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Beste donateurs, 
In deze nieuwsbrief:  onze paarden en hoe het ze deze winter is vergaan, de NL Doet 
Dag op 16 maart j.l. en Bonfire’s 30e verjaardag. Een nieuw bestuurslid erbij en nieuwe 
ontwikkelingen rond onze stallen. Alvast om te noteren: onze donateurdag op zondag, 
23 juni plus natuurlijk het financiële verslag 2012 met een toelichting. 
 

Onze paarden 
Allereerst heel veel dank voor de tientallen lieve, warme en invoelende reacties die jullie per mail, brief 
of kaart stuurden na het bericht over Berthus’ dood. Het was ontroerend te ervaren hoe jullie 
meeleven. Een aantal ruiters van de voormalige Leeuwarder Manege schreef over hun goede 
herinneringen aan hem en donateurs kwamen op bezoek in onze 
stallen. Een lege stal went, maar het gemis blijft. De eerste dagen na 
Berthus’ dood was het voor mijn gevoel erg stil in de stallen. Geen luid 
geloei van Irma bij mijn komst ’s avonds voor de voerbeurt met het 
oude paardenvoer en geen  gebrom van de andere paarden om te 
laten merken dat ze niet overgeslagen wilden worden. Tarzan 
verhuisde bij het naar buiten gaan van haar plek op het middenpad, 
waar ze samen met Berthus stond,  naar Jane, Paddy, Ginger en 
Halinda in de buitenbak. En dat gaf  troost door uitgebreid te poetsen 
met Jane en daarna gezamenlijk een flinke rol in het zand te maken. 
De dames zijn erg gehecht aan elkaar en dat zie je direct wanneer ze 
weer bij elkaar staan. Met Tarzan’s gezondheid gaat het prima. Vorig 
jaar had ze rond deze tijd allerlei kwaaltjes, van mok tot hoefzweer, 
maar deze winter is ze gelukkig gewoon erg gezond gebleven. Net als 
Jane trouwens. Die wordt dit jaar vermoedelijk 28! En dat zie je er niet 
aan af. 
 

Jane, still going strong 
  
Jane blijft wie ze is: evenwichtig, 
goedgehumeurd en altijd vriendelijk voor 
haar kameraden. Ze poetst regelmatig 
met andere trouwe vriendin Ginger, 
maar net zo vaak met Paddy. Halinda 
past goed tussen               deze vier 
‘bruine’ dames, zij jaagt ze niet op en de 
anderen doen dat niet met haar. Quido 
staat nu met zijn ‘pension’vriendin 
Wandtjo op het middenpad, met 
Baltimore in het voorste deel. Helaas 
kan Baltimore niet bij de dames in de 
grote bak omdat hij het dan op Halinda 
begrepen heeft en een tweede keer 
‘door het lint’ willen we vermijden. 
Fellow deelt met Irma de paddock. Bij 
Fellow is het aandoenlijk om te zien hoe 

hij tot rust is gekomen in zijn eerste pensioenjaar. Hij is een heel sensitief en lief paard, maar ook 
nerveus van aard. Het heeft - achteraf gezien - maanden geduurd voor hij de stress van de verhuizing 
naar Friesland en de overgang naar zijn nieuwe leven kwijt raakte. Maar nu is hij echt helemaal 
ontspannen en op zijn gemak. Geen zenuwachtig luid geknor en angstig uitwijken  
Baltimore op het middenpad met Quido en Wandtjo op de achtergrond.  
 



meer, als ik zijn stal binnenkom om de wanden en zijn drinkbakje schoon te maken. Geen wegduiken 
meer met zijn hoofd als je je hand uitsteekt over de staldeur. Hij laat zich nu graag aanhalen, met zijn 
hoofd over de staldeur heen en hij buigt zelfs uitnodigend zijn hals om zich eens lekker door zijn 
manen en vacht te laten krabbelen. Ook met Fellow’s gezondheid gaat het uitstekend. Alle 
‘Waarlandertjes’ doen het wat dat betreft heel goed. 
 

