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Weer een krantje uit Polen! 

Ach, ik weet het ook wel dat we pas na de herfstvakantie weer de rust vinden om onze 
achterban weer eens op de hoogte te stellen van alle gebeurtenissen afgelopen zomer. Nu 

zijn de blaadjes bijna van de 
boom en is de herfstvakantie 
alweer voorbij. We hadden een 
kapkamp en Anne en Eva waren 
super gemotiveerd om hier al het 
oude kaphout op te ruimen. En 
dat was nogal wat: terug 
geredeneerd wel een 20 kuub 
takken en oude stronken. De 
stammetjes zijn op maat gemaakt 
en gekliefd en de takken zijn 
deels ook in handzame stukken 
gemaakt. Maar van de rest 
hadden we ook drie heerlijke 
houthakkersmaaltijden bij een 
groot en heet vuur!  
 

En er is nu een derde vak gevuld om het nieuwe hout te drogen voor gebruik in 2019-2020!! 
Ja, hout stoken is vooruitzien! Er ligt nog veel meer hout overal. Dat is jammer, want waar al 
dat hout ligt groeit geen 
gras (meer).  
 
Tinus, onze 
hoofdhoutvester, wilde 
nog zoveel kappen, 
maar het bleef beperkt 
tot enkele dode bomen 
en wat overbodige 
bomen en de rest 
wacht nu vooral op een 
nieuwe sessie. En wie 
weet kan er nog wat 
gebeuren omstreeks 
Kerst… Heerlijk en ook 
met Kerstmis willen we 
dit zeker ook nog een 
keer doen! Zo leuk en 
warm, buiten bij het 
vuur…..Heel echt! 
 

http://www.punktur.nl/
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Het team, de paarden en onderhoud 

Ondertussen kregen we uitbreiding van de ruiters. Anne Broekema werkt hier nu echt 
fulltime, dus dat betekent dat we extra dynamiek en expertise erbij kregen. Ik wil kijken of we 
daardoor volgend jaar ook wat meer kunnen presenteren. Niet alleen wedstrijden in 
Duitsland, maar bijvoorbeeld ook door in Polen een keer demo’s te geven.  
 
Met Darco gaat het stapje voor stapje 
beter. Hij wordt steeds meer een 
Bordercollie en is voor drijven met hem 
alleen al heel makkelijk. Hij is heel goed 
met drijven en gehoorzaamheid is ook 
goed. Alleen ja, nog steeds fixeren op 
longeerpaarden en op Junior. Maar stapje 
bij stapje wordt het allemaal een beetje 
beheersbaar en makkelijker. Ook Joey 
wordt steeds volwassener en dat scheelt 
schoenen, die hij vrij consequent aanvrat, 
vooral dure schoenen van gasten! Alleen wil hij ook graag tuinman worden en plukt de 
bloemetjes van de potplanten. Ach, dat is vast een boodschap aan zijn baasjes, het is een 
charmeur tenslotte. 
 

De veulens zijn afgespeend en staan op 
het eerste perceel langs de oprijlaan zodat 

we er telkens langs komen en ze goed in de gaten 
kunnen houden. Het afspenen gaf maar een dagje of twee onrust, toen vonden beide 
groepen het oké. We hebben een paar supermoeders bij de jonkies staan en we moesten er 
Vordis uithalen. Zij fungeerde als melkbar voor alle zwarte veulens in de kudde. En dat zijn 
er dit jaar toch meer dan tien. Omdat de kudde jongelui zo groot is moesten we dringend de 
veulenstal aan de andere kant van de weg, achter 43, vergroten. Mmmmm… 

 
Daar was het potstalsysteem wel heel lang 
gehandhaafd. Uitmesten gaat er ook lastig: aan 
één kant kan de trekker niet komen, dus moet 
allemaal met de hand c.q. vork uitgemest 
worden en aan de andere kant achter de inrij, is 
het altijd modderig met diepe sporen. Daar kon 
dit hele jaar geen trekker doorheen komen, dus 
Tomek en Jurek vonden het echt altijd en aldoor 
te nat. Jaarlijks was de stal lager geworden 
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door de ophoping van het stro, wat de 
veulens wel steeds fijn vonden om te 
verblijven. Maar het was meer dan nodig 
om alles eens even weer op orde te 
stellen! 
 
Dus nu hebben Anne Broekema, Eva en 
stagiaire Irene zich even echt boos 

gemaakt 
en 
hebben 
de dames 
een 
keienpad 
van de oprit gemaakt. Oké. Toen was de boodschap er en is 
er grind gekomen en de hele inrij/oprit onder handen 
genomen. Met de werklust van alle paardenlui hier is in 
dagelijkse stapjes van de hele stal het onbereikbare deel 

schoon geschept en schoongemaakt en is er nog een paardenvak gecreëerd. Dus er is plek 
voor de kudde mini’s en eigenlijk hopen we stiekem op heel vervelend herfstweer, zodat ze 
allemaal knus bij elkaar kunnen liggen… 
 

Met zo’n grote groep 
helpers is het inrijden 
van de jonge paarden 
mooi op schema 
gekomen. Fijn! Dat 
biedt ook ruimte om de 
paarden die het wat 
moeilijker vinden en 
daardoor soms wat 
tegendraads gedrag 
vertonen. Die kunnen 
meer tijd krijgen. Maar 
zoals dit jaar lijkt het of 
we te maken hebben 
met alleen maar lieve 

en makkelijk te rijden paarden. Alleen om daar dan weer telkens een echt stukje voor op de 
site te schrijven is niet eenvoudig; makkelijk, lief en töltend… het wordt wat saai. Maar het is 
ook wel duidelijk dat veel mensen dat waarderen.  

 
Het inrijden en de verkoop van de jonge 
vierjarigen gaat rap en het is geweldig werk om 
te doen. De trainers zien dagelijks hun 
vorderingen en ook het toenemen van hun 
kracht, uithoudingsvermogen en vaardigheden. 
De groep vijfjarige ruinen werd steeds 
makkelijker en sterker maar is nu ook al 
allemaal naar een 
nieuw baasje. De 
merries die we kwijt 
willen en die soms 
ook wat ouder zijn, is 

al helemaal een wonderlijke zaak. Veel van hen komen niet eens 
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op de site en gaan vaak weg aan de mensen die hier de situatie al kennen en het voor zijn 
dat de merries echt op een verkooplijst staan. 
 
Maar we hopen dat straks ook de nieuwe driejarigen weer net zo lief en leuk is om te 
beginnen, want deze driejarigen van dit jaar die straks vier zijn… Superleuk om te handelen 
en te beleren. 
 

Klushulp 

Voor iedereen die nu wel heel veel 
zin heeft gekregen in een kapkamp 
of een ander kluskamp: ook in 2018 
gaan we er weer één houden! Niet 
alleen kappen maar ook hout halen, 
bomen verplanten en andere grote 
klussen die veel handjes vragen! 
Hou vrij dus die datum in 2018, je 
kunt kiezen uit de twee 
Nederlandse herfstvakantieweken: 
 

13 t/m 28 oktober 2018 
 
 
 

   Foto van kapkamp met Eva en Tinus 
 
 
Veel leesplezier met deze emailkrant en welkom in 2018 voor paardrijden, klussen, niets 
doen… 
 

Elselien  
 en het Punktur Team 
 

 


