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(Na)zomer 2020 
 
Zo begon dat rare corona-jaar. Nadat onze beide stagiaires ‘ontsnapt’ waren naar 
Nederland, hadden we niet het gevoel dat we er zoveel mee te maken hadden… Eva 
was voor de crisis al in België beland voor een hele lange vakantie en België zat echt 
op slot. Dus nam ze daar een baantje en kwam niet meer terug. 

 

Toen zat ik helemaal alleen in het grote huis. 
Wel mocht ik een paard in Duitsland afleveren. 
Een top-ervaring: mooi weer en alle wegen 
voor mijzelf alleen. Terugkomen was ook een 
avontuur: chaos bij de grens, maar ik had 
documenten en mocht door om in het stenen 
huis 2 weken in quarantaine te zitten. 
HEERLIJK vond ik het. Het hout voor de 
verwarming werd thuis bezorgd en alle comfort 
aanwezig. 
Overleggen deden we voor de deur: ik op de 
drempel en de deelnemers op de put voor het 
huis… Vakantie maar dan nabij! 

 
In die tijd trokken Łukasz en Weronika 
het appartement in. Alle oude spullen 
van mij eruit, alles verven en een 
volledig nieuw huis voor het gezin. 
Alle oude spulletjes geselecteerd en ik 
koos de Blauwe Kamer als mijn 
nieuwe adres. Ruim genoeg voor al 
mijn spullen, boeken. Ik moet er nog steeds landen, maar alles staat er en ik kan het 
er heerlijk warm hebben. Nu nog de zolder opruimen… 
 

http://www.punktur.nl/
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Vanaf het voorjaar kwamen er steeds 
mensen langs om hier even uit te puffen van 
de Corona-spanning bij hun in hun stad. 
Lekker zonder masker een wandeling en 
een praatje zonder angst… Eerst mensen uit 
de steden van Polen en in de zomer ook de 
mensen uit het getroffen Nederland.  En 
opeens hadden we een drukke zomer. Niet 
alleen alle kamers bezet, ook de camping en 
in het appartement waren maar liefst  8 
gasten (deels gastjes) van Weronika. 
 
Maar de vraag naar paarden leed er niet onder, integendeel. Dus nu lopen wij 
opeens tegen een capaciteitsprobleem aan: we hebben ooit te weinig paarden 
gefokt. Hoe is het mogelijk… Maar elk jaar komen er weer andere paarden op de 
lijst. Dus we zijn al met de 2021-groep bezig en we zetten die ook op de verkooplijst, 
zodra we ze enigszins geschikt vinden. Mensen met wat meer ervaring kunnen dan 
beslissen om gewoon met ze te beginnen of kunnen wachten tot ze verder rijpen 
 
Elk jaar fokken we 15 tot 23 veulens. Dus elk jaar komen  er ook ongeveer zoveel 
opgegroeide, opgevoede  en ingereden, dus ingetölte  jonge IJslandse  paarden op 
de verkooplijst. Natuurlijk kunnen we niet de hele groep 5-jarigen in één keer inrijden. 
Dat doen we gedurende het jaar. We gaan, nadat ze zijn ingetölt met ze het bos in, 
op tochtjes, om ook diverse situaties mee maken zoals verkeer. Deze jonge paarden 
gaan meestal in het voor- en najaar op de verkooplijst verschijnen. Het is de 
bedoeling dat de nieuwe eigenaars met zo’n jong paard doorleren: ze zijn bitwijs 
maar kunnen niet aan de teugel, ze zijn töltvast maar zijn nog niet stabiel in galop en 
vaak ook niet in draf. Allemaal zaken die je  zelf kunt verbeteren.  Onder begeleiding, 
via lessen of al doende. Of je kan besluiten om dat NIET met je paard te doen en 
gewoon lekker buiten in tölt de wereld te ontdekken. Je kan zelfs besluiten dat het 
voor jou een stap teveel is. We rijden met liefde, tegen kostprijs, jouw paard verder 
tot het gewenste niveau, wel het liefst (gedeeltelijk) samen met jou. 
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De merries die 
het beste bij ons 
fokdoel passen 
zullen bij ons 
vaker een 
veulentje krijgen. 
Die merries zijn 
in de jaren dat ze 
bij ons zijn, meer 
gereden en 
hebben als 
gastenpaard 
gewerkt. Je merkt 
na verloop van 
jaren dat het 
werk bij ons best 
zwaar is voor die 
paarden: steeds 
een veulen 
krijgen en met daarbij gastenwerk. Zolang ze nog jong zijn is het voor hun prima te 
doen. Ze  krijgen door het buiten rijden met de gasten veel tredvastheid, een goede 
conditie en ze doen veel ervaring op met ruiters en situaties. Daardoor worden ze 
steeds betrouwbaarder. Maar je merkt dat na een aantal seizoenen ze ook moe 
worden: ‘alweeeeer een andere ruiter’. Omdat we het haten als de paarden een 
ongeïnteresseerde houding krijgen, wordt het dan tijd voor die merries om een eigen 
baasje te krijgen. Ergo ze gaan op de verkooplijst en we zoeken een baasje dat bij 
die merrie past. 
 

