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WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Een maand vol leuke activiteiten achter de rug. We hebben gesprongen in teamverband, er was een houding & zit 
clinic, de laatste lammetjes zijn geboren en natuurlijk de meivakantie met ponyhuur, koningsdag en pony- en 
paardendag. Maar ook voor de maand mei staan er weer allemaal leuke dingen gepland. 
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat. 
 

Veel leesplezier! 
 

 

 
 

 
 



NIEUWS 

Nianco 
Nianco (Just Wimphof x Franklin) is vier jaar en daarmee is het tijd om aan het werk 
te gaan. Zij heeft in Ermelo bij het KWPN centrum de EPTM test gedaan, de Eigen 
Prestatie Toets Merrie. Zij heeft hier 7 weken gestaan, ze is zadelmak gemaakt en de 
rest van de tijd door gereden. De jury heeft deze 7 weken mee gekeken en aan het 
eind beoordeeld. Helaas niet helemaal behaald wat we wilden behalen, maar  het is in 
ieder geval een fijn en werkwillig paard met veel balans en een mooie uitstraling. Met 
wat trainen zijn de mindere punten weer te verbeteren. Ze heeft even een beetje 

vakantie en dan zullen we rustig zelf met haar aan de slag gaan!  

 
Bouw Lely 

Zoals jullie allen waarschijnlijk wel weten en zeker al opgemerkt hebben, is de bouw 
op het terrein naast ons van start gegaan. Het terrein is gekocht door Lely en zij zijn 
hier nu aan het bouwen. Het is de bedoeling dat de afdeling ‘onderzoek en 
ontwikkeling’ hier komt, bestaande uit kantorenpand en een stukje weiland met 
koeien. De verwachting is dat de bouw aan het einde van het jaar klaar is. Wij zijn erg 
benieuwd hoe het er uit komt te zien maar het beloofd wat moois te worden! 

 
Bareback pads 

We hebben een aantal bareback pads aangeschaft. Deze zullen af en toe in de 
lessen gebruikt worden, maar kunnen ook bij het vrij rijden gebruikt worden. 
Uiteraard altijd in overleg met Ineke of Inez. Rijden met een bareback pad is een 
effectieve manier om te werken aan je balans. Je voelt beter of je recht of scheef zit 
en in of uit balans bent met je paard. Je corrigeert jezelf bewust maar ook 
onbewust. 

 
Staldeuren geverfd 

Sinds kort helpt Achmed ons met allerlei werkzaamheden op en rond het erf. 
Achmed is gevlucht uit Syrië en heeft daar én onderweg het nodige mee gemaakt. Via 
vluchtelingenhulp vanuit gemeente Maassluis is hij nu een aantal weken bij ons aan 
het klussen en zo heeft hij onder andere alle staldeuren geverfd, zier het er niet 
prachtig uit?! Wij zijn er weer heel blij mee! 

 
 

 

Laatste lammetjes geboren 
 
Terugkijkend is het mooi gegaan. Veel schapen hebben zelf de klus geklaard en één 
lammetje die we met de fles moeten voeren. Natuurlijk hier en daar ook een beetje 
pech, maar dat hoort erbij. De meeste schapen lopen al in de grote kudde aan de 
andere kant van de snel weg. Als het ‘potlammetje’ groot genoeg is om zelf gras te 
eten en water te drinken en we hem dus niet meer de fles hoeven te geven, kunnen 
de laatste schapen en lammetjes ook weer naar de kudde. 

  



TERUGBLIK 

Oefenspringen 
Op zaterdag 2 april was er oefenspringen. Op deze middag/avond gingen een aantal 
van onze leden alvast oefenspringen. In een mooi opgebouwd parcours kregen zijn 
nog een paar laatste tips over houding, kijkrichting en moment van sturen. Altijd leuk 
om te zien dat er zoveel interesse is, ook van leden die niet aan de wedstrijd 
meededen. 
 

 
 
Team springwedstrijd 

 Zondag 3 april was het dan zover, de Team springwedstrijd, altijd een populaire 
wedstrijd. Ook dit keer was er weer veel belangstelling. Leuk om te zien dat er zoveel 
pensionklanten meedoen. Eén van de leuke dingen van deze wedstrijd is dat iedereen 
verkleed mag en daar werd goed gebruik van gemaakt, wat kwamen er een mooie 
creaties langs. Genoten van deze mooie dag. 
 
 

 

Houding & zit clinic 
Zondag 10 april was het opnieuw tijd voor een Houding & Zit clinic van Carmen. 
Carmen geeft je in een half uur tips over je houding op het paard of in het begin op 
de simulator. Welke vorm dan ook, het is altijd leerzaam en er is altijd nog winst te 
behalen. Carmen komt regelmatig bij ons langs, kijk op het bord voor data en prijzen. 
 

 
 

Paaslunch 
Op zaterdag 16 april hadden we een paaslunch voor de oudere eenzame mensen 
georganiseerd. Het was weer FANTASTISCH. De gasten die geen vervoer hadden, 
hebben we opgehaald, als eerste een lekker kopje koffie met een plakje paascake. De 
lunch bestond uit een kopje groentesoep en brood met beleg. Als toetje mocht een 
advocaatje met een chocolaatje natuurlijk niet ontbreken. Bij het afscheid kregen ze 
allemaal nog een paastulband mee. Het was weer hart verwarmend om te doen.  

