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WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
Na de drukke Oktobermaand kunnen we even uitblazen voordat de feestdagen gekte in december begint. 
Natuurlijk een hele gezellige tijd, maar voor nu is het wel fijn om even rustig aan te doen, op te laden en er 
strakjes weer tegenaan te gaan!  
Stil is het natuurlijk nooit op de Karperhoeve, ook de afgelopen maand zijn er leuke dingen gebeurd en staan er 
weer allerlei leuke dingen op het programma voor die al zo volle december maand. Niemand hoeft zich te 
vervelen op de Karperhoeve! 
U leest het allemaal in deze Karperpraat. 
 

Veel leesplezier! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS 

de Grote Clubactie 
Wij zijn wederom blij verrast door jullie steun en gunning! In het totaal hebben we dit jaar een bedrag opgehaald 
van maar liefst €2900,88!! Echt fantastisch, iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft bedankt! Samen 
met het geld wat we opgehaald hebben met de sponsorloop én Rabo ClubSupport hebben we nu een mooi bedrag 
bij elkaar gespaard om mooie spiegels in de binnen en buitenbak te plaatsen. Hopelijk mogen we daar met elkaar 
een hoop plezier van hebben! 

 
Hele leuke samenwerking met Go!4Future 
Go!4Future biedt voor kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar die psycho-sociaal-emontioneel belast zijn kortdurende, 
individuele- en groeps- ambulante begeleiding op maat. Zij hebben gekozen voor meerdere locaties in een natuur rijke 
omgeving. Het doel van Go!4future is om de kinderen en jeugdigen een veilig leer/werk klimaat te bieden zodat ze 
optimaal kunnen leren en/of doorstromen naar een vervolplek. 
In het nieuwe jaar zullen wij een van deze locaties zijn en wij vinden het super leuk om mee te werken aan een goede 
toekomst voor de kinderen voor wie het er nu nog niet zo goed uit ziet! 

 
Komt u ons team versterken? 
De activiteiten commissie is opzoek naar versterking van het team! Wat houdt dat precies in? De activiteiten 
commissie houdt zich bezig met activiteiten als wedstrijden, clinics maar ook o.a. Halloween en Sinterklaas. We 
vergaderen een keer per maand op vrijdag avond. We verwachten dat u aanwezig kunt zijn met de vergaderingen 
en wilt helpen met de verschillende activiteiten. Tijdens de wedstrijden zijn we bijna allemaal aanwezig, met de 
overige activiteiten verdelen we de taken zo veel mogelijk. Lijkt het u leuk om ons hier bij een handje te helpen? 
Dan horen we heel graag van u! 

 
De helpende hand 
Vind u het leuk om ons te helpen, maar wilt u geen vaste taak? Dan hebben we de helpende hand! Een WhatsApp 
groep waar we zo nu en dan wel eens een oproepje in doen. Dat kan zijn voor hulp tijdens een activiteit maar ook 
voor een kinderfeestje, pony en paarden dag, Open Manegedag etc.  
Als u uw steentje bij wilt dragen, horen we dit heel graag en voegen wij u toe aan de WhatsApp groep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERUGBLIK 

Houding en zit clinic 
De laatste Houding en zit clinic van het jaar, en wat hadden we veel aanmeldingen! 
Om iedereen te kunnen helpen is Carmen zelfs een dag eerder gekomen om eerst 
een 6 tal amazones te paard te begeleiden. Op zondag heeft ze haar simulator weer 
mee genomen en heeft ’s-morgens eerst een aantal mensen laten zien hoe je zelf 
goed, rechtop en in balans op een paard zit zonder een echt paard en later die dag 
hebben er nog wat ruiters en amazones les gehad te paard. Het was weer een 
educatief weekend! 

 

Herfst fotoshoot 
Met enige regelmaat is Denise van der Plas op de Karperhoeve te vinden, zij kan 
als geen ander foto’s maken van de paarden. We proberen de seizoenen een beetje 
af te wisselen en dit jaar was de herfst aan de beurt. Dat gaf ontzettend mooie 
plaatjes en ook hier voor was weer erg veel animo! Denise heeft op 30 oktober al 
heel wat combinaties op de foto gezet maar er was nog meer vraag. Gelukkig 
kregen we nog wat mooie dagen cadeau en hebben we nog een fotoshoot dag 
ingepland. De eerste foto’s zijn al binnen en die zijn onwijs mooi geworden! 

 
Sinterklaas feest 

Op 19 november was het dan zo ver.. Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten kwamen 
langs op de Karperhoeve! De kinderen hebben heerlijke koekjes versierd (en 
opgegeten) toen de Sint en zijn Pieten binnen kwamen, dat was een feest! Voor 
iedereen had hij een cadeautje mee genomen en later danste zij met zijn alle de 
polonaise op bijbehorende muziek. Helaas moest de Sint toen alweer vertrekken. 
Gelukkig waren alle kindjes lief geweest en is er niemand in de zak mee gegaan naar 
het zonnige Spanje. 

 
Ik geef de pen door.. 

