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Beste donateurs,
In deze Nieuwsbrief allereerst alles over onze paarden en pony’s. De erfgrenskwestie
en het kort geding tegen onze buurman Markus de Vries. De datum voor de NL Doet
Dag in 2021: zaterdag, 13 maart. Publiciteit en een dankwoord aan jullie allen aan het
einde van dit jaar.
Onze paarden en pony’s
Bij pony Snuitje hadden we al langer het vermoeden dat ze aan de ziekte van Cushing leed. Een van
de kenmerken van die ziekte is de haargroei: heel dik, lang en krullerig. Karin, onze vaste
paardenverzorgster, schoor en scheert haar regelmatig zodat ze het niet te warm krijgt. In oktober
heeft dierenarts Douwe Dijkman een bloedproef naar het laboratorium gezonden en de uitslag
bevestigde wat we dachten. Het is inderdaad de ziekte van Cushing. Even een korte uitleg: net als
mensen hebben paarden een hypofyse, een centraal orgaan dat de hele hormoonhuishouding regelt.
Bij het paard of de pony ligt de hypofyse op het z.g. Turkse zadeldek in de schedel. De ziekte van
Cushing ontstaat door de groei van een (goedaardig) gezwel in de middenkwab van die hypofyse. En
daardoor raakt de hele hormoonproductie van slag. Zoals het hormoon dat aanzet tot haargroei en de
productie van cortisol – het stresshormoon - door de bijnieren. Het dier kan suikerziekte krijgen.
Gelukkig is er een goed medicijn. Het geneest de ziekte niet, maar reguleert de hormonen en zoals
Douwe zei ‘’daar kunnen ze jaren goed op voort’’. Dagelijks doe ik dus bij de laatste voerbeurt een half
tabletje van dat medicijn door haar Subli. Kleine pony Snuitje heeft geen hele dosering nodig. Douwe
had erbij gezegd “na een paar weken zie je dat hun gedrag veel levendiger wordt’’. Bij Snuitje ging dat
veel sneller: binnen drie dagen vloog ze in rengalop door de paddock. Weer helemaal tot leven
gekomen. Want ze was wat stilletjes de weken voor ze de medicatie kreeg. En er was een komisch bij
effect. Ze werd hengstig, maar in plaats van de ruinen op te zoeken, want die kunnen niet stuk in zo’n
periode, ’kleefde’ ze in de paddock aan Lizzy. Non-stop plakte ze dicht tegen Lizzy aan. Lizzy is
allerliefst en heel geduldig, alleen ze kwam geen moment van Snuitje af. Na een paar dagen werd het
zelfs lieve, geduldige Lizzy te veel en ging ze in galop op de vlucht voor kleine stalker Snuitje. En dus
veranderden we de groep. Voor Lizzy moet het wél leuk blijven. Maar die ’hormoongolf’ is inmiddels
voorbij voor Snuitje en nu is ze weer bekeerd tot de ruinen. Dus als ze nu een tijdje met Sandro, die
prachtige grote zwarte ruin, Snuitje’s grote favoriet, in de paddock staat, is ze als vanouds, niet uit zijn
buurt weg te slaan. (Sandro overigens ook niet uit de hare. We laten ze nooit te lang samen want de
liefde is geheel wederzijds: Sandro vindt die kleine Snuitje geweldig. Maar ze is echt te klein om er op
te klimmen zoals hij wel probeerde). In november hebben we voor Snuitje dierenarts Douwe Dijkman
nog eens gebeld. Ze had twee ontstoken ogen. Douwe schreef een week lang antibiotica en twee maal
daags behandeling met oogzalf voor. Zekerheidshalve kreeg ook No Limit, wiens rechteroog net als
deze zomer het geval was, hevig traande, ook antibiotica en zalf voorgeschreven. Die behandeling
hielp uitstekend. Na een week was voor
beide dieren de kwaal over.
Macho had gelukkig geen last van
Snuitje’s hormoonbewegingen. Hij is
haar vaste maatje. Ze poetsen vaak,
scharrelen samen genoeglijk in hun stal
rond, eten hoofd aan hoofd van de kuil.
Macho gaat het heel goed, hij is prima
op gewicht en hij is zelfs dikker
geworden. De dubbele porties Subli en
de bijvoeding met Luzerne- en ponybrok
zijn heel goed afgestemd op zijn
voedingsbehoefte. 1 Januari 2021 wordt
hij 30 jaar. Snuitje is een half jaar
jonger.
Macho ongedeerd door hormonengolf
Snuitje. Achter: Rolinda en Jordan

