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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief natuurlijk alles over onze paarden en pony’s. Ons spaarplan
aankoop weide grond, een schenking voor de paddock en een bijzondere gift.
Publiciteit en de donateurdag op zondag, 8 september 2019.
Onze paarden en pony’s
Met al onze pensionado’s gaat
het goed. Twee paarden
hebben kwaaltjes: de mok van
Le Duc blijkt heel hardnekkig te
zijn. En Rianne loopt stijfjes,
waarschijnlijk omdat ze in het
verleden klachten heeft gehad
met hoefbevangenheid.
Daarover verderop in de
Nieuwsbrief meer.
Snuitje en Macho zijn helemaal
thuis bij ons. Hun gedrag straalt
ontspanning en rust uit. De
pony’s zijn volledig geaccepteerd en opgenomen in de
kudde grote paarden. En het is
en blijft vertederend om te zien
hoe de grote paarden met de
kleine pony’s omgaan. Macho is
duidelijk de grote kleine vriend
Snuitje op avontuur: de parkeerplaats bij het hek
van Le Duc, Jordan en James
Bond. Regelmatig poetst Macho het bovenbeen van een van die paarden. Hoger kan hij niet komen
door zijn lengte…. En James Bond, Le Duc of Jordan die helemaal over hem heen kunnen buigen,
poetsen heel lief en voorzichtig zijn hals, rug en nek. Die vriendschappen maken ook dat Macho in de
wei niet, zoals in het begin, voortdurend Snuitje’s gezelschap zoekt. Hij graast net zo ontspannen
naast James of een van de andere paarden. Snuitje is van de twee het meest ondernemend en
zelfstandig. Ze verkende vanaf het begin het hele terrein en had snel uitgevonden dat ze makkelijk
onder het touw door kon lopen dat vanaf de grote schuifdeuren van de stallen naar het
afscheidingshek rond de loods is gespannen. Dat touw is er om te voorkomen dat de paarden bij
binnenkomst in de stallen rechtdoor het grindpad oplopen en zo op onze parkeerplaats uitkomen. Die
parkeerplaats is altijd afgesloten door het schuifhek. Gelukkig! – want bij Snuitje is dat nodig… Er zijn
dagen dat ze, nadat je de staldeur opendoet, voorop loopt naar de oploop naar de paddock. Terwijl ik
dan bezig ben om Macho aan het halster uit de stal te leiden en ook naar buiten te brengen blijkt dat
Snuitje helemaal niet in de wei of paddock staat. Ze slaat bij de grote schuifdeuren gewoon snel
rechtsaf de andere kant uit, duikt onder het touw door en loopt naar de parkeerplaats om lekker van
het randje gras te eten dat daar groeit. Neus aan neus met de ruinen die al in de wei staan, aan de
andere kant van het hek… Snuitje had een hele lange en dichte wintervacht toen ze bij ons kwam. Al
snel hebben we het haar op haar buik afgeschoren, het zweet stond er in. Zolang het ’s nachts nog
bijna vriest – en het was lang erg koud - kun je haar de warme winterjas niet afnemen. Maar zodra de
temperatuur dat toeliet is ze heel grondig kort geschoren. Tot haar grote genoegen. Ze stond doodstil
te genieten van de scheerbeurt die de koelte op haar lijf bracht en waar baan na baan bossen haar
vanaf kwamen. Haar vacht is nu gewoon droog en niet meer continu klam. En daar voelt ze zich
duidelijk prettig bij.

