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De Karperpraat 
Oktober 2022 

WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Wat een drukke maand met activiteiten was dit. Oktober stond in het teken van springen en van Halloween. 
Met eerst een springclinic en daarna oefenspringen en de springwedstrijd en Pimp my pony en een spooktocht.  
U leest het allemaal in de Karperpraat! 
 

Veel leesplezier! 

 
 

 
 
 

 
  



NIEUWS 

Laatste weken van de Grote Clubactie 
 
De laatste weken van de Grote Clubactie gaan in. Jullie hebben nog tot en met 19 
november om loten te verkopen. Het boekje moet uiterlijk de 19de ingeleverd zijn in de 
doos in de kantine. Ook is er nog de gelegenheid 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. 
 

 
Rabo ClubSupport  

  
De clubsupport actie van de Rabobank heeft maar liefst €600.70 opgeleverd. We 
hebben de cheque vol trots in het kozijn van het kantoor gezet. Wij willen iedereen 
bedanken die op ons gestemd heeft! 

 
 

 
Nieuwe website 

De website van de Karperhoeve (www.karperhoeve.nl) en de Karperhoeve 
Boerenmarkt (www.karperhoeveboerenmarkt.nl) zijn beide in een nieuw jasje 
gestoken. De komende tijd zal hij inhoudelijk hier en daar nog wat aangepast en 
aangevuld moeten worden, wij zijn in ieder geval blij met de nieuwe uitstraling! 

 
 

 
Kerstdiner 

Het ziet er naar uit dat dit jaar eindelijk weer het kerstdiner plaats gaat vinden voor 
eenzame ouderen en we kunnen met trots vertellen dat de Lions Club ons hierbij wilt 
ondersteunen! De voorbereidingen zijn al in volle gang. Vind u het leuk om een steentje 
bij de dragen? We kunnen hulp gebruiken bij het maken van de gerechten, de mensen 
halen en thuis brengen, serveren, maar ook financieel of misschien kent u iemand die dit 
jaar thuis alleen kerst zal ‘vieren’. Kunt u iets betekenen? Dan kunt u contact opnemen 
met Ineke via ineke@karperhoeve.nl. Bedankt alvast! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karperhoeve.nl/
http://www.karperhoeveboerenmarkt.nl/
mailto:ineke@karperhoeve.nl


TERUGBLIK 

Springclinic 
Op 9 oktober was er weer een springclinic op de Karperhoeve, deze keer verzorgd 
door Lotte van Santvliet. Dat was een groot succes. Er waren maar liefst 5 groepen 
van 4 ruiters die hieraan meededen. Zij hebben veel goede tips van Lotte ontvangen 
om weer verder mee aan de slag te kunnen. 
 
 
 

 
Huiskamerconcert 

Zondag 16 oktober was het dan zover, een huiskamer concert in de oude koeienstal! 
Een countryzanger kwam optreden, en onder het genot van wat te drinken en een 
lekkere versnapering werd er genoten van een mooi stukje live muziek! 

 
 
 

 
Oefenspringen 

Zaterdagavond 22 oktober was er oefenspringen. Hier krijg je de laatste tips voor de 
springwedstrijd de volgende dag. Denk aan je houding, je kijkrichting, welke lijn rijd 
je en je afstanden goed rijden. Hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Uiteraard 
waren er ook deelnemers die een keer wilde oefenen, zonder de wedstrijd te rijden 
en dat kan ook! 
 
 

 
Springwedstrijd 

En op zondag 23 oktober was het dan zover, de springwedstrijd. Het was heerlijk 
weer, er was goed geoefend en er waren veel deelnemers. Alle ingrediënten voor een 
succesvolle en gezellige dag en dat was het! 
 
 
 
 

 

Herfstmeeting 
Samen met Little-Rose maakte Inez deel uit van het M/Z team van de Hoeve Westland 
Ruiters voor de Herfstmeeting. Begin oktober vond de selectie plaats, Inez werd 
individueel 2e in het M2 met 210 punten en met het team wisten zij de selectie te 
winnen en zich te plaatsen voor de regionale finale op 30 oktober bij Manege de 
Prinsenstad. Tijdens deze finale werden zij 1e in hun rubriek met maar liefst 214,5 
punten en het team behaalde een 3e plaats van Zuid-Holland, een mooie prestatie! 

 
 



Pimp my pony 
Vrijdag 28 oktober ging het Halloween weekend van start met Pimp my pony. De 
kinderen konden in groepjes van maximaal 3 hun favoriete pony versieren. Er was 
een prijs voor het mooist versierde team inclusief pony en voor het best 
samenwerkende team. We hebben de avond afgesloten met lekkere pannenkoeken 
en met een gevulde buik weer naar huis. 
 
 

 

Halloween Spooktocht 
Ook de Halloween spooktocht op zaterdagavond de 29ste was een succes. Het erf was 
omgetoverd tot een waar griezelerf met onder andere een waarzegger, heksentent, 
operatiekamer en een klaslokaal als escaperoom. Met de vele vrijwilligers hebben we 
de kinderen de stuipen op het lijf kunnen jagen. Lijkt het je leuk hier aan mee te 
helpen? We zijn alweer druk bezig met de ideeën voor volgend jaar. 
 
 

 
Ik geef de pen door.. 

Hoi! Mijn naam is Liva en ik ben 10 jaar oud. Ik rij sinds september 2019 op de 
Karperhoeve.  
Ik rij in de zaterdagochtend les, en ik vind het leuk om op Lizzy en Plukje te rijden. 
Ook vind ik het altijd erg leuk om wat langer te blijven.  
 
Ik geef de pen door aan Denisha! 
 

 

 
Weetje van de maand 

Wist je dat.. de meeste springpaarden warmbloedrassen zijn? 
 
En wat maakt dan een goed springpaard? Ze hebben de kracht om hun lichaam over 
hindernissen voort te stuwen en de passie om dat voortdurend te doen. Goede 
springpaarden zijn sterk, slim en hebben een uitstekend uithoudingsvermogen. Ze leren 
snel en gewillig en streven ernaar hun 
ruiters te behagen. 

 
Springwedstrijden zijn sinds 1900 een Olympische sport geworden. In de hoogste klasse springen de paarden 
over een hoogte van 1 meter 35. Maar bij de Olympische Spelen moeten de paarden over een hoogte van 1 
meter 60 springen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN HET VERSCHIET 

Sinterklaas middag 
Op zaterdag 19 november zal Sinterklaas met zijn zwarte pieten op bezoek komen op de Karperhoeve. Dus ben je lief 
geweest dit jaar? Schrijf je dan in! Het belooft een leuke middag te worden met cadeautjes, wat lekkers en geknutsel! 



AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

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 
28 januari   Culinaire avond 
 
12 februari  Houding & 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. 
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