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WELKOMSWOORD
Beste lezer,
Wij zijn erg blij te kunnen zeggen dat we weer volop draaien zoals het hoort! Er worden heel veel lessen gegeven, we
hebben er zelfs weer een 2e huisvrouwen uur bij! Er zijn weer kinderfeestjes gevierd, wedstrijden gereden en de eerste
twee ponykampen zijn weer achter de rug! Een drukke maar hele gezellige periode waarin mooie resultaten zijn
behaald. Ook hebben nog hele leuke dingen om naar uit te kijken, het staat allemaal weer in deze Karperpraat!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK
Onderlinge dressuur wedstrijd
11 en 12 juni was het dan eindelijk zo ver, de dressuur wedstrijd! Omdat we al 3
wedstrijden gemist hadden, hebben we er gelijk een weekend van gemaakt! Sommige
reden één keer mee en er waren ook best veel deelnemers die 2x mee deden! Het was
super gezellig en beide dagen werd er heel goed gereden. Iedereen ging met een winstpunt
naar huis en sommige reden zelfs in het totaal 5 winstpunten bij elkaar! Wij willen
iedereen feliciteren met de behaalde resultaten en alle vrijwilligers voor hun hulp!
13 september zal de volgende wedstrijd zijn en waarschijnlijk komt er in november nog
een Team dressuur wedstrijd! Tijdens de kerstwedstrijd in December zal de wisselbeker weer uit worden gereikt.

Mooie resultaten voor Inez en Els
Gelukkig mogen er weer wedstrijden gereden worden dus nemen we het er weer van! Karperhoeve
Ianco heeft op 5 juli haar punten voor het ZZL binnengesleept en heeft hier in ook haar debuut
gemaakt. Met nog genoeg ruimte voor verbetering scoorde zij 68,4% en 65,4%. Een geslaagd
debuut! Karperhoeve Jianco (Jillz) mocht 19 juli mee, voor haar was het de eerste keer in het M1 en
scoorde mega hoge scores van 217,5 (72,5%) en 229,5 (76,5%)! Ook Karperhoeve Kadanz moest er
weer aan geloven. Voor hem was het heel lang geleden en ook pas zijn 2e wedstrijd. Samen met Els
scoorde hij 197 (65,7%) en 197,5 (65,8%) en dit was ook nog eens goed voor 2 eerste plaatsen!

Urban en Rose zijn gedekt!
Begin juli zijn beide merries weer geïnsemineerd, Urban een paar dagen later
dan Rose want de hengstigheid zette niet goed door. Daarom heeft ze een prik
gekregen die even een duwtje in de rug heeft gegeven. Wel was het eitje bij
Urban nu in één keer weg, Rose is tweet keer geïnsemineerd. In de laatste week
van juli is de dierenarts weer geweest. Rose is helaas niet drachtig, Urban wel!
Alleen had zij 2 bevruchte eitjes, een tweeling dus.. bij paarden heeft een
tweeling een hele kleine kans van overleven, dat willen we dus niet! De
dierenarts heeft één eitje weg gehaald. Nu duimen dat alles goed blijft gaan en dat er over ruim 10 maanden
een gezond veulentje naast Urban staat!

Tianco is Preferent en Prestatie merrie geworden!
Dankzij de klasseringen van Ianco en Eïanco en de hoge score van Jianco tijdens de IBOP is
hun moeder, Tianco, Prestatie merrie geworden. Ook hebben we te horen gekregen dat Jianco
ELITE merrie is. Ook Ianco is ELITE en Eïanco is STER. Dat maakt Tianco dan ook een
Preferent merrie! Dit is het hoogste wat een fok merrie kan halen en zegt iets over de kwaliteit
van haar nakomelingen. Tianco is helaas al een aantaal jaar geleden overleden maar wij zijn
alsnog heel er blij met deze prestatie!

