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Beste donateurs 
 
Hierbij zend ik jullie de dertiende nieuwsbrief. Met het laatste nieuws over pony Loulou en onze 
vijf paarden. Plus voor donateurs en gulle gevers: het financiële jaarverslag 2007. 
 
Pony Loulou 
Met onze Loulou gaat het uitstekend. Ze geniet volop van haar pensioen. De eerste maanden was ze 
wat passief en een beetje schuchter. Met Sadé, de Tinker, waar ze vanaf dag één mee in de bak 
stond ging het goed.  Sadé was de baas en Loulou volgde. Maar in de loop van de tijd heeft Loulou 
meer zelfvertrouwen gekregen. Bouke, de kleine Shetland pony van Petra en Arjen, stond regelmatig 
naast Loulou en Sadé buiten in de andere bak, samen met de grote Friese paarden. Bouke stak al 
vaak z’n neus door het hek om Loulou van dichtbij te kunnen bekijken. Hij zag wat in haar. En zij in 
hem…Op een dag kroop hij onder het hek door en sinds die tijd staat hij gezellig bij de twee dames. 
Loulou voelt zich heel groot naast kleine Bouke. Ze is gestegen in de rangorde! En dus laat ze zich 
meer gelden, ook naar Sadé toe. Een goede ontwikkeling voor een pony die altijd wat in de 
verdrukking heeft gezeten. Loulou zoekt nu zelfs contact met de Friese paarden. Het ziet er naar uit 
dat ze straks, als het echte weideweer begint, zelfs met de hele kudde paarden mee de grote wei in 
kan. 
Loulou is en blijft een aanhankelijk dier. Altijd in voor een knuffel en een aai over haar bol en heel lief 
voor Petra en Arjen’s tweeling van nog geen drie jaar oud. Die twee kleine meisjes zijn dol op 
‘Noenoe’ zoals ze haar noemen. 

Loulou’s hoeven zijn inmiddels voor een 
tweede keer onderhanden genomen door 
de hoefsmid. Haar hoeven zijn poreus en 
daardoor kwetsbaar (ze bloeden snel 
wanneer ze bekapt wordt). Haar hoeven 
zijn ook erg lang. Daardoor hangt ze 
achterover, wat voor haar pezen en 
gewrichten een belasting is. Besloten is 
om zeer regelmatig de hoeven bij te 
vijlen en zo geleidelijk aan haar 
beenstand te corrigeren. Door dierenarts 
Diane zijn inmiddels, onder verdoving, de 
scherpste haken van haar gebit gevijld. 
De haken staan in de lengterichting van 
haar kiezen, dus niet dwars in haar 
mond, daarom heeft ze 

Loulou op een mooie winterdag, lekker in de zon. Foto Petra Kerkstra 
 
gelukkig geen pijnlijke plekken aan de tong of binnenkant van haar wangen. Het compleet verwijderen 
van de haken zal de komende maanden – ook onder verdoving – in de paardenkliniek gebeuren. We 
willen niet behandeling op behandeling stapelen, dus tussentijds lassen we een rustperiode in. 
 
Onze paarden 
Ook in Beetgumermolen op de Longstreetranch gaat alles prima. Onze Big Five voelt zich daar 
helemaal thuis. Op zondag nemen Marga Scholtens en ik graag de verzorging van Markus over. We 
beginnen altijd met een rondje appels en wortels voor alle pensionado’s en het vier jaar oude 
fjordenpaard Mukkes + pony Bente die ook in hun stalgedeelte staan. Daarna laten we de paarden in 
de buitenbak  – voor de tweede keer die dag, Markus doet dat ’s ochtends al een keer. Alle vijf lopen 
daar zelf naar toe. 



Nadat we het lint tussen de loods waar ze staan en de stal aan de overkant gespannen hebben, 
maken we alle staldeuren los en dan kunnen onze pensionado’s vrijuit naar de bak lopen. Als ze daar 
direct zin in hebben natuurlijk…Zo zijn er keren dat Berthus al buiten staat, maar Tarzan toch eerst 
zijn stal inloopt om eens grondig te inspecteren of Berthus’ stro anders is dan het hare. Jane 
bestudeert uitvoerig de voerbak van Quido, en Quido zelf gaat uitgebreid neuzen bij Mukkes en Bente 
en daarna Ginger begroeten.… Ach, dat mag als je gepensioneerd bent. We hebben de tijd! 
 

 
altijd samen…Van links naar rechts: Tarzan, Berthus, Jane, Quido en Ginger. Inzet: Berthus en Quido aan het ‘bekvechten’ 
 
Toch is er zelden een halster nodig om ze mee te krijgen. Bijna altijd lukt het bij Berthus net te doen 
alsof ….. Ik hou mijn hand met gesloten vuist linksonder naast zijn hoofd, op de hoogte waar je 
normaal het halstertouw vast hebt, en Berthus loopt mee. Keurig in de pas. 
Als Berthus stevig doorstapt in de richting van de buitenbak, dribbelt Jane er in een mum van tijd 
achteraan en dan wil de rest natuurlijk ook mee. Soms is het te verleidelijk om een spelletje te spelen 
met het doen alsof. Al lopend aai ik Berthus dan even over z’n neus. Hij reageert onmiddellijk met 
vriendelijke hapbewegingen naar m’n hand. Maar zodra ik mijn hand weer in de goede stand houd, 
loopt hij weer in de pas…. 
 
