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Beste lezer,
De herfst is begonnen maar wat hebben we nog fijn weer gehad in september. Hopelijk kunnen de
dieren nog een paar weken genieten van de wei. Als het veel gaat regenen zullen ze toch weer naar stal
moeten komen.. natuurlijk hebben wij ze graag in de wei maar als deze te nat gaat worden hebben de
dieren het ook niet meer naar hun zin. Het wordt een grote modderpoel, ze hebben geen fijne droge
plek meer om te staan of liggen en bovendien ook geen gras meer. Toch vinden de dieren het naar ons
idee niet zo heel erg om op stal te staan. Ze zijn zo door gefokt dat ze het gewend zijn, daarnaast is de stal
ook hun ‘veilige plek’. Het is ook wel weer gezellig, de warmte die van de paarden en de koeien af komt
in de kou van buiten, het kauwen op het gras. En voor we het weten, is het alweer voorjaar! Eerst nog
een kleine terug blik op wat is geweest en een kleine aankondiging van de komende activiteiten.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK
Mooie punten tijdens de dressuur wedstrijd
8 september organiseerde de Karperhoeve weer een dressuurwedstrijd. Hoewel
het overdag heerlijk weer was, zat het ons van te voren niet zo mee. Het had
veel geregend vooraf waardoor de bak onder water stond. Het was even
aanpoten en zijn iets later begonnen maar uiteindelijk is het allemaal weer
goed gekomen. De amazones deden hun uiterste best en de sfeer zat er goed in.
Er werd knap gereden en dat was te zien aan de punten. Bijna iedereen had 200
of meer punten, dat betekend lekker veel traktaties tijdens de lessen!
Veronique, Isa en Jordan wisten de meeste punten in hun rubriek bij elkaar te rijden en mochten het
oranje lint mee nemen. Alle andere deelnemers, nogmaals gefeliciteerd met jullie mooie punten!
Alle uitslagen zijn hier te vinden

Prijswinnaars Karperhoeve Boerenmarkt bekend!
Tijdens de Open Monumentendag werden de prijswinnaars van de speurtocht
en prijsvraag bekend gemaakt. Alle deelnemers waren uitgenodigd. Tijdens de
Karperhoeve Boerenmarkt waren er in het totaal 10 boeren schatkisten
verstopt. Degene die deze hebben gevonden mochten lootjes trekken en daar
kwam een winnaar uit; Jelle mag zich de Karperhoeve Speurneus 2019 noemen!
De prijsvraag was; hoe veel dagen zaten de veulens bij elkaar bij de moeder in
de buik? Het goede antwoord was 697 dagen, Britt zat hier het dichtste bij.
Beide winnaars mogen hun kinderfeestje komen vieren op de Karperhoeve!

Hele gezellige dag tijdens de FNRS Open Manegedag
Voor het 2e jaar organiseerde de Karperhoeve de FNRS Open Manegedag. Dit vond
plaats op 21 september. Het was een super gezellige dag, er was van alles te zien en te
doen. Zo waren er demonstraties dressuur, springen, voltige en ponyvoetbal. Ook was
er een houding en zit clinic waar je bij de deelnemers kon kijken, vragen kon stellen
en zelf nog even op de simulator klimmen om wat tips mee te krijgen! Er was een
speurtocht die je langs alle activiteiten bracht, van pony rijden en poetsen tot de
huifkarrit en het schminken. Het terras was open en hier waren onder andere de over
heerlijke Karperhoeve Cheeseburgers en Boeren tosti’s te koop. Ook was er nog een loterij waarbij een
privé les te winnen was. Het weer zat mee; kortom het was een zeer geslaagde dag, op naar volgend jaar!

Geslaagd debuut voor Els en Kadanz!
Afgelopen zondag was het dan zo ver, Kadanz mocht voor het eerst de ring in!
Kadanz vind het nog best spanend mee in de auto maar na veer oefenen lukte
een ritje naar Middenhof wel! Met losrijden liep hij heel goed, alleen toen hij
de proef in moest waren de hekjes nog wel spannend. Uiteindleijk ging hij er
toch braaf langs. In de eerste proef liep hij nog net wat te diep wat punten
kostte, alsnog werden zij 4e met 190 punten. De 2e proef ging een stuk beter en
deze wisten zij ook te winnen met 204 punten! Een super knappe prestatie!