Super leuk ponykamp!
We hebben de vakantie afgetrapt met 2 weken pony kamp! In de eerste week
hadden we een hele leuke gezellige groep tot en met 10 jaar. Naast dressuur en
springen hebben zij ook een buitenrit gemaakt en een voltige show gegeven aan de
ouders! Natuurlijk moesten ook de stallen gemest worden (dat was stom) en
kregen de pony’s en welverdiende zelf gemaakte paardentaart! Voor de bonte
avond werden de pony’s versierd voor de optredens. Sommige maakte er een
toneelstuk van, andere deden truckjes. Super leuk en creatief! Verder hebben ze
gezellig wat gedronken en chippies gegeten en toen het donker werd was het tijd voor een nachtwandeling!
Daarna het hoogtepunt; slapen tussen de paarden! Om vervolgens de volgende dag lekker uitgerust (lees;
doodmoe) wakker te worden. Naast alle paardenactiviteiten kon het zwemmen natuurlijk niet achter blijven,
ondanks het geen super weer was blijft het leuk! Wij kijken terug op een geslaagde eerste week van de vakantie!

Puberkamp
En in de 2e week was het dan zo ver voor de pubers! We hebben nog nooit zo een
vol puberkamp gehad! De meeste meiden waren van de manege maar ook 2 met een
eigen pony en nog een paar meiden van een andere manege, en super leuk om te
zien hoe die groep zich mengde! We hebben naast het dressuur en springen een
Houding en Zit les gehad van Carmen en een buitenrit van 2 uur gemaakt en! Om 8
uur zijn we vertrokken, best wel vroeg maar hoe lekker was dat! Ook zij kregen
theorie over de verschillende types paarden en mensen, welke karakter
eigenschappen passen waar bij en wat juist niet? Ook hebben ze een stukje theorie gehad over het grondwerken
en daarna hebben zij dit in de praktijk gebracht. Als het goed is weten ze nu allemaal hoe ze de leider worden
van het paard aan de hand! De meiden hebben ook speeltjes voor de honden gemaakt, gezwommen, het
Maïspad gelopen bij Hoeve Bouwlust en afgesloten met een ijsje, spelletjes én een spookspeurtocht! Na 5 dagen
kamp en 2 nachten (weinig) slapen op stal zijn de pubers best moe geworden. Ook deze week was weer super
gezellig, leuk en gelukkig zijn er geen gekke dingen gebeurd!

Crowdfunding Zippo
Zippo, wie kent hem niet. Onze trouwe viervoeter die vaak wordt ingezet tijdens de (beginners)
lessen en de pony en paarden dagen! Zippo is al wat ouder en bij ouderdom horen kwaaltjes. Zo
maakt elk paard een soort cement aan in zijn gebit, alleen maakt Zippo veel te veel cement aan. Hier
kan hij zelf natuurlijk niks aan doen. Hier door ontstaat heel veel en heel snel tandsteen waardoor
zijn tandvlees gaat ontsteken en zijn tanden los gaan zitten. Er is maar één oplossing, en dat is al zijn
voortanden er uit. Gebeurt dit niet zal hij of met heel veel pijn moeten leven of zullen we afscheid
van hem moeten nemen. Nu kwamen onze stagaires met het idee om een Crowdfunding voor Zippo
op te starten en dat bleek een heel goed idee! Het is ongelofelijk hoe dit is ontvangen, hoe iedereen heeft meegeleefd
en op ieder op zijn manier een bijdrage heeft geleverd! Er stond een doosje op stal waar je je donatie in kon doen,
het kon ook overgemaakt worden. Daarnaast zijn sommige cakejes gaan verkopen of statiegeld flessen op gaan halen.
Ook hebben we nog een sponsorloop georganiseerd. Inmiddels hebben we ruim €1400,- ingezameld voor de operatie
en voor wat overblijft willen we graag een mooi, goed passend bitloos hoofdstel voor hem kopen. Wij willen iedereen
die ons, en Zippo natuurlijk, heeft geholpen onwijs bedanken voor jullie steun en hulp!

Ik geef de pen door..
Hoi, ik ben Lindsey Baljeu ,
Ik rij nu 5 jaar op de Karperhoeve met veel plezier, 4 jaar geleden heeft mijn zus Guus gekocht
van de manege, ik ben toen Nero gaan verzorgen, een superleuke tinker van Corine en
Daniëlle. Vorig jaar is mijn zus gestopt met Guus en werd ik eigenaar van Guus. Nero doe ik
ook nog steeds! Dit is wel druk maar superleuk om te doen .
Groetjes Lindsey
Bij deze geef ik de pen door aan Alicia van Kralingen

