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De Karperpraat 
Februari 2023 

WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Toch nog een Karperpraat.. En terug lezen voor zover hij al klaar was doet zeer. Geen lammetjes meer in de wei 
na de verwoestende brand, het voelt zo oneerlijk. Natuurlijk in de eerste plaats de lammetjes en schapen, de kat 
Boef en een duif die de brand niet hebben overleefd, maar ook heel veel spullen waar we jaren lang hard voor 
hebben gewerkt en van emotionele waarde waren, zijn in een paar uur tijd verwoest. 
De Karperpraat willen we graag houden zoals hij was, voor het laatst bewerkt op 25 februari en nu afgemaakt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Het voorjaar is begonnen! We hebben al een aantal heerlijke dagen gehad, de lammetjes springen in de wei en 
het veulentje is geboren. Als we goed om ons heen kijken zien we de eerste bloemetjes alweer uit de grond 
komen en de knoppen in de bomen. Daar worden we allemaal toch blij van? Februari is een rustige maand 
geweest maar zijn er zeker weer leuke dingen gebeurd. Voor maart staan er ook alweer leuke activiteiten op de 
planning zoals o.a. de dressuur wedstrijd. Wat het nog meer mag zijn leest u weer in de Karperpraat! 
 

Veel leesplezier! 



NIEUWS 

Anders leren met paarden 
Samen met Eva (Equi Eva) willen wij ‘Anders leren met paarden’ op de Karperhoeve realiseren. Anders leren met 
paarden is voor kinderen die het moeilijk hebben op school, maar door middel van actief en praktijk gericht bezig 
te zijn hopen wij deze kinderen op een andere manier te leren. Denk hierbij aan tafels, taal, klokkijken etc.  
Wij zijn super enthousiast en positief hier over en hopen een hoop kinderen te kunnen helpen! 
Voor meer informatie over Anders leren met paarden kunt u een mail sturen naar evabuying@hotmail.com  

 
De eerste lammetjes zijn geboren! 
Op 6 februari zijn de eerste lammetjes geboren en inmiddels lopen (en huppelen en springen) er heel wat rond in 
de wei! Elke keer is het toch weer zó een leuk gezicht! Waar we vorig jaar alleen maar donkere lammetjes hadden, 
hebben we nu ook witte en bonte (gevlekte) lammetjes. Van alles wat! Tot op dit moment hebben we nog geen 
potlammetjes, dat is een goed teken. Toch gaat het niet allemaal heel voorspoedig, helaas zijn er lammetjes dood 
geboren en hebben we ook een schaap verloren waarvan de lammetjes waarschijnlijk dood zijn gegaan in haar 
buik. 
We verwachten nog een aantal lammetjes, we hopen dat dit allemaal goed gaat en ze niet bijgevoerd hoeven te 
worden. 

 
Het veulentje is er! 
Eïanco heeft ons lang in spanning weten te houden, maar op 24 februari, ruim 2 weken na de uitgerekende datum, 
is dan eindelijk haar veulen geboren! Het was best zwaar voor Eïanco maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. Het 
is een merrie geworden en haar naam is ‘Tianco’, net zoals haar oma heette. De vader is Just Wimphof, een bekende 
hengst in de dressuursport. 
We hopen dat Tianco groot en sterk zal worden en we lang van haar mogen genieten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:evabuying@hotmail.com


 TERUGBLIK 

Culinaire avond 
Erg gezellig was het, en dat was het doel van deze avond! Even geen paarden, 
poetsen, opzadelen, poepscheppen etc. maar gewoon gezellig met elkaar. Iedereen 
had wat lekkers meegenomen en de tafel stond bómvol, zo was er voor ieder wat 
wils! Na het eten gingen de kinderen lekker spelen, de mannen zochten elkaar op 
en de vrouwen speelden een potje ’30 seconds’ en zo kwam er een einde aan de 
avond. Zeker voor herhaling vatbaar! 

 
Finale Zuid-Hollandse Kampioenschappen 

Op 12 februari was het dan de grote dag voor Inez en Rose, de finale van de Zuid-
Hollandse Kampioenschappen. Het ging niet alleen om de titel, de beste 4 van het 
veld mochten deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen.  
Na goed oefenen en extra lessen waren zij zeker in vorm. Alles verliep goed en ze 
hebben de jury’s laten zien wat ze konden. Helaas was dit nét niet genoeg en 
werden zij 5e met een heel klein verschil op de nummer 4.. 
Wel heel leuk dat er zo veel mensen kwamen kijken en de wedstrijd ook vanuit 

huis live te bekijken was. Aan de support heeft het zeker niet gelegen! 
 

