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WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Wat een leuke afwisselende activiteiten de afgelopen weken! Houding & Zit clinic, springwedstrijd en eindelijk na 
2 jaar weer een Karperhoeve Boerenmarkt. Deze dagen waren er zoveel verschillende activiteiten te beleven dat we 
hier, achterin deze Karperpraat, er een special aan gewijd hebben! U leest het allemaal weer in deze Karperpraat. 
 

Veel leesplezier! 
 

 
 

 
 
 

 



NIEUWS 

Nieuwe manegepony 
 
Er is een nieuwe manegepony op stal. Nou ja, op stal, in de wei. Deze pony is nog 
jong en mag nog heerlijk van de wei genieten voordat hij op stal komt te staan. De 
naam is op dit moment nog een verrassing….. In het najaar zal hij naar stal komen 
en kunnen we allemaal van hem genieten en zullen we hem verder voorstellen. 

 
 
Ster erbij - FNRS 

In 1986 werd het eerste sterrensysteem geïntroduceerd en konden maximaal drie sterren 
worden behaald. Als men voldeed aan de minimale eisen en een instructeursdiploma van 
Deurne had, dan ontving je een gevelbord met open ster. Vanaf 1993 is het systeem 
aangepast en waren vijf sterren haalbaar, wat nu nog steeds zo is. 
 
Met gepaste trots kunnen wij vermelden dat we er een ster bij hebben, ****! 
 

 

Sponsorloop 
 
Tijdens de boerenmarkt is de opbrengst van de sponsorloop bekend gemaakt, dit was 
maar liefst €410,- Dit gaan wij besteden aan een mooie spiegel voor de binnenbak. 
Alle kinderen die hebben meegelopen, dank hiervoor. En in het speciaal Noor, die 
het meeste geld had opgehaald van iedereen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERUGBLIK 

Houding & Zit clinic 
 
Op zondag 5 juni was er opnieuw een Houding & Zitclinic van Carmen Schalk-
Janssen. Carmen komt al járen naar de Karperhoeve en het is elke keer weer een 
succes. Met haar enthousiasme en geduld weet ze haar kennis over te brengen op de 
ruiters en amazones. De ene ruiter begint op de simulator, terwijl de andere 
daadwerkelijk op het paard rijdt en tips krijgt. 

 
Oefenspringen 

Op zaterdag 11 juni was het weer zover, oefenspringen. Er was een mooi aantal 
deelnemers dat allerlei tips heeft gekregen. Sommigen hebben dit direct in de praktijk 
gebracht de volgende dag tijdens de wedstrijd, terwijl anderen alleen een keer wilden 
springen en wellicht in de toekomst aan een wedstrijd deelnemen. 

 
 

Springwedstrijd 
Op zondag 12 juni vond de individuele springwedstrijd plaats. Zowel de pony’s en 
ruiters hadden er zin in en er was dan ook een groot aantal deelnemers dat barrage 
mocht rijden. Ook het gemiddelde aantal strafpunten was veel lager dan voorheen, 
werpen al die springlessen toch hun vruchten af. Iets om trots op te zijn! 
 

 
 
Karperhoeve Boerenmarkt 

Op 18 en 19 juni was er eindelijk weer een Karperhoeve Boerenmarkt. Wat hebben 
we hier allemaal naar uit gekeken en hard aan gewerkt om er een groot succes van te 
maken en dat is gelukt! We hadden beide dagen prachtig weer en we hebben een 
hoop blije kinderen gezien, tevreden standhouders en enthousiaste bezoekers. Op 
deze dagen is er zoveel te beleven, dat we er op de laatste pagina een special aan 
gewijd hebben. Wij kijken al uit naar volgend jaar en zonder vrijwilligers hadden we 
het niet gered. Bedankt! 

 
Ik geef de pen door.. 
 

