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De Karperpraat
September 2020
WELKOMSWOORD
Beste lezer,
Iets later dan u van ons gewend bent, maar daar is hij dan, de Karperpraat van September! We hebben de
afgelopen maand wat gedoe gehad met de computer, hij is zelfs 3x terug gegaan naar de specialist. Daar hebben wij
dan weer geen verstand van. En ja, dan loop je vertraging op. Zowel de Karperpraat als de mail. Mocht u hier last
van hebben gehad, weet u waarom. Gelukkig zijn de activiteiten niet afhankelijk van de computer en kon dit wel
gewoon door gaan. Elke maand zeggen we het weer maar; er is weer een hoop gebeurd. Leuke dingen, maar ook
minder leuke dingen. Zo hebben we bijvoorbeeld afscheid genomen van onze lieve, ouwe, trouwe Boy. Ook dat
hoort er soms bij. We denken maar weer gauw aan de leuke dingen en die leest u allemaal weer in deze
Karperpraat!

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK

We hebben versterking!
Na een tijdje zonder personeel zijn we weer op zoek gegaan naar hulp op stal en voor
het lesgeven. Kort nadat we een vacature op onze facebook pagina hebben geplaatst
kregen we mail van onder andere Lisette en Nancy en met hen nog een paar. Na een
leuk, enthousiast gesprek met zowel Lisette als Nancy zijn zij dan na de
zomervakantie bij ons aan de slag gegaan! Lisette komt net van school maar heeft op
haar stages een hoop ervaring opgedaan met name in het lesgeven. Zij komt op
maandag, woensdag en vrijdag en geeft dan ook vooral lessen en helpt daarnaast ook
’s-morgens met de stallen en met allerlei andere klusjes tussendoor. Nancy haar ouders hadden vroeger ook een
eigen stal helaas moest deze sluiten en na een aantal jaar, nu ook de kinderen naar school gaan, was ze weer op
zoek naar werk. Zij helpt dinsdagochtend met uitmesten en andere klusjes van manen trekken, spullen
schoonmaken, tot longeren enzovoorts.
Wij zijn heel blij met deze versterking en hopen op een lange en fijne samenwerking!

Starterspakket
Na de vakantie zijn er maar liefst 8 kinderen begonnen met paardrijden op
de Karperhoeve. Zij leren alles wat bij het paardrijden komt kijken. Om te
beginnen, hoe doe ik een halster om? Hoe neem ik mijn pony mee en hoe zet
ik hem vast? Welke borstel gebruik ik waar voor en hoe zadel ik op?
Natuurlijk ook rijden. De wachtlijst is (mede door de Corona periode) onwijs
opgelopen afgelopen tijd, vandaar dat er niet alleen op woensdag maar ook
op vrijdag een groep van start is gegaan. Het ziet er naar uit dat dit ook zo zal
blijven! Inmiddels hebben zij nu een aantal lessen achter de rug en lijken de meeste de smaak te pakken te
hebben! Wat vooral heel leuk is om te zien, hoe klein de kinderen beginnen en hoe we ze door de jaren heen zien
(op)groeien, een aantal van onze leden rijden hier namelijk al 10 (!!) jaar!

Mooie resultaten tijdens Nootdorpse Dressuurdagen
Begin september werden op Hippisch Centrum Nootdorp de Nootdorpse Dressuur
Dagen georganiseerd. Deze wedstrijd is van vrijdag tot en met zondag, altijd goed
georganiseerd en er zijn leuke prijzen te winnen! De Karperhoeve is dan ook bijna elk
jaar van de parij, zo ook dit jaar. Inez en Els namen beide deel aan deze dagen. Els
ging voor het eerst ‘ver weg’ met Kadanz, wat al heel wat is gezien hij het dood eng
vond in de auto. Gelukkig ging dit allemaal goed. Bij elkaar hebben Inez en Els 7
proeven gewonnen, in 4 proeven 2e geworden en één keer 3e geworden. In het totaal
waren dat 27 winstpunten en als klap op de vuurpijl won els de overall prijs in de klasse B in Inez won deze prijs
in de klasse M1! Een succes vol weekend dus!

In de lessen is er weer een hoop getrakteerd!
Van alle regels die op de Karperhoeve gelden, hebben we 2 hele leuke! Dat zijn
namelijk dat je moet trakteren als je van je pony af valt en dat je moet trakteren als je
200 punten of meer hebt gehaald tijdens de dressuurwedstrijd. Nu is het gelukkig zo
dat er meer kinderen 200 punten rijden als dat ze vallen. Na de wedstrijd van
september was het dan weer raak! Het was gezellig, het weer zat mee en de jury was
goed gemutst! Iedereen deed weer super zijn best en dat werd beloond door de jury.
Dat betekende wel dat er gebakken moest worden! (dat is toch wel het allerlekkerst!)
en traditiegetrouw gebeurt dat dan ook! Boterkoek, ijzerkoekjes, appeltaart, donuts, noem maar op! De resultaten
van de wedstrijd zijn te vinden op onze website. Wij willen iedereen feliciteren met de behaalde (winst)punten en
prijzen! De volgende wedstrijd is alweer de laatste van dit jaar, op zaterdag 12 december!

