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WELKOMSWOORD
Beste lezer,
Wat gaat de tijd snel, we zijn alweer 2 maanden aan het lesgeven en ook de eerste kinderfeestjes zijn alweer
gevierd. Wat fijn is het dat alles steeds weer wat normaler wordt! Natuurlijk moeten we niet vergeten wat er aan
de hand is. We merken dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, er wordt nog steeds afstand gehouden en
bij klachten blijven we thuis. Het is dan ook heel fijn dat er nu zoveel testen beschikbaar zijn en de resultaten
heel snel bekend zijn!
We kunnen weer gaan organiseren, leuke dingen doen en dat is fijn want de zomervakantie komt er aan. Ga je
niet op vakantie? Dan kun je je wel vermaken op de Karperhoeve! U leest er verderop in de Karperpraat meer
over!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK

Houding en zit clinic
Dit jaar zat het niet helemaal mee met de houding en zit clinics.. de eerste hebben
we moeten verplaatsen in verband met de storm en de 2e was midden in de corona
crisis. Eerst leek het er nog op dat privé les wel mocht maar uiteindelijk bleek dit
toch niet zo te zijn en hebben we de clinic moeten afzeggen. Het was dan wel heel
leuk dat de houding en zit clinic op 6 juni helemaal vol zat! Ook heel leuk dat er
een aantal nieuwe deelnemers waren en steeds meer manegeruiters hier aan mee
willen doen. Het is tenslotte voor de manege paarden en pony’s ook belangrijk dat
de ruiter goed op zijn/haar rug zit en mee gaat in de bewegingen, zo houden de paarden en pony’s het langer
uit en houden ze meer plezier in het werk. Natuurlijk is het voor de ruiters ook heel belangrijk, we zitten
tenslotte op les om te leren en er komt zo veel meer bij kijken dan alleen paardrijden in de bak.
Op 27 juli zal Carmen weer komen, op deze dag is er een beperkte beschikbaarheid. Houd het whiteboard hier
over goed in de gaten!

Urban en Rose zijn gedekt!
Helaas zijn Urban en Rose de eerste keer niet meteen bevrucht! Toen ze daarna
hengstig waren, dus vruchtbaar, waren we er te laat bij en was het eitje alweer
weg. Dat betekend dat het geen zin had om ze weer te laten insemineren. We
moeten ze nu heel goed in de gaten houden als ze de volgende keer hengstig
zijn. De cyclus van een paard duurt 21 dagen en ze zijn zo’n 5-7 dagen hengstig.
Het eerste weekend van juli moeten ze weer hengstig worden, spannend!

Een nieuwe pony op stal!
Jullie kennen Emma vast allemaal wel van Flirt, achteraf bleek helaas dat
Emma en Flirt geen goede combinatie waren en heeft zij afstand gedaan van
Flirt en zijn ze op zoek gegaan naar een pony die wel bij haar paste! Dit is
Ambrose geworden, een hele stoere haflinger! Ambrose mocht dan ook
gelijk de quarantaine stal uitproberen. Gelukkig is hij helemaal gezond en
mocht hij al gauw naar de gewone stal en staat hij inmiddels zelfs ook al
lekker in de wei! Wij hopen dat Emma en Ambrose veel plezier met elkaar
zullen hebben!
Flirt is nu weer in eigendom van de Karperhoeve maar wel opzoek naar een ander baasje!

Jillz behaald super score
Karperhoeve Jianco, of beter bekend als Jillz, heeft mee gedaan aan de IBOP.
Dressuurpaarden worden tijdens deze IBOP-proef gevraagd een individuele dressuurproef te
rijden, gevolgd door een presentatie onder het zadel in een groep van twee tot vier
combinaties. Hierin worden op aanwijzing van de jury de basisgangen getoond en ook
worden een aantal tempowisselingen gevraagd. Voor vierjarigen wordt ook het wijken voor
de kuit gevraagd en vijfjarige en oudere paarden moeten het schouderbinnenwaarts tonen.
Er wordt gereden in een baan van 20 / 40 meter.
In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een merrie geslaagd.
Jillz liet zich super goed zien en behaalde maar liefst 81 punten! Naast het STER predicaat, heeft ze ook gelijk
het KEUR predicaat behaald! Na het KEUR predicaat kan ze nog ELITE worden en dan heeft ze alle
predicaten die ze kan halen. Een zeer geslaagde dag dus!
Klik hier voor het verslag van het KWPN!

