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De Karperpraat
Oktober 2018
Welkomstwoord
Oktober, misschien wel de meest drukke maand op de Karperhoeve
met o.a. de spring clinic, het oefenspringen, de springwedstrijd en
allerlei activiteiten in de herfstvakantie. In deze Karperpraat leest u
hoe dat allemaal geweest is, en natuurlijk nog meer!

Nieuwe paarden op de Karperhoeve!
Om te beginnen vinden wij het erg leuk dat wij 1 hele nieuwe klant, en 3 nieuwe paarden
mochten verwelkomen deze maand! Per 1 oktober zijn Laura en Marath verhuisd naar de
Karperhoeve. Marath is een schimmel en de Karperhoeve begint hiermee aardig wit te
kleuren! Wel is hij de enige Arabier op de Karperhoeve. Wij vinden dat erg leuk!
Vorige maand hebben Nikki en Jordan afscheid moeten nemen van hun maatje Buttons.
Inmiddels hebben zij allebei een eigen paard op de Karperhoeve staan! Alex, een grote
bruine KWPN’er kwam als eerst. Een dag later kwam Calypso, een zwart-witte ruin.
Inmiddels hebben de paarden allemaal hun draai gevonden op hun nieuwe plekje en
hopen dat Laura, Nikki en Jordan lang van hun paarden kunnen genieten op de Karperhoeve!

Oktober, springmaand
Met de springclinic, het oefenspringen én de springwedstrijd kunnen we toch wel
zeggen dat deze maand in het teken staat van het springen.
Op 13 oktober kwam Sander Gepkens de springclinic verzorgen. Dit doet hij al jaren
en elke keer is het weer leuk en super leerzaam!
Een week later was er op zaterdag avond het oefenparcours. Een mooie gelegenheid
om te oefenen wat je geleerd heb tijdens de springclinic, om je voor te bereiden voor
de wedstrijd of om een keer een parcours te springen zonder de spanning van een
wedstrijd. Tijdens dit oefenparcours stond Els in het midden om tips mee te geven.
Zondag was dan de springwedstrijd. Er was dus genoeg geoefend, nu tijd voor het echte werk! De rubrieken
worden steeds groter en dus wordt het steeds spannender! Voor de klasse A en D moest er een barrage gereden
worden om de winnaar te bepalen! Uiteindelijk wist Jasmine Cats de barrage het snelst, zonder fouten af te
leggen en in de klasse D was dit Nicky Mulder. Isa Rademaker won met 3 strafpunten in 1 minuut en 6 seconde
de klasse B en Lindsey Baljeu was de enige foutloze in de C en daarmee dus de winnaar. Verder werden er veel
winstpunten gereden en heeft iedereen weer een hoop plezier gehad. Een geslaagde dag!

Een drukke herfstvakantie
Naast de pony en paarden dag die elke vakantie op donderdag terug keert, hadden we
deze vakantie ook nog de poets en opzadel dag én net als vorig jaar op woensdag de
zadels passen. Karin Boer, van Zorro’s Zadelservice, kwam van een aantal paarden
en pony’s de zadels nakijken of deze nog goed op de rug liggen. Door het gebruiken
moeten deze meestal 1x per jaar opgevuld worden en daarnaast veranderd te
bespiering op de paardenrug natuurlijk ook. Nu liggen alle zadels weer netjes onder
de paarden en kunnen ze er weer vol tegen aan.
De pony en paarden dag was deze keer onwijs druk, maar liefst 52 kinderen kwamen
een dag leerzame en leuke paardenspelletjes doen. Alle kindjes gingen weer met blije gezichtjes naar huis. Zij
blij, wij blij. En zeker gezien er weer geen gekke dingen zijn gebeurd.
Een dag later, de poets en opzadel dag. Al jaren hebben wij het starterspakket op de woensdagmiddag waar de
kinderen leren hoe ze een pony uit de stal moeten halen, vastzetten, poetsen en opzadelen voordat ze leren
rijden. Tegenwoordig leren er heel veel kindjes paardrijden op de Karperhoeve doormiddel van privé lessen en
missen daardoor het stukje poetsen en opzadelen. Dit vinden wij toch wel best belangrijk. 14 kinderen deden
mee aan deze leerzame dag. Eerst een stukje theorie, saai natuurlijk maar dat hoort erbij. Daarna hebben we de
paardenknoop geoefend en een aantal paarden uit de wei, in de stal gezet en andere paarden uit de stal, in de wei.
Tussendoor hebben de kids lekker patatjes op om daarna met nieuwe energie te gaan poetsen en opzadelen.
Welke borstel gebruik je nou waar voor? Wanneer kam je de staart? Hoe leg ik het dekje goed en heb ik mijn
pony wel goed aangesingeld? Ook het opstappen en af is vaak nog een dingetje en ook dit werd geoefend.
Hierbij mocht de pony niet per ongeluk een schopje tegen zijn/haar billen krijgen en moesten de dames en heren
er op letten dat ze zachtjes in het zadel gaan zitten en zich niet in het zadel laten ploffen. Het was een educatieve
dag en iedereen is weer wijzer op huis aan gegaan.
Een drukke, maar vooral leuke vakantie achter de rug! Houd onze website en het inschrijfbord op stal goed in de
gaten voor activiteiten in de Kerstvakantie!

Nieuwbouw eindelijk begonnen!
Bijna iedereen weet inmiddels wel dat we al een aantal jaar bezig zijn om een
nieuwe schuur te bouwen. Hier moeten de schapen, privé paarden, vrachtwagens,
machines en de stro opslag in komen. Vlak voor het einde van 2017 kregen we de
vergunning en zijn we van het voorjaar begonnen met de oude schuur af te breken.
Voor de Karperhoeve Boerenmarkt was alles weg zodat ze daarna konden beginnen.
Dat was iets te enthousiast gedacht. Er zat het een en ander tegen maar nu, 4
maanden later, zijn ze dan begonnen! Eerst al het puin verwijderen en afvoeren, dan
de boel ophogen en vlakken en de heipalen er in! Via onze facebook pagina houden wij u op de hoogte!
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Aankomende activiteiten
10 november
17 november

Houding en zit clinic
Karperhoeve uitje

08 december
27 december
31 december

Kerstwedstrijd (dressuur)
Pony en paarden dag
Oudjaars borrel

03 januari
26 januari

Pony en paarden dag
Wokavond

Data en activiteiten onder voorbehoud

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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