Hoe verliepen de Zuid-Hollandse kampioenschappen voor Inez en Els?
Op zaterdag 26 september was de voorronde voor het Zuid-Hollands
kampioenschap voor de klassen B tot en met M2. Els en Kadanz gingen voor de
titel in de klasse B en Inez en Jillz in het M1. Beide hebben zij het niet gehaald.
Dat betekend natuurlijk niet gelijk dat het niet goed ging. De eerste proef van Els
verliep goed, zij lieten zien wat er van ze verwacht werd in de klasse B en maakten
ook nog eens geen fouten. Met een 2e plek mochten zij door naar de finale dag. Bij
Inez verliep de eerste proef minder, de communicatie tussen haar en haar paard
was niet helemaal zoals het hoorde en daardoor ontstonden er ook fouten. De score was aan de lage kant en die
finale proef kon ze wel vergeten, dacht ze. Niets was minder waar want zij werden 4e en er mochten er 5 door naar
de finale! Gelukkig, een 2e kans!
Els moest zondag al vroeg aan de bak, zij moesten als aller eerst starten. Wederom een goede proef, nog een tandje
beter als de dag er voor. Uiteindelijk zijn Els en Kadanz 3e geworden van Zuid-Holland. De communicatie tussen
Inez en Jillz verliep alweer een stuk beter en zij reden een foutloze proef, dat was fijn! Helaas vielen de punten wel
wat tegen. Uiteindelijk zijn zij 6e geworden. Een fijn gevoel over de proef, niet het resultaat waar zij voor hadden
gehoopt. Ook dat hoort er bij. Binnenkort maken zowel Els en Kandanz als Inez met Jillz de overstap naar een
hogere klasse waarin zij in de winter periode weer een gooi gaan doen naar de titel en hopelijk een afvaardiging
naar het Nederlands Kampioenschap!

Wat een gaaf resultaat van de fotoshoot met Bobbes!
Na de fotoshoots met Denise van der Plas, hadden we ook nog een fotoshoot met
Stephanie Blokdijk. Iets heel anders, maar wel met een pony! De bedoeling was
buiten, maar het regende en waaide. De binnenbak was plan B maar oh zo zonde,
dachten wij. Want buiten heb je bomen, gras, planten. Een stuk gezelliger dan die
donkere binnenbak. Nou, we kunnen jullie vertellen dat de foto’s, in de
binnenbak, zo gaaf zijn geworden! Met onze lieve Bobbes die keurig stil heeft
gestaan van 10 uur tot half 2. Nu doet hij dat in de les ook liever als lopen hihi.
Zeker voor herhaling vatbaar! Ook heeft Stephanie een eigen studio waar ze de leukste foto’s maakt, o.a. newborn
shoots, cakesmashes, zwangerschap shoots. Neem zeker even een kijkje op haar Facebook pagina!

We hebben er nieuwe pony’s bij!
Zoals bijna iedereen inmiddels weet, hebben we afscheid genomen van Boy. Hij werd oud en dat was te merken.
We willen geen pony’s en paarden pesten dus hebben we besloten Boy uit de lessen te halen. Ook Fernando loopt
niet meer in de lessen en is inmiddels verkocht. Nu kunnen we deze twee paarden eigenlijk niet missen dus dat
betekend dat er nieuwe pony’s moesten komen! Eind augustus is Storm al gekomen, een super stoere maar hele
lieve tinker. Hij is pas 3 en moet nog veel leren en vooral conditie krijgen maar tot zo ver heeft hij nog geen stap
verkeerd gezet dus dat moet goed komen! Daarnaast zijn eind september Goof en Koos op stal gekomen. Goof is
iets groter dan Lizzy en lijkt ook heel erg op Lizzy. Hij is begin dit jaar uit Spanje naar Nederland gekomen. Ook
hij is super braaf. Met beginners heel voorzichtig maar als je wat meer van hem vraagt doet hij ook zijn best! En
dan hebben we Koos. Koos is een draver en heeft al in de manege lessen gelopen op een andere manege. Hij heeft
nu een tijdje in de wei gestaan en zag er wat verwilderd uit toen hij aankwam maar toen we er een zadel op legde
liep hij alsof hij niet anders was gewend. Ook hij zal wel wat aan zijn conditie moeten doen

Ik geef de pen door..
Hoi allemaal!
Ik ben Joany en ik ben 13 jaar en ik woon in Maassluis. Ik rijd sinds ongeveer
3 jaar op de Karperhoeve. Ik heb een eigen paard. Het is een schimmel ruin en
hij heet Tempo. Tempo komt uit Spanje en is een heel lief paard. Het liefst
staat hij heel de dag te knuffelen. Iedereen zegt altijd ‘het is net het paard van
Sinterklaas!’
Ik geeft de pen door aan Leyla Tas.
Groetjes Joany

