De Karperpraat
Januari – februari 2018

Mark
Welkomswoord
Hallo allemaal,
We zijn alweer een eindje op weg, maar het
nieuwe jaar is begonnen. Ook in 2018 hebben
wij weer allerlei activiteiten. O.a. de
pony/paardendag, onderlinge wedstrijden,
clinics, ponykamp en natuurlijk de
Karperhoeve Boeren Markt. Daarnaast hopen
wij weer een hoop mooie successen te boeken
met de wedstrijden.
Via de nieuwsbrief en de mail zullen jullie
weer op de hoogte gehouden worden.
Veel leesplezier! 😊

Het nieuwe jaar zijn wij goed begonnen met de
komst van Mark.
Mark is een oude
bekende van de
Karperhoeve, in het
verleden stond hij
hier als pensionpaard. De eigenaresse kon hem wegens privéomstandigheden niet meer
houden en heeft
gevraagd of wij nog
een plekje voor hem
hadden. Natuurlijk hadden wij dat! Zo doende
is hij weer teruggekomen op de Karperhoeve
en wij hopen dat we nog lang van hem mogen
genieten en hij onze lesklanten een hoop mag
leren!

Throwback!
Het eind van 2017 was erg druk maar leuk. Bij
deze een paar terugblikken
In november;
 De houding en zit clinic; Net als altijd
weer even leuk een leerzaam met groot
enthousiasme van Carmen. Dit was de
4e en laatste clinic in 2017 maar in het
nieuwe jaar gaan we hier gewoon mee
door! Houd facebook en de inschrijflijst op stal goed in de gaten!

In december;
 De dressuurwedstrijd; Altijd extra
spannend in december, dan wordt de
wisselbeker uitgereikt! We hadden een
groot aantal deelnemers en er zijn
mooie proeven gereden die beloond
werden met mooie punten. De wisselbekers zijn gewonnen door Puck Greve, Kirsten Slager en Miranda vd Polder. Iedereen kreeg een goodiebag mee
naar huis. Deze werd gesponsord door
Kippie Maassluis, Optiek Swemmer,
Mr. Ed. Superstore, Be You by Els en
Sar montage. Bij deze nogmaals bedankt, en de prijswinnaars gefeliciteerd. Op naar het nieuwe jaar!
 Pony/paardendag; wederom een groot
succes! We hadden zo veel aanmeldingen dat we een extra pony/paardendag
hebben georganiseerd. De volgende is
op donderdag 1 maart.
 De Oudjaarsborrel; gezellig met elkaar het oude jaar afsluiten onder het
genot van een glühwein en een vers
gebakken oliebol of appelbeignet (of
allebei natuurlijk😉) Dit jaar is Vanity
(van Tumsa) al 15 (!!) jaar klant van
ons. Daarom heeft zij van ons tijdens
deze avond een cadeaubon gekregen
om een foto van Tumsa vergroot af te
laten drukken.
In februari;
 Wokavond; Met een groep van 30
man hebben wij heerlijk genoten van
de chineese keuken bij het Wokhouse
Liesveld. Het was super gezellig, leuk
om ook eens met elkaar te zijn zonder
paarden. Als u het ons vraagt zeggen
wij op naar volgend jaar!

