Horse & Country life
Een blad met hart voor paarden, de natuur en het buitenleven
Beste abonnee,
Uitgeverij Tinkerland stopt met het maken
van Horse & Country life.
Als abonnee van ons maandblad hebt u recht
op enige uitleg:
Zeven jaar lang leverden wij elke maand het
Tinkerland Maandblad.
We schreven uitsluitend over uw favoriete
ras: de Tinker ofwel Irish Cob.
Telkens nieuwe artikelen en onderwerpen,
maand in maand uit.
Helaas is de wereld van Tinkers/Irish Cobs niet zo groot.
En nogal verdeeld in diverse kampen.
Daardoor worden er weinig wedstrijden en evenementen georganiseerd.
Terwijl een blad het juist daarvan moet hebben.
In zeven jaar tijd zijn vrijwel alle aspecten van de Tinkers en hun eigenaren in ons blad de revue
gepasseerd.
Eigenlijk zouden we dus weer van voor af aan moeten beginnen en oude reportages herhalen of
in een nieuw jasje steken.
Dat lijkt ons echter geen eerlijke zaak tegenover de vele abonnees die ons vanaf het eerste
Tinkerland-uur zijn trouw gebleven.
Afgelopen september dachten wij de oplossing gevonden te hebben: een blad dat merendeels
over Tinkers ging, maar waarin ook plaats was voor aanverwante onderwerpen.
Zo ontstond Horse & Country life, interessant, glossy en gevarieerd.
Dat was althans de mening van onze redactie.
Wat telt is echter de mening van de lezers, van u dus.
Die meningen blijken nogal verdeeld; velen verlangen terug naar het vertrouwde Tinkerland
Maandblad.
Wij gaven hierboven al aan dat een 100%-Tinker-maandblad er gewoon niet meer in zit.
Vandaar dat de redactie heeft besloten hiermee niet verder te gaan.
Graag wil ik iedereen bedanken: de abonnees, de adverteerders, de medewerkers aan het blad
en last but not least:
de liefste paarden die er zijn, de Tinkers; zonder hen was Tinkerland er niet geweest!

Met vriendelijke groet en de bontste wensen voor 2008!
Rob de Beus
December 2007
Horse & Country life, een blad van Uitgeverij Tinkerland
www.tinkerland.nl tinkerland@hetnet.nl
Coverfoto: Foto4u.nl

Multiculturele samenleving
Henri Guns, vorige maand schreven wij
uitvoerig over deze natuurmens en
dierenvriend in het kwadraat.
Henri vertelde hoe het allemaal was begonnen met een idyllisch gelegen lapje grond.
Daar zouden kerstsparren op komen, en
buxus.
Het liep anders: er ontstond een muliticultureel paradijsje voor allerlei lieve dieren
waar elders geen plek voor was.
Geen ‘asiel’, maar een ‘paradijs’ omdat alle
rassen en kleuren er vreedzaam samenleven,
elkaars gezelschap niet meer willen missen.
Zo houden Henri en zijn dieren ons een
spiegel voor, een spiegel die zegt “Beste
mensen, zo kan het ook”.
Sorry Henri, we moeten het bij deze tweede
aflevering laten. Je had ons nog zoveel willen
vertellen. Maar het blad houdt op…

Henri geniet van zijn multiculturele
samenleving, het is ‘one big family’.
Soms pakt hij zijn gitaar en zingt een liedje,
omgeven door alle dieren.
En ze vinden het prima. Niemand die zegt
van “Hé, ga ergens anders spelen!”.
Katten
“Het is leuk als je ‘n hoop dieren hebt die het
allemaal goed met elkaar kunnen vinden”,
vertelt deze dierenvriend uit het Brabantse
Maarheze.
“Als bijvoorbeeld mijn New Foundlander-beer
gaat liggen is hij vrijwel nooit alleen; bijna
altijd zijn er wel ’n paar katten die erbij
kruipen en hem lekker gaan knuffelen.
Ook lopen de katten gewoon tussen de
duiven door, ze drinken tegelijk uit ‘n bak
water en de duiven broeden onder de
caravan, dat is namelijk het ‘kippenhok’.
Naast de jonge naakte duiven liggen de
katten te slapen!

