderwel te werken. 
Paddy was binnen twee dagen dikke vriendinnen met Ginger, Baltimore graasde vlak bij die twee in de 
buurt en Berthus was helemaal tevreden met zijn vaste harem: Tarzan en Jane. Paddy en Baltimore 
zijn allebei sociaal slimme paarden. Als Tarzan haar oren plat legde wanneer Baltimore al grazend te 
dicht in haar buurt kwam, ging Baltimore gewoon een eindje verderop eten. En wanneer de hele 

kudde,  in galop, uit de wei 
naar de stallen kwam, was 
Baltimore bijna altijd als 
eerste bij het plein – want 
galopperen kan hij als de 
beste! Maar daar aan- 
gekomen wachtte hij samen 
met Paddy keurig  bij de 
ingang van de stallen tot de 
dominante paarden Berthus 
en Tarzan als eersten en 
daarna alle anderen hun 
eigen stal waren binnen 
gelopen. Pas daarna stapten 
ze zelf naar binnen. Ze 
snapten de hiërarchie 
helemaal. 
De kudde in galop naar de 
stallen.  Paddy (voor) en  
Baltimore (achter) wachten   

voor de stal. 
 
In de grote wei is een scheiding gemaakt met paaltjes en schrikdraad. Er is nu een deel waar Berthus, 
Tarzan, Jane, Ginger, Baltimore en Paddy staan en een deel waar Irma en Quido samen rondlopen. 
Die scheiding is bedoeld om onze kwetsbaarste twee, Quido en Irma meer rust te geven en om te 
zorgen dat wanneer alle paarden weer dag en nacht buiten blijven, die twee op maat gevoerd kunnen 
worden. Op die manier komen ze geen eten tekort omdat de dominante paarden hun porties inpikken.  
 
Quido 
Met Quido gaat het gelukkig veel beter. Hij is helemaal op gewicht en van zijn rug zijn de laatste 
korstjes van de ‘rain rot’ die hij deze winter had verdwenen. Quido zit letterlijk en figuurlijk weer goed 
in zijn vel.  Voor zijn 25

e
 verjaardag op 16 april heb ik hem een scheerapparaat cadeau gedaan. Van 

Quido weten we dat hij er lang over doet om zijn dikke wintervacht kwijt te raken. Nu is hij in één keer 
van alle restanten oude vacht ontdaan. Quido werkte prima mee aan de scheerbeurt, hij stond 



gewoon los  in zijn box, tussentijds etend van zijn kuil en  hief keurig zijn kin toen ik die wilde scheren 
(Mes goed mijnheer?). Quido geniet volop van het heerlijke weer. Pas geleden toen ik hem en Irma 
ophaalde uit hun deel van de wei, stond hij zowaar te huppelen van plezier: eerst op de voorbenen 
een klein bokje makend, dan op de achterbenen een steigerbeweging. Met het beeld van hem van 
deze winter nog voor ogen,  toen we ons echt zorgen maakten over hem, gaat je hele hart open als je 
ziet hoe levenslustig hij nu is! Wanneer het koel weer is en hard waait wordt hij helemaal actief  en zet 
hij op weg naar de stal zowaar als eerste een galop in.   
Irma is dikker geworden, hoewel bij haar de ribben nog  wat zichtbaar zijn. Haar zomervacht glanst en 
door een flinke wasbeurt met Betadine shampoo zijn de jeukende schilfers die ze rond haar manen 
had verdwenen. Irma en Quido krijgen als extra naast hun kuil, biks en oude paardenvoer ook 
maïsmeel bijgevoerd. Maïsmeel zorgt voor energie en ‘’zet aan’’. Voor beide is het belangrijk goed op 
gewicht te zijn. Wel heeft Irma de eerste weken dat ze de wei in ging koliekverschijnselen gehad. 
Waarschijnlijk had ze moeite met de overgang naar ander voer.  Dierenarts Douwe Dijkman heeft haar 
de twee keer dat we hem er bij riepen een ontspannende injectie gegeven en daarna was de pijn 
gelukkig snel over. Hij hoorde bij het met de stethoscoop beluisteren van de geluiden in haar buik 
overigens ook dat Irma’s hart een flinke ruis heeft, m.a.w. ze heeft een lekkende hartklep. Des te beter 
dus dat ze – samen met Quido – rust in de wei heeft. 
 
