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Op naar Joël bij Punktur 

 

Voordat Kerst de baas 

wordt in Nederland, nog 

snel een krantje van 

Punktur. Want er is weer 

genoeg gebeurd en er is 

veel te vertellen. Jullie 

wisten al dat we wel 

paarden kunnen verkopen 

naar Nederland en daar 

kunnen afleveren. Tomek 

heeft alle papieren voor 

elkaar en de “echte 

handel” mag, mits alle 

papieren kloppen, doorgaan. Dat is al heel mooi en we hebben er ook al gebruik van 

gemaakt. Maar ja, nu komen er 

even geen mensen meer onze 

kant op om te kijken naar 

paarden. Storend en ook wel wat 

eenzaam zo. Een Hollander 

tussen alle Polen… Vooral omdat 

Łukasz opeens kans zag een stagiaire aan 

te nemen uit Polen. Makkelijk en qua reizen 

niet corona-beperkt. EN na een weekje 

http://www.punktur.nl/
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meldde NOG een helpster. Dat bevalt 

fantastisch, twee enthousiaste meiden!! 

Wel moet Łukasz nu alle details 

uitleggen. Hun Engels is te slecht en 

mijn Pools te roestig voor de “fine 

tuning”. 

 

En het was toch al een beetje rustig want 

in de zomer was ik drie van mijn poezen 

kwijt: binnen een half jaar verloren! Een 

van mijn allereerste rode katten was echt 

oud, dus logisch dat we afscheid 

moesten nemen. Een tweede jongere kat 

was door een hond doodgebeten, bleek 

toen we het beestje terug vonden en 

nummer drie, de rode bonte Polak, viel 

zomaar met een epileptische aanval van 

tafel en dood neer... nummer DRIE… 

Het drama van een dierenhouder     . 

 

Voordat het hier zo stil werd, na de zomer, had Weronika een tijdelijke namiddag-job 

bij de dierenarts van Lwówek (is niet Steffi): jaarlijks moeten er van koeien TBC-

monsters genomen worden en dat is voor 

alle dierenartsen een groot karwei. Vooral 

gecombineerd met alle periodieke 

rijkshondsdolheidsinentingen, en een 

staatsprogramma om katten te 

steriliseren/castreren. In dat werk kwam ze 

ook jonge katjes tegen. Zo veel… Dus de 

vraag van Weronika was of ik niet nog jonge 

katten wilde… De opvang kon ze niet meer 

aannemen. Nou ik had mezelf net overtuigd 

dat de drie overgebleven katten-heren 

eigenlijk ook wel genoeg waren en dat de 
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vogeltjes op het erf daar ook wel blij mee 

zouden zijn. Maar zielige poezen en ach 

eentje… Dus ja gezegd. Nu hebben we 

er drie bij: een ex-schuwe grijze streep 

met korte pootjes. Ik herken mezelf een 

beetje in haar, dus we hebben een 

band… en twee zwarten, broer en zus. 

Bij auto’s zeggen de handelaren “met 

een witte blijf je zitte”. Bij de 

poezenasiels schijnt dat voor de zwarten 

zo te zijn. Dus het is een restpartijtje.  Ze 

komen alle drie als je ze roept en ze zijn 

überschattig. Mijn oude poezen, vooral 

Ranja en Batman (of heette hij Darth 

Vader) voelden zich vreselijk verraden. 

Pastor had bij elk kitten zoiets van “Ooo 

hallo, ben jij de nieuwe”.  Maar de 

andere twee reageerden echt als 

gebeten:  eerst blazen en hissen, dan 

erop meppen, wegrennen en noooooit 

meer thuis komen. Toen werd het kouder en nu slapen ze toch maar bij elkaar bij de 

halkachel. 

 

Eva is nu al een bijna jaartje weg en Angelika had het daar moeilijk mee. Ze wilde 

ook heel graag Eva’s werk overnemen. Daar konden we over praten, mits ze dan net 

als Eva in de weekenden zou werken en ook na drie uur als er gasten te verwachten 

zijn. Bij iedereen die werkt in de - ja, ik zal het maar “vrijetijdssector” noemen -  is het 

dat als iedereen vrij heeft, er gasten komen. Die hebben dan namelijk tijd. Na wat 

nadenkwerk besloot ze dat dat voor haar niet zou werken en dus zegde ze haar baan 

hier op. Begrijpelijk, want het was ook haar eerste baan en dan is het altijd goed om 

verder te kijken. Dus nu is ook Angelika weg... jammer en weer een nieuwe 

paragraaf. We hadden ook Weronika aangenomen, dus er was back-up voor Łukasz. 

leek het. ‘n Beetje manipuleren met zoon Bogus zijn préschool en de tijdsverdeling, 

maar ze vonden een formule….. 

