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Welkomstwoord
Het eerste half jaar van 2018 zit er alweer op én daarbij staat ook nog eens
de zomer vakantie voor de deur! In deze Karperpraat leest u weer alles wat
is gebeurd de afgelopen maand en kunt u zien wat er nog komen gaat!
Veel leesplezier!

Team Dressuur Wedstrijd
Dit jaar organiseerde wij voor het eerst de Team Dressuur Wedstrijd, de vervanger
van de Ouder en Kind Wedstrijd en een leuke aanvulling op de Team Spring
Wedstrijd. Ook tijdens deze wedstrijd mocht je als team verkleed. Erg leuk dat er
één team was die hier werk van heeft gemaakt, dit waren de Roosjes. Zij hebben
dan ook de 1e prijs verkleden gewonnen, allebei een écht Karperhoeve t-shirt.
De teams waren opgedeeld in een manege groep en een pension/huur groep en
bestond uit 2 of 3 combinaties waarvan de beste 2 resultaten telde.
In de manege groep won de Unicorn Squad de eerste prijs. Dit team bestond uit
Lindsey Baljeu met Lady (klasse AB - 194,5 punten) Anouk Schaeffer met Zippo (klasse AA - 186,5 punten) en
Jip Swemmer op Rosanna (klasse AB - 181,5 punten) Een puntentotaal van 381 maakte dit team de winnaar met
slechts 1 punt meer!
Team 1 was het beste van de pension/huur klanten. Dit team bestond uit Anouk van den Broeke en Twister
(klasse L2 - 198,5 punten) en Melissa Baljeu met Guus (klasse L1 - 191 punten) Het totaal aantal punten van 189,5
was meteen het hoogst aantal punten van alle teams! Alle uitslagen kunt u hier vinden!

Nieuwe ‘bewoners’ op de Karperhoeve!
Een tijdje terug, in april, kwam Gwen haar eigen pony op de Karperhoeve. Na een aantal
maanden Lady gehuurd te hebben, werden haar benen toch wel erg lang voor deze pony.
Dus de zoektocht is van start gegaan en is bij Vivaldi geëindigd. Een hele lieve, leuke E
pony waar ze nog een hoop plezier van kan hebben! Ook Danique was op zoek. Bij haar
duurde de zoektocht wat langer. In juni hebben zij Chardon gevonden, deze is per 1 juli
op de Karperhoeve gekomen. Chardon is een groot, donkerbruin paard waar Danique
een mooie tijd mee zal gaan beleven! Per 1 juli is ook een ‘oude bekende’ weer terug op
de Karperhoeve gekomen. Van het voorjaar verlaatte Estelle en Sunny onze stal maar wij
zijn erg blij dat Sunny nu weer in haar oude stalletje staat. Zij is samen met Lissy en
Dora hier heen verhuisd. Dora en Sunny zijn échte vriendjes. In de wei staan ze altijd
samen. Ook Chardon staat al lekker op het land en wij zijn blij dat deze paarden zo goed
geaccepteerd worden door de andere paarden! Het is toch veel fijner buiten dan binnen op stal!
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Kring Kampioenschappen Zuid-West
Op zaterdag 14 en zondag 15 juli was het dan zo ver.. De kring kampioenschappen!
Inez van Waalwijk van Doorn en Joy Voorberg wisten zich hiervoor de selecteren
tijdens de selectiewedstrijden welke bedoeld zijn voor de paarden. Ook Anouk van
den Broeke kwam aan de start bij de pony’s, zij konden zich vrij inschrijven. Joy
reed haar Chinou naar een knappe 3e en 5e plaats in de klasse B, zij werd 3e van
Kring Zuid-West met 64,0% Inez en Ianco werden in de eerste proef 5e, de grote
storingen in de 2e proef drukte de score flink. Toch zijn zij als 9e door naar het
Regiokampioenschap in de klasse L2 met 64,1%. Anouk en Twister werden met een 1e en een 2e plaats Reserve
Kampioen L1 pony’s, dit herhaalde Inez nogmaals met Karperhoeve Eïanco in het ZZ-Licht. Alle 4 mogen zij
Regio Kampioenschappen rijden. Wat een bijzonder succesvol weekend voor de Karperhoeve!!