Weetje van de maand
Wist je dat.. we ook in de winter de paarden gewoon lekker af kunnen spuiten?! Ook dan
zweten de paarden, net als wij. En als we dit laten zitten gaat het alleen maar kriebelen en
wordt de vacht dof. Als ze maar een klein beetje hebben gezweet is afsponzen ook een goed
idee. Zijn ze echt nat, gewoon lekker de slang er op! Tegenwoordig doet ook het warme water
het weer, dat is helemaal fijn voor ze! Na het afspuiten moet je wel opletten dat het paard niet
op de tocht of in de wind staat, dan vat hij kou. Je kan er voor kiezen om even een
zweetdeken om te doen maar als je geen tijd hebt om te wachten kan er ook prima een
winterdeken op. Tegenwoordig heb je zelfs speciale winterdekens die je dus op een nat paard kan leggen! Hier zit
wel een nadeel aan en dat is het prijskaartje..

IN HET VERSCHIET
Theorie middag paardentaal
Mensen taal en paarden taal lijken totaal niet op elkaar. Wij kunnen praten en paarden hinniken dan wel, maar is
dat het zelfde als ‘praten’? Nee! Maar hoe kunnen paarden elkaar dan begrijpen? En hoe kunnen paarden ons
begrijpen? Hoe kunnen wij paarden begrijpen? Dat is best handig om te weten als we er ook op willen rijden! Zoals
wij moeten leren paardrijden, moeten paarden ook leren. Het begint al met zadelmak maken, een paard moet
leren een zadel en hoofdstel om te krijgen en uiteindelijk moet er iemand op zijn rug gaan zitten. Hij heeft geen
idee wat hem overkomt en we stellen hem wel gerust door te praten, maar ze verstaan ons niet! Dus ze weten niet
dat het ‘goed’ is. Dat moeten ze leren. En om een paard iets te leren, moeten wij eerst paardentaal leren!
Deze theorie middag is op 20 oktober van 13:30-17:00. De inschrijflijst hangt op stal!

Pimp my pony – Halloween
Op 24 oktober organiseren we een Halloweenmiddag voor kinderen van basisschool leeftijd! Wat gaan we doen?
Pony’s versieren in Halloween style! Hoe je dat gaat doen, mag je helemaal zelf verzinnen! Een heksenhoed, spinnen
in zijn manen of maak er een spook pony van, bijna niks is te gek! Je mag zelfs verf en glitters gebruiken! Let er
alleen wel even op dat dit op waterbasis moet zijn! Anders hebben we een hele winter griezel pony’s op stal en dat is
natuurlijk niet de bedoeling! Natuurlijk krijgen jullie deze middag wat te drinken en gaan we ook nog griezel cakejes
versieren!
Je kan je op stal inschrijven om jouw lievelingspony te versieren!

Griezeltocht
Voor onze leden vanaf middelbare school leeftijd hebben we, ook op 24 oktober, een Halloween Griezeltocht! We
hebben een super leuke speurtocht gemaakt en deze gaan jullie in het donker lopen! Het zou kunnen zijn dat je
onderweg een spook tegen komt, of twee, of drie.. Vooraf gaan we nog lekker eten en als jullie weer terug zijn
kunnen jullie bijkomen van de schrik met drinken en nog wat te snoepen.
Wie durft het aan?! Op stal hangt de inschrijflijst!

Oefenspringen
Het wordt een drukke middag op 24 oktober, tussen de Halloween activiteiten gaan we ook nog oefenspringen! Wil je
aan het springen en een van de Halloween activiteiten mee doen? Dat kan! Wij gaan er voor zorgen dat het gaat passen.
Het oefenspringen is een voorbereiding op de wedstrijd, maar je kan er ook aan mee doen als je het leuk vind om te
springen maar niet van wedstrijden houdt! Er staat een leuk parcours klaar. Vooraf gaan we het parcours verkennen met
begeleiding, dat doe je zonder paard zodat je goed kan kijken hoe je moet sturen. Daarna gaat iedereen één voor één het
parcours springen en ook dan krijg je nog tips! Ook hier voor kun je je inschrijven op stal.

Springwedstrijd
We sluiten de herfstvakantie af met de springwedstrijd. We begonnen deze maand met de spring clinic, er is springles
geweest en het oefenspringen. Deze maand stond dus helemaal in het teken van springen en met de springwedstrijd kun
je dus alles wat je heb geleerd, uit de kast halen om zo snel mogelijk het parcours foutloos af te leggen.
Als je mee doet met het oefenspringen en de springwedstrijd, krijg je ook nog een beetje korting van ons!
Schrijf je dus snel in want vol is vol!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
20 oktober
21 oktober
22 oktober
24 oktober
24 oktober
24 oktober
25 oktober

Theorie middag
Zadel pas dag
Pony en paarden dag
Pimp my pony - Halloween
Oefen springen
Griezeltocht
Springwedstrijd

14 november

Houding en zit clinic

12 december
24 december
30 december
31 december

Kerstwedstrijd
Pony en paardendag
Schriktraining
Oudjaarsborrel

(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.