Oude liefde roest niet. Links Brecht neus aan neus met Macho. Rechts: de pony’s in de wei

De komst van Macho en Snuitje leverde nieuwe donateurs op. Gelukkig! Want die zijn hard nodig. Eén
donateurschap was heel bijzonder. Brecht Hoffmann, die al jaren woont en werkt in Den Haag, had,
25 jaar geleden als klein meisje toen ze in Friesland woonde, het rijden geleerd op een toen nog heel
jonge Macho. Hij was de pony van haar leven. Haar dagboekjes uit die tijd stonden vol verhalen en
foto’s van Macho. Ze spaarde zelfs haar zakgeld op om hem te kunnen kopen. Tot haar grote vreugde
ontdekte ze via een artikel in de krant dat Macho nog altijd leefde en bij ons met pensioen ging. Ze
meldde zich direct aan als donateur en kwam op de poetsdagen twee middagen langs om Macho
uitgebreid te poetsen en te knuffelen. Tot groot genoegen van alle twee.
Le Duc’s mok is heel hardnekkig. In de afgelopen
maanden kreeg hij twee maal een antibioticakuur
omdat zijn been opzwol. Hij werd de eerste maal
behandeld met hydrocortiderm, een hormoonzalf. De
tweede keer met z.g. droogzetters, die de mokkorstjes
uitdrogen. En de derde maal met een antibacterieel
middel. Toen leek het probleem, na zo’n twee
maanden behandelen, opgelost. Er zaten nog wat
korstjes in zijn kootholte, maar het been was niet
meer dik. Le Duc was al dat gesmeer meer dan zat.
Weken liet hij zich rustig behandelen maar op een
gegeven moment had hij er genoeg van en begon te
slaan met zijn achterbeen zodra je met de zalf in de
buurt kwam. Begrijpelijk, want het duurde wel heel
lang. Maar helaas, kort geleden werd het been weer
dikker. Er zijn nogal wat soorten mok dus nu werd het
echt tijd om te laten bepalen wat er precies aan de
hand was. Dierenarts Douwe Dijkman heeft een
schraapsel van de mokkorstjes gemaakt dat naar het
Le Duc in de wei.
laboratorium is gezonden. We wachten nog op de uitslag van het onderzoek.
Fellow, wordt 1 juli 32 ½ jaar oud! Ons oudste
pensioenpaard ooit. Hij is kerngezond, vitaal en speelt
volop met No Limit die meer dan acht jaar jonger is het
’ruinenspelletje’. Elkaar speels plagend, trekkend aan het
halster van de ander en af en toe in galop achter elkaar
aan jagend, is Fellow duidelijk degene die altijd het
initiatief neemt en het spel het langst volhoudt. Je ziet zijn
leeftijd absoluut niet aan hem af. Niet aan zijn uiterlijk,
want hij is en blijft een mooi, goedgebouwd paard om te
zien en al helemaal niet aan zijn gedrag. Zo actief als hij is
in de paddock, zo rustig en tevreden is hij op stal. Fellow
zit voor 100% goed in zijn vel. Bij zijn komst bijna acht jaar
geleden werd gezegd: ‘’Hij houdt niet van pony’s”…Daar
houden we rekening mee bij de groepen die in de
paddock of de wei gaan. Maar blijkbaar is daar
verandering in gekomen.. Kort geleden was hij de laatste
Fellow
van de paarden die binnenkwam uit de paddock. Hij blijft
wel eens vaker nog een poosje buiten rondlopen voor hij besluit naar stal te gaan. En dat mag hij ook