Lizzy gaat het prima. Ze is echt helemaal thuis bij ons. En
voor ons voelt het alsof ze al heel lang bij ons is. Haar
kennismaking met Sandro die in de stal naast haar staat
verliep bij haar komst allervriendelijkst. Dus hebben we al
snel Lizzy met Sandro – en bijna altijd Jordan, onze
kuddeleider erbij – in de paddock gelaten. De vriendelijkheid
van de kennismaking werd daar direct voortgezet: poetsen,
poetsen en nog eens poetsen. En daar gaat je hart van open:
een goed maatje, dat is wat je ieder dier zo graag gunt en
Sandro en Lizzy zijn een heel goed stel. Overeenkomstige
karakters. Allebei heel zachtaardig en allervriendelijkst.
Aan haar gedrag zie je ook dat Lizzy zich vrij voelt. In het
begin liep ze als ze uit de paddock kwam direct keurig haar
eigen stal binnen. Maar inmiddels loopt ze net zo vrolijk snel
door naar het middelste staldeel, naar de stal van Jordan om
daar eerst een hapje te eten. Of ze staat in Sandro’s stal kuil
uit zijn ruif te plukken. Paarden die bij ons helemaal thuis zijn
worden altijd vrijmoediger en ondeugender. Een heel goed
teken. Een dier dat niet gelukkig is, heeft geen ruimte voor
Lizzy voor en Sandro: beste maatjes
speelsheid of ondeugend gedrag. Voor Lizzy was er in
oktober bezoek van diverse ruiters van Manege De Steenen Kamer. Ook van haar grote fan, Lyndsey.
Met de hele familie kwamen ze. Moeder Wonny en dochter Lyndsey zijn heerlijk lang in de stal van
Lizzy bezig geweest haar te poetsen en te verwennen met lekkere hapjes. Dan zie je ook hoe goed het
geheugen van paarden is. Binnen de kortst mogelijke keren likte Lizzy Lyndsey’s hoofd.

Links: Sandro. Rechts: Lizzy. Midden: Lyndsey. Helemaal als vanouds: Lizzy en Lyndsey.

Voor Lizzy is Lyndsey haar vertrouwde mensenmaatje. En er is voor haar niets vreemds aan dat,
hoewel ze nu op een heel andere plek staat, Lyndsey er gewoon is, zoals ze gewend is.
Ook voor Lizzy gaan we overigens een slowfeeder aanschaffen. Zo’n groot net als Rolinda heeft waarin
kuil en/of hooi wordt gedaan en waardoor het paard uren bezig is met die voeding. Want Lizzy is wat
dikker geworden. Dat is prima, maar ze is een hele goede en snelle eetster en we waken ervoor dat ze
te dik wordt. Rolinda gaat het uitstekend. Dol op Jordan, onze grote kuddeleider, maar ook met Sandro
kan ze het prima vinden. Dat was te zien toen op een zondag, het was buitengewoon slecht weer met
veel regen en wind, het weer echt te bar was om de paarden en pony’s in de buitenbak te laten. Jordan,
die altijd als eerste naar buiten wil, weigerde bij de openstaande schuifdeuren nog een stap verder te
zetten. Hij keerde direct om en liep naar zijn stal terug. Dat is hét teken dat de dieren niet naar buiten
kunnen. Dan laten we de paarden een voor een los in de stalruimte lopen, met een kruiwagen met kuil
op het middenpad om een hapje van te eten. Ondertussen wordt hun stal uitgemest. Rolinda begon
toen haar stal aan de beurt was lekker van de kuil te eten en ging daarna kort bij iedere stal langs. Maar
bij Sandro bleef ze heel lang staan om uitgebreid en hartelijk met hem te poetsen over de rand van de
deur heen. Oude kameraden, allebei afkomstig van Manege Molenruiters. Sinds die tijd laten we

