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WELKOMSWOORD
Beste lezer,
Het is weer een roerige maand geweest. Vlak voor de vakantie zijn we weer in een gedeeltelijke Lock down gegaan
en zoals het er uit ziet, duurt dat wel weer even. Gelukkig kunnen de meeste activiteiten wel door gaan, de lessen,
kinderfeestjes, het huren enzovoorts. Ook onderlinge wedstrijden voor eigen leden zijn toegestaan, gelukkig!
Normaal hebben we in april, juni en oktober een springwedstrijd maar door de vorige Lockdown zijn de
springwedstrijden in april en juni komen te vervallen. Gelukkig kon de springwedstrijd in oktober dan wel door
gaan en hebben we nog een springclinic aan het begin van deze maand gehad. Verder hebben we nog (minder
leuk) nieuws over de koeien.. U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231
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TERUGBLIK
Springclinic
Al jaren staat de maand oktober in het teken van springen op de Karperhoeve! We
beginnen deze ‘springmaand’ dan met de springclinic van Sander Gepkens. Sander
heeft zelf veel ervaring met springen als springruiter, hij ziet net weer wat meer als wij
als ‘dressuurruiters’ en kan dan net wat meer op de details ingaan.
Helaas was het vies en nat buiten dus hebben we op het laatst nog alles omgegooid, de
groepen wat kleiner gemaakt en de tijden aangepast zodat de clinic in de binnenbak
kon plaats vinden. Ondanks dat het buiten fijner had geweest, was het toch een
geslaagde dag! Er deden een aantal hele leuke, fanatieke meiden mee en iedereen heeft er een hoop van geleerd!

Theorie middag paardentaal
Een paard begrijpen, zo belangrijk! Waarom schrikt ie? Waarom kijkt hij boos? Of
waarom draait hij zich om als ik de stal in loop? Een paar voorbeelden van dingen die
kunnen gebeuren als je met een paard bezig bent. En om te weten hoe je hier mee om
gaat, moet je natuurlijk weten waarom het paard bepaald gedrag vertoont. Tijdens de
theorie middag zijn de deelnemers eerst de stal in gegaan en hebben van een aantal
paarden en pony’s waargenomen en opgeschreven wat ze deden, hoe ze zijn met
poetsen, in de les, in de wei naar andere paarden enzovoorts. Uit dit gedrag kun je
dus een beetje inschatten hoe een paard of pony is. Is hij dominant, wil hij graag de baas zijn? Of misschien
onzeker? Beide paarden benader je op een andere manier. Dat is uitgebreid besproken tijdens de theorie die
daarna besproken werd. Een hele leerzame middag dus!

De koeien voor de laatste keer op stal
De koeien staan weer op stal, de wei wordt te nat en dan gaan ze het omploegen.
Normaal gesproken krijgen ze dan van het voorjaar kalfjes en als deze oud genoeg zijn,
gaan ze weer naar de wei. Een aantal koeien zullen wel een kalfje krijgen maar niet meer
bij ons, volgende maand gaan namelijk alle koeien weg, we stoppen er mee.
De Karperhoeve is van oorsprong een melk vee bedrijf en dus ontstaan uit de koeien.
Langzamerhand zijn we jaren teurg al over gegaan naar vleesvee. In de tussentijd is ook
het paardengedeelte de overhand gaan nemen. Inmiddels is er zo veel verslechterd in de
koeienstal en ook de mestsilo is niet meer in tact. Inez heeft niks met de koeien en zodoende zit er dus ook geen
toekomst meer in. Dit alles bij elkaar heeft ons dan doen besluiten om de koeien te gaan verkopen. Wel zullen we
nog één keer een eigen koe laten slachten zodat we nog één keer kunnen genieten van ons eigen vlees. Ook zullen
we weer pakketten gaan verkopen. We houden jullie op de hoogte via onze socials!

Springwedstrijd
Het was al meer als een jaar geleden.. de laatste springwedstrijd. Omdat we voor de
dressuur wedstrijd een wisselbeker hebben, hebben de dressuurwedstrijden voorrang
gekregen na de corona periode. Het was wel een beetje gek, zelfs een beetje saai zo. Er
mocht geen publiek komen en de kantine mocht niet open. Om extra drukte te
voorkomen hebben we de prijsuitreiking na iedere rubriek gedaan. Om er nog wat
leuks van te maken, mochten de prijswinnaars op de pony de prijs ophalen en daarna
een ereronde rijden. Dat was dan wel weer heel leuk! op 2 valpartijen na (gelukkig
niet in de plas, het weer zat namelijk ook niet helemaal mee) is alles goed verlopen. Gelukkig zijn de meiden er
ook met de schrik vanaf gekomen! De uitslagen zijn te vinden op onze website! (klik hier)

Sloot dempen
Waarschijnlijk was het de meeste van jullie al opgevallen, de sloot langs het pad naar de
‘grote schuur’ is weg! En wat een ruimte hebben we daar nu ineens! Deze sloot was altijd vies
en er stond nauwelijks water in. Na de bouw van de nieuwe schuur zijn we een stukje land
kwijt geraakt waar in het voorjaar de lammetjes vaak in liepen. Dat landje misten we wel! De
bedoeling is dat nu eerst het gras goed gaat groeien en we later een hekje wordt geplaatst
zodat de schapen en hun lammetjes gezellig om de schuur heen kunnen lopen!

