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De Karperpraat
Augustus 2018
Welkomstwoord
De maand augustus, midden in de zomervakantie en dat betekend volop drukte op de
Karperhoeve. Ook worden er in deze maand belangrijke kampioenschappen verreden,
verderop leest u hoe dat gegaan is!
Veel leesplezier!

Zuid-Hollandse Kampioenschappen
Op zaterdag 4 augustus werd voor de pony’s het Zuid-Hollands kampioenschap
verreden. Hier kwamen Anouk van den Broeke en Melissa Baljeu aan de start, beide in
de klasse L1 D/E. Anouk mocht het spits afbijten. Zij reed met haar Twister 2 nette,
gelijkwaardige proeven. Hier en daar hadden zij wat puntjes laten liggen maar hadden
genoeg goede stukken die dit compenseerde. Melissa en Guus sloten de rubriek af met
2 super nette proeven. In de eerste proef viel Guus een keertje in de draf en de tweede
proef was hij toch wel wat moe, maar het waren 4 proeven om trots op te zijn en de
resultaten liegen er niet om. Anouk werd Kampioen van Zuid-Holland en mag op het Nederlands
Kampioenschap nogmaals laten zien wat zij in huis hebben, Melissa en Guus werden knap 4e van Zuid-Holland
met maar een klein verschil met de nummer 3!
Een week later kwam Inez van Waalwijk aan de start met Karperhoeve Ianco in de klasse L2. Op vrijdag reden
zij de eerste proef, netjes met wat verbeterpuntjes. Deze proef was goed voor een 5e plaats en daarmee waren zij
geselecteerd voor de finale proef die op zaterdag verreden werd. Hier konden zij er een schepje boven op doen.
De verbeterpuntjes waren verbeterd en de proef was net wat flitsender. Het was nog zeker niet perfect maar zeer
tevreden kwam zij de ring uit. De punten vielen wat tegen en in het eind klassement waren zij was gezakt, naar
een 6e plaats. Dit was nog genoeg om door te mogen naar het Nederlands Kampioenschap op 31 augustus en 1
september in Ermelo!

Pony/paardendag
Op 2 augustus en 16 augustus was er nog de pony/paardendag. Door dat veel mensen op
vakantie waren was het deze keren iets rustiger dan anders maar toch zeer geslaagd!
Het weer zat mee, dat is altijd al fijn. Natuurlijk werden er pony’s gepoetst, gevlochten
en gereden. Daarnaast werden er cakjes versierd en voor de paarden, een paardentaart
gemaakt! Er was een quiz hoek met allerlei vragen over paarden en een korte les ‘hoe
teken ik een paard?’ dat blijkt toch nog best moeilijk te zijn. Tussen de middag werden
er lekkere pannenkoekjes gegeten en aan het eind van de dag kreeg iedereen nog een
zakje met snoepjes mee naar huis. De volgende pony/paardendag zal zijn op 26 oktober, de donderdag in de
herfstvakantie. Aanmelden hier voor is vereist, dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@karperhoeve.nl

Ponykamp
In de laatste week van de zomervakantie was dan het 2e basiskamp, deze was met 19
kinderen iets gevulder dan het eerste kamp. Gelukkig ging iedereen wederom erg
leuk met elkaar om! Het was niet zo warm als het eerste kamp maar dat mocht de
pret niet drukken. Op maandag het ontvangst en kreeg ieder haar pony toegewezen
voor die week en daarna gelijk gaan rijden! Tussen de middag een lekkere boterham
met natuurlijk veel te veel beleg en de limonade in de hagelslag. ’s-Middags nog een
theorie lesje, spelen met de pony’s en de paarden uit de wei halen. De rest van de
dagen begonnen we met wat stal werk (dat moet natuurlijk ook gebeuren) er werd gedressuurd, gesprongen, een
buitenrit gemaakt, een rit met de huifkar en een picknick. Ook werd er nog gezwommen in de vliet en geoefend
voor de bonte avond op donderdag. Hierna mochten de kinderen blijven slapen om vervolgens veel te moe
wakker te worden vrijdag. En toen moesten ze ook nog uitmesten!! Gelukkig werd er hard gewerkt. Toen alle
pony’s een schone stal hadden werden ze versierd met glitters, verf en noem het maar op. ’s-Middags was er als
afsluiter een voorstelling voor de ouders en kon iedereen weer moe maar voldaan naar huis. Op naar volgend
jaar!