Het eerste gras is weer binnen!
Vanaf maandag 22 juni mocht er gemaaid worden, dit heeft te maken met het
broedseizoen van de weidevogels. We hadden dan ook echt geluk dat het zulk
mooi weer was, het moet namelijk goed droog zijn voordat het in de balen kan
anders wordt het heel zuur, gaat het schimmelen en hoeven de beesten het niet.
Het erf staat nu weer redelijk vol, het zijn bijna 200 balen gras!! Hier kunnen we
wel weer even mee vooruit, van het najaar zal er nog een tweede snede komen, dit
is vaak wel minder dan de eerste.

Op en afzadel middag
Op- en afzadelen, als je gaat paardrijden hoort dat er écht bij, maar toch blijkt dit
niet altijd makkelijk te zijn. Daarom organiseerde we 27 juni een opfrismiddag!
We begonnen met een stukje theorie want als je weet hoe je het moet doen is het
in de praktijk alweer makkelijker toe te passen. Ook kwam het zadel en hoofdstel
benoemen aan bod, het is toch best makkelijk als je weet waar je over praat. En je
weet dat het riempje wat aan het bit vast zit, het bakstuk is en hetgeen waar je mee
stuurt, de teugels. Wist je trouwens dat het stuk van het zadel waar je op zit, het
zitvlak heet?
En daarna was het tijd om het geleerde in de praktijk te brengen, het moeilijkste! Want wat doe je als je het bit
in wilt doen en je pony werkt niet mee. Hij draait zijn hoofd weg of doet zijn mond niet open? Waar ligt het
zadel precies, wanneer ligt hij te ver naar voren of te ver naar achter? En hoe herken je de voorkant van een
dekje? Er komt zo veel meer bij kijken dan alleen op de pony zitten! De theorie is en blijft zo ontzettend
belangrijk! Er komen zeker nog meer theorie dagen aan! Houd uw mail goed in de gaten!

Ik geef de pen door..
Hoi ik ben Dennis Buijs en de meeste kennen mij van Diva.
Ik ben nu al 3 jaar op de Karperhoeve, ben begonnen met lessen en uiteindelijk ben ik Stalin
gaan huren.
Al vanaf jongst af aan ben ik al dol op paarden geweest en vanaf me 12e mijn liefde voor
fjorden gaan ontwikkelen.
Mijn droom was dan ook ooit een eigen fjordenpaard te hebben en sinds 27 april 2019 is
Diva in mijn leven gekomen.
Ik heb Diva heel jong genomen omdat ik gezien had wat je kan bereiken als je vroeg begint met trainen.
Diva is een echte kroelkont en houd van knuffelen en eten.
Sinds 2 maanden heeft Diva ook een vaste verzorgster Suzanne Solleveld zij zorgt elke zaterdag voor diva en
door de weeks knuffelt ze ook met haar.
Nu is Diva nog anderhalf jaar maar vanaf haar 2e jaar ga ik beginnen met trainen en uiteindelijk rijden.
Mijn voorbeeld is mijn nichtje, zei heeft zo veel getraind dat haar paard topmodel fjordenruin is bij de fjorden
keuringen.
En wat is nou niets leuker dan een topmodel fjordenmerrie op stal te hebben?
Dit was mijn verhaal en ik geef de pen door aan Lindsey en Guus/Nero
Groetjes en kusje (want Diva kan kusjes geven)
Dennis en Diva

