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WELKOMSWOORD
Beste lezer,
Het is alweer een tijdje geleden dat u de Karperpraat heeft ontvangen. In de tijd van Corona ging het leven hier
wel door en hebben we u op de hoogte gehouden van wat er gebeurde middels de wekelijkse nieuwsbrief, maar
er waren geen leuke activiteiten helaas. Wel hebben we door de nieuwsbrieven weer inspiratie opgedaan voor
de Karperpraat. Daarbij komen de activiteiten weer een beetje op gang en zo heeft u tocht weer aardig wat te
lezen!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK

De lessen zijn weer begonnen!
15 maart was het erg spannend. We hadden net een super leuke theorie middag
achter de rug over wedstrijdrijden toen we het bericht kregen tot 6 april geen les te
mogen geven. Het was zo gek! We mochten helemaal niks! Het voelde als een
soort ‘thuis vakantie’ Natuurlijk moesten de dieren wel eten en hun stal uit, maar
niks moest echt. De maatregelen werden nog één keer verlengd en vanaf 29 april
mochten er dan weer gesport worden. Er zaten nog wel wat haken en ogen aan, we
hadden dan ook even tijd nodig om de indeling van de groepen op orde te krijgen
en zo zijn we vanaf 4 mei gelukkig weer aan het lesgeven en vanaf 11 mei ook de volwassenen! Voor het
grootste deel is het nu dus weer ‘normaal’ op de Karperhoeve en dat is fijn!

Moederdag op de Karperhoeve
Moederdag is altijd één groot feest op de Karperhoeve, de paarden mogen
weer in de wei! Normaal gesproken staat de dijk vol met bezoekers die naar
dit spektakel komen kijken. Er stond altijd koffie klaar met een plak zelf
gebakken cake. Helaas kon dat dit jaar niet. Ondanks dat zijn de paarden
wel de wei in gegaan en is dit live uitgezonden op Facebook en Instagram
zodat u thuis heeft kunnen meegenieten!
Gelukkig is alles goed gegaan en genieten de paarden van het verse gras.
En van dat gezicht kunnen wij weer onwijs genieten!

De goot leeg halen
Wist u dat de paardenstal vroeger een koeienstal is geweest? Onder een aantal
stallen lag dan ook de mestput. Hier over lagen roosters en daar over (hele zware)
rubberen matten. Inmiddels is de stal al best oud en werden de roosters en de
rand waarde roosters op rustte slecht. Het stond al lang op ons lijstje om de
mestput dicht te gooien en de spuitplaats op te knappen dus toen we er achter
kwamen dat het écht niet meer kon hebben we actie ondernomen! Eerst moesten
de matten en roosters weg. Het was een aardige klus en tegelijkertijd een workout
maar het is gelukt! Welvreugd kwam met een vrachtwagen de goot leeghalen, er zat namelijk allemaal zand,
plas, water, mest en stro in. Zelf leeg scheppen was dus geen optie. Daarna hebben we het dicht gegooid met
puin wat er nog lag van de schuur slopen/bouwen en een berg zand. Er kwam een betonwagen en met 5 man
sterk hebben we het beton van de vrachtwagen naar de goot gereden met kruiwagens. Er bleek veel meer beton
in de vrachtwagen te zitten dan nodig was. In de hoekstal tot aan Tumsa lag een rij stenen die als drainage
zouden moeten dienen, dit idee was leuk bedacht maar werkte niet. We hebben dus gauw daar de matten en
stenen ook weg gehaald en het laatste beton gestort. De spuitplaats heeft nu ook een eigen afvoer. Hier willen
we alleen nog een mooie vloer in laten maken. Tot zo ver hebben we dus weer een flinke klus geklaard en
ondanks je er niet heel veel van ziet zijn we er heel erg blij mee!

Urban en Rose zijn gedekt!
Na het verlies van het veulen gaan we er weer voor. Nieuwe ronden nieuwe kansen!
En volgend jaar hopen we niet op één, maar twee veulens! Urban is weer gedekt door
Desperado, dit is ook de vader van Kadanz en Rose. Zij krijgen dus een volle broer of
zus! En hopelijk krijgt hij/zij net zo een goed karakter als Kadanz en Rose!
Rose is gedekt door Ladignac (moeilijke naam he) Voor Rose zal het de eerste keer
zijn dat ze een veulen krijgt en ook de hengst heeft nog geen nakomelingen, hij is net
als Rose pas 4 jaar oud. Na de dekking zijn beide paarden gescand en was het eitje
weg, tot zo ver goed. Urban zal na 14 dagen nogmaals gescand worden, zij had namelijk 2 eitjes. Een tweeling
overleeft het vrijwel nooit bij paarden dus dan zijn we nog op tijd om eventueel een vruchtje weg te halen. Rose zal
na 16 dagen weer gescand worden om te kijken of er een vruchtje zit. Hoe gaaf zou het zijn als ze allebei tegelijk
drachtig zijn en een veulen krijgen!
Benieuwd naar hoe Desperado en Ladignac er uit zien? Klik dan op hun naam!

