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WELKOMSTWOORD 

Beste lezer, 
We kunnen niet alleen terug kijken op een leuke maand, maar op een jaar vol met allerlei leuke activiteiten! 
Eindelijk kon alles weer doorgaan zoals het hoort en dat hebben we gedaan! Succesvolle wedstrijden, leuke 
ponykampen, gezellige avonden en elke keer ging iedereen weer met een lach op zijn gezicht naar huis!  
We hebben afgesloten met uiteraard de Kerstwedstrijd en een drukke vakantie. Hoe dat was leest u weer in de 
Karperpraat! 
 

Veel leesplezier! 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS 

Happy new year! 
Via deze weg willen wij alle lezers van de Karperpraat een leuk, gezellig, gezond en gelukkig nieuw jaar wensen! 
Wij hopen komend jaar weer leuke activiteiten te organiseren, alle leden een hoop te leren over paardrijden én 
paarden, mooie prijzen te winnen, een gezond veulentje te verwelkomen en hopelijk ook veel lammetjes. Én 
natuurlijk het hoogtepunt van het jaar; weer een zeer geslaagd Karperhoeve Boerenmarkt te organiseren!  

 
Voltige optreden 
Tijdens de Kerstwedstrijd heeft de Voltige groep weer een ontzettend leuk optreden verzorgd in de pauze. Zelfs Bobbes 
was in kerst stijl! Het was fantastisch om te zien, het enthousiasme en het teamwork van de groep spatte er van af!  
Om de week oefenen zij de voltige en bij gelegenheden hoort daar natuurlijk een optreden bij. Wij hopen dat het 
enthousiasme blijft en we er nog vaak van mogen genieten! 

 
Pony’s huren 
In de vakantie mochten er weer pony’s gehuurd worden. Tussen Kerst en Oud en Nieuw kon er van dinsdag tot en met 
donderdag gehuurd worden, de 2e week van de vakantie is dat weer net als altijd van maandag tot vrijdag. ’s-Morgens 
kunnen de pony’s gereden of gelongeerd worden. Na het eten mogen ze nog een keer lekker gepoetst worden, even 
grazen of rollen in de paddock. Daarnaast moeten ze uiteraard een keer uit gemest worden en verder is het vooral heel 
gezellig. Zo leren de leden ook andere kinderen kennen behalve degene uit de les en ontstaan er weer nieuwe 
vriendschappen! Al met al is het elke keer weer een gezellige drukte! 

 
Nieuwe spiegels 
Met het opgehaalde geld van de Grote Clubactie en Rabo Club support zouden we dressuurspiegels aanschaffen. 
Deze zijn inmiddels besteld en in het nieuwe jaar zullen er in de binnenbak én in de buitenbak spiegels geplaatst 
worden. Dankzij de inzet van de leden en alle donaties kunnen we strakjes dus nog beter op onze houding letten 
én hoe het paard loopt. Dat kan ons zeker helpen een betere ruiter/amazone te worden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TERUGBLIK 

Kerstwedstrijd 
Het was zonder twijfel weer een onwijs  gezellige wedstrijd, de sfeer zat er goed in en er 
werden mooie proefjes gereden! Naast het beoordelen van de proefjes, had de jury ook 
de taak om de leukst verklede combinatie te beoordelen. Dat werden Denise en 
Bobbes, allebei helemaal in kerst style! De wisselbeker werd wederom gewonnen door 
Lindsey met Guus bij de pension/huur leden, Floor wist deze prijs te winnen bij de 
manege leden. Alle uitslagen zijn te vinden op de website. 
 

 

Kerstdiner 

Nadat het kerstdiner voor de (eenzame) ouderen 2 jaar niet door heeft kunnen 
gaan kon het dit jaar eindelijk weer plaats vinden! Dankzij de fantastische hulp van 
sponsoren en vrijwilligers hebben we maar liefst 40 dames en heren een hele 
gezellige avond kunnen geven met een heerlijk diner, leuke prijzen bij de bingo en 
natuurlijk gingen ook zij niet met lege handen naar huis. Met een goed gevulde tas 
vol lekkers hebben zij nog heerlijk kunnen na genieten van deze avond. 
 

 
Schriktraining 

De schriktraining begonnen we met een stukje theorie vooraf waarin het 
natuurlijke gedrag van paarden, de manier van leren en leiderschap aan bod 
kwamen. Daarna hebben we het leiding nemen in de praktijk toegepast, dat 
blijkt toch wat lastig bij sommige paarden. Toen de deelnemers daar handigheid 
in kregen gingen we aan de slag met vlaggen, paraplu’s, kerstbomen etc. Sommige 
paarden hadden wat meer oefening nodig als andere, uiteindelijk hebben zowel 
de pony’s en paarden als de deelneemsters veel geleerd! 

