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WELKOMSWOORD
Beste lezer,
Wat hebben wij een enorm drukke vakantie achter de rug, dit hebben wij eigenlijk nog nooit mee gemaakt! Alle 3
de kampen hebben (meer dan) vol gezeten en gelukkig is ook weer alles goed gegaan! Er zijn tussendoor
buitenritten gemaakt en vooral voor de ouder-kind ritten en de ritten van 2 uur was veel animo! Tussendoor zijn er
ook een hoop privé lessen gegeven en hebben Nicky, Rosanna en Bobbes de eerste ritjes gemaakt en daarbij al een
hoop kindjes een hele leuke middag bezorgd! Er zijn zelfs nog kinderfeestjes gevierd deze vakantie! En natuurlijk 2
gezellige pony- en paardendagen. Het ‘gewone’ leven is ook door gegaan, zo zijn Zippo zijn tanden er uit gehaald en
zijn de eerste vrachten stro ook weer gebracht. Er zijn zelfs opnames geweest voor ‘Onderweg naar de Regio’ dat
betekend dat we binnenkort op de nationale televisie komen! Tijd om uit te rusten hebben we niet want in
september staat er weer van alles op de planning. U leest het weer allemaal in deze Karperpraat!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205
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TERUGBLIK
Urban en Rose zijn gedekt!
Eind juli bleek dat Rose helaas niet drachtig was en Urban drachtig was van een
tweeling, weten jullie nog? Zoals we eerder al hadden geschreven heeft een tweeling
bij paarden een hele kleine overlevingskans en gelukkig is de techniek inmiddels zo
ver dat er één eitje weg gehaald kan worden. Dit viel in eerste instantie niet mee, de
dierenarts is de dag er na zelfs voor terug gekomen omdat de eitjes zo dicht bij
elkaar zaten dat hij niet één eitje weg kon halen. Gelukkig is het uiteindelijk wel
gelukt, alleen bestaat de kans dat het lichaam daarna het andere eitje af gaat stoten.
Eind augustus is de dierenarts dan weer geweest en het bleek allemaal goed! Nu zal er niet meer gescand gaan
worden en kunnen we alleen nog maar hopen op een gezond veulen wat waarschijnlijk in juni geboren zal worden!
Duimen jullie mee?

Een warme pony en paarden dag
We kunnen het ons nu haast niet meer voorstellen, maar eigenlijk was het overal
te warm voor tijdens de eerste pony en paarden dag. Wat ga je dan doen voor
spelletjes? Nou… onder de boom in de schaduw hoefijzers versieren, een quiz in
de Barg waar het lekker cool was, pony’s poetsen en pony rijden in de binnenbak,
een estafette met water, cakejes versieren ook in de Barg. Kortom; overal hebben
we wel een oplossing voor en weten we er weer wat leuks van te maken! Gelukkig
was het tijdens de tweede pony en paarden dag een stuk beter weer! Toen hebben
ze onder andere een paardentaart gemaakt en natuurlijk lekkere boeren pannenkoeken gegeten tussen de middag!
De volgende pony en paarden dag is in de herfstvakantie op donderdag 22 oktober!

Er zijn hele gave foto’s met de pony’s gemaakt!
In de vakantie is Denise van der Plas maar liefst twee keer naar de Karperhoeve
gekomen om foto’s te maken! De eerste keer was het een ‘gewone’ shoot, je kon
rijfoto’s of portretfoto’s laten maken. De meeste kozen voor portretfoto’s en dat
was maar goed ook want het was heel warm!
De tweede keer kwam ze voor een mini shoot, deze was wat korter en er konden
alleen portret foto’s gemaakt worden. Hier deden vooral manege klanten aan mee
met hun favoriete pony! Wij vonden het heel leuk dat Denise hier in mee wilde
denken en een aangepaste shoot wilde komen doen voor een gereduceerd tarief. En de foto’s zijn net zo mooi
geworden! We gaan dit zeker vaker doen, misschien wel in het voorjaar met de bloesem aan de bomen!