Berthus’ conditie is uitstekend. Het verharen ging bij 
hem weer snel en moeiteloos en net als Tarzan en 
Ginger had hij als eerste een mooie zomervacht. Bij het 
bezoek van de hoefsmid bleek alleen dat hij rotstraal 
aan zijn linker voorhoef had. Waarschijnlijk is door een 
scherp steentje of een splinter een wondje in de straal 
van zijn hoef ontstaan dat geïnfecteerd is. Hoefsmid 
Gerard Nielsen raadde aan twee maal per week de 
hoef schoon te borstelen met water en chloor en daar-
na flink wat pure Glorix op de hoef aan te brengen. Die 
grondige desinfectie hielp. Dat Berthus Baltimore 
accepteerde, zonder hem te verjagen of naar hem te 
bijten, vond ik al heel bijzonder. Want een nieuwe ruin 
er bij betekent concurrentie. Wat ik nooit had verwacht      Berthus in volle glorie 

was dat hij zelfs met Baltimore zou spelen zoals alleen twee ruinen die elkaar graag mogen dat doen.  
Elk op de achterbenen staand, hun hoofden links en rechts tegen elkaar duwend. Als jonge hengsten. 
Zo proberen ze vriendelijk stoeiend uit wie de sterkste van de twee is. Zonder dat er zelfs maar een 
beet of schram aan te pas komt.  Wie had dat ooit gedacht van onze dominante Berthus! 
 

Ginger en Paddy hebben elkaar direct gevonden. Zij 
aan zij grazen de twee in de wei – De Dames Groen. 
Waar de een is, is de ander. Allebei zien ze er prima 
uit. Ook Paddy heeft een scheerbeurt gekregen. Ze 
had – ook onder de winterdeken die ze omhad - een 
hele dikke wintervacht ontwikkeld en omdat die vacht 
laat ging groeien, na haar komst in december bij ons, 
kwam ook het verharen laat op gang. En daar had ze 
last van. Het zweet stond op haar borst.   
 
De Dames Groen: Voor Paddy, achter Ginger 

 
Jane eet goed, 

haar vacht ziet er mooi uit,  maar ze wordt alsmaar smaller. Ooit 
was ze een stevig gebouwd paard maar met de jaren wordt ze 
steeds dunner. Omdat haar eetlust goed is,  ze geen diarree 
heeft en haar gebit goed onderhouden wordt (net als alle andere 
paarden wordt haar gebit twee maal per jaar behandeld) is het 
moeilijk te verklaren waarom ze steeds meer gewicht verliest. Op 
advies van dierenarts Douwe Dijkman wordt ze – naast haar 
portie kuil en biks - nu dagelijks bijgevoerd met en maïsmeel en  
oude paardenvoer. Dubbelop dus. 

                                 Mooie Jane wordt steeds smaller 



Met Tarzan gaat het uitstekend: ze is sterk, gezond en levenlustig. Een hele vitale 25-jarige! 
 

De Open Dag op zondag, 22 mei 
Een spannende dag voor ons, want voor het eerst in het bestaan van onze stichting hielden we een 
Open Dag. Een week tevoren was een persbericht verzonden aan de media in Friesland. Van 14.00 
tot 17.00 uur was iedereen welkom in onze stallen en de wei. Voor die  middag hadden we de 
overdekte bak van Markus de stalhouder gehuurd. Op het programma stonden groepsdressuur door 
de Black Pearls, acht ruiters op Friese paarden onder leiding van Karin v.d. Sluis, de rij instructrice 
van Manege Waarland en een demonstratie Western rijden door Dorinde Roverts.  
In de stroschuur naast onze stallen kwam het standje van de stichting met een lange tafel ervoor 
waarop de cake, thee en koffie stonden.  Wim Meijer maakte als vrijwilliger een mooi Rad van Fortuin, 
de grabbelton was gevuld met pakjes en Kim Massaut stond met haar paard klaar om kinderen voor  
€ 1,= een rondje te laten rijden. Maar hoeveel mensen kun je verwachten op een Open Dag? 20, 50 of 
100? Het succes overdonderde ons compleet: het werden bijna 200 bezoekers! We hadden de 
handen vol aan het ontvangen van de gasten, de weg te wijzen naar de optredens, mensen mee te 
nemen in de wei naar onze paarden, lootjes te verkopen voor het Rad van Fortuin, koffie te zetten en 
thee, limonade en koek aan te slepen. Voor de prijzen van het Rad van Fortuin kregen we geweldige 
medewerking: die werden voor het grootste deel cadeau gedaan door winkels in Leeuwarden: potten 
met planten en bloemen door Panhuis bloemenzaak, wijn door Zaagemans wijnhandel en de hele 
catering van limonade tot koek en leuke eetbare prijzen door Albert Heijn in Camminghaburen. 
Nieuwe donateurs meldden zich aan en Rad van Fortuin, de ritjes te paard en de grabbelton leverden 
€ 280,= voor onze oudjes op. 
 

