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Welkomstwoord
Hallo allemaal,
Je ziet het al bovenaan de nieuwsbrief, we hebben
eindelijk een nieuwe naam gekozen! De nieuwsbrief
heet voortaan Karperpraat. Deze naam is gekozen
door Estelle en Danielle Emmerik en zij hebben een
privéles gewonnen door een instructrice naar keuze.
Je kunt hiervoor bij mij langskomen, dan kunnen we
een afspraak maken. Gefeliciteerd met jullie prijs!
De zomer leek even helemaal weg te zijn en de
hoeveelheid regen die in september is gevallen was zo
groot, dat de buitenbak onder water stond.
Ik vind dat ontzettend vervelend. De bak is slechts een
paar jaar oud en voorzien van drainage. Deze werkt
echter niet goed. Nu heb ik eind september een
ander, gespecialiseerd bedrijf gevonden die de
verschillende lagen zand in de bak losmaakt en de
drainageslangen gaat doorspuiten. De eerste
resultaten zijn goed en ik hoop echt dat het probleem
dan over zal zijn.
De maand oktober staat op
de Karperhoeve in het
teken van springen. Op 17
oktober geeft Sander
Gepkens een springclinic.
Sander heeft een
africhtingsstal en leidt
jonge paarden op. Hij
brengt zelf paarden uit tot
op internationaal niveau.
De clinic is super
interessant voor iedere
springruiter. De inschrijflijst
hangt op het bord, dus geef je snel op want vol = vol!
Er hangt ook een inschrijflijst voor springles.
En wat je bij Sander en in de lessen van Joyce hebt
geleerd, kun je op 25 oktober laten zien in de
springwedstrijd.

Verderop in de nieuwsbrief een verslagje van de
wedstrijden van september en informatie over het
(vakantie) huren van een pony of paard en de
mogelijkheid tot vrij rijden met je favoriete viervoeter.
Ook worden de nieuwe tarieven per 1 november
vermeld en een stukje over het afmelden van de
lessen.
En de tussenstanden van de wisselbekers zijn bekend!
De standen liggen heel dicht bij elkaar dus dat wordt
nog erg spannend in december!
Met vriendelijke groeten,
Ineke

Wedstrijdnieuws
Op 12 en 13 september hadden we de onderlinge
dressuurwedstrijd en op 27 september een extra
ingelaste volwassene-kind
wedstrijd. Deze laatste wedstrijd
telt wel voor winstpunten maar
niet voor de wisseltrofee. Op alle
dagen hadden we heel veel geluk
met het weer! Het was erg gezellig
en er werden mooie proeven
gereden.
Wel willen we iedereen erop wijzen
dat je vanaf de klasse B zelf voor
een voorlezer moet zorgen! Nu
wordt er nog vaak vanuit gegaan
dat wij dat doen maar dat gaat
gewoon niet altijd aangezien de leden van de
wedstrijdcommissie vaak zelf ook hun proef moeten
rijden.

Na een handige tip van een vader plaatsen we vanaf
nu de startlijsten ook op de website. Een week voor
de wedstrijd wordt de voorlopige startlijst geplaatst.
Je kunt dan nog eventuele wijzigingen doorgeven
zoals een andere pony. Op de vrijdagavond voor de
wedstrijd, wordt dan de definitieve startlijst geplaatst.
Je vindt de startlijst op
http://www.karperhoeve.nl/index.php?id=373
Nu de september wedstrijd is gereden, zijn ook de
tussenstanden van de wisseltrofeeën bekend!
Nog even in het kort de regeltjes voor de wisseltrofee:
 Er zijn 5 dressuurwedstrijden per jaar waaronder de
finale
 Je moet aan minimaal 3
wedstrijden én de finale
hebben deelgenomen
 Heb je meer dan 3
wedstrijden gereden, dan
tellen de beste 3
 De tussenstand wordt
bepaald aan de hand van
plaatsingspunten; 1e
plaats = 1 plaatsingspunt,
2e plaats = 2
plaatsingspunten
enzovoort
 De plaatsingspunten van de finale tellen dubbel
 Eindstand = tussenstand + 2x finale
 Degene met de minste plaatsingspunten wint de trofee

En dan nu de tussenstanden:
Manegeklanten:
1 Richard Brouwer
4
2 Bodine Sibilo/Loeka Slob
7
3 Channah Mandemakers/
Iris Zweistra/Quinty Schilder 8
4 Kirsten Slager
10
5 Qiara Ommering
16
6 Melissa Baljeu/Melissa ‘t
Hardt
17
7 Mette Drijfhout
18
Pension/huurklanten:
1 Puck Greve/Inez v Waalwijk 5
2 Anouk vd Broeke/Anouk
Hoogendijk/Levina Meinster 6
3 Eline v Rijn/Romy v Loenen 10
4 Layla Madih/Mandy Knoop 11
5 Estelle Emmerik
16
6 Nicky Mulder
18
De standen liggen dicht bij elkaar. En de finale telt
dubbel dus er is nog van alles mogelijk!

Afmelden van de lessen
Wij ontvingen veel afmeldingen voor de lessen per
email, whatsapp of sms. Dat is op zich prima maar als
dit op dezelfde dag gebeurt, lezen wij dit niet altijd op
tijd. En dan staat er een pony of paard voor niets
ingedeeld. Daarom willen we iedereen vanaf nu
verzoeken om afmeldingen voor lessen op dezelfde
dag alleen telefonisch door te geven. Gebeurt dit niet,
dan moeten we helaas een les van de kaart
afschrijven. Afmeldingen die ruim van te voren
worden gedaan (dus voor de lesdag zelf) mogen per
mail, sms of whatsapp.