Gans en herten
Hans de Gans is onafscheidelijk van m’n twee
damherten, zie je de herten dan zie je ook
Hans de Gans. Die damherten liggen tegen
elkaar te slapen maar als je dan wat beter
kijkt zie je dat Hans ertussen ligt.
Voor wat hoort wat, dus de geiten het voer
van de herten proberen af te pakken springt
Hans voor zijn vriendjes in de bres en jaagt
de geiten weg.
Geiten en lama’s
De geiten gebruiken de lama’s om op een
hoger hok te komen en balanceren soms
meters ver op een lamarug om vandaar op
dat hok te komen.
Alles ligt ooit tegen elkaar te slapen maar
soms ligt alles over heel de ren verspreid.

Loopvogels
Ik had eerst een vrouwtjes-emoe die de hele
dag een mannetje riep. Emoe’s doen dat door
een klankkast te maken in hun keel en
daarmee een zwaar trommelend geluid te
produceren. Een boem-boem-boem-geluid
dat tot op grote afstand te horen is.
Op ’n dag liep ik een mannetjes-emoe tegen
het lijf. Het dier had continu ruzie met een
andere emoe-haan. Ik dacht de twee emoe’s
een plezier te doen en zette ze bij elkaar in
de ren. Nou, ze vlogen elkaar meteen aan.
Zoiets gaat er heftig aantoe want ze kunnen
elkaar gemeen verwonden door met hun
grote scherpe nagels te schoppen.
Het is dan ook verstandig om nieuwe dieren
eerst even met een stuk gaas ertussen aan
elkaar te laten wennen. Ze zoeken elkaar
toch op en na n poosje liggen ze tegen elkaar
te slapen met het hek tussenbeide, dan is
het tijd om het tijdelijke hekwerk weg te
halen.
Nu gaat het geweldig leuk met het emoekoppel.
Bij de emoe is het vrouwtje het agressiefste,
terwijl dat bij de nandu (een soortgelijke
loopvogel) juist het mannetje is.

Langzaam wennen
Sommige dieren zoals wallibies en herten
zijn van nature erg schrikachtig. Wanneer je
dergelijke exemplaren in de grote dierenfamilie wilt opnemen is het verstandig om ze
‘s nachts bij de andere beesten in de ren te
zetten, dan kunnen ze heel langzaam samen
met het licht wennen aan de nieuwe
omgeving.
Eigenlijk geldt dat ook voor de andere
diersoorten. En dat is begrijpelijk; het arme
dier is ergens gevangen, vervolgens in een
kooi gestopt en vervoerd naar een nieuwe,
dus onvertrouwde, plaats vervoerd.
Onderschat nooit een schrikachtig of bang
dier, ze zijn tot ongekende prestaties in
staat.
Een hek van twee meter hoog wil niets
zeggen voor een hert in paniek.
Ook kan een dier zich lelijk verwonden als
het tegen het gaas springt.
Voor nieuwe kippen is het verstandig ze ‘n
paar dagen in het kippenhok te stoppen. Dan
zoeken ze zelf de weg naar buiten en lopen al
dan niet achter een dapper haantje aan, dat
voorop loopt en de kippen naar buiten leidt
en ’s avonds weer naar binnen roept.

