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Welkomstwoord
Hallo allemaal,
Tijdens de Oudejaarsborrel kon ik bekend maken dat
we in 2016 een nieuwe schuur gaan bouwen waar we
heel blij mee zijn. Het gaat om de schuur direct
tegenover de boerderij waar nu o.a. Joost en Stalin
staan. Het meest rechtse gedeelte is een historisch
monument en gaan we niet slopen. De rest gaat
letterlijk tegen de vlakte en wordt geheel vernieuwd.
In die nieuwe “schuur” komen de stallen voor mijn
eigen paarden. Daar komt ook een poetsplaats,
toiletten, een verkleedruimte en waarschijnlijk ook
mijn kantoor dat ik nu nog aan huis heb.
De manegepaarden die nu in de schuur staan,
verhuizen naar voren. De paarden van Joyce, Martin
en Tulay krijgen waarschijnlijk nieuwe stallen en
worden opgeschoven op de plek waar nu de schapen
staan. Er komt een overdekte garage waar de
vrachtwagen van Pieter komt te staan en daarnaast
komen dan tenslotte de schapen en kalfjes. Er wordt
ook een overdekt gedeelte gemaakt waar onze
machines zoals de tractor komen te staan zodat alles
droog blijft en makkelijk te pakken is.
Naar verwachting wordt in mei hiermee begonnen en
zal het rond november klaar zijn.
Met vriendelijke groeten,
Ineke

Nieuwe agenda
Op onze site is de agenda geplaatst met alle
wedstrijden en activiteiten voor het komende jaar.
Schrijf de belangrijkste dagen alvast in je agenda! Je
vindt de agenda op
http://www.karperhoeve.nl/index.php?id=327

6 februari - wokken
Op zaterdagavond 6 februari organiseren wij een
wokavond bij het
workrestaurant aan het
Liesveld viaduct in
Vlaardingen. Deelname kost
€ 24,50 per persoon. Tot nu
toe wordt de groep
deelnemers ieder jaar
groter en dit record willen
we dit jaar ook weer breken
dus schrijf je snel in. De
inschrijflijst hangt op het
bord in de zadelkamer.

6 februari – houding en zitles
Op zaterdag 6 februari komt Carmen Schalk weer
houding- en zitles geven. Er
zijn nog enkele plekken vrij.
Een juiste houding is de
allerbelangrijkste basis van
goed kunnen paardrijden.
Ook de meer ervaren ruiter
leert hier heel veel van. De
inschrijflijst hangt op het
bord.

Theorieles veilig paardrijden
Tussen Kerst en Oud&Nieuw hebben wij theorieles
gegeven over veilig paardrijden. Hier was helaas erg
weinig belangstelling voor. Dat vinden we jammer. In
onze ogen realiseren ruiters en mensen die met
paarden omgaan zich te weinig hoe belangrijk het is
om ook wat theoretische achtergrond te weten over
paarden.
Je werkt met een levend wezen en dit wezen kan heel
anders reageren dan dat je zelf verwacht. Als je weet
waarom een paard reageert op bepaalde situaties,
vergroot dit het begrip maar helpt het je ook om beter
om te gaan met dit soort situaties. Een paard kan
bijvoorbeeld schrikken. Vaak wordt dan geroepen
“wat een stom paard”, ook omdat de ruiter dan
(logisch) zelf schrikt van die onverwachte beweging
die het paard maakt. Weten jullie echter dat het
blikveld van een paard heel beperkt is en dat hij niet
alles om zich heen kan zien? Hij ziet bijvoorbeeld niet
iets wat recht voor hem gebeurt omdat zijn ogen nu
eenmaal aan de zijkant zitten.
En weten jullie dat de hersens van een paard heel
anders werken dan die van ons? Als een paard iets ziet
met zijn rechteroog, onthoudt hij dat zolang hij dat
iets alleen met zijn rechteroog ziet. Ga je echter op de
andere hand rijden, dus rechtsom in plaats van links
en hij ziet hetzelfde voorwerp met zijn linkeroog, dan
is dat voor hem weer helemaal nieuw. Het is dus geen
stom paard dat twee keer van hetzelfde schrikt; hij
herkent het gewoon niet omdat zijn hersens anders
werken. Daarom rijden wedstrijdruiters als ze de ring
inrijden een keertje rechtsom en een keertje linksom.
Dan heeft het paard alles met beide ogen gezien.
Ik wed dat je dit niet wist en gelijk anders tegen het
schrikken van een paard aankijkt!
Op 6 februari is de eerstvolgende theoriedag. Schrijf je
in en leer je paard of pony beter begrijpen.
Hieronder de ervaringen van één van deelnemers aan
de theorieles.
‘’ Fit en veilig paardrijden ’’
Dit jaar heeft Ineke het geweldige idee gehad om in de
kerstvakantie in plaats van geen lessen te geven, een
stukje theorie te geven aan zowel de kinderen als de
volwassenen over het ‘’ fit en veilig paardrijden’’.

