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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief volop aandacht voor onze pensionado’s, met natuurlijk allereerst onze
nieuwste aanwinst: Sandro. Schenkingen van dierenbeschermingsfondsen. Publiciteit.
Nieuwe paardenverzorgers en de donateurdag op zondag, 19 augustus 2018.
Onze paarden
5 April 2018 werd hij naar onze stallen gebracht: Sandro, een ruin van nog geen 14 jaar oud, afkomstig van
Manege Molenruiters in Vrouwenparochie. Sandro heeft tenminste vijf jaar lang hard gewerkt als
manegepaard. Sandro is de jongste pensionado ooit die we opvangen. Een paard met heel veel Fries bloed,
gitzwart, groot hoog op de benen, maar met de slanke en ranke bouw van een KWPN-er. Hij was een goed
rijpaard, met een allerliefst karakter, een en al vriendelijkheid. Begin dit jaar werd duidelijk dat hij de
belasting van een ruiter niet meer aankon. Sandro was keer op keer kreupel aan zijn voorbeen. Ondanks
rustperiodes van enkele weken was het na een aantal lessen alweer mis. Vermoedelijk is er sprake van
artrose. Bij Sandro doen die artroseverschijnselen zich al jong voor. Veel van onze pensionado’s, die rond of
in de 20 zijn als ze bij ons komen, hebben of hadden artroseklachten. Maar werden er oud mee. Onze
Tarzan was daarvan een goed voorbeeld. Bij Sandro weten we niet of – dank zij het ontspannen leven dat hij
bij ons heeft, nooit meer onder het zadel of voor de koets – de artrose stabiliseert of dat toch na een paar
jaar tijd de kwaal verergert. In ieder geval is in de maanden dat hij nu bij ons is duidelijk dat zijn nieuwe leven
hem heel veel goed doet. Hij loopt, draaft en galoppeert vlot. Er is geen onregelmatigheid aan zijn gangen
meer te zien.
Voor Sandro was zijn komst bij ons heel spannend. Hij
ging voor het eerst in jaren op de trailer, weliswaar een
kort ritje van ruim een kwartier, maar ook de nieuwe
plek, de grote stal naast Le Duc was anders dan
anders. Hij trilde over zijn hele lijf toen hij aankwam.
Paarden zijn gevoelig en Le Duc had door dat Sandro
het moeilijk had. Met de vriendelijkheid die Le Duc,
onze grote reus eigen is, begon hij Sandro gerust te
stellen door zijn grote hoofd over de wand die hun
stallen scheidt te steken en zachtjes de manen van
Sandro te ’poetsen’. Het troostende gebaar van ‘’Stil
maar jongen! Het komt allemaal goed”! Aandoenlijk om
te zien. De dag daarop ging Sandro samen met Jordan
in de paddock. En dat ging prima zoals we al verwacht
Sandro bij ons. Le Duc poetst zijn manen over de stalwand

hadden. Jordan, onze kuddeleider, begroet iedere nieuwe pensionado in alle rust. Maar bij het weer op stal
brengen van Sandro omdat Le Duc de paddock in ging merkten we dat Sandro helemaal van slag was. Hij
kon niet alleen op stal staan zonder Le Duc naast hem. Dus is direct besloten, zolang de paarden nog de
paddock in gingen, om hem samen met Jordan en Le Duc naar buiten te laten gaan. Dat gaf rust. Omdat

