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Nazomerkrant
Zooo: de zomervakantie in heel Europa was overal tegelijk aan de gang. Dat is duidelijk te
merken: mensen komen overal vandaan en er is zelfs een cursus die door Łukasz gegeven
wordt. Voor onze nieuwe groep Poolse IJslanderliefhebbers. Meestal mensen die op IJsland
zijn geweest en daar vooreerst kennis hebben gemaakt met de paarden!
We hadden in juli al een maand met veel gasten ook augustus was best druk… Dat is fijn,
want er komen ook steeds goede ruiters mee, die onze jonge paarden de ervaring kunnen
geven, die ze nodig hebben, als ze een nieuw baasje krijgen. Op de ritten, die een zoektocht
zijn naar nieuwe routes en avonturen, komt iedereen nieuwe situaties tegen: verkeer,
oogstmachines, fietsers, honden, wegen met puin, onregelmatigheden met rots en waarlijke
afgronden en beencrushende bomen naast het pad.
Maar geen regen… Zo nu en
dan een kleintje dan, van 2 of 3
mm. Maar als we wolken zien,
zijn die meestal al leeg. Maar dat
geldt voor alles dat niet nabij de
kust ligt: vanaf Oost-Nederland
slaat de droogte al toe. Dus hier
ook.
Met de ervaring van verleden
jaar hebben we vroeg gehooid
en stro ingekocht. Hooi is er ook
dit jaar al wel voldoende. Ook als
we vanaf nu hooi zouden moeten
voeren… EN opeens hebben we
nieuw stro. Heeeeeerlijk: stallen opstrooien!! Het lijkt meteen allemaal veel leuker! Stro is er
zelfs echt te veel… En er komt meer. Maar zoals Tomek al zegt: hebben is hebben…
Maar bewaren is niet altijd een goede optie: in een grote strorolbaal van 3 jaar geleden zat
een groot nest (echt groot) wespen. De brandweer kwam eraan te pas om het te verwijderen.
Dat gebeurde niet zo professioneel zoals we dat in Nederland en België zien, met mennekes
vol in een pak, maar gewoon: midden in de wei en de fik erin… Ach, het helpt.
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Ik hoop dat die onregelmatige kleine buitjes die we
nu steeds krijgen, wel wat doorzetten. Het is zo geel
en dor geweest en anders begint de herfst wel erg
vroeg dit jaar… Ook de appels zijn er niet veel,
maar het lijkt dat er nog wel wat pruimen komen. In
geval van droogte gooien de bomen alles er onrijp
af, en dat zie je hier ook. De weides raakten ook
leeg; de weides op de hellingen waren al geel.
Verderop staat een grote kudde witte vleeskoeien
en daar krijg ik steeds visioenen van een
zuidoostelijke pusta: Hongarije nabij. Romantisch
hoor!
We zijn alweer een aantal keren naar Nederland
geweest om verkooppaarden af te leveren en ik
begreep dat de eigenaren heel blij met hun paarden
worden… Mij bevalt het heel goed dat potentiële
kopers een weekje bij ons komen om te kijken of ze
een match kunnen zijn met één van de verkooppaarden. Dan hebben ze nog een aantal
dagen om beiden naar elkaar toe te
groeien en wij trainen het paard verder
naar de wens van de nieuwe eigenaar:
verkeer, lange afstanden, vreemde
omstandigheden… Het voelt goed om
het zo te doen. En misschien is het wel
een idee om ook mensen die nog geen
vast omlijnd plan hebben de kans te
bieden om alvast te komen kijken naar
één van de jonge ruinen… Die worden
meestal verkocht als ze vijf of zes jaar
oud zijn. En ik kan me voorstellen dat
we ze alvast ‘voorverkopen als ze vier
zijn: je weet bij de eerste training al hoe
ze gaan worden en bij de eerste rijsessie voel je al goed wat hun kracht en bereik zal zijn en
voor welke ruiters ze een wereldpaard gaan zijn… Dus als je ideeën hebt: mail me en we
gaan er wat over filosoferen….
De training dit jaar ging in hobbels; Łukasz kreeg samen met Weronika een kindje en vertrok
daarna meteen voor 3 maanden naar IJsland. Nee geen drama, hoor. Weronika bleef
gewoon bij haar ouders thuis en werd tiptop verzorgd. Maar de training bleef hier deels
liggen voor Eva en Angelika. Die bleven stug doorwerken en toen Łukasz terug was, kon hij
gewoon oppakken waar hij mee bezig was: RIJDEN… In de tussentijd zijn zowel Eva als
Angelika steeds betere trainers geworden. Uiteindelijk dus winst voor Punktur!
Al vroeg in het jaar begon de belangstelling voor de verkooppaarden en we hopen dat dat
nog even blijft. Vooral na TWEE droge zomers blijkt het dat we de kudde wat kleiner zouden
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moeten hebben om het gras ook
weer op adem te laten komen.
Genoeg paarden te verkopen
komende tijd!
Het inrichten van de verkooplijst
vraagt tijd vanwege de foto’s en
de vertalingen, want we willen
graag een goed beeld geven van
de paarden. Omdat we nu toch
nog in het gastenseizoen zitten
en tijd te kort komen, maar de
nieuwe verkooppaarden graag al
willen voorstellen, krijgen jullie
nu al een korte beschrijving. Als
je interesse hebt of graag extra informatie wilt, mail gerust naar info@punktur.nl.
Ondertussen werken we er volop aan, zodat ze ook op de website komen te staan.