De paarden zijn bij de tandarts geweest..
De tanden van paarden groeien hun hele leven, dat komt doordat het planteneters
zijn. Door het kauwen slijten ze namelijk ook af. Waarom moeten ze dan naar de
tandarts? Niet om te kijken of ze gaatjes hebben namelijk! Door de kauwbeweging
kan het zijn dat tanden scheef afslijten, uiteindelijk gaat dit ze beperken in de
beweging en kunnen ze dus niet meer goed kauwen. Door het scheef afslijten kunnen
ze haken krijgen, dat zijn scherpe randen bij de kiezen tegen de wang of de tong. Dat
is natuurlijk geen pretje, zeker niet als ze dan ook nog een bit in krijgen en een
neusriem om! Ook met rijden kunnen we er dus last van hebben als het gebit niet in orde is.
Nu de tandarts is geweest kunnen de paarden weer ongestoord kauwen en zit er in ieder geval geen beperking in de
mond met het rijden, we kunnen er weer tegenaan!

Zijn de ganzeneieren al uit?
In een van de nieuwbrieven schreven wij dat een gans zat te broeden. Het
lijkt er op dat de gans dit niet heeft door gezet.. Wel heeft ze heel veel eieren
gelegd! Wij vinden dit niet heel erg, de eieren kunnen we gewoon eten, net
als kippen eieren. Natuurlijk zijn die kleine gansjes wel een heel leuk gezicht
maar uiteindelijk worden deze ook weer groot.. Sommige mensen zijn bang
voor de ganzen en ganzen met jongen zijn alleen maar brutaler en meer
ganzen schiet dan ook niet echt op. Bovendien poepen ze alles onder, daar
worden we niet blij van!!
Dus nu hebben we nog steeds 3 ganzen en dat is helemaal goed zo! Ze horen toch ook wel een beetje op de
boerderij.

Hoe zit het met de kinderfeestjes?
Ook hebben we sinds 16 maart geen kinderfeestjes mogen geven maar vanaf 1 juni
moet het weer kunnen volgens de richtlijnen van het RIVM!
We hebben al contact opgenomen met degene die in de afgelopen weken een
feestje gereserveerd hadden en hebben nog ruimte om feestjes in te plannen voor
de zomervakantie! Heeft u interesse? Op onze website staan alle mogelijkheden,
hier kunt u ook reserveren (klik hier). U kunt natuurlijk ook mailen of bellen!

Gaat ponykamp wel door?
Het is nog niet bevestigd, wel zijn we er op de achtergrond hard mee bezig. We durven
met 95% zekerheid te zeggen dat het kamp door gaat. We rekenen er wel op dat het niet
zo zal gaan zoals het altijd ging, hoe het er dan wel uit komt te zien durven wij nog niet
te zeggen. Hoe dan ook gaan we er uiteraard weer een groot feest van maken!
Wel weten we dat de eerste 2 kampen al vol zitten!. Wil je nog mee doen? Wacht dan
niet te lang met inschrijven! Wil je je plekje alvast reserveren? Klik dan hier!

Ik geef de pen door..
Ik ben Vanity Marinus of de meeste kennen mij als het baasje van Tumsa. Ik kom al sinds
dat ik 8 ben op de Karperhoeve dat is ondertussen al 18 jaar geleden. Ik ben begonnen in de
beginnerslessen en in december 2005 ben ik begonnen met het huren van Tumsa, want ja
Tumsa was een les pony. Tumsa was niet zo lief en die stond meer in het midden stil te
bokken dan dat je echt aan het rijden was. En toen in april 2009 besloot Ineke om haar te
verkopen. Gelukkig hebben mijn ouders toen besloten haar te kopen voor mijn 15e
verjaardag. Toen hebben we veel oefenparcoursen gesprongen ook op ander terrein, want ja
dat was Tumsa haar favoriete ding: springen en dan heel hard door de bak, heel veel
buitenritten gemaakt en hebben we een oefencross gereden. Ook zijn we meerdere keren naar het strand
geweest Ondertussen is Tumsa al bijna 29 jaar en is ze aan het genieten van haar pensioen. Leyla tas verzorgt
Tumsa 2/3 dagen in de week en die hebben het samen super naar haar zin.
Groetjes van Vanity en hoefjes van Tumsa.
Ik geef de pen door aan Dennis & Diva.

