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Even bijpraten 
 

Nu hebben we hier wat tijd: nog steeds geen 

gasten, wat ook heel logisch is bij het begin 

van het jaar. We hebben in januari een fijne 

winter gehad. Wij hadden hier twee maal 

een mooie koudeperiode. Maar nu volgen 

we Nederland 

helemaal. Na de 

winter brak de 

zomer aan, het ijs 

lag op het plasje 

en de noordzijde 

nog mooi 

besneeuwd en 

ook al 18 

graden… Nou ja, 

de foto’s spreken 

boekdelen en nu 

is de winter over, 

denk ik… 

 

Bouwterrein Punktur 

Bij het uitgeven van ons laatste krantje in 2020 was net 

het dak van de nieuwe afdakstal klaar. Die ligt ‘achter de 

muur’. De modderpoel die er lag werd toen afgegraven. 

En op verzoek van de stagiaires ook de modderpoel bij 

de merriestal, naast de betonplaats. We besloten maar 

“even“ door te zetten. Dus alle uitgegraven grondstukken 

zijn opgevuld. Met grote blokken zandsteen: zonde om 

ze onder te graven, maar het helpt wel.   

 

http://www.punktur.nl/
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En ondertussen is ook het dak boven de oude stal gezet en 

bouwen Tomek en Jurek aan een verlenging. Zodat dat dak 

eindelijk na twintig jaar, waterdicht is. Hoeraaaaa, nu kan hij 

van binnen echt worden gekalkt. Dat fijne hoge dak is een 

zomerkamer voor de bewoners van het appartement. 

Weronika en Łukasz hebben heel wat meer ruimte, de 

zomer van 2021. Ideaal voor de appartementbewoners. 

 

Voordat de 

winter 

begon, 

was het 

grind er 

nog niet, 

maar het 

regenseizoen was wel aan de gang. Daar kom je 

dan wel achter: MODDER!!!!!! Niet veel maar 

overal waar veel gelopen wordt. Dus 

uiteindelijk ook binnen… Dus bij dit 

krantje ook volop vieze bouwfoto’s en die 

zijn echt wel treurig! Maar nu nog een 

beetje grind op de rijvlakken van het erf 

en met de nette tuin, wordt het aanzien van Punktur wel 

ge-upgrade!  Ook dat gaat lukken! 
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En we waren ons aan het 

ergeren. Polen loopt nog wel 

wat achter met hun afval. De 

welvaart is best nog nieuw en 

er zijn hier nog veel mensen 

die de rommel ‘laten 

verdwijnen; langs de kant van 

de weg. Al zeker drie keer 

hebben we de weg naar Punktur opgeruimd. 

De laatste keer was ook alweer drie jaar 

geleden. Maar we komen steeds verder. Nu 

begonnen we bij het eerste bruggetje en het 

was wel veel maar minder dan we gewend 

waren. En we kregen een bedankje van 

voorbijgangers en een artikeltje op de 

gemeente-site:   https://lwowecki.info/skad-

tyle-smieci/. In twee uur en met zes mensen 

hadden we alle meuk verzameld. Volgende 

keer moesten we maar eens  rechts af i,p.v. al 

drie keer links. 

 

Mensen en paarden 

Hier is het saai zonder Nederlandse gasten. Nou ja, 

voor mij als laatste Nederlands sprekende dan. Er is 

een echte overname door de Polen hier. Sinds 

Łukasz zich ervoor inzet krijgen we veel Poolse 

gasten. Die kunnen ook niet naar het buitenland en 

vinden dan IJslanders in Polen bij ons. Veel van 

deze mensen hebben op IJsland kennis gemaakt 

met de pony’s en willen hier meer leren. Welkom 

dus. Een nieuwe groep en lang verwacht. 

 

Daarnaast hebben we veel jonge paarden klaar 

staan om ingereden te worden. Na het vertrek van 

Eva heeft Łukasz kans gezien om maar liefst drie 

Poolse stagiaires aan te nemen. En we dachten na 

over de taken die Angelika op zich nam en we 

https://lwowecki.info/skad-tyle-smieci/
https://lwowecki.info/skad-tyle-smieci/
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hebben haar taken wat anders ingevuld 

en daar iemand bij gezocht. Łukasz heeft 

in zijn kennissenkring een oudere kennis 

die al bij zijn eerste manege werkte. Die is 

nu hier: Leszek. Heel handig: hij reikt een 

helpende hand met alles rondom de 

paarden, voeren en vegen. Hij helpt Jurek 

met allerlei karweitjes, de omheining en hij 

maakt de tuin netjes. EN hij brengt hout 

naar binnen en voorziet de vuren van 

brandstapels. Tussendoor probeert 

Łukasz al het hout op te krijgen, maar we 

hebben nog steeds... Wel is een deel oud 

hout,  heel licht en dan in een oogwenk 

opgebrand… Maar goed, nu Leszek 

steeds nieuw spul binnenbrengt is dat 

geen groot bezwaar. De kachels hebben 

dit jaar goed werk gedaan en het was echt 

lekker in huis.   