Ynga (°2009)
Werkwillige, stoere merrie met een prachtige, donkere voskleur
Ynga kwam in april als Nederlandse
import naar Punktur. In onze kudde
vond ze snel haar plek en sinds mei
zijn we haar training gaan oppakken.
Dat is voor paard en ruiter een genot,
want ze loopt erg graag! Dat kan geen
kwaad, want Ynga is nu nog te zwaar
en dan is elke kilometer mooi
meegenomen. Haar tölt wordt daar
steeds stabieler van en de stap, draf
en galop zijn gemakkelijk te rijden.
Daarnaast is Ynga het
schoolvoorbeeld van een
onverschrokken en stoere IJslandse
merrie: voorop, alleen of achteraan de groep, ze doet het allemaal erg graag voor je!
Prijs: 5200,-

Fifa (°2013)
Kleine merrie met erg lief karakter en leuke aftekening
Hoewel haar naam doet vermoeden dat ze niet voor de paardensport geschikt is, bewijzen
de ritten met Fifa het tegendeel. Fifa is een vijfganger en heeft daarom veel laterale aanleg,
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maar haar gangen lijden daar
zeker niet onder. Een ontspannen
zit en actieve houding van de ruiter
leveren een fantastisch stabiele tölt
op. Ze laat alles over zich heen
komen, accepteert gemakkelijk een
nieuwe ruiter, en werkt nu eenmaal
heel graag mee. Fifa is vosbont
met een erg leuke aftekening en
heeft een hoofd waar menig
IJslanderliefhebber als een blok
voor valt. Kortom, een zoet paard
met sportieve potentie.
Prijs: 5300,-

Mora (°2012)
Gitzwarte merrie met veel ervaring en een zalige tölt
Wie op zoek is naar de ultieme recreatie-IJslander, heeft aan Mora het ideale paard. Ze tölt
als een zonnetje en dat maakt haar geschikt voor gasten, maar ook bij onze begeleiders en
stagiaires is ze favoriet: betrouwbaar, stabiel en kijkt nergens van op. Zogezegd een rots in
de branding voor jonge paarden of de onzekere ruiter, altijd voorwaarts en dus in voor een
lekkere tocht door het bos. Gegarandeerd genieten! Omdat haar rug wat gevoelig is, hebben
we besloten niet verder te fokken met Mora. Het rijden heeft echter absoluut geen problemen
opgeleverd, want hoe meer ze loopt, hoe beter haar bespiering wordt, en dat komt haar rug
ten goede.
Prijs: 5600,-