Super leuke buitenritten gemaakt!
De buitenritten waren een groot succes! De ouder en kind rit zat binnen no-time vol
dus hebben we een tweede ingepland, ook deze zat vol! De ritten op donderdag waren
ook een succes. Deze buitenrit ging helemaal naar de Broekpolder, daar konden ze
lekker door de bossen galopperen en dat is toch wel heel leuk! We hebben hier ook
een paar keer een ochtendrit van gemaakt, om half 8 ’s-Morgens vertrok de groep dan.
Dat doet wel even zeer als je je bed uit moet maar dat ben je al gauw vergeten als je
eenmaal op je paard door de bossen rijdt, zeker als het 30 graden wordt! Ook waren er
nog ritten van een uur voor de minder gevorderde. Op deze manier hebben ook een hoop kinderen de gemiste
lessen in kunnen halen, 2 vliegen in één klap! Wij zeggen volgend jaar weer!

De Karperhoeve komt op TV!
Donderdag 20 augustus zijn er opnames gemaakt voor het tv programma ‘Onderweg naar
de regio’. Dat was natuurlijk een hele happening voor ons. Iedereen die er was moest
toestemming geven om op tv te komen, tijdens het interview mocht er geen logo in beeld,
tijdens de shots mocht dit weer wel. In het totaal is het interview 4x opnieuw gedaan,
steeds weer van een andere positie enzovoorts. In het totaal is er 3 uur gefilmd en
uiteindelijk duurt het filmpje slechts 2 minuten! Wij hebben hem al gezien en wij vinden
hem erg leuk. Binnenkort zijn wij dus te zien op RTL4, via onze Facebook en Instagram
houden we u op de hoogte!

De stro voorraad is weer aangevuld
Ongeveer een jaar geleden stond de zolder, het stuk voor de bak en de nieuwe schuur
helemaal vol met stro. Hoe veel balen het precies zijn weten we niet maar het waren er in
ieder geval niet genoeg voor een heel jaar! Inmiddels zijn er nu 2 vrachten stro gebracht, in
het totaal zijn dat 4 karren. Vorig jaar hadden we er maar liefst 10!! Voorlopig hebben we
dus nog niet genoeg. Binnenkort zal er nog meer stro komen en zal alles weer vol staan,
wanneer dit gaat gebeuren is afhankelijk van het weer. Als het nat is en het stro wordt in
balen geperst zal het gaan beschimmelen en hebben we er eigenlijk niks aan. Zodra het weer
droger wordt kunnen we dus weer een lading verwachten. Voorlopig kunnen we in ieder geval weer een paar weken er
tegen aan!

Zippo is geholpen!
Vrijdag 21 augustus was het dan zo ver, Zippo werd geopereerd! ’s-Morgens hebben we
hem naar de Delta kliniek gebracht waar hij in goede handen was. De arts is er in
geslaagd om al zijn snijtanden er uit te halen én een kies. Hij heeft een nachtje
geslapen bij de dierenarts zodat ze hem na de operatie nog even goed in de gaten
konden houden. Gelukkig is alles goed gegaan en mocht hij zaterdag ochtend weer
naar huis! Al gauw stond hij in zijn stal weer lekker te knabbelen aan het stro.
Voorlopig krijgt Zippo slobber in plaats van bix en moeten we dagelijks zijn mond
even schoonmaken, de etensresten mogen natuurlijk niet gaan zitten etteren.
Zippo zal even niet mee lopen in de lessen om zo snel mogelijk te kunnen herstellen!

Het laatste ponykamp!
Ook het laatste ponykamp is achter de rug! Een groep met relatief veel kinderen die
van een andere manege komen of helemaal nog niet konden paardrijden! Dat maakte
het voor ons niet altijd even makkelijk maar ondanks dat hebben we er weer een leuke
week van weten te maken! Helaas zat het weer niet mee en hebben de kinderen alleen
op donderdag kunnen zwemmen toen de zon zich even liet zien. De andere dagen
hebben we extra aandacht besteed aan de verzorging van de pony’s, het op en
afzadelen en op en afstijgen, de balans op de pony, hoe zet je een pony vast
enzovoorts. Ze hebben dus een hoop geleerd! Ook was er tijd voor leuke dingen! De pony’s zijn weer verwend met
een paardentaart, ze hebben gecontroleerd of het goed ging bij de jonge paarden achter de snelweg. De bonte
avond was weer één groot feest, de pony’s waren allemaal versierd en dat moest natuurlijk geshowd worden!
Daarna een lekkere chocoladefondue en toen was het bedtijd. Het kamp hebben we afgesloten met een
behendigheidsparcours maar dan zonder zadel!! De een naast de pony, de ander er op en daarna omwisselen. Zo
loosde ze elkaar door het parcours heen! De kinderen zijn wederom moe maar voldaan weer naar huis gegaan.
Komend weekend kunnen ze (hopelijk) weer bijkomen van deze week zodat ze maandag weer fris en fruitig naar
school kunnen!