 
 

Koningsdag 
27 April mocht er eindelijk weer Koningsdag gevierd worden zoals we dat kennen van 
voor Corona. Wij waren weer als vanouds aanwezig bij MSV ’71 om met de pony’s te 
lopen. Dit jaar voor het eerst zonder Nicky, maar natuurlijk ging Rosanna wel mee. 
Bobbes, Dancer en Siep hebben ook mee gelopen en dat ging super goed. De pony’s 
en de meiden die ons hebben geholpen hebben weer een hoop kinderen blij gemaakt! 

 
 

 
 



Ik geef de pen door.. 
 
Hoi ik ben Angèle, de moeder van Vienna. Ik ben in de ochtend vrij veel op stal. Dan maak ik de 

stallen in orde, de kantine probeer ik ook een beetje in orde te houden. Verder help ik graag mee met 

de activiteiten en de wedstrijden. En de kinderfeestjes op een woensdag middag doe ik met veel 

plezier. Ik vind het leuk om op de dinsdag avond gezellig naar Vienna haar les te kijken. De 

Karperhoeve is voor mij echt een plek waar ik graag naar toe ga!  

 

Ik geef de pen door aan Fern Maat 
 
Weetje van de maand 

Wist je dat.. paarden 30 tot 35 liter water per dag drinken!! 
 
Even ter vergelijking, een mens drinkt gemiddeld 2 liter water op een dag. Op warme dagen 
kunnen paarden zelfs 50 liter water drinken. Paarden die veel op de wei staan, drinken 
minder water omdat het gras uit meer water bestaat dan kuil of hooi. 
 
In de meeste stallen hebben de pony’s en paarden onbeperkt toegang tot het water, maar in 

sommige pony-/shetlanderstallen hangt een emmer. Het is dus heel belangrijk dat hier altijd vers water in zit. Zie 
je een keer een lege emmer, vul deze dan gelijk even bij. De pony zal je dankbaar zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN HET VERSCHIET 

Ponyhuur 
Uiteraard is het weer mogelijk een pony te huren in de meivakantie. 3 ochtenden rijden, een keer mesten en 
misschien nog even wandelen of iets dergelijks. De voorlopige indeling hangt op het bord, kijk snel wanneer er 
nog een plekje vrij is en schrijf je in! 
 

Pony en paarden dag 
Zoals altijd is er op de donderdag in de vakantie een pony- en paardendag. Op deze dagen doen we allerlei leuke 
spelletjes met en zonder de pony’s. Uiteraard heeft alles met paarden en paardrijden te maken. Maar we maken 
vooral enorm veel lol met elkaar. En natuurlijk gaan we niet met een lege buik naar huis deze dag. De kosten 
bedragen € 20,00 per kind. Je kunt je inschrijven door een mail met de datum en de naam van het kind te sturen 
aan inez@karperhoeve.nl. 

 
Moederdag – paarden in de wei 
Op zondag 8 mei is het weer zo ver, de paarden gaan een lange winter weer de wei op. Dit is altijd spectaculair om 
te zien. En met elkaar maken we er een mooie, gezellige dag van. Kijk eens op onze facebook-pagina naar foto’s en 
filmpjes van voorgaande jaren. Dit wil je niet missen! De eerste paarden gaan rond het middaguur de wei in. Komt 
u kijken? 
 

Klus- en schoonmaak dag 
Op 14 mei is er een klus- en schoonmaak dag op de Karperhoeve. Het zijn uiteenlopende werkzaamheden zoals de 
bakrand verven, onkruid wieden, pony’s wassen, kantine soppen, etc. Er hangt een lijst op het whiteboard waar je 
je kunt inschrijven. Alle hulp is welkom! Met elkaar maken we er een gezellige dag van en voor een goede lunch 
wordt uiteraard gezorgd! 
 

Hemelvaartsdag – 2e Dressuur wedstrijd 
Op donderdag 26 mei is het dan zover, de wedstrijd van het jaar. Niet alleen een dressuurwedstrijd, maar ook een 
behendigheidsparcours op het paard. Deze dag mag iedereen verkleed komen en de pony’s mogen versierd 
worden, met als thema …….. DISNEY. Dus leef je uit! Hoe gekker, hoe beter. Wij kunnen niet wachten alle 
creaties te zien. De inschrijflijst hangt al op het whiteboard. Wees er snel bij want vol=vol. 
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AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

 
05 juni   Houding en zit clinic 
11 juni   Oefen springen 
12 juni   Spring wedstrijd 
18 juni   Karperhoeve Boerenmarkt 
19 juni   Karperhoeve Boerenmarkt 
 
03 juli    3e Dressuur wedstrijd – Team dressuur 
11 juli    1e Basis kamp 
18 juli    Puber kamp 
28 juli    Pony en paarden dag 
 
11 augustus   Pony en paarden dag 
15 augustus   2e Basis kamp 

 
(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. 

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