No Limit (links) en Sandro

Sandro met twee dominante paarden, Jordan en Le Duc al bevriend was, was te verwachten dat, zodra alle
paarden in mei weer de wei in gingen, de kennismaking met de andere twee leden van de ruinenkudde,
Fellow en No Limit, goed zou verlopen.
Die kennismaking liep heel verrassend. Zodra No Limit en Sandro elkaar zagen was er direct ‘’de klik’’, van
twee paarden die elkaar graag mogen. Diezelfde middag begonnen ze elkaar te poetsen, hét teken van
vriendschap en acceptatie en speelden ze ‘’het ruinenspelletje’’. Niets is leuker dan met de mond het halster
van de ander pakken en zijn hoofd heen en weer te schudden: Speels uitvinden wie het sterkst is. Het doet
altijd denken aan het ’armpje drukken’ dat mannen in de kroeg nogal eens doen. No Limit, een paard dat zo
hard een maatje nodig heeft, hij kwam niet voor niets samen met ’zijn’ Rianne, die naast hem in de
’merriewei’ staat en Sandro waarvoor precies hetzelfde geldt, hebben elkaar die middag onmiddellijk
gevonden en grazen bijna altijd zij aan zij. Dat vaste maatje is voor een paard een heel belangrijke stap om
zich thuis voelen. Maar de laatste stap naar het ’hier hoor ik’, zagen we een aantal weken geleden.
Fellow, 31 jaar inmiddels, en nog altijd een prachtig
dier om te zien, is het paard dat nu het langste bij ons
is. Bezig aan zijn zevende pensioenjaar. Hij heeft de
oudste rechten. Zijn vaste maatjes zijn Le Duc en
Jordan, allebei goud-van-oud vrienden van Manege
Waarland waar ze alle drie vandaan komen. Voor
Fellow is een nieuwkomer een nieuwkomer. Dus die
moet zijn plaats weten. Als Sandro in zijn buurt
graasde, legde Fellow zijn oren plat en deed een
aantal dreigende stappen in Sandro’s richting.
Sandro reageerde dan geschrokken en draafde direct
weg. Dat ging een week of twee zo. Maar de
vriendschap met No Limit gaf Sandro moed. Fellow
vond weer eens dat Sandro te dicht in zijn buurt
stond, legde de oren plat en deed een aantal stappen
in Sandro’s richting. Maar Sandro voelde zich nu
sterk genoeg. Hij legde op zijn beurt zijn oren plat en
Fellow, 31 jaar en prachtig om te zien
deed eenzelfde aantal passen naar Fellow toe. De boodschap was: ‘’Ik hoor hier thuis! En ik laat me door jou
niet wegjagen!’’ Die boodschap kwam luid en duidelijk over. Fellow liet direct zijn dreigende houding varen
(en heeft die ook nooit meer laten zien aan Sandro). Sandro genoot van zijn overwinning. Hij wou zijn
succes vieren en ook de buurkipjes die vlakbij hem rondscharrelden laten zien dat hij zijn eigen plek had. Hij
boog zijn hals diep, hoofd zo laag mogelijk, op hoogte van de kippenkopjes, legde zijn oren plat en stapte
dreigend voorwaarts… De dames Barneveld keken vol ontzag naar hem op en stoven diep onder de indruk
luid kakelend alle kanten uit! Je zag Sandro groeien…Ik Sandro. Ik Ben Hier De Baas. Van Paarden en
Kipjes! Voorgoed nieuwkomer af! 
Alle paarden ging en gaat het gelukkig goed. Dank zij het prachtige voorjaarsweer kunnen ze iedere dag de
wei in en buiten in het zonlicht zie je volop hoe goed hun conditie is.
Rianne’s vacht glanst aan alle kanten. De ‘appeltjestekening’, de rondjes die in haar vacht zichtbaar zijn, zijn
een teken van haar gezondheid. Wel deed ze ons even
hevig schrikken toen ze enkele weken terug ’s ochtends in
haar box lag en bijna niet overeind kon komen. Dierenarts
Douwe Dijkman is er bij gehaald en constateerde een
hoefzweer, diep in haar rechterhoef. Die zweer zat zo diep
verstopt dat hij er na het bekappen van die hoef nog niet
goed bij kon komen. De remedie is dan iedere ochtend en
avond 20 minuten met de voet in een z.g. ‘hoefzak’ waarin
een mengsel zit van soda en lauwwarm water. Dat
mengsel trekt de resten pus uit de hoef. Plus de eerste
dagen pijnstillers door haar Subli. Na een paar dagen leek
de pijn over, maar de dag er op was ze weer kreupel. Dus
is de behandeling nog een aantal dagen voortgezet.
Hoefsmid Gerard Nielsen heeft bij het bekappen van haar
hoeven een rondje aan de voorkant van iedere hoef
uitgesneden om zo te voorkomen dat er makkelijk een
steentje of scherp takje in kan komen.
Rianne, nog met een beetje wintervacht

Met No Limit gaat het uitstekend. Qua gezondheid, maar ook in zijn contact met de andere paarden. Hij is
dikke maatjes met Sandro, maar ook met Fellow – zijn buurman op stal - is hij heel goed bevriend geraakt.
Regelmatig zijn ze elkaar vriendelijk aan het plagen door elkaar na te zitten in draf of het ‘ruinenspelletje’ te
spelen. Fellow’s speelsheid, zijn mooie voskleurige vacht, ook met de ‘appeltjestekening’, en zijn hele

conditie, kerngezond tot op heden, zijn een en al reclame voor de goede oude dag van het manegepaard.
Hij is op en top een tevreden en gelukkig paard en zo zien we dat het liefst
Voor Jordan en Le Duc geldt hetzelfde. Ze zien er prachtig uit, hebben het in hun ruinenclubje duidelijk naar
hun zin. Dit jaar hebben we gewisseld
van weides: Jordan, Le Duc, Fellow,
No Limit en Sandro delen met zijn
vijven onze wei en die van de buren.
De merries en James Bond staan met
zijn drieën in de andere wei. Bij Le
Duc is altijd opvallend dat hij bij het
bekappen van zijn hoeven nu elk
achterbeen op kan tillen. Manege
Waarland wees ons er bij zijn
pensioen in 2016 op dat dat een
probleem was. Dank zij het goede
ontspannen paardenleven en zonder
de belasting van een ruiter, die hij niet
meer kan dragen, is – en dat zien we
vaker bij onze pensionado’s – de
souplesse van zijn benen duidelijk
verbeterd.
Jordan links en No Limit

James Bond links en rechts Halinda. Een goed koppel

James Bond is volop in zijn element met de twee merries bij hem in de wei. Als enige ruin is hij, wie anders
met zo’n naam, degene die de dames als gezelschap heeft. James gaat altijd als eerste naar de wei. Zodra
Halinda en hij elkaar zien beginnen ze hun dag buiten met een uitgebreide poetsbeurt. Blij dat ze weer in
elkaars gezelschap zijn. En zo’n hele dag zie je ze altijd op een paar passen afstand van elkaar grazen of uit
de ruif eten. Een heel goed koppel. Rianne is wat eenzelviger. Ze kan het goed vinden met Halinda en
James Bond maar ze houdt wat meer afstand. No Limit is en blijft de enige ruin waarmee ze poetst. Alle
paarden hebben het helemaal naar hun zin, in goede gezondheid. We hopen heel graag dat zo te houden!

