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Beste lezer,
De vakantie is weer voorbij, de kinderen weer naar school en de ouders weer aan het werk.
Ook op de Karperhoeve hebben we een leuke vakantie gehad. Het werk gaat natuurlijk altijd door maar
toch hebben we genoten. Genoten van de kinderen die we hebben kunnen vermaken tijdens het kamp,
het pony huren of tijdens de pony en paarden dag. Maar ook genoten van de 2 extra ‘vrije’ avonden dat
er geen les werd gegeven. We hebben mooi de tijd kunnen gebruiken om alles een nieuw plekje te geven
na de opening van de nieuwe schuur. Het kantoor is zo goed als ingericht, de stallen die leeg zijn
gekomen zijn schoon gespoten en de spullen van de lespony’s komen straks allemaal in één zadelkamer
die ook vrij is gekomen. Langzamerhand heeft alles een beetje een nieuwe draai gekregen en gaan we er
vol goede energie weer tegenaan!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205
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TERUGBLIK
Ianco nu ook ‘sport’ predicaat
Nadat Ianco via de stamboekkeuring, de IBOP test en de Centrale
Keuring het ‘keur’ predicaat op zak heeft, heeft zij nu ook het ‘sport’
predicaat behaald door Z2 met winst geklasseerd te zijn! Tijdens haar Z2
debuut behaalde zij 205,5 punten en 215 punten (60,44% en 63,24%)
Wat betekend dit nou? Het ‘keur’ predicaat zegt iets over de aanleg als
dressuurpaard. Hierbij word gekeken naar hoe het paard gebouwd is en
de manier van lopen. Het ‘sport’ predicaat zegt iets over de werkelijke
prestatie in de sport. Een mooi resultaat dus, als fokker kunnen wij daar trots op zijn!

Tentuinstelling
Op zaterdag 24 augustus was er allerlei kunst te bewonderen op de
Karperhoeve, weer eens iets heel anders wat toch nog best wat bezoekers
trok! Het AD schreef het volgende:
‘Bij de Karperhoeve aan de Zuidbuurt is het een komen en gaan van
ruiters. Op het terrein is ook kunst. Daar is het een stuk stiller. Er zijn
schilderijen van Ank Nieswaag en Sandra Hofstee te zien. Nieswaag
maakt een soort van (magisch) realisme, maar ook abstract werk. Van
een paard dat door de zee galoppeert tot blauwe abstractie. De werken van Hofstee zijn realisch.
Opvallend is het werk van Bianca van Londen. Ze maakt straathonden van bont. ,,Ik heb nog wel wat
oud bont voor je liggen’’, zegt Co Hollaar, moeder van de eienaresse van de hoeve. ,,Ben ik blij mee’’,
zegt van Londen.. – Ger van Veen

Laatste ponykamp
We kunnen terugkijken op 3 super leuke weken ponykamp. De laatste week
van de zomervakantie waren er nog 11 enthousiaste meiden t/m 10 jaar.
Ook zij hadden enorm veel geluk met het weer en hebben heerlijk kunnen
zwemmen. Naast het zwemmen hebben zij natuurlijk elke dag gereden.
Springen, dressuur, een buitenrit. Ook werd Stalin nog voor de kar
gespannen en hebben zij een huifkarrit gemaakt. Zelf hebben zij ook nog
met de pony’s gewandeld, de pony’s verwend met een zelfgemaakte
paardentaart en nog wat geleerd van de theorie les over het longeren. Vrijdag middag hebben zij voor de
ouders een voltige demonstratie ingestudeerd waarna iedereen weer moe maar voldaan op huis aan is
gegaan. Op naar volgend jaar!

Zuring steken
Jaren lang hebben we het niet hoeven doen, dat is een goed teken. Nu werd
het toch weer tijd om de zuring, het jakobs kruiskruid en wat stekels uit de
weilanden te halen. Een flinke klus maar met genoeg hulp even de koppen
bij elkaar gestoken en zijn we aan de slag gegaan. Het was even bikkelen
maar het resultaat mag er wezen. Met elkaar hebben we daarna nog gezellig
geborreld en hopelijk kunnen we er weer even tegen aan zo. Nogmaals
bedankt, iedereen die mee geholpen heeft!