Weetje van de maand
Wist je dat.. de manen en staart van paarden (en ook de staart van de koeien) dienen
om de vliegen weg te jagen? Vlechten in de manen en staart zijn natuurlijk hartstikke
leuk maar als ze de wei in gaan, waar ze het meest last hebben van de vliegen, kunnen ze
de vliegen dus niet meer goed weg jagen. Daarom moeten de vlechtjes er uit! De manen
of voorpluk knippen lijkt dan misschien ook geen goed idee meer.. Tenzij je bijvoorbeeld
vaak op wedstrijd gaat en je knotjes moet maken, dat gaat niet met lange manen.
Sommige paarden hebben ook maar heel weinig manen of een hele kleine voorpluk,
neem bijvoorbeeld Alex. Als hij veel last heeft van vliegen kunnen we hem helpen door bijvoorbeeld een
vliegenmasker zodat de vliegen niet in zijn ogen kunnen gaan zitten. Hier van kunnen de ogen namelijk gaan
ontsteken! Gelukkig heeft Alex weinig last van de vliegen, andere paarden hebben wel veel last van de vliegen.
Elk paard is anders en zo heeft de ene bijvoorbeeld wel een masker nodig en de ander niet!

IN HET VERSCHIET
Pony en paarden dag
Yes, de eerste pony en paarden dagen na de corona staan weer op de planning! Op 6 augustus is de eerste, deze is
vol! De volgende is op 20 augustus, hier hebben we nog plekjes vrij!
Voor wie is de pony en paarden dag? Voor alle paardengekken tussen de 5 en 11 jaar!
Wat gaan we doen met de pony en paarden dag? Paarden spelletjes, een paardenquiz, knutselen, paard rijden,
pony’s poetsen, cake versieren, pannekoeken eten en nog meer!
De dag begint om 11 uur en duurt tot 15 uur. De kosten hier voor bedragen €20,- per kind. Opgeven kan door
een mail te sturen naar info@karperhoeve.nl, vermeld hier bij de (voor en achter)naam van het kind, de leeftijd en
een telefoonnummer van (een van) de ouders!

Paarden fotoshoot
In december 2018 is Denise van der Plas bij ons op bezoek geweest om hele gave foto’s van de paarden te maken,
ze had verschillende doeken mee genomen, deze dienden als achtergrond. Het resultaat was echt heel mooi! In
augustus komt Denise weer, dit keer dan zonder doeken want de foto’s zullen buiten genomen worden! Op 7
augustus komt ze voor een uitgebreide fotoshoot. Omdat dit vrij prijzig is, hebben we samen met Denise gekeken
naar de mogelijkheden en zij komt op 23 augustus een mini fotoshoot doen! Dit duurt dan 20 minuten en de
kosten hier voor zijn €15,- en je mag 3 mooie foto’s uitzoeken! Super leuk om te doen met je lievelings pony
bijvoorbeeld!
Hier voor moeten de pony’s natuurlijk wel spik en span zijn! Voor de fotoshoot mogen jullie ze dan zelf komen
wassen!

Ponykamp t/m 10 jaar
De eerste twee kampen hebben we, zoals u heeft gelezen, al achter de rug! Maar… er komt nog één kamp aan voor
kinderen tot en met 10 jaar én we hebben goed nieuws! Er zijn namelijk nog plekjes vrij! Dus is uw zoon of
dochter groot paarden fan? En heeft hij of zij in de laatste week van de vakantie nog geen plannen? Geef hem of
haar dan snel op! Rijervaring is geen vereiste, ze helpen elkaar van alle kanten!

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 3 soorten buitenritten; een rit van een uur met stap
en draf voor de minder gevorderde, een rit van 2 uur waarbij je ook in galop gaat én een ouder & kind rit! Hoe
leuk is dat?! 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. Voor de ouder en kind rit passen we ons aan
aan het niveau van de minst ervaren ruiter! Twijfel je? Vraag dan even om advies bij je instructrice! De kosten
hiervoor bedragen €15,- per persoon per uur.

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. Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur ons een e-mail!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
06 augustus
07 augustus
20 augustus
23 augustus
24 augustus

Pony en paarden dag
Fotoshoot
Pony en paarden dag
Mini fotoshoot
Ponykamp t/m 10 jaar

13 september
27 september

Onderlinge dressuur wedstrijd
Houding en zit clinic

11 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
24 oktober
25 oktober

Spring clinic
Zadel pas dag
Pony en paarden dag
Fit en veilig paardrijden
Oefen springen
Springwedstrijd

(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.