Kerst Diner
Deze zijn wij natuurlijk niet vergeten, maar
dit was zo een groot succes om er ‘niet even
kort op terug te kijken’
Zoals al vele jaren doen we met de kerst
een actie voor oudere en eenzame mensen.
Andere jaren hebben we altijd
kerstpakketten gemaakt en dit jaar wilde we
iets anders.
We waren er al snel uit, een kerstdiner.
In een oproepje in de Karperpraat en op
Facebook gaf hele mooie reacties.
We kregen veel hulp aangeboden om op de
dag zelf te helpen tijdens het serveren, om
soep of een hoofdgerecht te maken en
natuurlijk het nagerecht. Ook kregen we
mooie donaties aangeboden door o.a.
Expert Vlaardingen, Aannemingsbedrijf
Verboon Maasland B.V., Schildersbedrijf
H. Beekman, Sar Montage, Transport
bedrijf P.H.C van Waalwijk van Doorn en
de Karperhoeve. Door de mooie donaties
konden we een super leuk kerst stukje
maken en ook nog een leuk kerst pakket in
elkaar zetten.
Voor 20 mensen hadden we de tafel gedekt.
De gasten konden gehaald en gebracht
worden. Het werd een super avond. De
gasten genoten met volle teugen en waren
zeer verrast toen ze aan het einde van de
avond nog het kerst stukje en het pakketje
aangeboden kregen. Hun dank was
onvoorstelbaar groot.
Wat een super avond!
Graag willen wij (Ada en Ineke) iedereen
bedanken voor de hulp, inzet en het mee
denken. Mede door jullie inzet is voor ons,
maar zeker voor de gasten ook een geweldige avond geweest. Er komt zeker een
vervolg!

Kring kampioenschappen
Op zondag 7 januari was het dan zo
ver, de kring kampioenschappen paarden. Inez was hiervoor geselecteerd
met Eïanco in het Z2 en met Ianco in
het L2 en Els samen met Eddy in het
L1. Het was een pittig dagje, 3 paarden
op 2 locatie’s in 1 dag. Als eerst was de
beurt aan Inez met Eïanco, zij reden
een hele goede proef die beloond werd
met een 3e plaats. Hierna moest er een
kür op muziek gereden worden, iets
waar beide eigenlijk nog weinig ervaring in hadden. Toch was hun kür goed
genoeg voor de overwinning en hier
mee werden zij reserve kampioen
Kring Zuid-West klasse Z2! Hierna
was de beurt aan Els en Eddy. Els reed
2 zeer nette proeven, waar eigenlijk
niks op aan te merken was, vonden wij.
Helaas dacht de jury hier anders over
en bleven de punten hangen.Net niet
genoeg voor een startplek op de regio
kampioenschappen. Maar tóch een geluk bij een ongeluk, iemand die wel
door mocht had zich afgemeld en zo
mochten Els en Ed toch nog een keer
hun kunsten laten zien op de Regio
kampioenschappen. Als laatste mocht
Inez nog een keer maar deze keer met
Ianco. Omdat Ianco nog erg jong en
onervaren is gingen zij er eigenlijk
zonder verwachtingen heen. Het voordeel daar van is dat het dus eigenlijk
nooit tegen kan vallen. Ianco had zich
keurig gedragen en heeft haar beste
beentje voor gezet. De eerste proef was
oke, maar nog wat onstuimig. De 2e
proef was al wat gecontroleerder maar
de afwerking kon nog beter. Al met al
waren wij dik tevreden. Maar helaas,
ook deze ronde zat ons gevoel niet op
één lijn met de jury. Ook dat is dressuur rijden. Samen werden ze, net als
Els, eerste reserve. Maar.. ook zij
mochten door een afmelding toch deelnemen aan het regio kampioenschapen!
Verderop daar meer daar over..!

De Regio Kampioenschappen
21 januari
was het
dan zo
ver. Els en
Eddy
mochten
Regio
Kampioenschappen rijden
en wát
was het
spannend!
Ze mochten het spits afbijten in de
klasse L1 en deden dit met een hele
mooie proef. Eddy stond er heel mooi
aan! Bij de hoofdjury wist zij de
leiding te houden met 200,5 punten. De
andere jury was minder onder de
indruk waardoor de score erg omlaag
gingen. Net aan mochten zij
uiteindelijk toch de finale proef rijden.
Ook deze proef was heel goed gereden
en uiteindelijk werden zij 7e van Zuid
Holland.
28 januari was het de beurt aan Inez
met Eïanco, Anouk met Twister en
Melissa Met Guus. Inez mocht als
eerste met Eïanco. Het losrijden ging
super goed maar in de proef had Inez
helaas last van spanning waardoor er te
grote fouten ontstonden. Een geluk bij
een ongeluk, zij konden optijd naar
huis en hoefde niet een hele dag te
wachten. ’s-Middags was het de beurt
aan Anouk en Melissa. Zij reisde af
naar Delft voor het pony regio
kampioenschap in de klasse B. De
meiden hadden allebei hard getraint en
waren in vorm! Aan de
voorbereidingen kon het niet liggen,
toen de proef. Het harde trainen heeft
zijn vruchten afgeworpen, Anouk en
Twister werden 3e en Melissa kwam
met Guus op een hele mooie 6e plaats.
Super knap gedaan meiden!