Hippiade
30 augustus was het dan zo ver, eindelijk, de Hippiade met Jillz. Ik had er
super veel zin in. Aan de voorbereidingen kon het niet liggen. De scores van
de wedstrijden er voor logen er niet om, 233 punten in de voorbereiding,
dat kan niet missen op het NK! We hebben extra gelest, de fysio is nog een
keer extra langs geweest, de hoefsmid heeft voor de zekerheid nog een keer
de ijzers nagekeken en Jillz kreeg een nieuw bit waar ze nóg fijner meer
loopt. Vol goede moed vertrokken we met het hele gezin naar Ermelo,
tevens ons ‘weekendje uit’. Jillz op stal, wij naar het hotel en savonds nog lekker gegeten. Zaterdag om 9
uur waren wij al aan de beurt, gelukkig want het werd warm die dag. De proef ging eigenlijk precies zoals
gehoopt en de jury’s beloonde dit met 70,722% (212 punten) Dat is een score waar ik op hoopte en wat
we nodig zouden hebben om ons voor de 2e proef te selecteren. En dat lukte! Als 3e mochten we door
(van de 30 starts in onze ring). Helaas werd ik zelf in de 2e proef te fanatiek. Jillz was net wat scherper
wat mooie stukken opleverde maar dit bracht te veel rommeltjes met zich mee. Uiteindelijk werden we
16e van Nederland klasse L1. Ik denk dat er meer in had gezeten, desondanks ben ik super blij met dit
resultaat. Jillz heeft nog maar zo weinig ervaring en heeft zich voorbeeldig gedragen. Dit belooft wat voor
de toekomst!

Ik geef de pen door..
Een nieuwe rubriek om op een leuke manier kennis te maken met alle leden van de
Karperhoeve.
Mijn naam is Inez, ik ben 22 jaar en woon al 21 jaar op de Karperhoeve. Het paardrijden
is mij er met de paplepel ingegoten. Op mijn 4e begon ik met ‘lesjes’ (of beter gezegd;
pony hobbelen) en na 18 jaar ben ik nog lang niet uitgeleerd en wordt het nog altijd
leuker. Sinds ik me kan herinneren heb ik altijd gezegd dat ik de boerderij over wilde
nemen en in oktober 2018 ben ik dan officieel in het bedrijf gekomen. Naast het rijden
van de paarden geef ik les op woensdag avond en vind ik het leuk om privé lessen te geven. Ook houd ik
me veel bezig met de computer. Onder andere het maken van de Karperpraat, het bij houden van de
website, het beantwoorden van de mails en het organiseren van activiteiten. Ook de horeca vind ik leuk
en regelmatig ga ik met mijn vader mee op de vrachtwagen sinds ik in 2016 mijn rijbewijzen heb
behaald. Dit is niet heel goed te combineren met de paarden die altijd op nummer 1 staan dus daar zal
ik nooit echt verder mee gaan. Ik kan nog heel veel meer vertellen maar ik geloof dat ik in grote lijnen
nu wel heb verteld wie ik ben en wat ik doe.
Ik geef de pen door aan Els van Waalwijk

Weetje van de Maand
Wist je dat… wij al het gras en stro weer binnen hebben? Voor het komende jaar
hebben wij hopelijk genoeg stro op voorraad, het gras blijft altijd spannend. Dit is
afhankelijk van het najaar. Hoe lang lopen de koeien en paarden nog in de wei? En
hoe veel gras staat er dan nog te eten?
Nu hebben we al het gras van ons eigen land, we weten wat we hebben en dat dit goed
is. Als we straks gras moeten kopen is het nog maar afwachten wat we krijgen. Als het
te nat is lusten de paarden het niet, de koeien juist weer wel!