Vrij rijden , maand- en vakantie huur
Wist je dat er op de Karperhoeve veel meer mogelijk is
dan alleen lessen rijden? Zo kun je ook een keer vrij
rijden met je favoriete paard of pony. Lekker voor
jezelf nog eens wat extra oefenen of gewoon lekker
op je vrije middag wat rijden. Vrij rijden kost één les
van de kaart.
En ben je helemaal
verliefd of een paard
of pony en wil je
meer dan alleen één
keer per week
lessen? Dan is er de
mogelijkheid om hem
per maand te huren.
Je hebt dan op 3
vaste dagen per week
de beschikking of je
paard of pony
waarvan 1 lesdag. De andere 2 dagen mag je vrij rijden
of longeren. Ook verwachten wij van je dat je de stal
uitmest.
Tijdens vakanties kun je ook een pony of paard huren
voor een hele week. Je mag dan ’s-Ochtends rijden.
Om 12 uur moeten alles op stal staan want dat krijgen
ze allemaal biks. ’s-Middags is er dan nog de
mogelijkheid om een keertje te poetsen of te
wandelen. En op vrijdag moet je de stal uitmesten. De
inschrijflijst voor de herfstvakantie hangt op het bord.
Wil je meer informatie en de exacte regeltjes? Loop
dan even langs bij Ineke. De tarieven staan verderop
in deze Karperpraat.

Fotohoekje

Nieuwe tarieven per 1 november
Door de toegenomen kosten, zijn wij genoodzaakt om
per 1 november a.s. de verschillende tarieven te
moeten verhogen. Zo gaan de groepslessen met 1€
per les om hoog en veranderen de tarieven voor de
privélessen en het huren. Het complete overzicht per
1 november is als volgt:
10-rittenkaart 1u groepsles manege
10-rittenkaart 1u groepsles pension
10-rittenkaart ½ uur privéles manege

€ 140,-€ 80,-€ 170,--

Huur pony/paard per maand,
incl 1 groepsles
Huur pony/paard per week

€ 170,-€ 70,--

Privéles ½ uur Ineke pension
€
Privéles ½ uur Joyce, Inez, Eline pension €
Privéles ½ uur Joyce, Inez, Eline manege €
Privéles ½ uur Ineke manege
€

20,-17,50
24,50
27,50

Na een wedstrijd, smaakt
zo’n rosé’tje natuurlijk
extra lekker….

Voltigeles van
Eline op de
pony/paarden
dag

Gebruikte ruiterkleding
Als je zelf of je kind gaat paardrijden, moet je vaak een
hoop spulletjes aanschaffen zoals een broek, laarzen
en een cap. En als er dan wedstrijd gereden moet
worden, volgt er een jasje, witte rijbroek,
handschoentjes. Kortom, een heel pakket voor je
portemonnee. Als die spullen niet meer gebruikt
worden omdat ze te klein zijn,
zijn ze vaak helemaal nog niet
versleten. Harstikke zonde om
zomaar weg te gooien dus! Een
moeder kwam met het idee om
in de Karperpraat een stukje in
te ruimen voor het aanbieden
of vragen naar 2e hands
ruiterkleding. Wij gaan niet bemiddelen maar willen
wel jullie aanbod of vragen in de Karperpraat
vermelden. Je kunt dan een mail sturen naar
moniquevan.praet01@gmail.com met daarin wat je
aanbiedt of vraagt, de maat en hoe het eruit ziet. Wij
zetten het dan samen met je mailadres en als je dat
wilt, je telefoonnummer, in de Karperpraat. Je kunt
dan onder elkaar zelf regelen of je iets wilt ruilen,
gratis wilt aanbieden of er nog een centje voor wilt
hebben.

Gezellige vriendinnenclub van
de Volwassene-Kind Wedstrijd
op 27 september

Ineke met Eianco op de
Nootdorpse Dressuurdagen waar zij de 1e prijs
in het Z1 won

Boerenmarkt 2016
Op 18 juni 2016 is de volgende editie van de
Karperhoeve Boerenmarkt. Ieder jaar zorg ik voor de
demonstraties op die dag. En ook dit jaar heb ik weer
leuke ideeën om deze te gaan uitvoeren. Maar dat kan
ik niet in mijn eentje dus heb ik jullie hulp nodig.
Zou je het leuk vinden om mee te doen met één van
de demonstraties en ben je bereid om één keer per
twee weken te gaan oefenen dan kun je je inschrijven.
Let op; we oefenen op vaste dagen en dan moet je
ook echt kunnen.
Je mag je inschrijven voor wat jij leuk vindt maar ik
ben degene die uiteindelijk kiest waar je aan mee mag
doen en op wie je rijdt. Bij sommige demonstraties
moet je opschrijven op wie je wilt rijden. Ik heb boven
aan de inschrijflijst de namen geschreven van de
paarden die meedoen, uit deze namen moet je ook
kiezen. Eigen paarden mag je altijd opschrijven maar
ik kijk wel of het erbij past. Ik wil eind november
beginnen met de demonstraties en vanaf begin
oktober zullen de inschrijflijsten er hangen.
Dit zijn de oefentijden:
Voltige op Albertus
Voltige op Bobbes
8-tal
4-tal spring
Ponyvoetbal
Groetjes,
Eline

: Vrijdag om 17:30
: Vrijdag om 17:30
: Zaterdag om 17:30
: Zaterdag om 17:30
: Zondag (pas vanaf april)