Rolinda regelmatig met Jordan en Sandro (en vaak Lizzy erbij als goede vriendin van Sandro) in de
paddock. Als je dan in de schemer over de rand van de dubbele deur in het verste staldeel naar buiten
kijkt zie je twee paartjes, Jordan met Rolinda en Sandro met Lizzy poetsen, poetsen en nog eens
poetsen. Fellow, Rianne en No Limit
maken het goed. Over hen meer in de
Nieuwsbrief van maart 2021. In deze
Nieuwsbrief kom ik ruimte tekort.
No Limit gaat het goed

De erfgrens kwestie
Op de brief die onze advocaat Just
Hamming op 28 maart dit jaar zond over de
kwestie, volgde op 26 oktober 2020 een
brief van de advocaat van buurman Been.
De advocaat betwistte de bevrijdende
verjaring (na 20 jaar). Markus de Vries
(onze buurman van het kort geding, zie
verderop) die toen eigenaar was van ons
terrein, zou verklaard hebben dat de plaatsing van het hek in 2001 in overleg met hem is gegaan, maar
het is voor beide partijen (hemzelf en toenmalige buurvrouw Marianne de Vries) altijd duidelijk geweest
dat dit niet de erfgrens was. Tevens is het hek niet geplaatst door Markus. Het was haar hek en niet het
zijne. Hij heeft dit natuurlijk nooit beschouwd als een bezitsdaad om een stuk van het perceel nummer
84 over te nemen. Het bezit kan dus volgens de advocaat van Been niet geacht worden te zijn gestart
in 2001, maar op zijn vroegst pas in januari 2010 bij de verkoop aan de stichting. Ook de verkrijgende
verjaring (10 jaar) zou op basis hiervan stranden. Een beroep op de Noodwet voor onze oprit werd
eveneens betwist: er zou met het deel dat overblijft van onze oprit genoeg ruimte zijn om ons terrein te
bereiken (twee meter breedte…). Onze stichting werd gevraagd binnen twee maanden te bevestigen
dat wij gedeelten van de verharde oprit en parkeerplaats zouden afbreken…Zonder tegenbericht zou er
een kort geding komen. Op 29 oktober 2020 zond onze advocaat Just Hamming een heldere, goed
beargumenteerde reactie: de verkrijgende verjaring (na 10 jaar) was ingegaan voor onze stichting. 15
Januari 2020 was de termijn van 10 jaar vanaf datum aankoop van ons terrein verstreken. Er heeft
namelijk geen rechtsgeldige stuiting van de lopende verjaring plaatsgevonden. (Dat moet door, zoals
het heet, een daad van rechtsvervolging of een bindend advies volgens artikel 3: 316 BW). Verder zal
in een geding ook niet gekeken worden naar een getuigenverklaring van Markus de Vries, maar naar
zijn feitelijke handelwijze. Bepalend daarbij zijn de ‘’verkeersopvattingen’’. In 2001 was de oprit de
enige toegang tot Markus’ terrein. Kortom: Hij gebruikte die volop. Daarbij voert Just aan dat er wel
degelijk een beroep op de Noodwet kan worden gedaan. Alleen al voor het transport van stro (balen
zijn minimaal 2,5 meter breed, zand voor de paddock etc. is een minimale breedte van 3 meter
noodzakelijk. Op die brief is tot de datum van vandaag geen reactie gevolgd…