Weetje van de maand
Wist je dat.. de meeste paarden elke 6-9 weken naar de ‘pedicure’ gaan? Hier bedoelen
we natuurlijk de hoefsmid! De hoeven blijven altijd maar groeien, bij het ene paard
sneller als bij het andere paard. De hoefsmid komt als de hoeven te lang worden om ze
weer kort te maken. Dit gebeurt met een soort hele grote nagelschaar en vijl. Sommige
paarden hebben ook hoefijzers, dit is met verschillende redenen. Sommige paarden
lopen veel op de weg, bijvoorbeeld voor de kar of met buitenritten. Hierdoor zullen de
hoeven sneller slijten. Andere paarden hebben een ongunstige beenstand, door ijzers kan
een hoefsmid dit corrigeren zodat de kans op blessures kleiner is of juist om pezen te ontlasten als het paard
een blessure heeft. De meeste sportpaarden hebben ook hoefijzers, dit is een hulpmiddeltje waardoor ze wat
beter en mooier gaan lopen. Ook kunnen er zogenaamde stiften of kalkoenen in hoefijzers gedraaid worden.
De hoefsmid maakt dan schroefdraad in de ijzers en dit zijn dan een soort noppen, als ze op het gras moeten
lopen zodat de kans op uitglijden kleiner is.

IN HET VERSCHIET
Vanaf 1 juni zijn buiten activiteiten – volgens de richtlijnen van het RIVM – weer toegestaan en daar zijn we
maar al te blij mee!

Houding en zit clinic – 6 juni
De eerste houding en zit clinic hebben we moeten verschuiven vanwege de storm in februari en de tweede ging niet
door in verband met het Corona virus. Driemaal is scheepsrecht zeggen ze dan en dat blijkt! 6 juni komt Carmen
weer naar de Karperhoeve voor een volle clinic, blijkbaar werd het gemist! Alleen maar super leuk dat er weer zo veel
animo voor is!
Eerst zal ze een aantal amazones op de simulator les geven en daarna krijgen er nog een aantal amazones les op het
paard, met de focus op de houding van de ruiter. Waarom is dat nou zo belangrijk? Stel je eens voor dat je in beide
handen een emmer hebt, één vol met water en de ander leeg. Dan kun je niet recht op en in balans lopen. Als je dit
voor een langere tijd dagelijks doet gaat dat slijtage in je lichaam veroorzaken. Dat geld het zelfde voor een paard die
een ruiter uit balans op zijn rug heeft, en dat willen we natuurlijk niet! Dus ten eerste voor het behoud van je
paard/pony en daarnaast voor het verbeteren van je rijkunsten. Of je nu lekker recreatief wilt rijden of fanatiek op
wedstrijden wilt, voor iedereen net zo belangrijk en leerzaam!
Wil je ook een keer mee doen? Op stal hangt de inschrijflijst. In september en november is ze er weer!

Beoordelings- en meet momenten
Er mogen nog geen wedstrijden gereden worden maarr.. daar hebben ze wat op bedacht! Namelijk ‘beoordelings- en
meetmomenten’
Wat houdt dat in? Het is eigenlijk net als een echte wedstrijd. Je ziet er netjes uit en je pony ziet er netjes uit. Nadat
je hebt losgereden rijd je je proefje die wordt beoordeeld door de jury. Waarom is het dan geen wedstrijd? Er zal geen
prijsuitreiking zijn! Je punten worden wel geregistreerd, je kan dus gewoon winstpunten rijden! Ook zullen je punten
mee tellen voor de wisselbeker die in december weer wordt uitgereikt.
Wij gaan nog voor de zomervakantie zo een beoordelings- en meetmoment weekend organiseren! Dit zal op zaterdag
einde van de middag/avond zijn en zondag middag! Houd onze Social Media kanalen en het whiteboard voor de
datum en de inschrijflijst dus goed in de gaten!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
06 juni

Houding en zit clinic

?? juli
20 juli
27 juli

Beoordelings- en meetmoment
Ponykamp t/m 10 jaar
Puber ponykamp (v.a. 11 jaar)

24 augustus

Ponykamp t/m 10 jaar

(Data en activiteiten onder voorbehoud)

Regelmatig wordt er op vrijdag middag spring les gegeven en in de vakanties kunnen de pony’s gehuurd
worden!
Inschrijven voor bovenstaande activiteiten kan via het inschrijfformulier op het Whiteboard of u kunt een mail
sturen naar inez@karperhoeve.nl. Hier kunt u ook terecht met uw vragen over de activiteiten.
Via onze website en Facebook pagina blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

