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De Karperpraat 
Januari 2023 

WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Januari lijkt toch altijd een lange maand na de feestdagen. Even rust, even alles weer ‘normaal’ Op de 
Karperhoeve is het ook wat rustiger geweest maar er zijn wel leuke dingen gebeurd. Een leuke broers en zussen 
middag, extra lessen, de spiegels zijn geplaatst en mooie resultaten op sportief gebied. Als we vooruit gaan kijken 
loopt de agenda richting het voorjaar en de zomer steeds voller met allerlei leuke activiteiten. Wat dat allemaal 
mag wezen leest u weer in de Karperpraat! 
 

Veel leesplezier! 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS 

Lisette is getrouwd! 
Op maandag 23 januari heeft Lisette het ja-woord gegeven aan haar Arnoud! Namens de leden heeft zij een mooi 
boek gekregen waarin iedereen iets persoonlijks voor haar heeft gemaakt. Er kwamen o.a. creatieve werkstukken 
voorbij, mooie woorden, fijne herinneringen, lieve wensen en leuke gedichtjes. 
Wij wensen Lisette en Arnoud veel geluk toe samen! 

 
Extra voltige les 
Naast de fanatieke voltige groep die er al was, is er nu de mogelijkheid voor meer leden om voltige les te kijgen! 
Deze lessen zijn om de week op vrijdag avond en kan je, net zoals de springles, mee doen wanneer je wilt! Elke 
keer zal er een inschrijfformulier komen te hangen waarop je kan aanmelden.  
Voor de voltige lessen hoef je (nog) niet (goed) te kunnen paardrijden. Sterker nog, je leert er heel veel van waar je 
ook tijdens het rijden weer mee aan de slag kan! Dus lijkt het je leuk? Probeer het dan gewoon eens! 

 
De spiegels zijn geplaatst 
Weer een stapje verder in de boerderij en de manege verbeteren, de spiegels waar we met zijn alle voor hebben 
gespaard en geld voor hebben ingezameld zijn geplaatst! In de binnenbak staan er 2 op de korte zijde en in de 
buitenbak staat er één ook op de korte zijde, zo kunnen we mooi in de spiegel bekijken of het paard recht is, of we 
zelf recht op zitten enzovoorts! We zijn er uiteraard erg blij mee! 

 
Ponykamp inschrijving 
Het is pas net nieuw jaar en we zitten nog midden in de winter, maar de gedachten aan ponykamp doet al goed! Zo 
is de inschrijving voor de leden geopend en de aanmeldingen stroomden binnen. Echt heel leuk dat er weer zo veel 
animo en enthousiasme is voor het ponykamp. We gaan er deze zomer zeker weer 3 leuke feestjes van maken! 
Inmiddels is ook de inschrijving voor niet- leden geopend, er zijn nog enkele plekjes vrij. Een plekje reserveren kan 
via de website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://karperhoeve.nl/manege-pensionstalling/ponykampen


 TERUGBLIK 

Broer en zussen paarden middag 
Super leuk dat er zowel broertjes, als zusjes én zussen er waren. Een gezellige groep 
met verschillende leeftijden! Na het ontvangst met een lekkere cupcake gingen we 
beginnen aan de quiz. Elk goed antwoord leverde een paardensnoepje op! Die 
snoepjes waren dan uiteraard weer voor de paarden en pony’s die zich na de quiz 
keurig hebben gedragen tijdens het parcours met o.a. een slalom, een hindernis en 
balanceren. Het was een geslaagde middag! 

 
Selectie Zuid-Hollandse Kampioenschappen 

Op 8 januari mochten Els en Kadanz de selectie voor de Zuid-Hollandse 
kampioenschappen rijden. Zij deden het erg goed en lieten mooie stukken zien in 
de proef. Helaas kregen zij onderweg te maken met spanning en dat gaf een aantal 
grote storingen. Deze storingen hebben veel punten en helaas ook de finale plaats 
gekost.  
22 januari was het de beurt aan Inez en Rose, zij hadden met het losrijden wat last 
van spanning. Gelukkig vloeide dat af en konden zij de proef goed beginnen. 

Helaas ontstonden er toch nog 2 grote fouten. De punten waren niet te hoog waardoor het nog spannend bleef, 
maar met een 7e plaats en ruim 63% mogen zij finale rijden op 12 februari! 
 

Ik geef de pen door.. 
Hallo ik ben Laura en ik ben 11 jaar, ik rij 2 jaar en ik rij op de maandag avond ik vind het super 
leuk. Een keer ree ik op Lady en toen gingen we springen, ik ging afwenden om over de sprong te 
gaan en ik zag het al helemaal voor me dat ik over de sprong ging, maar opeens stopt Lady en toen 
stond ik ondersteboven. Ook een keer zat ik op Moos en tijdens de les was hij zes keer ontsnapt, 
wat een boefjes zijn sommige paarden en pony’s op de manege! 
 
Ik geef de pen door aan Roos uit mijn les. 
 
Groetjes Laura 

 
Weetje van de maand 

Wist je dat.. we ook schapen hebben op de Karperhoeve? Meestal lopen die lekker buiten, 
aan de andere kant van de snelweg. Vandaar dat je ze niet zo vaak ziet, maar kijk maar eens 
de andere kant op als je over de snelweg rijdt.  
Nu zijn de schapen weer aan de kant van de boerderij, binnenkort krijgen ze namelijk 
lammetjes. De schapen redden zich prima in de winter met de dikke vacht, maar voor de 
lammetjes is het wel een beetje koud. Soms hebben de schapen ook wat hulp nodig met 
bevallen, lammeren zoals we dat op de boerderij noemen. Dan is in de stal toch 

makkelijker als buiten. Als het goed weer is, en de lammetjes zij groot genoeg, mogen ze weer in de wei. Eerst 
weer bij de boerderij en later weer achter de snelweg! 
 