Ik geef de pen door..
Hoooiiiii, ik ben Els!
De meeste van jullie zullen mij wel kennen, ik ben de dochter van
Ineke.
Tegenwoordig wel veel minder te vinden tussen de paarden omdat
ik druk bezig ben met mijn werk!
Op het wel bekende ‘eilandje’ heb ik mijn eigen salon, ik doe daar
vooral nagels, verlengingen en gelpolish op natuurlijke nagels en
veel leuke nail-art. Ook ben ik bezig met wimpers, extensions wimperlifting. Maar goed, over de paarden!
Als klein meisje is het met de paplepel in gegoten, gelukkig! Ik ben begonnen met Nicky en Kees, misschien dat
sommige hem nog kennen. Nicky kennen jullie natuurlijk allemaal wel!Na een paar jaar rond gehobbeld te
hebben op verschillende pony´s kwam lady, die hadden we afgelopen maand maar liefst al 10 jaar! Ook twister is
van mij geweest!Momenteel rij ik op Kadanz en Eddy! Kadanz is 4 jaar en de zoon van Urban, 2 weken geleden
hebben we onze eerste wedstrijd gereden en wat denken jullie??? Kadanz heeft zijn beste beendjes voor gezet want
we zijn 4e en 1e !!! geworden! Eddy is 11 jaar, die hebben we als enig paard gekocht en niet zelf gefokt. Ed wordt nu
3 dagen in de week bij gereden door Gerharda…… en daarom geef ik ook de pen door aan Gerharda kan ze jullie
de volgende keer daar alles over vertellen!!!!!
Tot snel!

Weetje van de Maand

Wist je dat… de ideale temperatuur voor een paard tussen de 0 en 15 graden ligt?
Voor de mens ligt dit rond de 20 graden. Nu het buiten allemaal alweer kouder
wordt, trekken wij onze winterjas weer uit de kast. Een paard regelt dit allemaal
zelf. Zij krijgen een lekkere wintervacht waarmee ze zich zelf warm kunnen houden.
Waarom zouden we dan een deken op doen? Warmbloeden, zoals Alex en
Fernando, hebben een dunnere vacht van zichzelf. Zij kunnen dus wel een steuntje
in de rug gebruiken. En neem bijvoorbeeld Bobbes, als zijn lange haren nat worden
duurt het heel lang voordat dit weer droog is. In de winter wordt het dan best koud met zo een dikke
natte vacht. Dan kun je er voor kiezen om hem te scheren, dan zweet hij niet zo snel en is het ook
eerder weer droog. Omdat hij wel zijn ‘eigen’ jas mist, krijgt hij een deken op. Kortom; het is nu een
prima temperatuur voor de paarden!

IN HET VERSCHIET
Springen!!
In oktober hebben we weer spring maand op de Karperhoeve!
We beginnen 12 oktober met een springclinic van Sander Gepkens. Sander komt al jaren de spring
clinic verzorgen en, leuk weetje, naast zijn kennis en ervaring in het springen, heeft hij ook onder andere
Ianco en Jillz zadelmak gemaakt!
19 Oktober staat er een parcours klaar om te oefenen, een oefenparcours. Hier krijg je nog wat tipsd ie
je mee kan nemen naar de springwedstrijd 20 oktober. Beter kun je je niet voorbereiden!
De inschrijflijsten voor de clinic, het oefenspringen en de wedstrijd hangen inmiddels op stal. Mochten
hier nog vragen over zijn, mail dan even naar inez@karperhoeve.nl

Gek van BlingBling?
Ben jij gek van alles wat glimt? En een beetje creatief? Doe dan mee met de workshop van Saddle
Jewels! Je kan je eigen frontriem of zadelsieraad maken maar ook laarzen clips om je laarzen of chaps
op te pimpen, een halsband voor je hond of een armbandje. Er zijn zo veel mogelijkheden. Wist je al
dat je gebruik kunt maken van Swarovski steentjes in heel veel verschillende kleurtjes? Van zwart en
wit, tot roze, rood, blauw, rosé, en steentjes die kleuren aannemen. Laat je creativiteit de vrije loop en
kom wat moois maken! Ook hier voor hangt er een inschrijflijst op stal. Let op, de kosten lopen uiteen
van €10 tot €55 excl. Max €5 reiskosten maar het blijft ook écht mooi en de service van Saddle Jewels
is top!

Stal uitje, wat gaat het worden..?
Voorheen gingen we met een gezellige groep leden van de Karperhoeve Bowlen en Steengrillen. Bowlen
blijkt niet de meest favoriete activiteit dus gaan we dit jaar opzoek naar wat anders. Een leuke activiteit
wat goed te betalen is en leuk is voor jong en oud. Daarna gezellig met elkaar eten en wie weet daarna
nog een drankje. Mocht u ideeën hebben zijn deze van harte welkom. Houd de website goed in de gaten
en bent u lid van de Karperhoeve en houd u van gezelligheid? Ga dan zeker mee! Hier voor komt ook
een inschrijflijst op te hangen.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
12 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
24 oktober
27 oktober

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

09 november
16 november

Stal uitje
Houding en zit clinic

14 december
?? december
31 december

4de dressuur wedstrijd
Zadels passen
Oudjaars borrel

(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

