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WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
De maand mei stond bol van de activiteiten en gebeurtenissen. De paarden staan weer gezellig in de wei, de 
Hemelvaartswedstrijd is gereden en we zijn weer met z’n allen aan de slag gegaan om het erf, de stallen en kantine 
netjes te maken. Verder is er een nieuwe manegepony gekomen en hebben wij afscheid moeten nemen van Ianco. 
Ook in juni staat er weer genoeg te gebeuren. 
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat. 
 

Veel leesplezier! 
 
 

 
 

 
 

 



NIEUWS 

Inez wint met Jillz de overall prijs op Jumping Maassluis 
 
Tijdens het Hemelvaart weekend reed Inez met haar paard Jianco (Jillz) in het Z2 twee hele 
nette proeven. Het resultaat was 2x in het Z2 met 65% en 69%.  
 
Gefeliciteerd! 
 

 
 

Eindelijk 2e hands paardenspullen naar Bali! 
Bijna een jaar geleden zijn we in contact gekomen met Salti Cowboy in Bali. Zij hadden 
belangstelling voor tweedehands paardenspullen. In totaal hebben we 21 dozen met van 
alles en nog wat verzameld. 
Het was een enorme uitdaging om de spullen daar te krijgen. Uiteindelijk heeft Stichting 
Wings for Animals het mogelijk gemaakt dat we de spullen op Schiphol hebben kunnen 
afleveren.  
 

Iedereen die geholpen heeft bedankt zonder elkaar had dit niet gelukt! 
 

Afscheid van Ianco 
 

Afgelopen maand hebben we  afscheid genomen van ons zelfgefokte Ianco. Zij 
heeft een nieuw baasje in Amerika gevonden. 
We hebben ontzettend veel van haar geleerd en vaak van haar genoten. Inez heeft 
haar zelf opgeleid tot de Lichte Tour. We gaan haar missen, maar we weten zeker 
dat ze het ook daar heel fijn zal krijgen.  
 
 

De activiteitencommissie 
 
Sinds enkele maanden hebben we een vaste en actieve activiteitencommissie. Met 
elkaar proberen we iedere keer weer leuke dingen te bedenken om het voor jong en 
oud leuk te maken. 
Tijdens activiteiten herken je ons aan ons Karperhoeve-polo en kun je ons altijd 
aanschieten. En mocht je vragen of ideeën hebben, laat het weten. 
 

Nieuwe aanwinst 
Er is een nieuwe manegepony op stal, Plukje!  
 
Inmiddels heeft hij al mee gelopen in de lessen, en ondanks hij best wel eigenwijs is 
zou hij wel eens de favoriet van velen kunnen worden. 
 

  



TERUGBLIK 

Doe-Mee-Markt 
Op 2 mei hebben wij meegedaan met de Doe-Mee-Markt bij de Koningshof in 
Maassluis. Hier waren wij met twee pony’s aanwezig, Rosanna en Siep en mochten de 
kinderen weer genieten van leuke ponyritjes. 
 

 
 

Paarden in de wei 
 
Moederdag, het is zover, de paarden gaan weer de wei in! We hadden weer heerlijk 
weer en de paarden en pony’s stonden letterlijk te trappelen van ongeduld. Ieder jaar 
weer een belevenis op zich die we met elkaar afsluiten met een kopje koffie of thee en 
cake. Het was weer een gezellige en geslaagde dag! 

 
 

Klus- en schoonmaak dag 
 
Op zaterdag 14 mei was de jaarlijkse klus- en schoonmaak dag. Gelukkig hebben wij 
met behulp van ouders en kinderen weer een hoop werk gedaan kunnen hebben. 
Bedankt voor alle hulp! 
 

 
 
Hemelvaartswedstrijd 

Donderdag 26 mei was het weer zover, de Hemelvaartswedstrijd met als thema Disney. 
Er deed een leuke en enthousiaste groep mee, waarvan velen verkleed als prinses of 
Mickey Mouse. Na eerst een dressuurwedstrijd, was het vervolgens tijd voor de 
barrelrace; een behendigheidsparcours te paard.  
 
