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Een krant na een drukke tijd…
We hebben jullie verwaarloosd: al lang zou Punktur een krantje uit brengen, maar voor we
het wisten was het alweer juli, dus tijd voor de zomervakantie. Nou die was goed gevuld en
we hebben hard gewerkt om iedereen een fijne vakantie te bezorgen. Eind augustus kregen
de hardst werkende paarden toch wel last dat hun hoefjes afgesleten raakten. Ze begonnen
heel voorzichtig op het grind te lopen, of, zoals de boekjes zeggen, op eieren…
De jaren ervoor hadden
we moeten besluiten een
aantal rijpaarden te
beslaan. Maar dit jaar
kunnen de trainers en
paardenverzorgers het zo
in richten dat ze het net
vol konden houden en nu
staat die groep een
welverdiende hoefjesgroeivakantie te houden.
Ook alle paardenwerkers
hebben om en om
vakantie: dus stagiaires
terug naar school, Eva naar België, Anne naar Nederland en Angelika naar de kust, eerst de
Middellandse Zee en toen de Baltische. We wisselen af en nu is alleen AnneB er nog en ook
eigenlijk alweer weg…
En Łukasz?
Die kreeg met Weronika afgelopen maand een kindje en nu is hij net terug van zijn verlof in
Krakau. Łukasz heeft een huisje gehuurd in Lwówek waar hij einde van het jaar als een echt
gezinnetje wil gaan leven! Ook Joey woont daar nu maar overdag zullen we hem wel bij zijn
baas op de boerderij aantreffen. Ja, het leven gaat door… En zo hebben we meer dan
genoeg nieuws om een krantje te vullen.
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Droog
Want net als in Nederland was het
hier droog. Nu is dat hier in Polen
normaler dan in het westen bij de zee
maar toch altijd heel spannend of er
genoeg voer gewonnen kan worden
en of er genoeg water is voor alle
paarden. En gaat de put van het huis
het houden, is er genoeg water voor
iedereen en alles?
Hier is de droogte nog steeds niet
over, maar we kregen wel een paar
buitjes. Maar de terugkeer van de
regen laat hier nog op zich wachten.
Maar het gaat: er is nog steeds wat water in het meertje en in de beek, er is nog gras,
hoewel dat maar langzaam hergroeit. En het meest verrassend is: de put houdt! De hele
zomer door heeft hij trouw water gegeven en eerlijkheidshalve vertel ik dat ik de pomp maar
twee keer uit heb gezet. Ik heb berekend dat we zo’n twee en wellicht drie hervullingen uit de
put kunnen pompen in de opslagbekkens . Daarna heeft de put weer tijd nodig om zich te
hervullen. Hoe droger het is in de diepere bodem, hoe langer deze hervulling op zich laat
wachten. Maar het lukte dus de hele droogteperiode!
Nu heeft iedereen ook z’n best gedaan: kort douchen, even rekening houden met de
activiteiten rondom het huis: als het douchetijd is niet wassen. Als er gewassen wordt niet
afwassen en alleen de bakken water geven als niemand anders water behoeft. De
paardenlui hebben een heel schema uitgedokterd dat de paarden zelf water kunnen drinken
uit meertje en beek. Dus
ook op stal hoeft er maar
weinig water worden
gegeven en de stalput
kan ook dat aardig aan en
daarom hoeft er geen
water uit de ‘huisput’ te
komen. Fantastisch!
We hebben het meer
droog gehad hier. Ook het
gras blijft groen, hoewel
de groeikracht vanaf juli
heel gering is. Maar het jarenlange grondbeheer dat gericht is op een gezondere bodem,
helpt: de weilanden zijn groen! En ook het voer is binnen…. Alleen stro, dat is weinig, want
de vaste leverancier/buurboer had maar weinig en heeft veel stro als voerstro gewonnen met
het graan er nog in. Voor zijn koeien. Ach, stro eten ze ook maar op! Maar onder het
nieuwe afdak ligt het helemaal vol met nieuw, prachtig en heerlijk ruikend grof hooi, evenals
de linker “box” van de grote stal.
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En dankzij het speurwerk van Eva en Tomek
kregen we net voor de zomer een nieuw
maai-perceel aangeboden. Daarop liggen
nog balen van verleden jaar en het jaar
ervoor. Wat een zootje… Dus na een gewone
snee, die we om de oude balen moesten
winnen, hebben we die oude balen nu ook
allemaal opgehaald. We hebben nu ook oud
hooi om als stro te gebruiken. De meest
oude en

viesbruine pakken rollen we uit op droge
probleemplekken op ons land om als bodemverbeteraar
te dienen. Nu is dat nieuwe perceel tenminste netjes en
kunnen wij het volgend jaar fijn beginnen daar ook te
hooien. En ons land wordt door de combinatie grazen en
toevoeren van organisch stof steeds beter bestand tegen
weinig regen.
Het lijkt erop dat de voer en strooitoestand voor de
aankomende winter voldoende is. We zullen het zien
hoe deze winter gaat zijn. Ik heb er alle vertrouwen in.
Maar sneeuw en regen zullen de aankomende
wintermaanden, wel heel welkom zijn!