 

Maar het kost wel meer tijd voor ik een binding vind met de Poolse stagiaires: taal 

blijft een ding. Dus soms mis ik jullie en meer Nederlandse gasten echt. Maar goed, 

ik neem t.z.t. wel een lekkere lange vakantie in Nederland. 

 

De dames werken hard en steeds efficiënter. Soms worden er op een dag wel 25 

paarden getraind: gereden op een miniritje of een bosrit, ge’handled’, gepoetst, 

vrijgelopen. Natuurlijk zijn ze dan trots en de paarden in training gaan met sprongen 

vooruit. Ze worden allemaal mensvriendelijk en goed aanspreekbaar, betrouwbaar, 

sterk en stabiel. Dat is maar goed ook, want op een aantal is al een claim gelegd en 

verkooppaarden die naar hun nieuwe eigenaren vertrekken moeten wel allemaal 

goed ontvangen worden. En er zijn paarden genoeg om iedereen aan het werk te 

houden. Als we het op papier 

bekijken zijn er 67 paarden die er 

om vragen bereden te worden. We 

verdelen ze in groepjes die in een 

periode gereden gaan worden. Ieder 

paard krijgt tussendoor vakantie en 

na verloop van tijd komt elk paard 

aan de beurt. Veel vakantie helpt en 

veel helpende handen ook. EN een 

droomjob voor de stagiaires: rijden 

en rijden! 
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De stagiaires leren veel tijdens hun werk. Vanuit 

mijn kantoor zie ik ze werken: wegrijdend, 

thuiskomend en in de trainingspaddock. Als 

iemand ook maar even twijfelt, onduidelijk is of 

niet overtuigend overkomt, zie je de 

trainingssessie in elkaar zakken. Paarden zijn 

zo eerlijk en laten zich niet mondeling 

overtuigen van jouw gelijk. Dus degene die de 

training doet, moet iets veranderen. Best pijnlijk 

voor de persoon in kwestie, maar kleine 

veranderingen bij de ‘handler’ kunnen al veel 

goed doen. Dat maakt dat ik makkelijk naar 

buiten loop voor soms wat kleine op- en 

aanmerkingen en/of een demonstratie. De 

paarden leren de stagiaires alles tot in de 

details en het is gaaf  om te zien hoe de 

veranderingen in mens in dier zich voor je ogen 

voltrekt. 

 

En na al die trainingen moeten we weer tijd vrij 

maken om van alle nieuwe paarden die ver 

genoeg zijn een beschrijving te maken. Foto’s een 

filmpje en een waar en pakkend tekstje, die we op 

de site kunnen zetten. Maar soms zijn de paarden 

al verkocht voor we daar aan toe zijn. 
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Þetta reddast 

Michael wees mij op een wel heel IJslandse uitdrukking, die ook op ons past: ALLES 

KOMT GOED. Als er één zin is die het gevoel van optimisme van IJslanders beter 

samenvat dan wat dan ook, dan is het wel: Þetta reddast (spreek uit: thetta reddast). 

 

“Þetta reddast zou op het nationale wapen moeten worden aangebracht, omdat het 

een uitdrukking is die de essentie van het IJslandse volk vertegenwoordigt - hun 

optimisme, hun geloof, hun vasthoudendheid. Het is ook een uitdrukking die 

IJslanders altijd gebruiken. Þetta reddast betekent in feite: alles zal op zijn eigen 

manier aflopen. 'Net je baan kwijtgeraakt?' Þetta reddast. 'Geen geld op de bank?' 

Þetta reddast. 'De economie is zojuist ingestort?' Þetta reddast. 'Heeft een vulkaan 

zojuist as op je landbouwgrond gespuwd?' Þetta reddast lika - dat komt ook goed. Ik 

hou van die uitdrukking Þetta reddast. Voor mij heeft het een diepgaande filosofie. 

Want als de dingen helemaal donker zijn en je echt geen uitweg ziet, kun je het beste 

vaak loslaten en erop vertrouwen dat alles op de een of andere manier echt goed zal 

zijn. “  ( Uit: Alda Sigmundsdóttir, uit het boek: The little book about the Icelanders)  

--  En het meest verbazingwekkende is dat het bij ons ook meestal zo uitkomt! 

 

 

Elselien  

 en het Punktur Team 

 

 