 
Helaas geldt dat niet voor Irma. Irma is ons zorgenpaard. Ze 
is erg koliekgevoelig. Deze winter moest dierenarts Douwe 
Dijkman een aantal malen op spoedbezoek komen. Tot twee 
keer toe lag ze met een zware koliek in een ongelukkige 
houding tegen de stalmuur en kwam ze niet overeind. Na de 
ontspannende injectie bleef ze met haar benen uitgestrekt in 
dezelfde houding liggen. Door de pijn had ze haar hoofd tegen 
de muur geslagen en haar rechteroog was bebloed en dik 
opgezwollen. Om een paard weer op te laten staan is letterlijk 
veel mankracht nodig. Een zware klus, waarbij de buren, de 
stalhouder, Douwe en ikzelf mee hielpen. Gelukkig lukte het 
beide keren haar weer ‘in de benen’ te krijgen, maar wel is ze 
verplaatst naar Berthus’ box. Die ligt vlak bij de ingang en er 
kan dan eventueel een heftruck gebruikt worden om haar te 
verslepen zodat ze in een goede houding komt te liggen. Die 
heftruck is deze winter al een keer ingezet voor Quido. Hij 
had geen koliek, maar was waarschijnlijk zoals dat heet ‘in 
onmacht’ geraakt omdat hij klem lag tegen de stalwand. Een 
paard kan staande slapen. Hij zet dan zijn benen ‘op slot’’.  

Fellow, lief, sensitief en helemaal ontspannen 

 
Maar Quido heeft de neiging als hij slaperig wordt ál zijn spieren te laten verslappen (een gewoonte 
die hij als manegepaard al had). Hij zakt dan door zijn benen op de grond. Dat lijkt griezelig, maar 
meestal is er niets aan de hand, tenzij hij in een verkeerde houding neervalt. En dat was deze keer het 
geval. In zijn box kon hij niet op zijn andere zij worden gelegd, dus bestrooiden we het middenpad met 
koolzaadstro, legden brede banden om zijn lijf en met de vorkheftruck werd Quido  over het stro 
langzaam uit de stal gesleept. Het koolzaadstro zorgde voor een zachte ondergrond zodat hij geen 
schaafwonden opliep. Daarna duwde Douwe hem op zijn andere zij en ja hoor,  in één keer kwam 
Quido weer overeind. Van een volkomen apathisch paard, dat helemaal niet meewerkt en maar één 
ding uitstraalt ‘’Laat mij maar liggen, ik hoef niet meer…’’ staat er van de ene minuut op de andere een 
opgewonden praatjesmaker die hinnikt ‘’Kijk mij eens! Ik ben er weer! En ik wil nu eten!!”….Douwe 
maakt het verschijnsel ‘paard in onmacht’ veel vaker mee, maar iedere keer verzucht hij na het 
loodzware werk: ‘’Als ze nou toch eens een béétje meewerkten….Maar nee hoor! Ze liggen er bij alsof 
ze doodgaan!”  Ook Ginger heeft – voor het eerst – koliek gehad, maar gelukkig was dat na de 
ontspannende injectie snel over en kwam ze zelf op eigen kracht weer overeind. Onze paarden 
worden allemaal een jaar ouder in 2013. Ik zet hun leeftijden even op een rij. Paddy en Baltimore 
worden 29 jaar! Onze alleroudste paarden, maar allebei heel sterk. Jane viert haar 28

e
 verjaardag. 

Onze Quido wordt op 16 april 27 jaar. Ook Ginger en Tarzan worden 27. Fellow wordt 26 , Halinda 24 
en onze benjamin, Irma, 23.  
 