Het kort geding tegen onze buurman de Vries over de afwatering van zijn terrein
22 Oktober vond het geding plaats. Onze advocaat Just Hamming had een grondig betoog met
pleitnota. Na het horen van de advocaten van beide partijen deed rechter Telman een duidelijke
uitspraak: ‘Mijnheer de Vries. U bent zelf verantwoordelijk voor de afwatering van uw terrein’’…
Echter, er was een complicatie. De afwateringsputten op het terrein van Markus die uitkomen op onze
afwateringsput op de parkeerplaats, blijken te zijn verbonden met putten van diverse buren naast hem.
Kortom: een aantal huizen op de Langestraat watert op ons terrein af…Om dit allemaal uit te zoeken
voorzag de rechter een z.g. bodemprocedure. Dat betekent uitstel van een oordeel van algauw
anderhalf jaar en nog veel hogere juridische kosten. Zij stelde daarom voor te proberen tot een
schikking te komen. Na moeizaam overleg kwam die er. Aanleg van een extra, nieuwe put naast de
huidige put voor de stal van de stichting, aangelegd op het laagste punt. Vanaf die put een nieuwe
afwateringsbuis leggen naar de sloot waar de bestaande put ook op afwatert. (Markus was mordicus
tegen een afvoer op zijn eigen terrein, door het openbreken van het beton op zijn parkeerplaats). En de
aanleg op het terrein van Markus van een keerwandje om de wateroverlast te stuiten. Dat keerwandje
loopt vanaf de parkeerplaats en langs de erfgrens tussen de percelen en sluit aan op de voormalige
mestplaat van de Vries. Uitvoering van het werk door Markus de Vries. Onze stichting zou maximaal
€ 700,= inclusief BTW bijdragen in de kosten. De kosten van het kort geding worden door beide partijen
gedragen. Over de uitvoering van het werk (te kleine put, op de verkeerde plaats, schade aan onze wei)
hebben wij via Just Hamming bezwaren ingediend. Een ‘’wordt vervolgd’’ dus. Daarover in de
Nieuwsbrief van maart 2021 meer.

De NL Doet Dag op zaterdag, 13 maart 2021. Van 11.00 tot 17.00 uur
Er van uitgaande dat de Lockdown – met de op komst zijnde vaccinaties – in maart versoepeld is,
hebben we weer ingetekend voor de NL Doet dag. Altijd een heel leuk en erg nuttig evenement. We
krijgen budget van het Oranje Fonds. Ieder die die dag wil meehelpen met schoonmaken van wanden
en stallantarens, schilderen van muurtjes, plantjes planten etc. is van harte welkom. Noteer de dag in je
agenda en geef je via de e-mail info@pensioenpaard.nl op als deelnemer. Wij zorgen voor een lunch
en lekkers.

Publiciteit
In Noordster, het online en gedrukte magazine van de handelsclub Groningen, is een artikel met foto’s
over onze stichting en dieren geplaatst. Binnenkort komt het op onze site.
Waterstad FM, Frieslands populairste popzender, zond weer meer dan drie weken lang voor de komst
van Sinterklaas gratis onze commercial ‘’En rij toch niet stilletjes ons stalletje voorbij’’…uit. Veel dank
daarvoor.

Met veel dank aan jullie allen
Aan het einde van het jaar willen we jullie allemaal heel hartelijk dankzeggen voor de steun die jullie
onze oude manegedieren geven. Voor jullie als donateurs: die goede dikverdiende oude dag voor de
dieren kan écht alleen maar dank zij jullie. Met zijn allen zorgen jullie voor hun goede pensioen. De
dierenbeschermingsfondsen maken en maakten het mogelijk te investeren in stallen en grond. Zonder
hen hadden we geen eigen opvang. En hierbij veel dank aan de vrijwilligers die altijd klaar staan:
Gerard Nielsen, onze hoefsmid. Wim Meijer die iedere week talloze klussen op zich neemt. Wim van
Rink die al de jaren dat de stichting bestaat de Nieuwsbrieven opmaakt en de site bijwerkt.
Vormgeefster Nienke Tiekstra op wie we altijd een beroep kunnen doen. CopyService Leeuwarden die
gratis de brieven uitprint. Jan Roorda, onze financieel adviseur. En alle vrouwen die week in week uit
onze paarden en pony’s met veel liefde verzorgen. Speciale dank aan Karin Engelman die naast dat
werk ook de kledingactie en de verkoop van tweedehands paardenspullen regelt.

Welkom met kerst in onze versierde stallen: links Rolinda, rechts Sandro.

Wie op een van beide kerstdagen op bezoek wil komen: je bent vanaf 16.00 uur van harte
welkom. Mail even welke dag je komt en met hoeveel personen. De anderhalve meter afstand is bij
ons prima te houden en de ventilatie is heel goed. Wij zorgen voor warme chocolademelk en een
traktatie. Kleed je wel warm!
En voor ieder: fijne feestdagen en een heel goed en gezond 2021.

De volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief ontvangen jullie eind maart 2021. Met alles over onze dieren, het verslag van
de NL Doet Dag. De jaarrekening 2020 en verder nieuws.
Met vriendelijke groet,
Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony’s in Friesland.
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