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De Karperpraat 
September 2022 

WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Met het huidige herfstweer lijkt de zomer toch echt tot een eind te zijn gekomen. De maand september was een 
rustige maand qua activiteiten, maar des te meer staat er gepland voor oktober. Wel hadden we een geslaagde 
dressuurwedstrijd en een goed bezochte Open Manegedag. U leest het allemaal in de Karperpraat! 
 

Veel leesplezier! 
 

 
 

 
 

 
  



NIEUWS 

Salty Cowboy Stables – Bali 
Ruim 1.5 jaar geleden raakten wij in gesprek met Simone eigenaresse van Salty 
Cowboy uit Bali over het toesturen van oude zadels, hoofdstellen en nog veel 
meer. Wat kunnen ze het daar goed gebruiken en wat willen wij daar graag aan 
meewerken.  
Wings for animals, een hele mooi organisatie die dieren in het buitenland 
probeert te redden/verzorgen, hielp ons met de verzending. 
Het viel niet mee, maar de spullenzijn uiteindelijk op de goede plaats aangekomen!! 

 
Grote Clubactie is gestart 

Afgelopen zaterdag is de Grote Clubactie begonnen en de Karperhoeve doet mee! Alle 
jeugdleden hebben een verkoopboekje en/of verkooplink ontvangen voor de verkoop 
van de loten. Het doel van de Grote Clubactie is dit jaar spiegels voor de binnenbak🥰 
 
Nu is er ook de mogelijkheid voor het kopen van een superlot. Dit staat gelijk aan 50 
loten, mocht je hierin geïnteresseerd zijn, zoek dan Inez, Ineke of Benthe (moeder Evi) 
even op. 

 
Oproep Halloween 

De activiteitencommissie is druk bezig met alle voorbereidingen voor een heel 
gaaf en leuk en eng Halloweenweekend. We zijn nog op zoek naar allerlei 
spullen, denk aan (witte) lakens, maar ook enge decoraties, kluisjes, slotjes. 
Eigenlijk kunnen we aan (bijna) alles wel een draai geven en het gebruiken. Dus 
mocht je nog iets hebben liggen, laat het ons weten! 
 
Maar we zijn ook op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met de 

opbouw/versiering op zaterdagmiddag 29 oktober en vrijwilligers die het leuk vinden om ’s avonds verkleed te 
helpen de kinderen de stuipen op het lijf te jagen….. Hoe meer, hoe beter, dus laat het ons weten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



TERUGBLIK 

Dressuurwedstrijd 
De dressuurwedstrijd op 11 september was er weer één om door een ringetje te 
halen. We boften enorm met het weer. We hebben leuke en mooie combinaties 
gezien! En als bonus nog een sprongetje ook. 
 
De jury was vooral in het begin heel enthousiast, dus er zijn hoge punten gescoord 
en dat wordt lekker veel trakteren. Kom maar op met die koekjes en taarten! 
Op naar de laatste dressuurwedstrijd van dit jaar! 

 

Open Manegedag 
Zaterdag 24 september stonden de deuren bij de Karperhoeve weer wagenwijd 
open. Iedereen kon een kijkje komen nemen, de sfeer proeven, informatie vragen 
en daarbij een hele gezellige dag beleven. Er was een rommelmarkt, er stonden 
oud Hollandse spelletjes, je kon een rondje op de pony rijden, eigenlijke weer te 
veel om op te noemen.  
Deze mooie dag is ook mede mogelijk gemaakt door: Waterwegverhuur, Dura 
Vermeer, Drievliet, Indoorspeeltuin Maassluis, Stip de pony en Kristy  Snepvangers 

 
 
Ik geef de pen door.. 

Hoi mijn naam is Meis. Ik zit al 2,5 jaar op de Karperhoeve. Ik rijd op zaterdag en 
dan het liefst op King of Smokey. Ik blijf ook graag op zaterdagmiddag om te 
spelen en klusjes te doen. Het leukste aan ponykamp vond ik het springen zonder 
zadel. Dat was op King. Deze foto is gemaakt tijdens vrijrijden, dat had ik verdiend 
met ponyritjes lopen, bij Kids Olympic. Er zijn ook soms baby's van Parker of 

van Sjimmy en Goose. Ik vind het leuk om met ze te knuffelen.  
 