Terwijl de paarden zich in de bak in het zand storten om eens flink te rollen, elkaar te 
poetsen, even een drafje inzetten of lekker in het zonnetje staan te soezen, zijn  
Marga en ik druk in de weer met het uitmesten van de stallen. Een prima klus om te  
doen: lekker in de buitenlucht, ontspannend en nuttig werk! In februari, midden in  
de winter, was het een zondag zulk mooi weer dat we letterlijk in ons hemd  
aan het werk waren – want je krijgt het er knap warm van. 
Als alle stallen weer zijn bijgevuld met nieuw stro, het middenpad is  
geschrobd en het speciale oude paardenvoer in de bakken is gedaan,  
halen we aan het eind van de middag alle pensionado’s weer binnen. Elk paard kent  
zijn eigen stal. Alleen het tempo waarin ze binnenkomen kan een enkele keer  
verkeersopstoppingen geven. Als dat erg snel gaat moet je rennen van deur naar  
deur om ze allemaal op tijd in de juiste stal te krijgen. Markus heeft ons wel op het  
hart gedrukt om ook de onderste schuiven waarmee de staldeur gesloten wordt te  
gebruiken. Paarden zijn slim…Berthus had direct uitgevonden dat hij met gemak met  
z’n neus de bovenste schuif opzij kon duwen. Die liep dus een hele nacht doodge- 
moedereerd rond in het middengedeelte van de stal…..  
                                                                                                             Marga, midden in de winter, 
                                                                                                               In haar hemd aan het werk! 
 
Bij het los naar buiten en binnen laten lopen van de paarden en hun gedrag in de bak, valt altijd op 
hoe harmonisch en goedmoedig ze alle vijf met elkaar omgaan. Berthus en Quido zijn altijd even 
vriendschappelijk aan het ‘bekvechten’: hoofden tegen elkaar, speels happen, elkaar wat opzij duwen. 
Typisch het gedrag van twee ruinen die erg op elkaar gesteld zijn. Tarzan poetst Jane, Ginger zoekt 
Quido op. Alle vijf zijn ze helemaal vertrouwd met elkaar. Dat zo’n vriendelijke kudde echt niet 



vanzelfsprekend is, zagen we heel duidelijk toen we een keer, in overleg met de eigenares, Mukkes, 
het fjordenpaard, bij onze Big Five in de bak zetten. Alle paarden kwamen direct op Mukkes af, hij 
werd even besnuffeld, maar toen hij wegliep werd gelijk de achtervolging ingezet. Met een stevige draf 
rende de hele club door de bak, Berthus voorop, hoofd laag, mond open, klaar om te bijten. Als 
Mukkes ook maar even stilstond, draaide Berthus zich om en sloeg – staande op z’n voorbenen – met 
z’n achterbenen naar hem. Mukkes is een dappere en vitale ruin, maar na een half uur hebben we 
hem er wel uitgehaald. Het leiderschap zit diep bij Berthus en dat geeft hij niet op…Beten of wonden 
had Mukkes overigens niet opgelopen. 
Heel blij zijn we dat het Quido zo goed gaat. Hij is vrolijk en levendig, eet prima, zet regelmatig een 
lichtvoetig en elegant drafje in en hij is deze winter voor het eerst goed op gewicht gebleven. 
Regelmatig zit zijn linkerflank tot op zijn rug onder het zand. Dat is een heel goed teken voor een 
paard met artrose: Quido kan en durft te rollen!  
 
De verjaarskalender 
Ze komen er weer aan, de dagen waarop onze V.I.P.’s (Very Important Paarden) jarig zijn: 21 maart is 
ons beschermpaard Bonfire 25 jaar geworden! Natuurlijk is er in Erp weer een grote fruitmand met een 
brief van ons voor hem bezorgd. 16 April wordt Quido 22. Op die dag vieren we ook Ginger’s 
verjaardag (21 jaar?). 12 Mei, Tweede Pinksterdag, wordt Berthus 24 jaar. Dit jaar gaan we hem op 
zijn verjaardag extra in het zonnetje zetten. (samen met Tarzan (21?) en Jane (22?). 
 
De volgende nieuwsbrief 
In de volgende Nieuwsbrief vertel ik jullie graag meer over de plannen die op dit moment ontwikkeld 
worden, zoals een bestuur van de stichting. Die Nieuwsbrief komt eind juni. 
Graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ineke de Groot, 
Stichting Opvang Oude Manegepaarden- en Pony’s in Friesland 
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