Hoi, ik ben Elin Maat, ik ben 9 jaar en ik rij sinds maart 2020 op de Karperhoeve. Mijn 
allereerste les in het starterspakket was op Bobbes, en dat is nog steeds mijn favoriete pony. 
Ik les op zaterdagochtend en dat vind ik altijd leuk! 
Ik vind het ook leuk om mee te doen met dressuurwedstrijden en ook om af en toe te 
springen in de les. Ik heb ook een tijdje meegedaan met de voltige les, maar daar moest ik 
mee stoppen vanwege mijn skate en schaatslessen op vrijdag. Jammer, want dat vond ik ook 
heel leuk om te doen. 
Ik verheug me op ponykamp in juli! 
  

Ik geef de pen door aan Jente! 

 



Weetje van de maand 
Wist je dat.. er ook paarden met een krullende vacht? 
 
Curly paarden zijn misschien wel de meest bijzondere paarden die er zijn: ze hebben krullen! 
Naast dat ze er superleuk uitzien, zijn ze bovendien hypo allergeen. Dat betekent dat veel 
mensen die allergisch zijn voor paarden, geen of weinig klachten ervaren bij het curly paard. 
De curly is een heerlijk rijpaard, en geschikt voor de hele familie.  
 

 
Wil je meer afbeeldingen zien van dit bijzonder ras, google dan “curly horse”.  



HET VERSCHIET 

3e Dressuur wedstrijd – Team dressuur 
Op zondag 3 juli is de Team dressurwedstrijd. Je maakt een team van 2 of 3 personen en rijdt ieder afzonderlijk je 
dressuurproefje. Het ene teamlid doet dit misschien in klasse A en de ander in B, dit maakt helemaal niet uit. Aan 
het eind worden de scores van de twee hoogst scorende teamleden bij elkaar opgeteld. Het team met de hoogste 
totaalscore wint. Wij vinden het bij deze wedstrijden altijd erg leuk als je een leuke teamnaam verzint en jezelf een 
beetje verkleed. We zijn benieuwd naar alle creaties. 
 

1e Ponykamp 
Van maandag 11 juli tot en met vrijdag 15 juli is het 1ste ponykamp op De Karperhoeve. Dit 1ste kamp is voor de 
kinderen tot en met 10 jaar. Maandag, dinsdag en woensdag wordt je ’s ochtends gebracht, gaan we allerlei leuke 
activiteiten met én zonder de pony’s doen en word je eind van de dag weer opgehaald. Op donderdag blijven we 
met z’n allen een nachtje slapen, zó leuk! En op vrijdag sluiten we de week af met een demonstratie voor alle 
ouders. 
 

Puber kamp 
Op 18 juli start het puberkamp. Bij het puberkamp blijven de pubers maar liefst twee nachten slapen, de 
woensdag en donderdag. Verder staan de dagen in het teken van het leuk hebben met elkaar en de 
pony’s/paarden. Als we lekker weer hebben, kan er gezwommen worden, ook altijd leuk! Ook hier sluiten we op 
vrijdag af met een demonstratie, maar wat dat is, is een verrassing. 
   

Pony en paarden dag 
28 juli is de 1ste pony- en paardendag van de zomervakantie. Een dag vol met spelletjes en activiteiten met én 
zonder pony’s. Lekker eten met elkaar en het vooral gezellig hebben. Deze dagen zijn altijd een succes en de 
kinderen gaan met een gevulde buik en een lach op hun gezicht naar huis. De kosten zijn € 20,00 en je kunt je 
aanmelden door naam en datum te mailen naar inez@karperhoeve.nl.  
 

mailto:inez@karperhoeve.nl


AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

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 
 
09 oktober  Spring clinic  
22 oktober  Oefen springen  
23 oktober  Spring wedstrijd  
27 oktober  Pony en paarden dag  
28 oktober  Pimp my pony - Halloween  
29 oktober  Spooktocht  
 
 

 
(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


KARPERHOEVE BOERENMARKT SPECIAL 

Pas de deux 
Wat hebben we genoten van de “pas de deux” die Els op Kadanz met Inez op Jillz 
lieten zien. Het  is elke keer weer bijzonder om te zien hoe zowel de beide ruiters als 
deze knappe paarden zó op elkaar ingespeeld zijn. Perfect getimed op de muziek en 
Els en Inez die wel door een onzichtbaar lijntje aan elkaar geknoopt leken. Heel mooi! 
 