Nootdorpse Dressuur Dagen
Jaarlijks worden in augustus op Hippisch Centrum Nootdorp de Nootdorpse
Dressuurdagen georganiseerd. Dit is een 3 daags concours waar Inez van
Waalwijk, Els van Waalwijk en Melissa Baljeu alle 3 de dagen aan deelnamen.
Op vrijdag reden Inez en Ianco voor het eerst M1 en dat ging zeker niet verkeerd!
Hier en daar valt er natuurlijk altijd wat te verbeteren maar zeer tevreden kwam
Inez de ring uit en werd 1x 4e en behaalde 2 winstpunten. Els reed met Eddy in
het L2, een tijdje hadden zij geen wedstrijden meer gereden en miste dus wat
ritme. Toch was dit nog goed genoeg voor een 2e en 3e plaats en 4 winstpunten bij elkaar! Melissa reed met Guus
in het L1 ook 2 nette proeven goed genoeg voor 2 maal de overwinning en 4 wintstpunten! Zaterdag was Inez
iets minder scherp, desondanks bleef Ianco haar best doen en reden zij 3 winstpunten bij elkaar en zelfs nog een
1e en 5e plaats. Els en Eddy wisten zichzelf te verbeteren. Helaas hadden zij te maken met een enorme plensbui
in de eerste proef. Het resultaat hiervan; een 3e plaats en 2 winstpunten. Melissa en Guus hadden ook last van de
regen. Zij moesten op het gras rijden maar dit was glibberen. Hierdoor konden zij niet laten zien wat ze in huis
hadden. Gelukkig had iedereen last van deze omstandigheden en wist Melissa zich het best staande te houden en
ging er weer 2 keer met de oranje linten vandoor. Op zondag, de finaledag, wist Inez er weer beter aan te rijden.
Ianco wist inmiddels de proef en ging mee denken, daarnaast hadden zij nog last van een miscommunicatie wat
punten kostte. Nogsteeds goed voor een 3e en 4e plaats en 3 winstpunten. Els had zichzelf weer verbeterd. De
concurrentie was deze dag nog wat sterker dus geen prijs maar wel mooie punten. Ook voor Melissa was de
concurrentie deze dag te sterk. Maar alsnog wist zij over het hele weekend de beste proeven te rijden van alle
pony’s en won zij daarmee de Nootdorpse Dressuurdagen!! 3 dagen is er hard gewerkt en de prestaties logen er
niet om!

De Hippiade
Op 25 augustus was het dan zo ver voor Anouk en Twister. Om half 9 kwamen zij
als aller eerste aan de start op de Hippiade pony’s klasse L1 D/E. Zij zette een
nette proef neer. Ook zij moest op het gras en dat was nog wel een beetje glad
waardoor zij er niet alles uit kon halen. met ruim 62% werden zij 21e van
Nederland, wat natuurlijk super knap is. Buiten dat hebben zij weer een hoop
geleerd en zijn ze weer een hele ervaring rijker! Een week later, op 31 augustus,
was het de beurt aan Inez en Karperhoeve Ianco. Het losrijden op het grote veld,
waar de paarden soms letterlijk om je oren heen vliegen, was alleen al een heel goed leer moment. De proef ging
goed, maar helaas te veel kleine foutjes en verbeterpuntjes wat een aantal punten kostte. Een 17e plaats en 64%
was dan niet goed genoeg voor de finale maar alsnog super dat zij er hebben mogen rijden!
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Sancho
Sinds 27 augustus hebben wij een nieuwe pony op stal; Sancho! Sancho is een witte
(schimmel) ruin van 19 jaar oud. Aardig op leeftijd maar nog hartstikke fit! Hij is
bedoeld voor de manege lessen en heeft zijn eerste lesjes dan ook al gelopen. Dit
ging erg goed, het is dan ook niet gek dat hij al wat fans heeft! Tijdens de komende
dressuurwedstrijd mag hij gelijk aan de bak! 😊

Team Uitbreiding
Sinds 3 september hebben wij versterking van ons team. Maike Wieblitz is
ons komen versterken. Zij zal zich voorlopig naast het stalwerk, zich bezig
gaan houden met de lessen op maandagavond, het starterspakket en
privélessen. Maike heeft zelf een manege gehad in Den Haag. Hier moest
zij noodgedwongen stoppen. Leuk feitje; Boy (en Jack) komen daar
vandaan. Verder heeft zij op meerdere maneges gewerkt, in een
schoonheidssalon en heeft zij wedstrijd ervaring tot en met de Lichte Tour.
We kunnen allemaal nog een hoop van haar leren en kijken uit naar een
fijne toekomst met elkaar!

Aankomende activiteiten
07 september
08 september
09 september
29 september

Spring les
Open monumentendag
Onderlinge dressuur wedstrijd
Houding en zit clinic

13 oktober
20 oktober
21 oktober
24 oktober
26 oktober
28 oktober

Spring clinic
Oefen springen
Springwedstrijd
Zadels passen
Pony en paarden dag
Openingstijden winter tijd

10 november
17 november

Houding en zit clinic
Karperhoeve uitje

Houd onze website goed in de gaten voor de komende activiteiten.

•
•

En niet te vergeten;
Ponyhuren in de vakantie
Spring les, elke laatste vrijdag van de maand
Wilt u meer informatie over een van deze activiteiten, neem dan contact op met Inez van Waalwijk van Doorn
inez@karperhoeve.nl / 06-20 156 730
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