Pimp my pony – Carnaval 
Het was een gezellige en vrolijke boel! We hebben prinsessen, elfjes, cowboys en 
vooral heel veel kleurtjes gezien! Er werd goed samen gewerkt en de pony’s werden 
allemaal net zo mooi versierd. Natuurlijk hebben we tussendoor nog pannekoeken 
gegeven en gedanst, dat hoort natuurlijk wel een beetje bij Carnaval. Als afsluiter de 
show waarbij de kinderen aan de ouders, opa’s, oma’s, broetjes, zusjes enzovoorts 
konden laten zien wat voor een creatie zij er van hebben gemaakt. Enn.. natuurlijk de 
jury. Die koos een groepje die het best verkleed en versierd was en het groepje die het 

best had samen gewerkt. En zo ging iedereen weer blij huiswaarts! 

 
Ik geef de pen door.. 

Hallo allemaal 
 
Ik ben roos en mijn lievelingsdier is een paard daarom zit ik ook op paardrijden ik hou van de 
paardensport want je werkt samen met je paard  
Mijn lievelingspony’s zijn Dancer en Snorretje  
Snorretje is een Tinker en hij is best wel sterk en Dancer is een Welsh pony een eigenwijze 
Welsh pony. 

Al bijna 3 jaar heb ik les op de Karperhoeve, doe ik mee aan dressuurwedstrijden en sinds kort springen. Behalve rijden 
en wedstrijden vind ik het ook heel leuk om te helpen met pony en paarden dag en wandelen met de pony’s bij 
Koningsdag. 
Ik rij graag vrij samen met mijn vriendinnen, we spreken daarom buiten de lessen vaak af om met elkaar naar de manege 
te gaan. 
 
Ik geef de pen door aan: Romy van der Stelt 

   
 
 
 



Weetje van de maand 

Wist je dat.. wij iedereen zo ontzettend dankbaar zijn die ons op wat voor manier ook hebben geholpen! De 
appjes en telefoontjes van ‘sterkte’ tot ‘kunnen we iets doen, heb je iets nodig’ en alles wat daar tussen zat 
hebben ons enorm goed gedaan. Net als alle bloemen, plantjes en kaarten die we hebben mogen ontvangen. 
Maar natuurlijk ook de hulp, de mensen die gelijk kwamen helpen schoonmaken, opruimen, die er voor hebben 
gezorgd dat het alledaagse werk de eerste dagen door kon gaan en iedereen die gedoneerd heeft. En dan zijn er 
vast nog mensen die we zijn vergeten te noemen, maar ook die mensen ONTZETTEND BEDANKT! Het heeft 
ons zeker geholpen en het gevoel dat er zo veel mensen begaan met je zijn geeft nog steeds heel veel kracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN HET VERSCHIET 

2 maart - 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. 
 

11 maart - NL Doet 
Tijdens NL Doet maken we jaarlijks de bomen en beplanting weer klaar voor de zomer. Dat wordt dus bomen 
snoeien, takken opruimen, plantjes poten enzovoorts. Zodat het er over een paar maanden, met name natuurlijk 
tijdens de Karperhoeve Boerenmarkt, weer helemaal gezellig uit ziet op ons boeren erf. 
Heeft u groene vingers en wilt u een handje helpen? U kunt uzelf opgeven via deze link of het inschrijfformulier op 
het whiteboard. Uiteraard wordt u de hele dag goed verzorgd en is onze dank groot! 
 

11 maart - Working Equitation clinic 
Working Equitation is een relatief nieuwe tak binnen de paardensport wat steeds populairder wordt! Working 
Equitation bestaat uit meerdere onderdelen; dressuur, stijltrial, speedtrial en runderwerk (met echte koeien) dat 
laatste gaan we natuurlijk niet doen, maar wel gaan we met de overige onderdelen aan de slag. Dressuur kennen we 
allemaal wel een beetje, maar kunnen we dit ook toepassen met obstakels? En hoe snel kunnen we dat? Henri 
Jacobsen komt ons vertellen hoe we dat kunnen doen! Aanmelden is mogelijk tot en met 4 maart via de mail of de 
inschrijflijst op het whiteboard. 
 

19 maart - Dressuur wedstrijd 
De eerste weer van het jaar! Om de beurt rijden de deelnemers een proefje, natuurlijk allemaal op je eigen niveau. 
Je begint in de klasse AA, dan komt de AB, B, L1 en de L2. Elke klasse wordt het ietsje moeilijker, zo hoef je in de 
AA alleen te stappen, draven en wat figuurtjes te sturen en in de klasse AB komt de galop er bij. De jury beoordeelt 
de onderdelen en degene met de meeste punten wint. Per klasse zijn er prijzen te vergeven maar voor alle 
deelnemers is er altijd wat leuks! Inschrijven kan nog tot en met 12 maart! 
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AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

  
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 
 
04 juni   Houding en zit clinic 
10 juni   Oefen springen 
11 juni   Spring wedstrijd 
17 juni   Karperhoeve Boerenmarkt 
18 juni    Karperhoeve Boerenmarkt 
 

 
(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. 
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