Werken bij Punktur
Nu zie je dat in de jaren Punktur toch echt wel groter is geworden. Eva, Anne, Angelika en
Łukasz zijn bij de mensen gekomen van de basisgroep Punktur, die uit Tomek, Jurek en
ondergetekende bestaat. En eigenlijk iedereen heeft wel een eigen paard, een hele kudde
en/of grote plannen. Dus daar werken we aan; We hopen dat meerdere mensen hun
toekomstplannen kunnen invullen.
Om alles hier draaiende te houden, kunnen we gelukkig elk jaar een paar paarden meer
verkopen. We hebben gelukkig jaarlijks wat meer veulentjes gefokt en die jonge paarden
worden ingereden en volgend jaar staan ze dan rijklaar om een nieuwe eigenaar gelukkig te
maken met een eigen IJslander!
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De vooruitzichten zijn goed maar op korte
termijn is het altijd wat draaien en persen om
de doelen te bereiken. En dan komen al die
nieuwe extra mensen in beeld: alle
paardenmensen moeten hard werken om de
steeds grotere groepen paarden te
‘handelen”. Het wordt al een heel
jaarprogramma om alle jonge paarden hun
basisopleiding te geven. En alle mensen zijn
nodig om de paarden daarna ook fijn in te
rijden en verder te brengen. Het opleiden van
jonge paarden is een arbeidsintensief
gebeuren en hangt op de vaardigheid en de
stabiliteit van de mensen binnen het team.
Maar met de tijd hebben we een positief
vooruitzicht en tot nu toe verloopt alles goed.

Aardbeien, bessen en frambozen
Gelukkig krijgen we telkens ook hulp: het
beroemde kapkamp bijvoorbeeld waarmee we
al jarenlang de houtvoorraad voor de
wintermaanden op orde krijgen. Het is een erezaak van Tinus en Ineke: die komen hier al zo
lang als we hier zitten zeker elk jaar en vaak slepen ze meer mensen mee. En zo zitten wij er
‘s winters warmpjes bij en gebeuren er veel meer time-consuming-karweien. Superfijn elke
keer.
Maar nog meer vrijwilligers komen regelmatig langs. Nieuwe mensen die ook willen komen
helpen, oude stagiaires, gasten die
komen helpen, vrienden-klanten al uit
Nederland, zoals mijn oude buurmeisje
Mariline: we waren twee meisjes met
middenstandsouders met winkels in de
city, die allebei van de vroegste
herinneringen, over paarden droomden.
En nu heeft ze een prachtig
aardbeienbed vernieuwd en is
begonnen met meer fruitplekken in de
tuin.

