
ROSA

Rosa is een 
shetlander en
geboren in 2003.  
Rosa is heel lief en vindt alles 
goed. Ze houdt het meest van 
poetsen. Water vindt ze een beet-
je spannend. Dat koude natte spul 
vindt ze niet fijn. Rosa vindt het 
leuk om in de bak spelletjes
te doen. Let er op dat je haar niet 
te strak vasthoudt, dat vindt ze 
namelijk niet fijn.

TEUN

Teun is een 
shetlander en een 

echte goedzak. Hij is 
de oudste van de kudde, hij is 

namelijk geboren in 1994. Met 
al zijn jaren ervaring zal hij geen 

stap verkeerd zetten. Hij heeft al 
heel veel kinderen de basis van het 

paardrijden geleerd. Vroeger ging 
Teun ook mee op buitenrit, maar 

dat lukt niet meer. Gewoon lekker 
knuffelen vindt hij het fijnst.

Max is ook 
een shetlander. 

Hij is geboren 
in 2002. Max 

vindt het fijn om 
gepoetst en geknuffeld te worden. 

Hij geniet erg van aandacht. Max 
houdt er niet zo van om alleen in 
de wei te blijven, hij wil het liefst 

met zijn vriendjes mee! Wist je 
dat? Max en Rosa zijn familie van 

elkaar. Ze zijn neef en nicht.  

MAX MINI

Mini is de 
kleinste pony, 
vandaar haar 
naam. Ze is 
geboren in 2009 
en een soort vrouwelijke Teun. 
Mini is alert en vindt het fijn om 
hard te draven. Wandelen met een 
kindje op haar rug vindt ze ook 
leuk. Ze houdt niet van lawaai. 
Dus...sssst...niet te hard schreeu-
wen. Mini is ook een shetlander.



BONNIETONKO

Tonko is een 
Fjord en geboren in 
2008. Hij heeft een 

eigen wil en is sterk, sterk qua 
karakter dan. Hij houdt er niet 

van wanneer hij alleen aan de bak 
moet staan, hij wil graag 

meedoen! Tonko is de baas van de 
kudde en een echte knuffelkont. 
Op buitenrit is het een echte lie-

verd en het zal je verbazen hoe 
hard hij kan.

Noortje is de 
grootste en een 

echte black 
beauty. Noortje is 

een kruising tussen een 
Fries en een Mérens (bergpaard uit 

de Franse Pyreneeën). Noortje is 
heel braaf. Ze houdt van bosritten 
en in het water spelen. Noortje is 

een merrie en geboren in 2008. 
Ze vindt het fijn om met een losse 

teugel bereden te worden.

NOORTJE TOBY

Toby is een 
Haflinger en
geboren in 2013.
Hij is de jongste 
van de kudde. Hij is 
een echte snelheidsduivel. Hij ziet 
er stoer uit, maar is een ‘held op 
sokken’. Op buitenrit kan hij ineens 
stoppen....je weet nooit of stenen 
toch ineens gaan lopen ;-) Hij zal 
geen stap verkeerd zetten. Hij is 
geschikt voor de gevorderde ruiter. 

Bonnie is de 
pony met vlekken, 
dit noemen we de kleur 
bont. Bonnie is een Welsh cob. Ze 
is geboren in 2006. Bonnie is een 
echte merrie, soms wat kribbig. Ze 
is erg voorwaarts. Ze houdt er van 
om op een lekker tempo door de 
bak heen te draven. Bonnie heeft 1 
blauw oog, dit heet een maanoog. 
Ze kan hiermee net zo goed zien, 
als haar andere oog!