 
 

Viertal dressuur 
Zowel op de zaterdag als zondag kon er genoten worden van een mooie demonstratie 
dressuur op muziek met v.l.n.r. Wesley op Robi, Patricia op Isabella, Iris op Rose en 
Els op Kadanz. Wat hebben ze dit goed gedaan! Zaterdag zat er nog een klein 
schoonheidsfoutje in, maar zondag was helemaal om door een ringetje te halen. Heel 
trots op deze groep! 

 
 
 
Viertal springen 

Zowel op de zaterdag als zondag kon er genoten worden van een mooie 
demonstratie springen met v.l.n.r. Maud op Sancho, Kimberley op Moos, 
Lindsey op Guus en Lianne op Lizzy. 
Wij hebben tijdens de boerenmarkt een demonstratie geven waarin wij een 
dressuurproefje deden met een hindernis tussendoor. Het was super leuk! En 
hij ging helemaal goed! Groetjes ons 

 
 
Paardenvoetbal 

Zowel op de zaterdag als zondag kon er genoten worden van een spannend 
potje paardenvoetbal met v.l.n.r. Kayliana op Maartje, Vienna op Moos, Dilara 
op Dancer, Evi op Goof, Fern op Lady en Floor op Lizzy. Na een spannende 
en actieve wedstrijd op zaterdag eindigde het in 1-1. Op zondag was het een 
wat fysiekere wedstrijd en won team blauw met maar liefst 3-0.  

 
 
Voltige 

Zowel op de zaterdag als zondag kon er genoten worden van een mooie 
voltigeshow. De kinderen hebben maanden hard getraind om een mooie 
show neer te zetten met die lieve Bobbes. En wat ging het goed en was het 
een succes! 
 

 
 
 



Vliegend tapijt 
Vliegend tapijt dat klinkt spannend en dat is het ook best wel, maar vooral heel erg 
gaaf! 2 Belgische trekpaarden trekken een tapijt voort waarop kinderen zitten of zelfs 
staan, als ze durven….. 
 
Hier hebben heel veel kinderen een hoop lol beleefd! 
 

 
Schapen scheren 

Traditiegetrouw werden alle schapen op de boerenmarkt geschoren en konden 
bezoekers hier uiteraard naar komen kijken. Velen waren verrast over de hoeveelheid 
wol die van één enkel schaap komt, maar ook over het kunst- en vliegwerk dat je 
soms moet uithalen om een schaap in bedwang te houden. Al met al een leuke 
activiteit om mee te maken! 
 

 
 
Fries carrousel  

 
Naast de demonstraties die wel zelf verzorgen, was er een demonstratie van carrousel 
rijden met Friese paarden. Er kwamen maar liefst acht Friese paarden die in perfecte 
harmonie op muziek een mooie demonstratie lieten zien. Wat een prachtige dieren 
en wat een samenwerking. 
 
 

 

En verder.. 
Konden de kinderen zich uitleven in het kinderdorp, met o.a. ponyrijden, klimmen in 
de snoepklimpaal, springen op het springkussen en stormen over de stormbaan. Waren 
er mooie prijzen te winnen met de prijsvraag en de speurtocht, konden de ouders 
heerlijk op het terras zitten waar we heerlijke tompoezen verkochten en wat dachten 
jullie van een broodje bal met verse gehaktballen van puur vlees. 
Er stonden trucks te schitteren in het weiland, er kwamen Oldtimer trekkers over het 
erf heen, er was natuurlijk weer van álles te koop op de markt welke op het erf stond 

uitgestald en in de voormalig koeienstal was er nog het een en ander aan handwerk te zien. Er werden mooie 
dingen gemaakt en de resultaten van het handwerk werden er tentoon gesteld. Ook was het te zien hoe de schapen 
ontdaan werden van hun winterjas. Kortom; voor ieder wat wils! Het was een fantastisch weekend en wij zeggen;  
op naar volgend jaar! 
17 en 18 juni 2023 