Uit dit verhaal kan je 
opmaken dat de verkooplijst 
op onze site door het jaar 
heen telkens een wat 
verschillend aanbod heeft. 
De lijst van het voorafgaande 
jaar wordt eerst aangevuld 
met de ‘prille’ 5-jarigen die 
net klaar zijn met inrijden. 
Daar is weinig in 
geïnvesteerd op het gebied 
van doorrijden, dus dat is de 
goedkoopste groep paarden. 
Normaal gesproken tölten 
deze paarden allemaal goed 
en zijn al stabiel in hun 

buitenritten. We zijn zo voorlichtend als mogelijk in de tekst die we bij die paarden 
opstellen. Wel moet de nieuwe ruiter zelf ook stabiel en doortastend zijn in zijn of 
haar rijden zodat de jongelui in dit stadium geen rare gewoontes gaan ontwikkelen. 
IJslander- of jonge-dieren-ervaring (hond/paard) is dan een pré. 
In de loop van het jaar vullen we die groep telkens aan met de jonkies die ‘klaar ’ zijn, 
dus licht ingereden.  Zolang die paarden nog niet verkocht zijn, rijden we die verder 
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door en vindt er telkens op de lijst een prijsverhoging plaats. Dat is het werk dat we 
er in geïnvesteerd hebben en natuurlijk ook ons inzicht hoe geweldig ze zich 
ontwikkelen en kunnen gaan worden. 
 
Een deel van de merries volgt ook dit traject. 
Maar meestal proberen we zeker één 
veulentje te fokken. Dat is voor ons inzicht 
hoe onze fokkerij ervoor staat. De merries die 
ons het meest bevallen, blijven het langst bij 
ons. Maar zeker voor hun tiende jaar willen 
we ook voor hen een goed adres gevonden 
hebben. Deze fokmerries kunnen natuurlijk 
pas weg als hun veulens zijn afgespeend, dus 
laat in het jaar. De oudere fokmerries 
verschijnen zo vanaf juli op de lijst. Maar 
soms zijn ze al eerder verkocht aan een gast die met een doel naar ons toe kwam. 
 
Daartussen is er nog de groep merries die niet drachtig is. Dat kan een heel scala 
van oorzaken hebben: er zijn merries die niet elk jaar  vruchtbaar zijn, soms is er 
geen goede bevruchting geweest  en soms besluiten we om de merrie toch maar niet 
weer te laten dekken. Die merries komen ook op de verkooplijst. Zij hebben geen 
veulen dat eerst afgespeend moet worden en zij kunnen dus meteen naar hun 
nieuwe baas. Hun prijs is  afhankelijk van hun leeftijd, stadium van geredenheid en 
hun kwaliteit. 
 
Als dan in de herfst de verkooplijst erg uitgedund is, kunnen we alvast beginnen met 
“de groep van volgend jaar”. Dan zetten we  de makkelijkste en meest gevorderde 
vierjarige dieren meteen op de lijst.  We hopen voor iedere recreatieruiter iets aan te 
bieden te hebben. 

 
Gelukkig is de droogte van 
de afgelopen twee jaar hier 
veranderd in aardig normaal 
weer. In het voorjaar had ik 
zelfs de indruk dat we de 
regen kregen die eigenlijk 
voor Nederland bestemd 
was. Maar ik ben er blij mee. 
Water in de keuken-put, 
groene velden maar ook een 
tuin die compleet 
overwoekerd raakt door 

winde. Niemand komt daar nu aan toe en dat is jammer. Dus ik ben op zoek naar 
een tuinvrouwtje of tuinkabouter die hier soms de boel op orde zou willen zetten. Tot 
nu toe lukt dat in eigen omgeving maar slecht. 
 



 Punktur e-mailkrant september 2020 

5 

Nog een nadeel van de terugkerende buien was 
dat het hooien maar langzaam op gang kwam. 
Wat een gezeur: of er is helemaal geen gras, 
maar ALS het er zou zijn was het in een oogwenk 
droog. Of er is een lading groen, groen en veel 
gras, dat niet droog te krijgen is. Wat een getob… 
Maar mijn normen zijn dan ook wel anders dan 
hier. Hier in Polen verwacht men dat het gras 
zeker binnen drie dagen geperst is en groen-
knisperend en geurend in de opslag ligt. Terwijl ik 
uit Nederland weet dat het best een week kan duren voor het in pakken geperst kan 
worden en dat grauw hooi een normale kleur is. Hier was dat toch een schok en 
gelukkig werd de situatie later in de zomer toch weer normaler en hebben we ook 
groen-geurende balen opgeslagen. Voor ons mag de winter komen. 
 

 

 

 

Elselien  

 en het Punktur Team 

 

 