Tweede editie week van de harmonische tölt
Punktur verandert steeds weer wat. Zo ook in het aanbod naar de gasten. Ons
jaarprogramma voert veel minder cursussen dan in het verleden. Gastenwerk is
superintensief en neemt heel veel energie als je het goed en individueel wil doen. Daarom
was er al besloten dat we het aantal cursussen per jaar zouden beperken. Hoewel in de
praktijk gewone weekgasten wel welkom zijn! Weekgasten draaien gewoon mee op het
bedrijf. Maar we verzorgen voor hen wel de mogelijkheid tot ritten en lessen. Maar als ze
bijvoorbeeld meer vakantie willen houden (uitslapen, omgeving bekijken) is dat volledig oké.
En mensen die willen komen om een rijpaard uit te zoeken zijn altijd welkom.
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Wel willen we heel graag een paar keer
per jaar WEL een echte cursus
aanbieden. Daarom hebben we elke
nazomer een echte goed opgezette
cursus, die gegeven wordt door Yvonne
van Dort en Anja van der Sluijs: de week
van de harmonische tölt. Hij is voor
iedereen die de tölt wil meemaken, er
meer over willen leren, en ook meer over
achtergrond en geschiedenis wil weten.
De tweede editie van de week van de harmonische tölt is een feit. In de laatste week van
september lag er een mooi aangelegde ovaalbaan te wachten op de enthousiaste ruiters. Er
werd dagelijks in de ochtend gelest en
in de middag was het tijd voor een
heerlijke buitenrit. Alle ruiters hebben
vooruitgang geboekt en dat is waar
deze week voor bedoeld was. Zoals
altijd is ook deze themaweek met veel
gezelligheid omkleed. Wegens de vele
positieve reacties zal er in 2019 een
derde editie volgen! Houd de agenda
van Punktur in de gaten!
En hier het verslag van de week:
Hallo Punktur-sympathisanten,
Ik ben gevraagd een stukje te schrijven naar aanleiding van mijn deelname aan de Tölt in
Harmony- week onder leiding van Anja en Yvonne. Bij deze mijn verslag:
Ik heb sinds jaren een affiniteit met IJslanders en heb interesse in persoonlijke ontwikkeling.
Naar aanleiding van een sessie “Spiegelen met paard” ben ik eerder bij Punktur geweest.
Toen in verband met de cursus “100 paarden op 100 ha” met als thema “Lessen
Gedragsbewustwording van mens en paard” en dat was mij goed bevallen.
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Naar aanleiding van een Facebookbericht van
Anja, heb ik besloten om naar Polen te gaan. Ik
wilde wat tijd nemen om een persoonlijke
gebeurtenis een plek te geven en
lessen/buitenritten op IJslanders is natuurlijk ook
erg leuk. Dus onder het mom van “Ik zie wel wat
het mij gaat brengen” heb ik mij opgegeven.
Ik ben op zondag met Anja en Yvonne
meegereden. De heenreis werd gekenmerkt
door veel regen en slecht zicht. Daardoor
duurde de reis, ondanks weinig pauzes, wat
langer dan verwacht. Bij aankomst werden wij
opgewacht door Elselien en na het indelen van
de kamers (iedereen zijn eigen
meerpersoonskamer), konden wij aan tafel.
Maandag tot en met vrijdag was voor mij een
week van ont-moeten, relaxen, nadenken en
genieten, die (kort samengevat) uit eten, rijden
en kletsen bestond. Het grootste deel van de
week was het zonnig, maar soms wat fris.
Gelukkig maar een paar regenbuitjes gehad.
Elselien heeft haar best gedaan om dagelijks 3
maaltijden te verzorgen met hier en daar
producten uit eigen tuin. ’s Ochtends na het ontbijt was er tijd voor les in een door middel van
prikpaaltjes uitgezette bak met baan er om heen en na de lunch was er voor mij tijd voor een
buitenrit. Eén dag was er een zitles in plaats van een rit. Na het diner was het goed
vertoeven bij de open haard. Waarbij de gemaakte foto’s en video’s werden bekeken en
soms zelfs geëvalueerd werden.
De voor mij uit gezochte paarden
hebben mij stuk voor stuk een
spiegel voorgehouden en het was
fijn dat Anja mij, naast het
lesgeven, ook heeft kunnen
coachen, toen ik geëmotioneerd
op mijn paard zat. Tijdens de
buitenritten werd er niet alleen
gekletst en rondgekeken, maar
Anne en Eva waren capabel
genoeg om mij hier en daar aanwijzingen te geven om een goede tölt te rijden. En wat voelt
dat geweldig . Alhoewel ik de taktzuivere toch minder lekker vond zitten, haha.
Naast het rijden ben ik ook nog een paar keer mee geweest om de kuddes te verplaatsen en
heb ik een wandeling gemaakt in de omgeving. Ik ben rijtechnisch weer bijgespijkerd en
persoonlijk gegroeid. Al met al dus een win-win week.
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Op zaterdag zijn we weer richting Nederland gereden. Ik heb genoten van deze week en ben
voornemens om volgend jaar weer te gaan.
Groeten van een “Punktur-ganger”.

Laatste nieuws
In het verslag hierboven lees je hoe nuttig en leuk de week was.
Ook fijn om dat eens uit iemands anders’ mond te horen!
Supergezellig en veel geleerd. EN: een cursus vanuit een visie
en dus heel nuttig! Volgend jaar gaan we weer op cursus hier in
Polen! Weer als de herfst begint en er hier tijd is om te leren.
Als je mee wilt doen, neem contact op. Er is altijd wel iets te
regelen.
Maar er is hier meer (alweer) veranderd! Anne kon per direct
een baan krijgen in Nederland. Dus die vertrok met de
deelnemers aan het kapkamp naar Nederland. Gone; maar ook
rustiger, na de kapkampweek.
Wij konden even ademhalen, maar maandag stond Łukasz
alweer voor mijn bureau: zijn moeder was overleden…
Pfoej...Tsja, gecondoleerd. Dus die is naar huis om daar te rouwen en alles te regelen. Dus
toen waren we nog met z’n drieën voor de paarden: Eva, Angelika en Elselien. Dat is dus
trainen op een lager pitje, want al het normale paardenwerk moet ook gebeuren.
Maar Jurek en Tomek werken wel stug
door; zij zijn bezig met een open
paardenstal voor de jongensgroep. Dan
kunnen we een groep overdag en/of ‘s
nachts fris onderbrengen op een droge
en beschutte plek. Lijkt me heerlijk als
we toch een natte “Hollandse” winter
gaan krijgen!
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Maar als binnenkort Łukasz terug is, gaan we eerst weer volop aan het trainen. Tot die tijd
doen we een pas op de
plaats, maar zelfs dat is
na cursus en kapkamp
ook wel even goed. Tijd
om dit krantje af te
maken en weer eens te
kijken of er nog een tuin
is.

Veel leesplezier met
deze emailkrant

Elselien
en het Punktur Team
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