 

Helaas: Weronika’s rug speelde na een 

paar weekjes paarden trainen toch weer 

pijnlijk op. Ze had al besloten tot een 

operatie, als dat zou gebeuren. Dus  ging 

ze naar haar thuisstad Krakau, voor de 

voorbereidingen tot de operatie. Maar voor 

de intake bleek ze corona te hebben. 

Gelukkig is ze daar bij haar ouders en kon 
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ze daar een maand blijven voor quarantaine en daarna weer verder voor de 

intakevoorbereiding. De operatie werd opnieuw gepland en in de tussentijd ging ze 

maar weer eens naar huis (= hier) terug. Helaas  bleek ze bij hertesting, weer of nog 

steeds  positief getest. Ergo, tot 

4 december hebben we, de 

bewoners van het grote huis, 

hier allemaal in quarantaine 

gezeten. Met z’n zessen! Wel 

leuk om dat te zien: er is een 

rijksboodschappendienst waar 

we gebruik van kunnen maken 

en regelmatig komt de politie 

kijken of we hier al een party 

organiseren. En ook Mateusz wil 

wel een boodschapje doen en 

de pakjesdienst is een trouwe 

bezoeker. 

 

Met Weronika, Łukasz en Bogus op het appartement, wordt het achterhuis nu ook 

echt warm gehouden. Daartoe heeft Łukasz een Cv-kachel door Jurek laten 

installeren in het hoekje van de hal. Daar gaan grote blokken hout in en die stuurt 

niet alleen het appartement, maar dat hele deel van het huis aan. Dus tot in de WC’s 

is het warm; warmer dan ooit. Net als de hal. En voor de nacht brand ik dan een keer 

de halkachel. Die warmt lekker op en 

geeft tot in de ochtend warmte af. Dan is 

het voor alle bewoners ook weer 

comfortabel opstaan. 

 

En de nieuwe woonsituatie? De kamer is 

fijn. Vooral omdat nu de twee stagiaires 

naast mij op de gele kamer zitten en die 

zitten graag op hun kamer. Dus stoken 

ze in de keuken de oven graag even op: 

comfi voor mij. Want het verwarmt ook 

mijn blauwe kamer. Ik heb mezelf echt 

beloofd dat ik weer huiselijk ga doen en 

ga inrichten als het weer buiten te slecht 

wordt. Het lijkt erop dat ik heel binnenkort 

al geen boom of bolletje meer kan 

planten. We hebben al min 10 gehad en 

elke ochtend ligt er overal rijp: moooooi. 

Maar fris. En de grond wordt al hard 

bevroren en dat blijft vast wel zo. 
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Łukasz blijft met de beide stagiaires goed doorwerken aan de 

jonge trainingspaarden. De jonge paarden zijn mooi vaak in 

handen en beginnen lief en makkelijk te worden. Je ziet ze 

met sprongen veranderen en ze krijgen steeds meer een 

eigen gezicht. Het rijden gaat voorspoedig en beide meiden 

leren snel bij, en wie weet, kunnen we de planning zelfs 

volgen. Dat is maar goed ook, want mijn verkooplijst was 

behoorlijk aan het leeg lopen. Nu konden we weer een aantal 

frisse nieuwkomers erop kwijt!  De paarden voor de verkoop 

van 2021… 

 

We waren ook de dekkingen voor 2021 rustigjes aan het 

plannen: winterwerkje voor mij voor de verkoop van 2027        en oei! De combinaties 

worden wel steeds krapper. Nu hebben we Visir nog, maar er zijn al dochters die ook 

gedekt kunnen gaan worden. We gebruiken graag ook een of een paar eigen gefokte 

hengsten, maar je begrijpt wel dat alleen een strakke administratie inteelt beperkt 

kan houden. Dit aankomende jaar kon nog helemaal gepland maar we voorzien in 

2022 dat de vaderdieren te veel verwant worden. We hebben aldoor ontzettend 

geluk: Geisli, Litli Skjoni, Kvistur van Lakenstein, Hugleikur, de 3 van Charlie: Fjandi, 

Leikir en Stefnir, en als 

laatste Theyer, van 

Wieke Wijnalda en 

natuurlijk Visir die hier 

gewoon blijft. Allemaal 

onverwante vaderdieren 

die we hier konden laten 

dekken en die allemaal 

een bijdrage leverden 

aan onze huidige groep 

Punkturpaarden.   