IN HET VERSCHIET
Dressuur wedstrijd
Aanstaande zondag organiseren wij alweer de 4e dressuur wedstrijd van dit jaar. Dit betekend dat we hier
na alleen nog de Kerstwedstrijd hebben waar de wisselbeker weer wordt uitgereikt. Hoe werkt dit nou
precies? Jaarlijks organiseren wij 5 dressuur wedstrijden. De eerste in maart, de hemelvaartwedstrijd in
mei, de teamdressuur in juli, de wedstrijd in september en de kerstwedstrijd in december. Om kans te
maken op de wisselbeker tellen je beste 4 resultaten. Je bent verplicht de kerstwedstrijd mee te doen om
de beker te kunnen winnen. De gene met de minste plaatsingspunten wint. Er zijn 3 wisselbekers: één
voor de manege klanten, één voor de pension/huur klanten en één poedelprijs voor de volwassenen.
De startlijst voor aanstaande zondag staat inmiddels online. Mocht je nog mee willen doen maar heb je
je nog niet in kunnen schrijven omdat je misschien op vakantie was? Stuur dan even een mail naar
inez@karperhoeve.nl met je naam, niveau en eerste en tweede ponykeuze.

Open Monumenten dag
In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag. Met het thema ‘Plekken
van plezier’ staat de amusementswaarde dit jaar centraal.
De Karperhoeve is een Rijks Monumentale boerderij uit het jaar 1711. Bij ons kunt u zich op
verschillende manieren amuseren. Natuurlijk met de paarden. Of je nou een eigen paard hebt waar je
wedstrijden mee rijdt, lekker op buitenrit gaat of eens in de week komt lessen, het kan allemaal.
Daarnaast hebben we natuurlijk de kinderfeestjes en mogelijkheden van een kop koffie met boerenmelk
tompouce tot een uitgebreide Boerenlunch.
Wat kunt u verwachten tijdens de Open Monumentendag? Op zaterdag 14 september zijn wij geopend
van 10:00 tot 17:00. In de middag vindt de prijsuitreiking van de speurtocht en prijsvraag plaats welke
op de Karperhoeve Boerenmarkt gehouden werd. Daarnaast staat de koffie met gebak voor u klaar en
streven we ernaar om wat kraampjes neer te zetten/uit te nodigen met vooral antieke spullen.
Houd onze website en Facebookpagina goed in de gaten!

FNRS Open manege dag
We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de 2e FNRS Open Manegedag op de
Karperhoeve! De opzet zal dit jaar wat anders zijn dan afgelopen jaar. Natuurlijk kan er ponygereden
worden, zijn er verschillende spelletjes, is er een speurtocht en zijn er verschillende demonstraties. Zo is
er een dressuur demonstratie, springen, voltige en voetbal en is er een houding en zit clinic. Ook zullen
er wat kraampjes staan met paarden spullen waarvan in ieder geval ‘The Horse Store’ en ‘YourRope’
Deze dag zal zijn op zaterdag 21 september van 10:00-17:00
Natuurlijk hebben wij ook dan weer vrijwilligers nodig. Vind u het leuk om een steentje bij te dragen?
Laat het ons weten!
Houd ook hier voor de website en Facebookpagina goed in de gaten voor alle ins en outs!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
08 september
14 september
21 september
21 september

3de dressuurwedstrijd
Open monumentendag
Houding en zit clinic
Open Manegedag

12 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
23 oktober
24 oktober
27 oktober

Spring clinic
Saddle Jewels workshop
Oefen springen
Springwedstrijd
Zadels passen
Pony en paarden dag
Openingstijden wintertijd

09 november
16 november

Stal uitje
Houding en zit clinic

(Data en activiteiten onder voorbehoud)

Houd onze website goed in de gaten voor de komende activiteiten.
En natuurlijk kunnen de les pony’s en paarden weer gehuurd worden in de vakantie!
Wilt u meer informatie over een van deze activiteiten, neem dan contact op met Inez van Waalwijk
inez@karperhoeve.nl / 06-20 156 730