Ik ben heel erg blij dat dit voorstel is gekomen, want
na al zeker 10 jaar te komen paardrijden heb ik
gemerkt dat het heel erg fijn is om een theorieles te
mogen krijgen over zowel het paardrijden, het paard
als dier, en over onszelf als ruiter.
Want wat doe je als je paard ineens heel hard weg
rent en je er bijna vanaf valt? Of hoe kun je het op een
veilige manier van je paard afvallen?
Hoe ga je met je paard om in de stal en in de bak?
Waar let je allemaal op voordat je op het paard stapt.
Wat weet je allemaal over het paard als dier te
vertellen?
Dit zijn enkele hele leerzame maar vooral belangrijke
vragen die tijdens deze theorieles besproken zijn.
Ik wil iedereen aanraden of je nu net paardrijd, of dit
al enige jaren doet, geregeld deel te blijven nemen aan
één van de theorie of praktijklessen die gegeven
worden op de Karperhoeve! Het is heel leerzaam en
het is goed om je theorie geregeld te herhalen, daar
als ik naar mijzelf kijk ik weer heel veel dingen die ik
vergeten was weer bewust van ben geworden, maar
ook dingen die ik nog niet wist heb mogen leren, zoals
hoe ik veilig van mijn paard af kan vallen.
Bedankt Ineke voor je tijd en de mooie theorieles! En
nogmaals voor iedereen ‘’ veiligheid voor zowel ruiter
als paard is heel belangrijk’’!
Sabrina Kloppenburg

Tommy
Pony Tommy is vorig jaar bij ons gekomen. Tommy is
altijd van een meisje geweest die te groot voor hem
was geworden. Wij hebben Tommy gekocht voor de
manege maar helaas
blijkt in de praktijk
dat Tommy niet
geschikt is als
manegepony. Hij
gooit soms kinderen
af omdat hij het
gewoon niet leuk
vindt om in de
manegeles te lopen.
Het is geen gemene
pony, hij is het
gewoon niet goed
gewend om met veel
verschillende
kinderen om te gaan. Sommige pony’s wennen daar
aan maar Tommy dus niet. Hij staat dus nu veel te veel
op stal en er wordt weinig met hem gedaan. Dat is
voor hem niet leuk want hij krijgt veel te weinig
beweging en hij kost ons geld want we kunnen hem
niet voor de lessen inzetten. Daarom gaan wij voor
hem een ander baasje zoeken en hem verkopen. We
weten zeker dat wanneer Tommy een vast eigen
baasje heeft, hij weer de lieve en brave pony wordt
die hij altijd is geweest.

Nog steeds gezocht: iemand voor de
website
Is er een handige vader of moeder die de website van
de Karperhoeve wil bijhouden? Het gaat om het
plaatsen van nieuwsberichtjes, het plaatsen van de
startlijsten en uitslagen lijsten en de foto’s up to date
houden. U kunt zich aanmelden bij Ineke via
info@karperhoeve.nl

Het wedstrijdsecretariaat
Na de oproep in de vorige Karperpraat hebben zich
diverse mensen aangemeld voor het
wedstrijdsecretariaat. Echt super fijn! Ook Inez heeft
zich aangemeld en we hebben besloten dat zij
verantwoordelijk wordt voor het secretariaat omdat
zij hier ook ervaring mee heeft.
Omdat we echter meerdere aanmeldingen hadden,
gaan er dit jaar meer mensen meehelpen. Zo kunnen
we het werk over verschillende mensen verdelen en
wordt het voor iedereen makkelijker.

Pony en Trainings Kamp
Ook dit jaar organiseren wij in de zomervakantie weer
een supergezellig ponykamp en voor de gevorderde
ruiters en heel leerzaam pony-trainingskamp
Het ponykamp is voor iedereen toegankelijk en wordt
georganiseerd in de eerste én in de laatste week van
de zomervakantie. Tijdens het ponykamp is er
dagelijks les, worden er leuke spelletjes en activiteiten
georganiseerd en ben je de hele dag op een leuke en
gezellige manier met je pony bezig.
Tijdens het trainingskamp gaan we dieper in op
dressuur en springen. Vorig jaar hebben we
bijvoorbeeld met de deelnemers een bezoek gebracht
aan top-amazone Daniëlle van Mierlo.
Het trainingskamp is alleen voor kinderen met een
eigen paard/pony of een huur paard/pony ÉN voor
kinderen/jong volwassenen van 12 jaar en ouder. Als
er voldoende animo is, organiseren we een aparte
dressuur en springlessen.
De inschrijflijsten voor de kampen worden binnenkort
opgehangen. Mocht je vragen hebben, kom dan even
naar Ineke of Inez.