Ponykamp
Op 16 juli is het eerste basiskamp van start gegaan. Een gezellige groep van 11 dames
en één heer hebben de hele week hun ‘eigen’ pony waarmee ze de hele week allerlei
leuke dingen hebben gedaan. Naast de paarden hebben zij natuurlijk ook nog allerlei
andere dingen gedaan. Om te beginnen was het natuurlijk ideaal weer om een duik te
nemen in de Bonervliet! Daarnaast was er tijd voor wat theorie, waterspelletjes en
natuurlijk werd er ook nog gewerkt! Op donderdag was er de bonte avond en werden
wij vermaakt met verschillende toneelstukjes. Daarna zijn er heerlijk cakejes versierd
en hebben we nog een avondwandeling gemaakt. Hierna hebben ze nog heerlijk liggen keten in hun bed om de
volgende dag nog moeier wakker te worden dan dat ze al waren. Al met al gingen er vrijdag 12 kinders moe
maar tevreden naar huis. Op naar het volgende kamp!

Buitenritten op de Veluwe
Op zondag zijn er een aantal meiden met hun paarden en pony’s afgereisd naar
Apeldoorn om hier heerlijke buitenritten te maken over de Veluwe, het was hier
natuurlijk prachtig weer voor! Zij overnachtte in het van der Valk hotel en de
paarden stonden in een heerlijke stal in het paarden hotel. Overdag mochten zij
zelfs lekker in de wei. ’s-Avonds hebben zij heerlijk met elkaar gegeten en de
volgende ochtend ging de wekker vroeg om een mooie ochtendrit te maken.
Rond de klok van 06.00 vertrokken zij. ’s-Middags hebben zij dan nog één rit
gemaakt om het af te leren en aan het eind van de middag gingen zij weer op huis aan. Iedereen heeft het onwijs
naar zijn zin gehad. Super leuk dat er zulke dingen worden georganiseerd met elkaar!

Centrale Keuring
In juli 2017 is onze zelf gefokte Ianco naar de stamboekkeuring in Alblasserdam
geweest. Hier kreeg zij 70 punten voor haar exterieur en 70 puten voor haar
bewegin. Met deze resultaten is zij opgenomen in het stamboek. Afgelopen april
heeft zij de IBOP test afgelegd met 76,5 punten, hier mee heeft zij het STERpredicaat behaald en mocht zij zich nog eens laten zien op de Centrale Keuring
Zuid-Holland. Dit vond plaats op vrijdag 27 juli in Rotterdam. Het was erg
warm maar er zijn goede maatregelen getroffen door de organisatie! Ondanks de
hitte liet Ianco zich goed genoeg zien om weer te bevorderen van het STER-predicaat, tot het KEUR-predicaat.
Ianco is onze eerste, zelfgefokte paard, die dit gehaald heeft. Daar zijn wij erg trots op!
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NK Dressuur
Van 26 tot en met 29 juli werd in Ermelo het NK dressuur gehouden. Wij zijn (nog
niet) zo ver om hier aan deel te mogen nemen, dus gingen wij de kunst af kijken op
zaterdag 28 augustus. Met zijn 6e vertrokken we rond half 11 vanaf de Karperhoeve
om te kijken hoe de ‘profs’ het er vanaf brengen. Erg leuk om naar te kijken, er van
te leren en te zien dat ook de besten het niet altijd makkelijk hebben.
We hebben genoten van de sport, de gezelligheid, lekker eten, leuke kraampjes en
gelukkig lekker weer! Als het aan ons ligt volgend jaar weer!

Spring les
Elke laatste vrijdag van de maand word er een spring les gegeven op de
Karperhoeve. In de ‘gewone’ groepslessen wordt er toch veel aandacht
besteed aan de dressuur, omdat dit de basis is van het paardrijden. Wij
proberen hier in veel af te wisselen maar merken toch dat het springen in
trek is onder onze les klanten! Helaas kon de spring les op 27 juli niet door
gaan in verband met de warmte, deze werd verzet naar dinsdag 31 juli.
Dit was veel fijner, zowel voor de pony’s en paarden als de ruiters.
Vol enthousiasme werd er gesprongen. Om half 10 begon de eerste groep, dit zijn de wat minder gevorderde,
en om half 11 was het de beurt aan de gene die al wat verder zijn. Iedereen kan weer terug kijken op een leuke,
leerzame en toch nog ook een warme les. De volgende spring les zal zijn op vrijdag 31 augustus!

Aankomende activiteiten
02 augustus
16 augustus
20/24 augustus
31 augustus

pony en paarden dag
pony en paarden dag
2e basiskamp
spring les

08 september
09 september
29 september

open monumentendag
onderlinge dressuur wedstrijd
houding en zit clinic

13 oktober
17 oktober
18 oktober
20 oktober
21 oktober
28 oktober

spring clinic
zadels passen
pony en paarden dag
oefen springen
springwedstrijd
openingstijden winter tijd

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

•
•

En niet te vergeten;
Ponyhuren in de vakantie, óók in de zomer 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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