Als laatste was het afgelopen weekend
dan de beurt aan Ianco. Met haar is het
toch elke keer weer afwachten hoe ze
gaat reageren op een andere omgeving
doordat ze nog jong is en een hoop
moet leren. We kunnen in elk geval
zeggend dat ze zich keurig netjes heeft
gedragen! Ondanks dat het allemaal
nog wel erg indrukwekkend was voor
haar waardoor ze af en toe wat
spanning opbouwde, liep ze een hele
goede proef waar wij zelf heel erg blij
mee waren. Ook deze jury was het niet
met ons eens en konden we optijd naar
huis. (Wel met een goed gevoel)
We gaan met zijn alle weer lekker door
oefenen en op naar de volgende
wedstrijden!

De Website
Zoals de meeste
van jullie hebben
ervaren is onze
site wat verouderd en sluipen er
wat ‘probleempjes’ in. Een
nieuwe website is
daarom in de maak! Eerst zal de site
van de Karperhoeve onder handen genomen worden en daarna zal ook de
website van Stichting de Karperhoeve
opgeknapt worden. Het opzetje is er al,
en wij kunnen jullie vertellen dat het
erg mooi wordt! Wij zijn benieuwd
naar het eindresultaat, jullie ook? Wij
houden jullie op de hoogte!

Ponykamp
Omdat we vorig jaar een groep
kinderen van tussen de 10 en 14 jaar
miste hebben we een enquête gemaakt
en gevraagd om deze in te vullen.
We kregen hele leuke en bruikbare tips.
Zo is het nu tot stand gekomen dat de
kampen meer op gesplitst zijn in
leeftijden en mogen ze op het basis
kamp van 11 jaar en ouder 2 nachten
blijven slapen.
De inschrijfformulieren zijn
ondertussen de deur uit.
Mocht u nog nieuwe ideeën of verbeter
punten hebben om het kamp nog leuker
te maken dan horen wij dit uiteraard
heel graag.
Wilt u een idee hebben hoe de kampen
er uit zien, dan kunt u in de kantine
kijken in de fotoboeken van de kampen
van het afgelopen jaar.

Devil-Rose
Helaas hebben wij heel verdrietig
nieuws over Devil.
De laatste tijd in de les ging het steeds
minder, ze ging in staking en wilde
steeds slechter lopen. In eerste instantie
dachten wij dat dit komt omdat ze attactisch is
. Vorige week hebben wij toch de dierenarts er even naar laten kijken. Hij
heeft foto’s gemaakt van haar hals en
hier blijkt artrose te zitten. Dit betekend dat zij niet meer gereden kan
worden, dit is te pijnlijk voor haar. Het
leuke van dit vervelende nieuws is;
Waarschijnlijk zal Devil volgend jaar
een veulentje krijgen

Agenda
25-02
26-02

dressuur clinic Daniëlle van Mierlo + MEET AND GREET
grote schoonmaak dag

01-03
09-03
10-03
11-03
24-03

pony/paarden dag
NL doet
NL doet
1e onderlinge dressuur wedstrijd
houding en zit clinic

07-04
08-04
21-04
22-04
27-04

oefenparcours
team spring wedstrijd
houding en zit clinic
behendigheidswedstrijd
koningsdag; met de pony’s naar MSV

En niet te vergeten;
 Ponyhuren in de vakantie
 Elke laatste vrijdag van de maand springles
Wilt u meer informatie over een van deze activiteiten dan kunt u hiervoor terecht bij Inez van Waalwijk van Doorn
(inezvanwaalwijk@outlook.com)