altijd want Fellow is het paard dat, zonder dat je hem aan het halster vasthoudt, zelf naar buiten gaat
of zijn stal binnenloopt. Maar deze keer liep hij niet zijn stal binnen maar naar de stal van de pony’s
om ze uitgebreid te besnuffelen. Hij wou ze nu toch ook eens van dichtbij bekijken. En dat verliep heel
vriendelijk en ontspannen. Niks oren plat of bijten. Fellow vond het gewoon leuk. Snuitje piepte een
paar keer opgewonden, maar dat doet ze altijd als een grote mooie ruin aandacht aan haar besteedt
No Limit is duidelijk tevreden in zijn nieuwe stal tegenover Rianne. We noemden hem ‘’Broer Konijn’’
omdat hij knabbelde op kozijnen en deuren van zijn vorige stal. Maar sinds hij in januari dit jaar is
verhuisd, laat hij het hout van stal en kozijnen met rust. Dat knagen moet toch een teken van onvrede
zijn geweest dat hij niet in de buurt van zijn vriendin stond. Ondeugend blijft hij wel. Dat is overigens
een goed teken, want een paard dat pijn heeft of zich niet gelukkig voelt, heeft geen ruimte voor
speels of ondeugend gedrag. Als No Limit op de terugweg naar de stal op het pad naar de paddock
loopt, doet hij steevast een uitval naar de hanging basket met viooltjes. En hapt vrolijk een viooltje uit
die mand onder het motto ‘’Ik neem even een bloemetje mee!”…
Naast Fellow is Sandro een grote vriend van No Limit. In de wei zie je welke paarden elkaar altijd
opzoeken om zij aan zij te grazen. En Sandro en No
Limit zijn duidelijk heel goed bevriend. Zo wild als No
Limit kan spelen met Fellow in de paddock, zo rustig
en vriendelijk gaat hij met Sandro om in de wei.
Poetsen, een beetje spelen en veel samen eten.
Sando’s gezondheid is uitstekend. Hij geniet van zijn
goede en ontspannen leven als jongste pensionado.
Kreupel is hij nooit meer geweest sinds hij met
pensioen is en wij hopen heel graag dat de artrose
verschijnselen niet meer terugkomen.
Voor Rianne hebben we dierenarts Douwe Dijkman
gebeld. Rianne liep al een paar dagen heel stijfjes en
op een dag wilde ze zelfs haar stal niet uit. Douwe
vermoedt dat ze in het verleden hoefbevangenheidsklachten heeft gehad. Hij adviseerde haar voorhoeven
een extra behandeling door hoefsmid Gerard
Sandro samen met No Limit
Nielsen te laten geven. De ’zolen’ van haar hoeven
moeten zo vlak mogelijk zijn. En ze krijgt pijnstillers. Rianne is verder op dieet gezet met het speciale
oude paardenvoer, de Subli. Ze moet een aantal kilo’s
kwijt. Want extra kilo’s belasten haar benen meer. Ze is
relatief nog jong, 21 jaar en ze neemt, dat is duidelijk aan
haar gewicht, genoeg voedingsstoffen op uit de kuil. De
extra voedingsstoffen en de calorieën van de Subli heeft
ze dus minder nodig. De eerste kilo’tjes zijn er al af en
haar conditie is verder heel goed. Dat is te zien aan haar
vacht waarop de ’appeltjestekening’ duidelijk zichtbaar is.
Dik bevriend zijn al jaren James Bond en Halinda.
Wanneer ze de wei in gaan is er regelmatig filevorming
bij de toegang naar de wei omdat Halinda en James Bond
voor de ingang uitgebreid staan te poetsen. Het is het
allereerste waar ze iedere dag mee beginnen.
Rianne
Halinda wordt 2 juli 30 jaar! En voor die leeftijd doet
ze het goed. Het enige waar je aan kunt zien dat ze
ouder is geworden, is haar wat vreemde loopje als
ze van stal komt: ze zwaait haar achterbenen dan
naar buiten uit. Naarmate ze meer beweging krijg in
de loop van de dag verdwijnt die loop. James Bond
wordt standaard bijgevoerd met een extra grote
portie Subli plus dagelijks een bak met Luzernebrok
voor extra eiwitten. Hij heeft dat nodig want hij is
duidelijk een paard dat minder opneemt uit zijn
voeding. Bij hem moeten we er altijd voor waken dat
hij niet te mager wordt. James is en blijft wie hij is:
een buitengewoon lief en goed paard.
James Bond (voor) met Halinda (achter)