Brá (°2012)
Gemakkelijke en brave vosbonte merrie
Brá is nu nog gastenpaard en dat doet ze super, ze is altijd lief en heeft een gemakkelijk te
rijden tölt. Ze past haar tempo aan aan de rest van de groep en kan dus zowel rustig met
minder ervaren ruiters mee het bos in als met de snellere ritten. Ook als begeleidend paard
voor jongere paarden gebruiken we haar graag. Ze had in het begin wat moeite met voorop
lopen, maar daar is niets meer van te merken, nu loopt ze graag en gemakkelijk voorop. Ook
voor zitlessen zetten we haar graag in. Ze kan heel precies spiegelen wat de ruiter op haar
rug doet en is op die manier een geweldige hulp bij de lessen.
Prijs: 6000,-
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Lúfa (°2015)
Slanke, sociale merrie met een heel lichte isabelkleur
Lúfa is een jonge, lieve merrie die zowel naar mensen als naar paarden toe heel sociaal is.
Ze is een vierganger, maar laat onder het zadel wel tölt zien. Ze vindt het niet gemakkelijk en
heeft verdere training en een ervaren ruiter nodig om de tölt verder uit te bouwen. Ze draaft
heel gemakkelijk en ruim onder het zadel.
Lúfa is een gevoelige merrie die licht op de hulpen te rijden is, maar ze is niet schrikkerig,
enkel wat onwennig bij nieuwe situaties omdat ze nog niet zo veel ervaring heeft en enkel
licht ingereden is. Binnen de kudde heeft Lúfa een vrij lage positie, maar het is heel mooi om
te merken dat ze de anderen die laag in positie staan goed in het oog houdt. Bij het wisselen
van weide, zien we haar vaak naar achter kijken en wat treuzelen om zeker te zijn dat
iedereen meekomt. Lúfa is een hele fijne jonge merrie om zelf verder uit te bouwen tot een
leuk en betrouwbaar recreatiepaard.
Prijs: 4000,-

Menta (°2013)
Lieve, meewerkende vosmerrie
Menta is een leergierig, gemotiveerd en enthousiast paard. Ze vindt alles leuk om te doen en
zet zich volledig in om te doen wat je van haar vraagt. Ze denkt zelf mee tijdens de training
en pikt alles heel snel op. Dit maakt haar geweldig om mee te werken.
Menta is een vierganger, maar tölt is moeilijk voor haar. Ze werkt er vol enthousiasme aan
en je kan voelen hoe ze haar best doet als je op haar rijdt. Op dit moment kan ze in
stapvoets tempo een zuivere tölt rijden. Haar draf is wel gemakkelijk te rijden en ze vindt het
heerlijk om af en toe lekker door te draven en tempo te maken.
We zijn haar nu aan het leren om rond en
nageeflijk te rijden omdat ze de neiging
heeft om haar hoofd heel hoog te
houden. Dit neemt ze snel op en doet ze
heel goed, maar het is belangrijk om er
veel aandacht aan te blijven besteden.
Voor Menta zijn we op zoek naar een
ervaren ruiter die er plezier in heeft om
haar dressuurmatig verder te brengen en
ondertussen te genieten van een heerlijk
en altijd gemotiveerd paard.
Prijs: 5200,-
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Laekja (°2014)
Ideaal recreatiepaard, gemakkelijke tölt en heel braaf
Laekja was vanaf het begin gemakkelijk. Heel leuk om mee te werken, alle stappen in de
training gingen heel vlot en toen we haar inreden, leek het alsof ze het allemaal al eens
gedaan had. Ze ging vanaf de eerste stappen in tölt, heel gemakkelijk en heel stabiel. Ze
heeft nog niet zo veel ervaring, maar tot nu toe is er weinig dat haar van haar stuk kan
brengen. Ze is een paard dat alles zo vanzelfsprekend en gemakkelijk doet dat er verder ook
weinig over te zeggen is. Met andere woorden, helemaal fantastisch om uit te groeien tot een
stabiel recreatiepaard voor ritten vol tölt.
Prijs: 4800,-

Tot zover de nieuwste verkooppaarden. Heb je belangstelling voor één van deze paarden of
onze andere verkooppaarden (https://punktur.nl/index.php/verkooppaarden/), neem dan snel
contact op via info@punktur.nl!

Elselien
en het Punktur Team
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