Duiven moeten op hun nieuwe thuis in de
duiventil ‘n paar meter boven de grond
vastgehouden worden zodat ze wat kunnen
rondkijken. Daar voer je ze. Je zult dan zien
dat ze op de nieuwe plek blijven. Een paar
dagen op deze manier oefenen is vaak
genoeg.
Hekwerk
Heel belangrijk is de vraag wat voor
afscheiding of hekwerk je gebruikt om je
kroost te houden.
Een gewoon gaas is echt niet voldoende om
een varken binnen te houden; daarvoor zijn
op z’n minst spijlen of betongaas nodig, en
wil je het echt goed doen, dan breng je aan
de binnenkant ook nog een schrikdraad aan.
Ook voor geiten is die schrikdraad belangrijk;
ze lopen de hele dag langs het gaas te
schuren waardoor de draad helemaal bol
komt te staan, los van de grond.
Konijnen hou je enkel binnen wanneer je het
gaas goed diep ingraaft. Doe je dat niet, dan

graven ze zich binnen de kortste keren
eronderdoor, weg konijnen…
Dieren die goed springen, zoals walibies,
herten en hazen moeten toch wel minstens
180 cm. hoog gaas hebben, anders heb je
kans als ze schrikken dat je ze kwijt bent.
Een hert is dan niet zo snel meer te vangen.
Let op dat er bij de afscheiding geen buxusof taxeshaag groeit. Als de beesten daarvan
eten zijn ze de volgende dag niet meer onder
de levenden.
Maar, een andere haag die wel eetbaar is, of
een moestuin, is ook geen goed idee.
Zo had ik in het begin ook een moestuin
naast de dierenren. Daar groeiden heerlijke
bloemkolen. Ik legde een heel stapeltje van
die witte lekkernijen in de ren. Maar wat
denk je, de dieren keken er niet naar om,
nee ze moesten de bloemkolen hebben die
nog in de moestuin stonden!
Ze hebben de hele dag de tijd en vroeg of
laat is het hekwerk gesloopt en de geiten
gevolgd door ‘n hele roedel andere dieren
doet zich tegoed aan de moestuin.
En zie ze dan maar weer eens te vangen!

Tinker Sjors
En wat te denken van Sjors, m’n Tinker?
Evenals al zijn rasgenoten heeft hij eeuwig
honger. Hij heeft er dan ook geen enkel
probleem mee om even wat hekwerk te
slopen zodat hij midden in de moestuin zijn
buik rond kan eten aan alles wat daar groeit,
inclusief de afrikaantjes die ik gepland had
tegen de mieren.
De lama’s gaan vaak tegen het hekwek op
staan om zich uit te rekken of om ver te
kijken; lama’s hebben een erg lange rug,
gaan ze rechtop staan dan zijn ze al gauw
zo’n 2½ meter hoog! Een hekwerkje van 1½
meter is dus bijna nooit geschikt, ook niet
voor kalkoenen, fazanten, pauwen en veel
ganzensoorten.
Je ziet: er komt heel wat bij kijken…
Misschien meer dan je zou denken.
Sjors, m’n Tinker-knolletje, heeft een
betegelde uitloop buiten zijn stal, en overdag
loopt hij op het landje rond. Hij is heel
vriendelijk tegen alle dieren, of het nu een
heel jong katje is dat voor z’n voeten loopt of
een lama of hert dat, met het gaas ertussen,
z’n neus tegen die van Sjors aandrukt.
Ik heb de laatste jaren heel wat Tinkers gezien en geloof niet dat er valse Tinkers zijn.
Wat ook een grappig gezicht is: duiven die heerlijk op die brede paardenrug gaan zitten om er
eens lekker te koeren…
Sjors en ‘Beer’, m’n Newfoundlander, zijn ook dikke vriendjes. Alleen wil Sjors wel eens te wild
spelen, dan moet ik m’n stem even verheffen en is alles weer in orde.

Zo leven alle dieren als een
grote familie met elkaar.
En ik voel me er prima bij.
Met z’n allen vormen we een
multiculturele samenleving
waarbinnen het goed toeven
is en waarin ieder, groot of
klein, sterk of zwak, een
veilig plaatsje heeft.
Ik blijf het zeggen:
“Dieren? Geweldig!”

Dieren? Geweldig!