Ik geef de pen door..
Hoi, ik ben Alicia van Kralingen,
Ik rij al 1,5 jaar op de Karperhoeve, ik begon met Teun iets meer dan een jaar te huren waar ik heel
veel plezier mee heb gehad! Tot ik een eigen pony mocht. Toen hadden we Grace gekocht en het
gaat super goed! Mijn bijrijdster is Suzanne Solleveld en zij vind haar ook geweldig!
Bij deze geef ik de pen door aan Joany Sneek.

Weetje van de maand
Wist je dat.. geen dag hetzelfde is op de Karperhoeve? Dat is natuurlijk niet zo gek met al die
dieren, je weet van te voren nooit wat ze in petto voor ons hebben! Natuurlijk zijn er wel
klussen die elke dag voorkomen zoals het voeren van de paarden maar ook van de kalfjes en,
als ze op stal staan, de koeien en de schapen. Ook de kippen, duiven en eenden voeren we bij!
Dan zoeken we gelijk de eieren op zodat we zelf weer een lekker vers eitje kunnen eten! Ook
willen de paarden, koeien en schapen graag elke dag een schone stal, de ene keer is dat
uitmesten en de andere keer is dat alleen rechttrekken en schoon stro er bij. Als de stallen
gedaan zijn, kunnen we gaan opruimen. Er zwerven regelmatig nog overal borstels, zwepen, dekjes, achtergebleven
handschoentjes, caps, afval en ga zo maar door! Zo nu en dan worden ook alle dekjes gewassen, voordat ze in het
wasmachine gaan moeten de haren er nog af. En het harnachement moet onderhouden worden en dan kunnen we
gelijk controleren of er beschadigingen op zitten en of er iets vervangen moet worden. Tussen de middag krijgen de
paarden dan weer eten en worden sommige paarden weer naar stal gebracht en andere naar de wei. De ene dag zijn
er ’s-Middags lessen, de andere dag hebben de pony’s ’s-Middags vrij. Wij hebben dan weer tijd voor computer werk
zoals de mail, administratie, website bij houden, startlijsten maken, de Karperpraat maken enzovoorts. De paarden
die ’s-Middags op stal staan, en in de winter dus alle paarden, krijgen rond 3 uur weer gras. Natuurlijk checken we
dan nog even of de pony’s die uit een emmer drinken nog water hebben en blazen we de boel weer aan. De koeien
en schapen krijgen in de winter rond 5 uur weer eten. ’s-Avonds gaan we weer lesgeven, dingen doen waar we
overdag nog niet aan toe zijn gekomen, meestal is dat achter de computer, we rusten ’s-Avonds ook wel eens uit
verder moeten we er voor zorgen dat we zo nu en dan de mesthoop opduwen zodat er ruimte is om de kruiwagen te
legen, de bak te trekken, de mest uit de wei te halen, stekels uit de wei te halen. Soms moeten de paarden naar de
hoefsmid of geënt worden, de schapen en koeien moeten geteld worden als ze in de wei lopen en soms vinden we
een ziek of kreupel dier, die moet dan weer naar huis en verzorgd worden. Heel soms vinden we er een in de sloot,
meestal gelukkig levend maar dan moeten we ze wel helpen de sloot uit te komen. Kortom; er is hier van alles te
doen, we hoeven ons nooit te vervelen en het is ook nooit saai!