 
 
 
 
 



IN HET VERSCHIET 

11 februari - Culinaire avond 
Het doel van de Karperhoeve is gezelligheid en met elkaar, vandaar ook eens een niet- paarden activiteit zodat we 
elkaar op een andere manier leren kennen, met eten! Het idee is dat iedereen uit zijn/haar lievelingskeuken een 
lekker gerecht maakt wat we kunnen delen, zodat we van elkaar kunnen proeven.  
Hier zijn géén kosten aan verbonden. Aanmelden kan nog via het inschrijfformulier op het Whiteboard! 

 
12 februari - Houding & zit clinic  
De eerste van het nieuwe jaar! Zo’n 8 jaar geleden kwam Carmen voor het eerst op de Karperhoeve voor een 
houding en zit clinic en is sinds dien elk jaar 5 keer geweest, dat is vaak! Het is natuurlijk niet zonder reden dat 
Carmen zo vaak les komt geven. Wij denken dat het heel belangrijk is dat je in balans, recht op het paard zit en 
daarbij de juiste spieren gebruikt. Hier leer je zelf beter van rijden, kan je je paard/pony beter de hulpen geven en 
voorkom je onduidelijkheid en/of blessures. De inschrijflijst met daarbij de overige data voor het komende jaar 
hangt op het Whiteboard, de startlijst komt ongeveer 5 dagen van te voren op de website te staan. 

 
17 februari - Pony pimpen (Carnaval) 
Na het griezelige Halloween pony pimpen, gaan we nu voor wat gezelligers, Carnaval! 
In een groepje van maximaal 3 mag je je lievelingspony versieren, het mag zo gek als je zelf kan bedenken! 
Natuurlijk komen de deelnemers ook verkleed in Carnaval style. Het leukst versierde groepje krijgt een prijs én 
het groepje wat het best heeft samen gewerkt. Tijdens de show en prijsuitreiking zijn de ouders van harte welkom 
om de kijken wat de kinderen er van gemaakt hebben! Ook deze inschrijflijst hangt op het Whiteboard. 

 
23 februari - Pony en paarden dag 
Pony’s rijden, pony’s poetsen, pannekoeken eten, paardenspelletjes, cake versieren en nog meer paarden, dat is de 
pony en paarden dag! Speciaal voor kinderen die (nog) niet op paardrijden zitten maar paarden en pony’s wel héél 
leuk vinden. Zit je wel op paardrijden en wil je ook komen? Dat mag natuurlijk ook! Inschrijven voor deze dag kan 
door de naam en leeftijd van de deelneem(st)er te mailen naar info@karperhoeve.nl, ook vragen wij u om uw 
telefoonnummer daar bij te vermelden. De leeftijdsindicatie is 6-10 jaar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karperhoeve.nl/activiteiten/culinaire-avond
https://karperhoeve.nl/activiteiten/houding-en-zit-clinic
https://karperhoeve.nl/manege-pensionstalling/startlijsten--uitslagen
https://karperhoeve.nl/pimp-my-pony---carnaval
https://karperhoeve.nl/activiteiten/pony-en-paarden-dag
mailto:info@karperhoeve.nl


AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

 
11 maart  NL Doet  
11 maart  Clinic Working Equitation 
19 maart  1e Dressuur wedstrijd 
25 maart  Puber avond 
 
01 april  Oefen springen 
02 april  Team spring wedstrijd 
16 april  Houding en zit clinic 
25 april  Theorie middag 
27 april  Koningsdag – pony’s lopen 
 
04 mei   Pony en paarden dag 
13 mei   Klus- en schoonmaak dag 
14 mei   Moederdag – paarden in de wei 
18 mei   Hemelvaartsdag – 2e Dressuur wedstrijd 
 

 
(Data en activiteiten onder voorbehoud) 
 

 
Inschrijven voor bovenstaande activiteiten kan via het inschrijfformulier op het Whiteboard of u kunt een mail 
sturen naar inez@karperhoeve.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen over de activiteiten.  
Regelmatig wordt er op vrijdag middag springles of voltige les gegeven en in de vakanties kunnen de pony’s 
gehuurd worden! Hiervoor hangt steeds tijdig een inschrijfformulier op het Whiteboard. 
 
 
Via onze website en Facebook pagina blijft u op de hoogte van onze activiteiten. 
 

https://karperhoeve.nl/nl-doet
https://karperhoeve.nl/activiteiten/working-equitation-met-henri-jacobsen
https://karperhoeve.nl/dressuur-wedstrijd
https://karperhoeve.nl/activiteiten/puber-avond
https://karperhoeve.nl/oefen-springen
https://karperhoeve.nl/team-spring-wedstrijd
https://karperhoeve.nl/houding-en-zit-clinic
https://karperhoeve.nl/theorie-middag
https://karperhoeve.nl/activiteiten/koningsdag-met-de-ponys-bij-msv71
https://karperhoeve.nl/pony-en-paarden-dag
https://karperhoeve.nl/klus--schoonmaak-dag
https://karperhoeve.nl/paarden-in-de-wei
https://karperhoeve.nl/hemelvaart-wedstrijd
mailto:inez@karperhoeve.nl
https://karperhoeve.nl/activiteiten/
https://www.facebook.com/Karperhoeve/events/admin/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_admin_bar%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22page_id%5C%22%3A131147463711741%7D%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