Met Jordan gaat het prima. Onze evenwichtige en
goede kuddeleider ziet er mooi uit, met zijn
glanzende vacht met ’appeltjestekening’. Zijn vaste
maten in de wei zijn Le Duc en Fellow, allemaal
goud-van-oud van Manege Waarland. Het blijft altijd
treffend om te zien hoe hecht de kameraadschap is
tussen paarden die al vele jaren geleden in hun
werkend leven bevriend raakten. En hoe belangrijk
dat sociale contact is voor alle paarden. Ze leiden
allemaal een goed en ontspannen leven en we
hopen heel graag dat dat heel lang zo blijft!
Jordan

Ons spaarplan aankoop weidegrond
Van de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
ontvingen we bericht dat ze voor 2019 € 1.500,=
schenken voor ons spaarplan. Onze heel hartelijke
dank voor deze gift. Het totale bedrag dat nu in de spaarpot zit is € 62.500,=. Daar gaat nog meer bij
komen, maar daarover hoop ik jullie in de volgende Nieuwsbrief te kunnen berichten.

Nog een schenking en een bijzondere gift
In onze paddock bleven deze winter en dit voorjaar na buien lang hele grote plassen staan. In de loop
van de jaren klinkt het zand in en er verdwijnt zand. Bijvoorbeeld vorig jaar zomer toen door de
droogte bij wind hele wolken zand over de weitjes waaide. De paddock is 365 dagen per jaar in
gebruik en een droge paddock is een absolute noodzaak voor onze pensionado’s. De Stichting Abri
voor Dieren, een nog niet zo lang geleden opgericht dierenbeschermingsfonds, schonk ons € 1.500,=
voor de hoognodige opknapbeurt van de paddock. Heel veel dank aan deze stichting voor hun steun.
De drainagebuizen worden doorgespoeld, het aanwezige zand losgewoeld en er komt 23 m3 zand bij.
Deze klus zal begin juli plaatsvinden.
Een bijzondere gift kwam binnen van Koninklijke Douwe Egberts in Joure: € 500,=. De heer van
Smeden die zijn jubileum bij DE vierde, kon kiezen tussen een receptie en een schenking voor een
goed doel. Hij bedacht zich geen moment en maakte direct de keuze voor ons! Zijn zoon heeft
jarenlang op No Limit en Rianne gereden. Heel hartelijk dank aan de heer van Smeden voor deze
bijzondere schenking. Mede namens No Limit en Rianne natuurlijk.

Publiciteit
Iedere donateur die over een e-mail adres beschikt heeft al bericht ontvangen dat er sinds 19 juni dit
jaar een filmpje over onze stichting te zien is op Fira TV. Fira TV is een nieuwe Internet TV zender
speciaal voor paardenliefhebbers. De Filmploeg maakte met veel vakmanschap er een heel goede
uitzending van. Wie alsnog op Internet de film wil zien (de link komt nog op onze site
www.pensioenpaard.nl bij de rubriek ‘’Nieuws’’) ga naar www.fira.tv en klik de rubriek ‘’alle video’s’’
aan. Bij de titel ‘’pensioenpaard’’ vind je de film.

De donateurdag op zondag, 8 september 2019
Op zondag, 8 september zijn jullie vanaf 15.30 uur van harte welkom op onze locatie aan de
Langestraat 82-A, 9045 PD in Beetgumermolen. Onze bestuursleden zijn er allemaal en we hebben
alle tijd om jullie, met natuurlijk een hapje en drankje, alles te vertellen over onze pensionado’s en om
jullie rond te leiden. Geef even per e-mail of kaartje door dat je komt en met hoeveel personen.

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief komt eind september 2019. Met het verslag van de donateurdag en hopelijk
met meer nieuws over ons spaarplan aankoop weidegrond. Ieder een hele fijne zomervakantie
toegewenst en wie langs wil komen: je bent altijd welkom op zondagmiddagen vanaf 16.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en –Pony’s in Friesland,
Ineke de Groot.
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