 

Onze voorwaarden voor 

een hengst zijn helder. 

De kinderen moeten rijpaarden worden voor de gasten die hier paarden komen 

kijken, leren rijden en ze gaan kopen. Wij vertalen dat in paarden die lief, töltig, 

looplustig, aanspreekbaar, sterk, robuust en gezond zijn. Het zijn de boerenpaarden 

die op IJsland gebruikt worden voor het gewone boerenwerk daar. Pretentieloos, 

sterk, makkelijk, voetvast en betrouwbaar. In alle IJslanders hier zijn die 

eigenschappen aanwezig, maar niet allemaal even sterk. Door te fokken kan je je 

kudde meer maar je idee vormen. Dus eens rondkijken naar een nieuw vaderdier. In 

Duitsland maar, want dat is het grootste aanbod en het beste bereikbaar nu. Bij het 

rondkijken naar een jonkie schrok ik wel. De IJslandse jonge hengsten die in de 
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aanbieding waren, waren het meest erg arabisch en van een saddlebred-type. Waar 

zijn onze IJslanders gebleven? Deze barbies zijn niet iets waar je vol vertrouwen als 

startende paardenbezitter mee uit de voeten kan. 

 

Gelukkig heb ik contact met 

Michael. Hij is Duits en spreekt 

en mailt heel goed Nederlands. 

En hij heeft een heel 

interessante hengst kunnen 

intermediairen.  Een IJslander 

gefokt door liefhebbers van de 

boerenpony met een paar eigen 

robuuste en sterke merries. En 

hij is d’r ook al: Ljomi! Ljomi von 

Ottenhausenerhof. We kijken 

wel hoe het uit gaat pakken en 

nu met  zijn paspoort in de hand, zie ik grotendeels bekende voorouders.  Toch uit 

dezelfde stam, lang 

geleden… En hoe ziet hij 

er dan uit? Wèèlll… 

Vriendelijk, vol vertrouwen 

en isabelbont: niet mijn 

idee van kleur en hij is 

over een maandje pas 

twee jaar. Het is een 

kleuter met ruime gangen, 

die meteen in onze jonge 

hengstengroep is 

opgenomen; harig en wat 

viezig: hij past er zo 

tussen. Om als hengst te mogen werken, moet hij drie jaar oud zijn, dus hij mag nog 

lekker een jaartje in de wei. We gaan 

het zien of hij wordt zoals we hopen! 

De belofte staat in de wei. 

 

De dagen worden nu wel erg kort en 

Sinterklaas is al weer weg. Daarna 

volgen meer donkere dagen en in 

IJsland breekt de Joëltijd aan. Wij 

hebben nog een paar restkarweien, die 

ik voor de echte winter uitbreekt nog af 

hoop te krijgen. 
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Als alles goed blijft gaan, maken 

we het hengstenafdak, de nieuwe 

vrijstaande jongensstal, breder. 

Het afdak staat boven de oude 

kolen-asbult, achter de muur. Nu 

ligt er een gigamodderpoel rond 

het hele dak en dat wordt met een 

groot dak allicht een kleinere poel. 

Het water van het dak valt dan in 

de tuinen. Dus de waterinput gaat 

in elk geval beter worden en het 

wacht alleen op de dakplaten. De 

rest van de poel stond toch al op de lijst van te verharden, later… Ook het materiaal 

voor boven de oude stal, in het verlengde van het grote huis, ligt klaar. Dat zou uniek 

zijn als we daar na 20 jaar een echt langdurig waterdicht dak zouden krijgen. En zo is 

het toch nog supergroen als ik naar buiten kijk: een stapel geïmpregneerd 

timmerhout dat wacht op verwerking. 

 

Het is wel even afwachten of dat allemaal gaat lukken in deze koele en donkere 

maanden. En we wachten af, leven door en verheugen ons op een wat normaler jaar! 

Dat komt! VAST! 

 

Een fijn jaarrestant, en daarna op naar een ziektevrij 2021!! 

 

 

Elselien  

 en het Punktur Team 

 

 