 
Met de klok mee: Het optreden van De Black Pearls. In de rij voor koffie en thee in de stroschuur. Het Rad van 
Fortuin met Monique Bosch, en bezoek in de wei bij Quido en Irma. 
 

De Donateursdag op 5 juni 
Het weer zat ons niet mee die dag, maar de donateurs lieten zich daardoor niet uit het veld slaan. 
Voor onze oudjes brachten ze wortels, appels en giften mee. Vlak voor een dreigende onweers-bui 

hadden we onze 
pensionado’s net op 
tijd uit de wei naar de 
stal gebracht. Met de 
 kletterende regen op 
het dak  zaten we 
gezellig met zijn allen 
hoog en droog  tussen 
de paarden in de stal.  
 
Onze paarden vlak voor 
de onweersbui 



Onder de bezoekers waren ook bestuursleden van de Stichting 
Vakantieverblijven Friesland, de stichting die ons vorig jaar de 
geweldige schenking deed waardoor we o.a. de geïsoleerde 
waterleiding met rondpompinstallatie en automatische drinkbakjes 
konden aanschaffen. Aan die stichting is de stal van Irma 
opgedragen. Siets Regterschot, de secretaris, hing onder het 
toeziend oog van Irma zelf het bordje bij haar stal op. 
 
Siets Regterschot met het bordje ‘’Stal Siets, Stichting Vakantieverblijven 
Friesland”. Irma kijkt met instemming toe. 
 

 
Schenkingen van gulle gevers voor de uitbreiding van de stallen 
Met de komst van Paddy en Baltimore zijn al onze acht stallen in gebruik. Natuurlijk willen we graag 
extra stalruimte tot onze beschikking hebben om een oud manegedier op te kunnen vangen. Dus was 
er het plan gemaakt om in de stroschuur die grenst aan onze stalruimte stallen bij te bouwen. De 
achterwand van die schuur bestaat uit oude golfplaatwand. Die moet vervangen worden en er moeten 
ramen in komen. Voor die uitbreiding in stalruimte en de renovatie van de achterwand is van de 
Stichting DierenLot in Utrecht een bedrag van € 3.500,= ontvangen. De Stichting Natuur, Mens en 
Dier te Baarn heeft ons voor dat doel € 2.000,= geschonken. Onze heel hartelijke dank aan beide 
stichtingen voor deze giften. 
Er is nog meer geld nodig om deze ver- en nieuwbouw te betalen en in het najaar ontvangen we 
waarschijnlijk van nog een fonds een schenking. Vervanging van een buitenwand is werk dat echt in 
de zomer moet gebeuren.  Dus hebben we besloten dat binnenkort in ieder geval het renovatiewerk 
start.   
 

Het Friesche-Paard-on-Tour 
Esther Liano, onze ambassadrice, nam na de prachtige jubileumshow ter gelegenheid van het 125 
jarig bestaan van het Fries Paarden Stamboek in 2009 het initiatief om een nieuwe show met Friese 
paarden te organiseren: Het Friesche Paard-on-Tour. Die show vindt plaats van vrijdag 4 t/m 
zondag 6 november 2011 in het Congrescentrum in Drachten. In die zaal kunnen 2700 bezoekers 
per avond… Allerlei ruitergroepen gaan meewerken, o.a. de Black Pearls die op onze Open Dag al 
een voorproefje lieten zien. Onze paarden-pensionado’s krijgen in het Friesche-Paard-on-Tour 
programma een belangrijke rol als het goede doel! Noteer de data alvast in jullie agenda, want jullie 
zijn van harte uitgenodigd. In de volgende nieuwsbrief krijgen jullie uitgebreider informatie over dit 
evenement. 
 

Publiciteit 
De Open Dag kreeg ruimschoots aandacht. Huis-aan-Huis Leeuwarden publiceerde een artikel van ¾ 
pagina met een kleurenfoto. In De Bildtse Post verscheen eveneens een artikel met foto en de 
regionale radio zond een interview uit. De krantenberichten komen binnenkort op onze site. 
 

De volgende Nieuwsbrief 
De komende Nieuwsbrief verschijnt eind september 2011. Met natuurlijk de rubriek ‘onze paarden’. 
Meer nieuws over het Friesche-Paard-on-Tour plus foto’s van de renovatie van de stroschuur.  
Mochten jullie deze zomer onze pensionado’s willen bezoeken: jullie zijn altijd welkom! Ik ben iedere 
woensdag- en zondagmiddag in Beetgumermolen. Rond 16.00 uur is een goede tijd. 
Mede namens onze oudjes: allemaal  een fijne zomer(vakantie) toegewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
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