Ik geef de pen door aan  Liva  

 

 
Weetje van de maand 

Wist je dat.. paarden ook 1x per 6 of 12 maanden naar de tandarts moeten? 
 
Waarom moet een paard naar de tandarts? 
In de natuur eten paarden ± 18 uur ruw voer. Op stal worden paarden 2 à 3 keer 
gevoerd. Ze krijgen dan biks, haver, hooi of kuilgras. Hiervan eten ze ± 4 uur. Doordat ze 
minder lang eten en het voer zachter is slijten de tanden ± 2 mm per jaar. De tanden van 
een paard komen echter ± 4 mm per jaar omhoog. Hierdoor slijten de tanden te weinig 

en ontstaan er haken, punten of een schans. Andere oorzaken zijn erfelijkheid zoals bijvoorbeeld over- of 
onderbijt, een te kleine mond met te grote kiezen en tanden d.m.v. kruizen van verschillende rassen en 
oorzaken van buitenaf, bijvoorbeeld een ongeluk.  
 
 
 

  



IN HET VERSCHIET 

Spring clinic 
Op zondag 9 oktober verzorgt Lotte van Santvliet een springclinic. Tijdens deze springclinic ga je in kleine 
groepjes (=/- 4 personen) springen en krijg je tips en adviezen van Lotte. De startlijst is te vinden op de website. 

 

Oefenspringen 
Na zo’n mooie springclinic kun je op zaterdagmiddag/-avond 22 oktober oefenspringen. Je kunt dit gebruiken 
om je voor te bereiden op de wedstrijd of om gewoon eens te kijken hoe het is om een parcours te springen. 
Tijdens het oefenspringen krijg je tips over bijvoorbeeld je kijkrichting, je houding of je tempo. De inschrijflijst 
hangt op het whiteboard. 
 

Springwedstrijd 
Zondag 23 oktober is het dan zover, de springwedstrijd. Hier kun je al het geoefende en alle tips tot uitvoer 
brengen. Je springt een leuk aangekleed parcours op je eigen niveau (hoogte). Schrijf je in op de lijst op het 
whiteboard en geef je voorkeurspony aan. Vergeet geen 2de keus op te geven! 
 

Pony en paarden dag  
Op donderdag 27 oktober, in de herfstvakantie is er opnieuw pony- en paardendag. Een dag vol leuke 
activiteiten mét en zonder pony. Je gaat uiteraard rijden, maar ook poetsen, knutselen en lekker met elkaar 
eten. Inschrijving kan via de mail naar inez@karperhoeve.nl. En de kosten bedragen € 20,-. 
 

Pimp my pony - Halloween  
Op vrijdag 28 oktober is er Pimp my pony. In groepjes van drie lekker tutten met de pony’s. Je mag ze helemaal 
versieren en mooi, of juist eng, maken. De mooiste versierde pony krijgt een prijs. En we vinden het extra leuk 
als jij zelf ook verkleed komt. Voor meer informatie en inschrijven, zie de inschrijflijst op het whiteboard. 
 

Spooktochten 
Op zaterdag 29 oktober vinden er zelf twee spooktochten plaats. De eerste aan het eind van de middag/begin 
van de avond is voor kinderen die het een nog een beetje spannend vinden. Zij lopen terwijl het nog licht is de 
tocht samen met hun vader en/of moeder en gaan trick or treaten. 
 
Vanaf 19:30 uur wordt het pas echt griezelen en komen alle zombies, heksen en clowns tevoorschijn. Schrijf je 
in als je durft en ga in klein groepjes de route langs. Wij nemen geen verantwoording voor eventuele 
nachtmerries of trauma’s.  
 
Inschrijflijsten hangen op het whiteboard. 
 
 

https://karperhoeve.nl/manege-pensionstalling/startlijsten-en-uitslagen/
mailto:inez@karperhoeve.nl


AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

 
 
06 november  Houding en zit clinic 
12 november  Karperhoeve Uitje 
 
10 december   5e Dressuur wedstrijd 
27 december  Schriktraining 
29 december   Pony en paarden dag 
31 december  Oudjaars borrel 
 
05 januari  Pony en paarden dag 
21 januari  Broers en zussen paarden middag 

 
 
(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