Naast prijzen voor de dressuur, de barrelrace en overall, was er ook een prijs voor de 
leukst verklede combinatie. Een hoop prijzen uit te delen en veel blije gezichtjes. 

 
Sponsorloop 

Traditiegetrouw is er tijdens de Hemelvaartswedstrijd een sponsorloop. Deze keer met 
als doel een spiegel voor de binnenbak. 
 
Naast de inschrijvingen waren er nog genoeg enthousiaste leden die op het moment 
zelf besloten mee te doen. Let op; lever je briefje en het geld uiterlijk 12 juni in! 
 

Tijdens de boerenmarkt wordt bekend gemaakt hoeveel geld er is opgehaald en wie hier het grootste aandeel in 
had. 
 
 
 



Ik geef de pen door.. 
 
Hoi ik ben Fern en ik ben 12 jaar (bijna 13) en ik rij sinds oktober 2020 op de Karperhoeve. Ik 
rij op dinsdag avond in de les en ik doe altijd mee met de springles dat vind ik heel leuk om te 
doen. Mijn lievelings pony is Sancho ik vind hem zo leuk omdat hij goed kan springen en goed 
is in dressuur. Ik begeleid de kinderfeestjes op stal ook met veel plezier. 
 
Ik geef de pen door aan Elin Maat. 

 
Weetje van de maand 

Wist je dat.. paarden van nature kunnen zwemmen? 
 
Paarden kunnen zwemmen vanaf hun geboorte, zij weten instinctief wat te doen wanneer ze 
in het water zijn. Wanneer een paard zwemt, maakt het dezelfde beweging als bij het stappen 
of draven op land. Met zijn hoofd boven water peddelt hij met zijn benen en hoeven. 
 
Als ze niet getraind zijn, houden ze het alleen niet lang vol, omdat het ademen tijdens het 

zwemmen een heuse opgave is voor paarden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN HET VERSCHIET 

Houding & Zitclinic 
Op zondag 5 juni is er weer een houding & zit clinic van Carmen. Zij zal weer aanwezig met de simulator, 
waardoor je de keuze kunt maken om op de simulator of rijdend tips en aanwijzingen van Carmen te krijgen over 
je houding. Een goede houding is misschien niet het leukste of spannendste van paardrijden, maar wel heel erg 
belangrijk. Je kunt je via het whiteboard inschrijven.  
 

Oefenspringen 
Zaterdag 11 juni is er weer oefenspringen. Tijdens het oefenspringen rijd je een parcours en hierbij krijg je tips 
over wanneer je moet sturen, je houding, kijkrichting. Alles om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid aan de 
wedstrijd kan deelnemen. Of als je niet deelneemt, gewoon eens te voelen en zien hoe het is, zo’n parcours rijden. 
Toch weer heel anders dan een enkel sprongetje. De inschrijflijst hangt op het whiteboard. 
  

Springwedstrijd 
Zondag 12 juni is het dan zover, de daadwerkelijke springwedstrijd. Er wordt een leuk parcours uitgezet en er 
wordt in verschillende klasses gesprongen. Zo kan iedereen op zijn/haar eigen niveau meedoen. Eerst lopen we 
met z’n alleen het parcours, zodat je goed weet op welke volgorde je de sprongen moet en welke route je moet 
afleggen. 
 

Karperhoeve Boerenmarkt 
Na 2 jaar Corona mogen we weer! Op 18 en 19 juni vindt de Karperhoeve Boerenmarkt plaats. Twee dagen vol 
demonstraties, kramen op het erf en een kinderdorp met allerlei leuke activiteiten. We zijn nog op zoek naar 
vrijwilligers. Op het whiteboard hangt een uitgebreide lijst waar je je op kunt inschrijven. Zonder vrijwilligers geen 
boerenmarkt, dus we hopen op veel hulp in dit leuke weekend! 
In de kantine liggen flyers, neem gerust een stapeltje mee om in de buurt of op school uit te delen. 
 



AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

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 
 
11 september   4e Dressuur wedstrijd 
24 september  FNRS Open Manegedag 
24 september  Houding en zit clinic 
 

 
(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