Weetje van de maand
Wist je dat.. je op de Karperhoeve je lievelingspony kan huren voor een hele maand, of
zelfs langer!
De meeste paardenfans dromen natuurlijk van een eigen paard of pony, maar daar
komen nogal wat kosten bij kijken! Daarnaast moet je echt elke dag, op vakantie gaan of
een dagje weg is dan al een hele organisatie, want wie verzorgt je paard of pony als je er
niet bent? Dan is het huren van een pony een uitkomst! Je hebt 2 vaste dagen waarop je
mag doen wat je wilt met je pony en een vaste dag waarop je mee mag rijden in de
groepsles. Wel hoort de stal uitmesten bij de verzorging, dit gebeurt op woensdag en/of zaterdag, en ook moet
de mest uit het weiland gehaald worden. Zo is het ‘net echt’! Je leert hier van dat je een verantwoordelijkheid
hebt, je leert plannen, inzicht krijgen en natuurlijk is het super leuk om met je lievelingspony in de weer te zijn
en is het super gezellig met je vriendinnen op de manege!

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!

Onderlinge dressuur wedstrijd – 11 en 12 juli
Eerst werden we beperkt tot zo genaamde ‘beoordelings- en meetmomenten’ maar tijdens de laatste
persconferentie werd bekend gemaakt dat er vanaf 1 juli weer wedstrijden georganiseerd mogen worden! Dan
maken we van het beoordelings- en meetmoment van 11 en 12 juli natuurlijk ook gewoon weer een wedstrijd!
Inschrijven kan nog tot en met 2 juli!

Buitenritten!
Heb je nog lessen in te halen en vind je het leuk om op buitenrit te gaan? Dat komt mooi uit! In de
zomervakantie zullen we namelijk buitenritten gaan organiseren! We hebben 2 soorten buitenritten; een rit
van een uur met stap en draf voor de minder gevorderde en een rit van 2 uur waarbij je ook in galop gaat!
Wanneer kan je hier nu aan mee doen? Je moet goed zelfstandig kunnen rijden en minstens kunnen draven
zonder je zadel vast te hoeven houden. Wil je met de ‘grote’ buitenrit mee? Dan zul je makkelijk in galop
moeten kunnen zonder het idee te hebben dat je je balans verliest. Twijfel je? Vraag dan even om advies bij je
instructrice! De kosten hiervoor bedragen €15,- per uur. Verdere info en data volgt nog, houd uw mail goed in
de gaten!

Nieuw! Kinder ritjes!
We hebben nog wat leuks bedacht, voor kinderen die nog helemaal niet kunnen rijden. Namelijk; kinder
ritjes! Hier voor zijn Nicky en Rosanna beschikbaar, onze 2 lieve ouwe trouwe pony’s die te oud worden om
een uur in de les mee te moeten lopen maar verder nog harstikke gezond zijn! Samen met uw zoon/dochter
haalt u de pony uit de wei of stal en worden ze natuurlijk eerst lekker geborsteld. Als ze schoon zijn kan u ze
opzadelen en een ritje in de polder gaan maken! We hebben verschillende routes en bij elke route horen ook
een paar vragen die onderweg beantwoord worden.
Ook hier over kunt u binnenkort een uitgebreide mail verwachten waarin precies staat hoe en wat!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
11 juli
12 juli
20 juli
27 juli
27 juli

Onderlinge dressuur wedstrijd
Onderlinge dressuur wedstrijd
Ponykamp t/m 10 jaar
Puber ponykamp (v.a. 11 jaar)
Houding en zit clinic

06 augustus
20 augustus
24 augustus

Pony en paarden dag
Pony en paarden dag
Ponykamp t/m 10 jaar

12 september
13 september
27 september
27 september

Onderlinge dressuur wedstrijd
Onderlinge dressuur wedstrijd
FNRS Open Manege dag
Houding en zit clinic

(Data en activiteiten onder voorbehoud, de activiteiten in september zijn nog zoals we gepland hadden vóór de Corona maatregelen)

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.

