Beste vriend van Idool,
Vandaag is Idool 24 jaar geworden! We zullen hem flink verwennen!
Idool geniet alweer 2 jaar van zijn pensioen. Wij willen je hartelijk danken voor je steun!!!

De hoogste tijd voor een update dus.
Over het algemeen heeft Idool een prima
jaar achter de rug. Hij is niet kreupel
geweest en doet zich nog altijd jonger voor
dan hij is. Elke ochtend gaat hij samen met
zijn vriend Dik naar buiten. In de winter is
dat in een van de losgooibakken en in de
zomer gaan ze samen de wei op.
In het begin van de lente mogen de
paarden niet meteen de hele dag op de
wei. Door teveel eten van het jonge gras
kunnen ze 'hoefbevangen' raken, een erg
pijnlijke aandoening. Idool heeft, doordat
hij de ziekte van Cushing heeft én doordat
hij in zijn jeugd al eens hoefbevangen
geweest is, meer kans hierop. Het is dus
altijd opletten dat het weideseizoen
langzaam wordt opgebouwd.
Idool denkt hier echter anders over.
Hij heeft de hele winter het verse gras

moeten missen en vindt dit zo ontzettend
lekker, dat hij 1 of 2 uurtjes op de wei véél
te kort vindt. Hij laat zich regelmatig niet
vangen en ondanks zijn leeftijd wint hij nog
steeds met 'pak me dan, als je kan'.
Om ervoor te zorgen dat Idool niet teveel
gras eet, staat hij sinds vorig jaar de eerste
periode met een grasmasker op in de wei.
Dat ziet er niet zo fijn uit, maar hij kan er
nog steeds mee grazen. Hij kan zich alleen
minder snel vol eten waardoor het niet erg
is als hij soms wat langer op de wei staat.
Maar...Idool zou Idool niet zijn, als hij niet
ook daar weer iets op heeft verzonnen.
Meneer kan inmiddels zelf het masker
afdoen! Zo houdt hij ons lekker bezig.
Gelukkig mag hij sinds een aantal weken alweer zonder masker de wei op.

Lekker rennen (met masker) door de wei

Op stal heeft Idool het ook gezellig. Aan de
ene kant staat hij naast Doordravers paard
Edon en aan de andere kant staat de
nieuwste Doordravers aanwinst, Charlie,
een 6-jarige bonte merrie.

Eerste kennismaking met Charlie

Idool wordt gemiddeld 4 keer per week gereden. Zo lang hij het leuk vindt, gaan we door met hem
berijden. Meestal begint hij enorm sloom als je er net op zit. Echt een stokoud paard... totdat zijn
spieren een beetje zijn opgewarmd en de turbo aangaat. Hij heeft nog steeds zijn trucjes niet
verleerd. De 180 graden draai doet hij gelukkig niet al te vaak, maar plots een versnelling in galop
laat hij wel regelmatig zien. Hij lijkt zichzelf altijd enorm te amuseren als hij de ruiter weer eens te
snel af is.

Omdat ook paarden, net als
wij, wel eens last hebben
van hun spieren en vast
zitten, is recent een
chiropractor geweest voor
alle Doordravers paarden.
Bij Idool zat zijn kruis vast.
Dit compenseert hij door zijn
hamstrings teveel te
belasten. Ook in zijn hals
zat hij een beetje vast. Hij is
2 keer behandeld, maar
over het algemeen is de
chiropractor erg tevreden
over zijn conditie. Voor een
paard van 24 zit hij nog
goed in zijn spieren.
Idool's behandelingen zijn
betaald vanuit extra
donaties.

Helaas hebben we kort geleden toch
met een tegenslag te maken gehad.
Begin deze maand moest Idool naar
de tandarts voor de jaarlijkse controle.
Zijn kiezen zijn voor een paard van zijn
leeftijd nog in orde, maar hij heeft een
progressieve ziekte (EORTH) aan zijn
snijtanden. De aandoening is pijnlijk,
maar bij hem gelukkig nog niet zo heel
ver gevorderd. Het enige dat je er
tegen kunt doen, is de aangetaste
tanden trekken. Vorige week is de
paardenkaakchirurg naar stal
gekomen om middels een röntgenfoto
te bepalen hoeveel tanden er precies
zijn aangetast, dat blijken helaas alle
snijtanden te zijn.
Volgende week zullen de tanden
getrokken worden. Als de tanden getrokken zijn, en zijn mond genezen is, kan Idool gewoon weer
verder met zijn leven, gelukkig. Ook zonder voortanden schijnt een paard te kunnen grazen.
Goede nieuws is dat hij dan volgende lente niet meer het grasmasker op hoeft. Ook mag hij weer
gewoon zijn bit in en bereden worden.

Met de tandarts hebben we ook gesproken over zijn voer. Meestal worden de kiezen van paarden
slechter rond hun 18e tot 20e jaar, ze nemen dan minder goed de voedingsstoffen uit het voer op
en vermageren. Seniorenvoeding is makkelijker op te nemen door het lichaam. Idool's kiezen zijn
nog steeds prima en hij ziet er goed uit. Zo lang zijn conditie zo blijft, hoeven we het voer niet te
veranderen. Mocht hij ineens sneller achteruit gaan en vermageren, dan is het moment
aangebroken om langzaam over te stappen. In eerste instantie zou dat dan een kwart van zijn
dagelijkse behoefte zijn.
Inmiddels is Idool vrijwel helemaal wit. Dat was vroeger wel anders. Voor wie wil zien hoe Idool er
vroeger uitzag, is hier een filmpje uit de oude doos. 15 Jaar geleden ging het financieel zo slecht
bij De Doordravers dat er bij de Amsterdamse lokale omroep AT5 een Noodkreet werd geslaakt.
https://youtu.be/9MTJC2Si8vE

Er waren het afgelopen jaar 24 betalende vrienden van Idool die gezamenlijk 6580 euro
doneerden. Dank hiervoor! De begroting werd prima gehaald. Er is nog 563 euro over, maar de
röntgenfoto en het trekken van de tanden moeten nog betaald worden. We denken dat we het hier
mee redden. Hierbij een financieel overzicht.

Inkomsten
Donaties
Rit introducee

€ 6.565,00
€ 15,00

Uitgaven
Bankkosten

€ 85,21-

Buitenzetservice

€ 540,00-

Chiropractor

€ 200,00-

Dierenarts (medicijnen en vaccinatie)

€ 383,45-

Hoefsmid

€ 680,00-

Stalhuur

€ 3.904,70-

Tandarts

€ 188,98-

Verzekering

€ 34,65-

Eindtotaal

€ 563,01

Dankzij jullie steun, kan Idool genieten van zijn pensioen. Om te kunnen zorgen dat hij dit nog zo
lang mogelijk kan doen, rekenen we ook dit jaar weer op jullie.
Zouden jullie je donaties voor Idool kunnen overmaken op rekening
NL34 INGB 0006 9256 93 t.n.v De Doordravers?
Let op: dit is Idool’s rekeningnummer en niet van de vereniging.
Mocht je als vriend van Idool eens langs willen komen, schroom dan niet en neem contact met ons
op. Idool geniet van aandacht, gepoetst worden, snoepjes (niet te veel) en wandelen over het erf.
Met hartelijke groeten,
namens Idool,
Christine, Gilliane, Kristen en Nienke (de Idool-commissie)