Schenkingen van Dierenbeschermingsfondsen
Tot onze vreugde ontvingen we een zeer gulle schenking van € 3.000,= van de Stichting Natuur, Mens en
Dier. € 1.500,= van dat bedrag wordt bestemd voor ‘het spaarplan aankoop weidegrond’. De andere
€ 1.500,= wordt toegevoegd aan onze kleine reserve. Vorig jaar leden we verlies met name door hoge
dierenartskosten. Dit bedrag compenseert een deel van dat verlies. Heel veel dank aan de Stichting Natuur,
Mens en Dier voor hun steun. Nu in 2018, maar ook in de afgelopen 10 jaar. Dit jaar is die ondersteuning er
voor het laatst overigens, want de Stichting Natuur, Mens en Dier houdt helaas op te bestaan.

Publiciteit
Over Sandro’s pensionering verscheen een artikel met foto in De Bildtse Post. Binnenkort wordt dat artikel
op onze site geplaatst.
En natuurlijk, het voorjaar begon, is Airport Beetgumermolen, onze eigen vliegbasis voor de zwaluwen
geopend. Vrijwilligster Nynke Tiekstra, onze ontwerpster, zorgde voor een mooi ‘Arrivals’ bord en er zijn twee
bordjes met ‘Airport Beetgumermolen’ geplaatst boven de naamborden aan de straatkant.
We waren precies op tijd want het Arrivalsbord was nog niet opgehangen of het eerste zwaluwpaartje diende
zich aan. Inmiddels broeden tenminste zes paartjes in onze opslagruimte. Meer dus nog dan vorig jaar. Het
blijft wonderbaarlijk dat zulke kleine vogeltjes zo goed weten waar ze moeten zijn. Ze vliegen duizenden

kilometers uit Afrika en dan bij Harlingen rechtsaf:
naar Beetgumermolen! De Leeuwarder Courant
berichtte begin april 2018 over onze airport in de
rubriek ‘’Gehoord & Gezien’’. Ook dat artikel komt
op onze site. En de Vliegbasis Leeuwarden, die
net de grootschalige legeroefening ‘’Frisian Flag’’
met F-16’s achter de rug had, reageerde per brief
op onze aankondiging van de oefening ‘’Frisian
Flies’’ in de stallen: ‘dat ze blij waren er niet
alleen voor te staan’
Naast de zwaluwpaartjes breidt ook de kolonie
mussen die het hele jaar door in onze loods
huizen zich verder uit. Met de buurkipjes al
tokkend op de grond staan de paarden dus ’s
avonds in hun stallen in een complete volière vol
vriendelijk en luidruchtig vogelgekwetter.

Nieuwe paardenverzorgers
Bennie Wanrooij, die samen met Karin meer dan
vijf jaar onze paarden heeft verzorgd, moet zijn
vaste werk voor onze stichting beëindigen.
Bennie heeft een eigen ICT-bedrijf en dat is het
laatste jaar zo gegroeid dat hij daarvoor tijd moet
vrijmaken. Bennie blijft overigens bij de stichting
betrokken, is invaller voor Karin. Heel veel dank
aan Bennie voor alle werk dat hij in die jaren heeft
verzet. We zijn inmiddels twee nieuwe
verzorgsters aan het inwerken. Er komt
waarschijnlijk nog een derde bij. In de volgende
Nieuwsbrief stel ik ze graag aan jullie voor.
Airport Beetgumermolen is weer geopend.
De oefening ‘Frisian Flies’ is volop gaande. Tot genoegen van onze pensionado’s:
Hoe minder vliegen en muggen in de stal, hoe beter!

De Donateurdag 2018: op zondag 19 augustus vanaf 15.30 uur
Het hele jaar zijn jullie op zondagmiddagen welkom voor een bezoek, maar eenmaal per jaar houden we een
speciale donateurdag waarop we met alle bestuursleden aanwezig zijn, jullie graag rondleiden en zorgen
voor een hapje en drankje. Dit jaar houden we die dag op zondag, 19 augustus vanaf 15.30 uur. De
gelegenheid voor ieder om kennis te maken met de paarden die er bijkwamen: No Limit en Rianne in
september 2017 en natuurlijk onze Sandro in april dit jaar. Mail even of je komt dan weten we op hoeveel
bezoekers we kunnen rekenen.

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind september. Met uiteraard alles over onze paarden, de
donateurdag en de nieuwe paardenverzorgers.
Voor ieder een mooie zomer toegewenst en graag tot ziens bij onze pensionado’s.
Met vriendelijke groet,
Ineke de Groot
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.
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