IN HET VERSCHIET
Fotoshoot
Afgelopen maand hebben we al 2 hele leuke fotoshoots gehad met Denise van der Plas. Denise is gespecialiseerd in
het fotograferen van paarden, wat echt een vak apart is. Nu komt op 27 september Stephanie Blokdijk een
minishoot doen op de Karperhoeve. Stephanie doet onder andere zwangerschaps shoots, newborn shoots,
cakesmash shoots enzovoorts.
Tijdens de minishoot op de Karperhoeve zal zij met een van onze pony’s een super schattige setting creëren, ook
heeft zij jurken te leen. Hier mee maakt zij sprookjes achtige foto’s! Leden van de Karperhoeve krijgen 25% korting
op deze shoot. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@stephanieblokdijk.nl.
Wilt u meer informatie over Stephanie en haar werk? Kijk dan even op haar website, Facebook en/of Instagram!

Geen Open Manegedag 2020
Nadat de Karperhoeve Boerenmarkt niet door kon gaan, hoopte we nog een mooie dag van de Open Manegedag te
kunnen maken in september. Helaas hebben we besloten deze ook uit te stellen naar volgend jaar. We zien het niet
zitten om met zo veel maatregelen een open dag te organiseren. Als we het doen willen we het heel graag goed
doen en dat is nu simpel weg heel lastig. Wij gaan er van uit dat we volgend jaar ‘gewoon’ weer een Karperhoeve
Boerenmarkt en Open Manege dag kunnen organiseren!

Dressuur wedstrijd
12 september is de 3e dressuur wedstrijd van dit jaar! Er staan al een groot aantal deelnemers ingeschreven en dat
vinden wij heel leuk en vooral gezellig! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zeggen wij altijd! Er kan ingeschreven
worden tot en met zondag 6 september, daarna gaan we de startlijst maken en prijzen bestellen. De startlijst komt
uiterlijk dinsdag 8 september op www.karperhoeve.nl te staan en komt te hangen op het whiteboard op stal!
Als het goed is hebben al onze leden een bestand ontvangen wat er verwacht wordt tijdens de wedstrijd, hoe het
gaat en alle proeven. Mocht je deze niet ontvangen hebben of nog vragen hebben, horen wij het graag!
Kom je niet kijken? Dan is het natuurlijk heel leuk om je vriendinnen aan te komen moedigen!

Zuid-Hollandse Kampioenschappen
Normaal gesproken worden de Zuid-Hollandse Kampioenschappen in Juli verreden en kun je je selecteren voor de
Hippiade, het Nederlands Kampioenschap. Nu was de Hippiade al gauw van de baan en helaas werden ook de
Zuid-Hollandse kampioenschappen afgelast. Uiteindelijk heeft de KNHS de Zuid-Hollandse kampioenschappen
verplaatst naar september! Inez en Els zullen hier allebei aan deelnemen op 26 en 27 september op het sportpark
‘de Molenweide’ in Heerjansdam. Inez komt met Jillz aan de start in de klasse M1 en Els met Kadanz in de klasse
B. Helaas zal er geen Nederlands Kampioenschap meer zijn dit seizoen maar alsnog is het een mooie wedstrijd om
aan deel te nemen en zou het gaaf zijn als zij hoog eindigen, er zijn tenslotte een hoop dressuurruiters in ZuidHolland. Lijkt het je nou leuk om te komen kijken op zo een grote wedstrijd? Houd dan onze Social Media in de
gaten, hier op zullen wij de starttijden met jullie delen!

Houding en zit clinic
Op 27 september komt Carmen weer naar de Karperhoeve voor een ‘Houding en Zit’ clinic. Zij zal de simulator
weer mee nemen, dit is heel fijn om mee te beginnen maar ook zeker goed om dit te blijven herhalen! Het is
gewoon makkelijk om even 100% aandacht voor je eigen houding te kunnen hebben zonder je ook nog moet
letten op het paard onder je. Je krijgt op die manier meer handigheid in de moeilijke dingen en daardoor kan je
het op je paard weer makkelijker toepassen! Wat dan ook heel leerzaam is, is om eerst op de simulator deel te
nemen en diezelfde dag nog op je paard of pony! Wil je mee doen of meer informatie? Stuur ons dan een mail!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
13 september
27 september
27 september

Onderlinge dressuur wedstrijd
Houding en zit clinic
Fotoshoot

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

07 november
14 november

Karperhoeve Uitje
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.