 
Pony- en paarden dag 

Voor alle paardengekken uit de buurt was er weer de pony en paarden dag. Heb je 
al rij ervaring of niet? Ben je dagelijks op de manege te vinden of heb je nog nooit 
een paard van dichtbij gezien? Zolang je paarden maar leuk vind is dit dé dag! Pony 
rijden, poetsen, balans oefeningen en daarna voltige (turnen op het paard). De 
deelnemers hebben het allemaal gedaan tijdens de pony en paarden dag! Het was 
weer erg leuk, op naar de volgende pony en paarden dag in de voorjaars vakantie! 

 
 
 
 
 
 
 

https://karperhoeve.nl/manege-pensionstalling/startlijsten--uitslagen


Oliebollenspringen 
De laatste vrijdag van het jaar hebben we al een aantal jaar de oliebollen 
springles. Het begon wat nat en chaotisch (je zou het bijna niet zeggen, maar ook 
hier gaat het wel eens mis) maar uiteindelijk kwam, zoals altijd, alles weer goed 
en zijn het 3 hele leuke en leerzame lessen geweest. Uiteraard met voor alle 
deelnemers (en toeschouwers) een (kinder) champange en een lekkere oliebol, 
vers uit de pan! We hebben het natuurlijk niet voor niks ‘Oliebollenspringen’ 
genoemd. 

 
 
Oudjaarsborrel 

Zoals gewoonlijk hebben we weer gezellig met elkaar het oude jaar afgesloten en 
geproost op het nieuwe jaar, voor het eerst dit jaar niet in de Barg maar de 
Koeienstal. De plannen voor komend jaar zijn besproken en we hebben nog even 
kort terug geblikt op 2022. Natuurlijk met vers gebakken oliebollen en 
appelflappen en een glaasje Glühwein voor de liefhebbers. Het was weer erg 
gezellig. 
 

 
 
Ik geef de pen door.. 

Hallo ik ben Milou en ik ben 11 jaar oud  
Ik rij al 6 jaar en daarvan 4 jaar bij de Karperhoeve. 
Ik rij in de maandagavond les, ik vind het heel erg leuk om ponykamp te hebben,  
en om te springen.  
Ik vind het heel leuk om op Diva, Jarno, Smokey, King en Moos te rijden. 
 
Ik geef de pen door aan Laura 

 
 
Weetje van de maand 

Wist je dat.. een paard net zo veel nekwervels heeft als een mens? Het verschil is dat ze bij een 
paard véél groter zijn. Wij hebben 7 nekwervels tussen ons hoofd en rug zitten, een paard 
ook. Dat betekend dat de hele hals is gevuld met nekwervels, groot he?! Daarbij zitten de 
nekwervels ook laag in de hals. Je zou misschien verwachten dat ze net onder de manen 
zitten, maar dat is dus niet waar. Dat is belangrijk om te weten als we gaan paardrijden. Als 
je bijvoorbeeld je teugels te kort neemt, kun je je paard hier mee pijn doen. Het is altijd 
belangrijk dat je paard of pony zijn hals op lengte is. Zoek maar eens een plaatje van het 

skelet van een paard op internet! 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN HET VERSCHIET 

Broer en zussen paarden middag 
Na het succes van de ‘Vader en kind’ en de ‘Moeder en kind’ middagen, gaan we nu eens kijken hoe de broers en 
zussen het er vanaf gaan brengen samen! De middag zit inmiddels vol, super leuk dat er zo veel animo voor is! Het 
beloofd weer wat leuks te gaan worden met een stukje Test je Kennis en natuurlijk paardrijden! 

 
Selectie Zuid-Hollandse Kampioenschappen 
Deze maand gaan de dressuur selecties weer van start met als eind doel; de Indoor kampioenschappen of terwijl; 
het Nederlands Kampioenschap. Inez en Els zullen hier weer aan deelnemen. Els rijdt als eerst de voorselectie met 
Kadanz in de klasse M1, op 8 januari zijn zij al aan de beurt. Op 22 januari is het aan Inez en Rose om zich te 
selecteren voor de finale. Voor beide geldt dat de beste 10 combinaties zich nog een keer mogen laten zien op de 
Finale van de Zuid-Hollandse kampioenschappen op 12 februari. Wordt vervolgd! 



AANKOMENDE ACTIVITEITEN 

 
11 februari  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  Puber avond 
 
01 april  Oefen springen 
02 april  Team spring wedstrijd 
16 april  Houding en zit clinic 
27 april  Koningsdag – pony’s lopen 
 
 

 
(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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