Onze Nieuwsbrief

Welkomstwoord
Hallo allemaal,
Op …… heb ik de laatste nieuwsbrief verstuurd en
gezegd dat ik daarmee wegens tijdgebrek ging
stoppen. Nu stuur ik af en toe een berichtje per mail
rond om belangrijke zaken door te geven. Maar toch
knaagde het aan mij. De Nieuwsbrief hoorde gewoon
bij de Karperhoeve en ik vond het heel erg jammer dat
hij niet meer werd gemaakt. Dus heb ik besloten om
het toch weer op te pakken. Ik heb iemand gevonden
die alles voor mij uittypt zodat ik er minder werk aan
heb dan voorheen.
De opzet blijft grotendeels hetzelfde; er wordt allerlei
nieuws verteld over de Karperhoeve en alles daar
omheen. We houden jullie op de hoogte van de
diverse activiteiten, van de wedstrijden, of er nieuwe
pensiongasten zijn. Nieuw is de rubriek “ik stel me
voor”. Iedere maand vragen we iemand anders om
zich aan de hand van een vragenlijstje voor te stellen.
Die persoon mag dan “de pen doorgeven aan…”
iemand anders en zo leren we iedereen rondom de
Karperhoeve kennen.
Deze nieuwsbrief heeft jarenlang “Onze Nieuwsbrief”
geheten. En omdat we nu opnieuw beginnen, willen
we er ook een andere naam voor verzinnen. Daarom
vragen we jullie allemaal om een naam te bedenken
voor de nieuwsbrief van de Karperhoeve. Je kunt de
door jou bedachte naam mailen naar
info@karperhoeve.nl. We kiezen dan de leukste
naam en de winnaar wint een privéles van één van de
instructrices van de Karperhoeve!

Ik wens jullie alvast veel plezier met het lezen van
deze nieuwsbrief en ben benieuwd welke namen jullie
allemaal gaan verzinnen.
Met vriendelijke groeten,
Ineke

Gevaarlijk…..
Gevaarlijk op de Karperhoeve? Welnee want wij
hebben niet voor niets het veiligheidscertificaat. Maar
er zijn soms wel gevaarlijke situaties en die worden
veroorzaakt door….. de bezoekers zelf. Wij schrikken
soms echt van de snelheid waarmee onze bezoekers
de laan op komen rijden, voorbij de barg stuiven en
pas op de parkeerplaats snelheid minderen.

Er lopen honden, katten, kippen, eenden en
tegenwoordig zelfs een gekke geit los. Maar nog
erger, uw eigen kinderen lopen er! En als ze
onverwacht de stal uit komen rennen zoals kinderen
dat nu eenmaal doen, kunnen er nare ongelukken
gebeuren. Dus een vriendelijk verzoek, rij stapvoets!
Denk aan de kinderen en de dieren.

Wedstrijdnieuws

Volwassene – Kind wedstrijd

Er zijn dit jaar al weer drie wedstrijden op de
Karperhoeve geweest. Allemaal even gezellig en met
veel deelnemers, hartstikke leuk!

Op zondag 5 juli organiseerde de Karperhoeve een
ouder-kind wedstrijd. We waren heel blij verrast door
de vele inschrijvingen voor deze dag. Niet alleen
ouders deden met hun kind mee maar ook tantes,
nichten en vriendinnen. We hebben het dan ook maar
de volwassene-kind wedstrijd genoemd. De
volwassenen waren super gemotiveerd en deden heel
enthousiast mee. Er was zelfs een moeder die voor de
allereerste keer op een paard zat en dat hebben we
gelijk beloond met de “je-hebt-je-best-gedaan-prijs”.
Een aantal moeders kocht hun eigen proevenboekje
en daarin konden de eerste winstpunten worden
bijgeschreven. Deze leuke dag gaan we zeker dit jaar
nog een keer herhalen en dan willen we de
volwassenen weer laten dressuren en de kinderen
mogen een parcours springen.

Dit jaar zijn we overgaan op een andere winstpunten
regeling voor zowel de dressuur als het springen.
Bij de dressuur geldt de volgende regeling:
Winstpuntenregeling per wedstrijd:
o Uitslag < 180 punten = geen winstpunt
o Uitslag > 180 punten = 1 winstpunt
o Uitslag > 195 punten = 2 winstpunten
Promotie naar een volgende klasse:
o Vanaf 7 winstpunten mag er gepromoveerd
worden naar een hogere klasse
o Vanaf 10 winstpunten moet er gepromoveerd
worden naar een hogere klasse
Voor het springen is het zo:
Strafpuntenregeling:
o Weigering
: 3 strafpunten
o Balkje
: 3 stafpunten
o Val
: 4 strafpunten en uitsluiting van
een prijs
Winstpuntenregeling:
o Foutloos
: 2 winstpunten
o < 8 strafpunten : 1 winstpunt
o > 8 strafpunten : 0 winstpunten
Promotie naar een volgende klasse:
o Vanaf 5 winstpunten mag er gepromoveerd
worden naar een hogere klasse
o Vanaf 8 winstpunten moet er gepromoveerd
worden naar een hogere klasse
De winstpunten die al waren behaald, zijn niet
verdwenen maar worden meegenomen naar dit
nieuwe systeem. Het wedstrijdsecretariaat houdt dit
bij. Natuurlijk kunnen deze ook worden bijgehouden
in het Karperhoeve Proevenboekje! Dit boekje is bij
ons te koop voor € 8,50.

Melissa ’t Hardt en Natasja Schenkeveld die de
“je-hebt-je-best-gedaan-prijs” kreeg.

Romy van Loenen en Levina Meinster zijn met hun
pony’s Iris en Nelson samen op wedstrijd gegaan voor
hun eerste officiële KNHS wedstrijd. En de dames
gingen niet voor niets! Romy was twee keer eerste
met 199 en 197 punten en heeft zo maar liefst 4
winstpunten in één keer gehaald.
Tijdens de eerste proef was het voor Nelson en Levina
allemaal nog erg spannend maar Levina herstelde zich
heel knap tijdens de tweede proef en behaalde met
183 punten haar eerste officiële winstpunt. Super
gedaan meiden, gefeliciteerd!
De prijswinnaars van de Ouder-Kind Wedstrijd:
3e plaats: Levina Meinster en Inez van Waalwijk (die zo
lief was om voor de tante van Levina in te vallen)
2e plaats: Miny van Nuenen en Iris van Praet
1e plaats: Daniëlle en Anouk v.d. Broeke

Wedstrijdnieuws
Voor de derde keer op rij is Inez van Waalwijk
Kringkampioen geworden. Deze keer met
Karperhoeve’s Eianco in de klasse M1. Een knappe
prestatie van Inez en met deze titel op zak gaat zij
strijden op het Regiokampioenschap.

Ook Anouk Hoogendijk was op de
Kringkampioenschappen met zowel Freedom als
Avanti. Met Freedom wist zij zich te kwalificeren voor
de Regiokampioenschappen.