Wintertijd
Het wordt kouder, natter, de dagen weer korter.. de wintertijd is weer in gegaan en dat
betekend dat ook onze openingstijden zijn aangepast. Hier onder een overzichtje van de
winter openingstijden
Ma-do 08:00-22:00
Vr&za 08:00-20:00
Zo
10:00-18:00

Ik geef de pen door..
Ik ben Leyla Tas en word in december 14 jaar. Toen ik 6 jaar was ben ik begonnen met de
beginnerslessen. Mijn lievelingspony daar was Jantje. Ik heb tot eind deze zomer in de les
gereden. Op het moment rijd ik niet meer in de les maar misschien binnenkort weer. Na
een tijdje kwam Stampie, hij was super leuk. Ik ben Stampie gaan huren en vond dat heel
leuk. Ik heb mijn been gebroken en toen ik weer kon paardrijden was ik helaas te groot
geworden voor Stampie. Ik heb toen vooral op Moos en Alex gereden en heb veel van hun
geleerd. Ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen met Vanity haar paard Tumsa te
verzorgen. En ook ben ik een tijdje geleden Lindsey haar paard Guus gaan verzorgen. Dit vind ik super leuk en
verder help ik vooral.
Ik geef de pen door aan Tyra Jegen
Groetjes Leyla

Weetje van de maand
Wist je dat.. Nicky het oudste paard (pony) van de Karperhoeve is? Nicky word 31 jaar! Toen
Inez en Els klein waren, kwam Nicky op de Karperhoeve. Dit is bijna 20 jaar geleden, meer als
de helft van haar leven staat ze al op de Karperhoeve, net als haar vriendin Rosanna. Rosanna
is een jaar jonger als Nicky. Deze twee oude dames zijn met ‘pensioen’ en lopen eigenlijk
vooral mee met de kinderfeestjes. Nicky is echt te oud voor de manege lessen en Rosanna
loopt als het moet nog wel eens mee. Ook Tumsa is al heel oud en staat al heel lang op de
Karperhoeve. Eerst ook als manege pony en later is Vanity haar gaan huren en uiteindelijk
kreeg ze Tumsa voor haar verjaardag. We willen allemaal wel zo een cadeau!

IN HET VERSCHIET
Houding en zit clinic
Komende maand is het rustig, alleen de houding en zit clinic staat op het programma.
Dit is tevens de laatste Houding en zit clinic van het jaar!
Heb je wel eens last van je rug tijdens het rijden? Lukt het je maar niet om je handen naast elkaar te houden? En
waarom luistert je paard/pony nou niet gelijk als je stuurt? Zo zijn er nog véél meer struikelblokken waar je tegen
aan kunt lopen. Het leuke hier aan is, je kan er wat aan doen! Vaak begint het bij ons, de ruiter/amazone, zelf.
Onbewust geven we verkeerde hulpen. Het kan zijn dat je met je handen stuurt, maar dat je lichaam iets anders
aangeeft.
Tijdens deze houding en zit clinic ga je hier samen met Carmen aan werken! Doe je de eerste keer mee? Dan kan
je op de simulator. Dit is een nep paard. Zo kan je je volledig concentreren op jezelf en de handelingen die je doet.
De simulator kan wel de stap, draf en galop na doen. Zo kun je je gevoel er bij krijgen! Wat je op de simulator
onder de knie hebt, gaat later op een echt paard/pony alweer makkelijker! De inschrijflijst voor de houding en zit
clinic hangt op het whiteboard.

De buitenbak
Al heel lang staat het op ons verlanglijstje; een goede bodem in de buitenbak. Een waar het water weg loopt na een
regenbui en het liefst ook nog een die niet heel zwaar wordt in de zomer, na een droger periode. Nu hebben we zand met
een eb en vloed systeem. Dat betekend dat er drainage pijpen onder het zand liggen. Dit zou de bak nat moeten kunnen
maken als hij te droog is en ook zou het water hier weer uit weg moeten lopen als het veel heeft geregend. Maar zoals
jullie vaak zit, gebeurd dat niet. We zijn er achter dat er verkeerd zand in ligt, vies zand. Nu hebben we onder de
bovenste laag, een hele harde, donkere plakkaat liggen waar we met een schep heel moeilijk door heen kunnen, dus ook
het water kan hier door bijna niet zakken of omhoog komen.
Een nieuwe bodem in de bak laten leggen is een duur grapje, vandaar dat het lang op zich heeft laten wachten maar na
heel veel sparen en rekenen hebben we dan de knoop door gehakt en begint V&R Equestrian Footings B.V. eind deze
maand aan een nieuwe bodem!
Voor die tijd zal de longeerbak iets kleiner gemaakt worden zodat hij vierkant is en komt er nog een losgooibak bij!
We zullen hier even last van hebben, maar daarna vooral veel plezier!

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
14 november

Houding en zit clinic

12 december
24 december
30 december
31 december
31 december

Kerstwedstrijd
Pony en paarden dag
Schriktraining
Pony en paarden dag
Oudjaarsborrel

(Data en activiteiten onder voorbehoud en volgens planning voor de Corona)

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.

