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Hoe kom je er?
Punktur ligt vlak over de Duitse grens, nog geen uur 
vanaf Gorlitz. Je kunt snel en gemakkelijk met de auto 
naar Punktur rijden, wat ongeveer 9 uurtjes in beslag 
neemt omdat het vanaf het oosten van Nederland 
naar Punktur, slechts 800 km is. Ook met de trein 
kun je snel en voordelig reizen. We kunnen je dan 
ophalen op een van de stations in de buurt, of bij de 
Duitse grens. Er is een goed functionerende busdienst 
en er zijn nog meer mogelijkheden om bij Punktur te 
komen. Als je contact met ons opneemt vertellen we 
je graag hoe!

Meer informatie
Onze website wordt regelmatig aangepast. Er staat 
veel waardevolle informatie op. Mensen die hun email-
adres achterlaten sturen we regelmatig een e-krantje 
over de Punktur belevenissen en verkooppaarden. 
Natuurlijk kun je altijd e-mailen voor meer informatie.

IJslandse paarden



Punktur in Polen
IJslandse paarden zijn anders; leuker!
Het is daarom niet zo raar dat wij , Anne en Elselien, 
heel graag IJslanders fokken, opfokken en ook onze 
eigen gefokte paarden inrijden en verkopen. Iets waar 
we nu al zo’n vijfentwintig jaar mee bezig zijn! 
Om IJslanders echt IJslands te krijgen, met vuur 
en vrijheid, is een juiste opfok en de juiste  opvoe-
ding erg belangrijk. In Nederland is daarvoor eigen-
lijk maar bar weinig ruimte. Om ons ideaal van een 
goede opfok te kunnen verzekeren, zijn we in 2002 
naar Polen vertrokken. We hebben daar een boerderij 

met meer dan 70 
hectare heuvelland 
tot onze beschik-
king. We bouwen 
aan een riante gas-
tenaccommodatie 
met en zonder 
vol pension en de 
mogelijkheid om te 
kamperen. 
De paarden staan 
in kuddes over het 

land verdeeld. Dit doet denken aan IJsland, waar de 
paarden ruimte en vrijheid kennen. 

Eigen fokkerij
Gedurende de zomer weiden we de hengst(en) bij de 
eigen merriegroep. De merries worden op natuurlijke 
manier gedekt. Natuurlijk gedrag staat bij de heng-
stenkeuze voorop.
Ook het veulenen gebeurt op het 
veld, als regel zonder menselijke 
hulp. De merries fungeren geza-
menlijk als kinderoppas en na en-
kele maanden vormt zich spontaan 
een echte veulenkudde. Tijdens de 
eerste jaren van hun leven ontwik-
kelen de veulens van dit laat-rijpe 
ras hun kracht, persoonlijkheid en 
sociale gedrag. Eigenschappen die 
we later graag terug zien bij onze 
rijpaarden.
Na vier speelse jaren begint het serieuze leven van 
trainen en rijden. De basis hiervoor is dan al gelegd. 

In de kuddes waarin ze hun hele jeugd  hebben ge-
leefd, hebben ze elkaar opgevoed; consequenter en 
subtieler dan wij zouden  kunnen. Bij de omgang met 
onze paarden gaan we uit van de communicatie die 
in de kudde plaats vindt. Door gebruik te maken van 
hun eigen omgangsvormen, leren we ze de leiding van 
mensen te accepteren.

We bieden de mo-
gelijkheid om ook 
andere IJslandse 
veulens bij onze 
kuddes te laten 
opgroeien. Verder 
hebben we altijd 
meerdere leuke 
IJslanders te koop 
staan. Tijdens een 
heerlijke vakantie 

kun deze paarden rijden en  rustig kijken of er wat 
voor je bij zit.

Vakantie
Polen is mooi! Zalig voor een extra lang weekend of 
een lange vakantie..... Met  lekker niets doen, einde-
loze wandelingen of sight-seeing. Ontdekkingstochten 
of op het erf blijven, kampvuurtje stoken, honden en 
katten knuffelen, naar de stilte luisteren of mijmeren 
bij de beek. Ook als je niets met IJslanders hebt, kan 
je jezelf hier uitstekend vermaken!
Wanneer je tijdens je vakantie kennis wilt maken met 
IJslanders, je kennis over IJslanders wilt vergroten, 
wilt leren IJslanders trainen of gewoon lekker vakan-
tie wilt vieren in Polen, bij ons ben je aan het goede 
adres. 

Er is veel mogelijk 
bij Punktur. Voor 
onze gasten tim-
meren we graag 
een programma in 
elkaar dat helemaal 
is gericht op de 
individuele vraag. 
Maar er hoeft niets! 
Je kunt ook gewoon 
kijken wat er op je 

af komt en op het 
moment beslissen 
of je wel of niets 
gaat ondernemen. 
Ritten, ritjes, rij- en 
zitlessen, theorie, 
omgaan met IJs-
landers, trainen, 
tips hoe je eigen 
toekomstig paard te 
houden; we kunnen 
het je allemaal leren. Ook kun je hier rustig bekijken 
hoe jouw ideale IJslander er uit zou moeten zien. En 
wie weet; misschien vind je jouw ideale paard wel in 
onze kudde.....

Polen
Polen is een nog onbekend vakantieland. In het 
noorden is er een prachtige kust en er zijn giganti-
sche natte gebieden met meanderende rivieren en 
natuurlijke uiterwaarden die een indruk geven hoe 
Nederland er ooit uit zag. Het midden heeft een ge-
weldig gebied met 
duizenden meren 
die temidden van 
bossen liggen. 
Het oosten is het 
nog woest en stil 
met beren, wolven 
en bizons. In het 
zuiden ligt tegen de 
grens met Tsjechië 
een bergketen met besneeuwde toppen en adembe-
nemende formaties. 
Onze boerderij in het zuidwesten van Polen, ligt 
in een vriendelijker gebied: heuvels met veel bos, 
beekjes en gigantisch veel paden en prachtige uitzich-
ten. Buitensporters zoals wandelaars, langlaufers en 
mountainbikers, maar ook geologen, botanisten en 
vogelaars kunnen hier hun hart ophalen. In de nabij-
heid zijn echte bergen met skiliften. De seizoenen zijn 
meer uitgesproken dan in Nederland. De winters zijn 
sneeuwzeker en de zomers zijn uitgesproken zomers 
met veel minder vocht. Het najaar kan adembene-
mend mooi zijn en het voorjaar kort, prachtig en 
krachtig.