Hoi! Ik ben Denisha en ik ben 11jaar oud. Ik rij al een paar jaar bij de Karperhoeve meerdere 
keren per week! Springen vind ik het leukste.Ik vind het leuk om op Dancer te rijden. 
Ik geef de pen door aan Milou! 
 
 

 
 

Weetje van de maand 

Wist je dat.. er heel veel verschillende hoefijzers zijn? 
Je kan hoefijzers namelijk met verschillende doelen onder de hoeven laten zetten. Soms is 
het tegen de slijtage, hoeven zijn niet gemaakt voor harde ondergronden zoals stenen of 
asfalt. Ook kan je hoefijzers gebruiken als je paard een blessure heeft, de beenstand wordt 
iets veranderd daardoor waardoor bepaalde delen in het been meer of minder belast 
worden. In de sport zie je ook vaak paarden met hoefijzers, dat is omdat ze dat net wat 
mooier lopen in de dressuur of beter kunnen afzetten en landen bij het springen zodat de 

benen minder belast worden. Dat kan weer blessures voorkomen! De hoefsmid weet precies hoe hij dit allemaal 
moet doen.  
 



IN HET VERSCHIET 

Kerst wedstrijd 
Op zaterdag 10 december vindt alweer de laatste wedstrijd van het jaar plaats, de kerst wedstrijd! Het is een 
dressuurwedstrijd, je rijdt dus een proefje en de jury beoordeelt deze proef. Degene met de meeste punten wint 
de categorie. Tijdens de kerstwedstrijd wordt ook de wisselbeker uitgereikt, deze is voor degene die over het hele 
jaar het beste gepresteerd heeft op basis van plaatsingspunten. Als je eerste bent geworden krijg je 1 
plaatsingspunt, ben je tweede geworden krijg je 2 plaatsingspunten enzovoorts. We kijken naar de vier beste 
resultaten over het hele jaar en degene met de minste plaatsingspunten wint deze felbegeerde bokaal! 
De startlijsten zijn inmiddels te vinden op www.karperhoeve.nl  

 
Kerst diner 
Na 2 jaar gaat eindelijk het Kerstdiner voor de eenzame ouderen weer plaats vinden, en dit keer is er plaats voor 
maar liefst 40 personen! Dit komt o.a. door de hulp van de Lions Club uit Maassluis, maar daarmee zijn we er 
nog niet! Er moet gekookt worden, de mensen moeten gehaald en weer thuis gebracht worden, zij moeten 
bediend worden en uiteraard hebben we mensen nodig! Helaas is de doelgroep, eenzame ouderen, erg moeilijk 
te bereiken. Kent u iemand die we hier een groot plezier mee kunnen doen? Of wilt u een steentje bijdragen? 
Dan horen wij dat heel erg graag via de mail ineke@karperhoeve.nl of telefonisch 06-24136316 
Het Kerstdinder zal plaats vinden op vrijdag 23 december.    

 
Schriktraining 
Het doel; dat je paard of pony juist níet schrikt, dat gaan we oefenen op 27 december. We leren niet alleen de 
paarden, de deelnemers zelf leren eerst het paard begrijpen. Anders kunnen wij de paarden en pony’s tenslotte 
ook niet helpen en vertrouwen geven. Kortom, een hele leuke en leerzame dag voor zowel manege leden als 
mensen met een eigen paard of pony! 

 
Pony en paarden dag 
In de Kerstvakantie is er één pony en paarden dag, dat zal zijn op donderdag 28 december. Voor de 
paardengekken van 5 tot 10 jaar oud staat deze dag helemaal in het teken van pony’s en paarden met 
verschillende spelletjes en opdrachten. Uiteraard gaan we pony’s poetsen en rijden, tussen de middag lekker 
warme pannenkoeken eten en dan moe maar voldaan weer naar huis. 
Opgeven voor deze dag kan door de naam en leeftijd van de deelneem(st)er te mailen naar info@karperhoeve.nl, 
vermeldt daarbij ook uw telefoonnummer 

 
Oliebollen springen 
De laatste springles van het oude jaar is traditiegetrouw met Oliebollen! Lekker vers gebakken voor de 
deelnemers na een uur hard werken. Binnenkort kun je je hier voor opgeven via het whiteboard. De Oliebollen 
springles zal zijn op vrijdag 30 december. 

 
Oudjaars borrel 
Op 31 december nodigen wij heel graag onze leden uit om gezellig met elkaar het jaar af te sluiten. Natuurlijk 
onder het genot van verse oliebollen, appelflappen, glühwein, warme chocomelk of wat fris. Vanaf 17:00 zijn 
de leden van de Karperhoeve welkom! 
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AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

 
05 januari  Broers en zussen paarden middag 
 
11 januari   Culinaire avond 
12 februari  Houding & zit clinic  
17 februari  Pony pimpen - Carnaval 
23 februari  Pony en paarden dag 
 
11 maart  NL Doet   
19 maart  1e Dressuur wedstrijd 
25 maart  Spelletjes avond 
 
 

 
(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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