De NL Doet dag op 16 maart 
Het weer zat mee gelukkig op zaterdag, 16 
maart. De dag ervoor viel nog sneeuw… 
Met 11 vrijwilligers gingen we hard aan de 
slag: de schoonmaak van stalmuurtjes en –
lantarens, ramen en heel veel schilderwerk. 
Donateurs Paul Logister, Fenna en Ysanne 
schilderden tientallen meters samen met 
maatschappelijk stagiaires Loes, Elles, 
Meggy en vrijwilligster Willemijn. De 
muurtjes rondom de loods, gauw zo’n 40! 
meter in totaal,  werden stralend wit. Net 
als de stalmuurtjes binnen en de wand van 



de mestplaat. Donateur Carla tho Bockholtt had de handen vol aan de koffie en de lunch en zorgde 
voor het tuinierswerk: het beplanten van de  manden voor de stallen met narcisjes. Brenda Pruis 
mestte stallen uit en zeemde ramen van binnen en buiten. Met veel dank aan ieder voor het goede 
werk. Onze oudjes staan weer in frisse schone  Met de klok mee: boven Loes schildert binnen. Fenna, 

Ysanne 
stallen met uitzicht op de voorjaarsbloemetjes!  Elles en Meggy buiten. Paul met kwast en Carla plant 

narcissen. 

 

Bonfire 30 jaar! 
Ons beschermpaard Bonfire heeft de leeftijd van de 
zeer sterken bereikt. Op 21 maart werd hij – in heel 
goede gezondheid – 30 jaar. Van ons kreeg hij 
uiteraard zijn jaarlijkse cadeau, dit keer een extra 
grote fruitmand, met appels, wortels, bananen en 
een felicitatiebrief. Zijn kameraad Salinero ging deze 
maand – na een prachtig afscheid tijdens Indoor 
Brabant - ook met pensioen, dus Bonfire is gevraagd 
om bij het trakteren Salinero een extra portie te 
geven. Er zijn nu twee beroemde paarden 
pensionado’s die bij Anky in Erp van een vijfsterren 
pensioen genieten. 
 
Foto Anky Education Center 

 
 
Een nieuw bestuurslid en nieuwe 
ontwikkelingen in onze stallen 
Lena Massaut is na vijf jaar afgetreden als 

bestuurslid, met veel dank voor haar inzet bij alle evenementen en acties. Zij is opgevolgd door 
Brenda Pruis. Brenda heeft de functie van penningmeester. Brenda is een donateur ‘van het eerste 
uur’ en ze was in het beginjaar van de stichting nauw betrokken bij de verzorging van Berthus, Quido 
en Jane. Haar werk voor het bedrijf Lammert de Vries dat ze samen met haar man heeft en haar toen 
nog jonge kinderen maakten dat ze destijds tijd te kort kwam om nog langer vrijwilligerswerk te doen. 
Die tijd is er nu gelukkig wel. 
In deze Nieuwsbrief is er door de (heel belangrijke!) financiële gegevens weinig plaats over, maar in 
het kort: per april gaan we de verzorging van onze oudjes in eigen beheer uitvoeren. Daarvoor zijn 
inmiddels medewerkers aangetrokken. In de volgende Nieuwsbrief zal ik er uitgebreid over schrijven. 
 

Donateurdag: zondag, 23 juni 2013. 
Op zondag, 23 juni zijn jullie van harte welkom in onze stallen. We ontvangen jullie graag bij een hapje 
en een drankje. Aanvang 15.00 uur. Enkele weken voordien stuur ik nog een herinneringsmail. 
 

De volgende Nieuwsbrief 
Eind juni ontvangen jullie de volgende Nieuwsbrief. Met natuurlijk de rubriek ‘onze paarden’, 
uitgebreide informatie over de verzorging van de paarden in eigen beheer en activiteiten. Wie dit 
voorjaar op bezoek wil komen is natuurlijk iedere zondagmiddag vanaf 16.00 uur van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ineke de Groot 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.  
Frans van Mierisstraat 37, 8932 KR Leeuwarden. Inschr.nr. KvK: 01107267. 
Nieuw 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  
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