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WELKOMSWOORD
Beste lezer,
De afgelopen maand is er een hoop gebeurd! We hebben allemaal nieuw leven gekregen op de Karperhoeve, we
hebben weer wedstrijd gehad en ondertussen worden de paarden ook door getraind en blijven we les geven en
leuke dingen organiseren! Ook zijn we al druk bezig met de organisatie van de Karperhoeve Boerenmarkt welke we
gepland hebben op 25 en 26 september. Normaal gesproken zou dit plaatsvinden in het 3e weekend van juni maar
vanwege de corona hebben we hem verplaatst in de hoop dat er tegen die tijd meer mogelijk is!
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK
Houding en zit clinic
Begin deze maand was Carmen weer bij ons voor de Houding en Zit clinic. Sinds
dit jaar organiseren we deze clinic op zondag en dat bevalt heel goed! Voorheen was
dit altijd op zaterdag maar met name met de simulator hadden we dan toch wel wat
last van de drukte.
De clinic was weer een groot succes, zo goed als vol en steeds toch weer nieuwe
deelnemers die hun houding willen verbeteren, heel leuk! Sommige blijven net wat
te gespannen op het paard zitten, een ander zit net scheef of te ver achterover. Het
zijn vaak de kleine dingen die het verschil maken en daar heeft Carmen ons weer met heel veel enthousiasme en
plezier bij geholpen. De volgende clinic staat alweer gepland op 6 juni, de inschrijflijst hangt alweer op!

Springen
Na de springclinic was er 17 april het oefenspringen en 18 april de team spring
wedstrijd! Tijdens het oefenspringen kregen de deelnemers begeleiding in het parcours
en degene die ook mee deden met het team springen konden deze tips de volgende
dag gelijk mee nemen tijdens de wedstrijd! We hadden super lekker weer en dat was
dus extra genieten! Het parcours was leuk aangekleed, sommige pony’s vonden het
niet zo leuk maar hebben hier juist weer van geleerd! Natuurlijk hebben we het
parcours zondag hier wat op aangepast, toch hebben we nog wat traktaties tegoed maar
gelukkig kwam iedereen met de schrik vrij. We hebben genoten van het weer, de gezelligheid, de inzet van
iedereen. De deelnemers kregen allemaal een ballon met een tegoedbon voor wat lekkers na afloop, de prijzen
gingen naar ‘de Mauds en Rosa’, ‘Team 7’ en ‘de Zondagse hobbelclub’. Alle uitslagen zijn te vinden op
www.karperhoeve.nl
Wij willen iedereen bedanken voor de deelname én, niet te vergeten, de hulp!

Poesjes
Het is weer een babyboom van kittens op de Karperhoeve! Het eerste nestje werd in
maart geboren op de boerderij, totaal 5 kittens werden er geboren. 3 weken later
kreeg Parker 3 kittens en gelukkig kon ze er zelf goed voor zorgen en genoeg
voeding geven, ze groeiden als kool! Deze kittens hebben allemaal al een nieuw
baasje gevonden en als ze oud genoeg zijn om het nest te verlaten zullen zij
verhuizen naar hun nieuwe huisje. Daarna is er op de boerderij nog een nestje
geboren en lopen er nog 3 poezen met een dikke buik. Een drukke bedoeling dus!
Hopelijk laten de poezen het voorlopig even hier bij en keert de rust weer in huize Hollaar en Waalwijk.

Nianco
Bijna 3 jaar geleden werd ze geboren, Nianco. Inez had wedstrijd met Eianco en
Ianco, toen zij tussendoor thuis kwamen om de paarden te wisselen zagen zij dat Jillz
aan het veulen was. Hoe de veulens bij Urban er altijd heel makkelijk uit kwamen,
had Jillz echt wel even wat hulp nodig en dat was niet gek! Er kwam een groot,
donker merrie veulen uit. Inmiddels is ze flink gegroeid en wordt het een heus paard.
Langzaam aan zijn we bezig haar zadelmak te maken en tot nu toe gaat dat allemaal
erg goed, ze is onwijs braaf! Ze loopt aan de longe met een hoofdstel in, singel om,
bijgezet en ook de dubbele longe kent ze. Ze heeft zelfs al een zadel op gehad! Dat was wel even gek maar dat is
logisch en tot zo ver heeft ze nog niet heel gek gedaan. De komende tijd gaan we rustig aan verder met waar we
mee bezig zijn en zijn heel benieuwd hoe dit talent zich zal gaan ontwikkelen!

Karperhoeve Boerenmarkt 2021
Vorig jaar hebben we de Karperhoeve Boerenmarkt helemaal niet door laten gaan
i.v.m. Corona. Dat wilde we niet nog eens en hebben we dus besloten hem te
verplaatsen naar 25 en 26 september. Er zullen weer verschillende demonstraties te
bewonderen zijn, voor de kinderen zetten we weer een super gaaf kinderdorp op,
in het weiland staan er weer een aantal trucks te glimmen en op het erf zal het
weer vol staan met marktkramen waar van alles te koop is! Jaarlijks organiseren we
ook een sponsorloop om de Boerenmarkt steeds weer een beetje te verbeteren. Dit
jaar willen we een nieuwe hindernis laten maken die we hopelijk tijdens de demonstratie kunnen gebruiken! Deze
sponsorloop organiseren we tijdens de Hemelvaart wedstrijd op 13 mei. Het inschrijfformulier hangt op het
whiteboard en de sponsorbrieven liggen in de kantine. Help jij ook mee?

Paarden in de wei
De eerste paarden staan alweer lekker in de wei! Op Koningsdag was het de
grote dag voor Rose, Othello, Oblenz en een ‘vreemdeling’. Deze komt niet
van de Karperhoeve maar komt van de zomer wel gezellig in de wei! Het is
een zwart, Spaans paardje. Weer eens wat anders tussen de KWPN’ers.
Rose mag na 2 operaties in de wei herstellen, hopelijk is ze weer helemaal de
oude als ze uit de wei komt en kunnen we weer met haar aan de slag! Othello
en Oblenz zijn pas 2 jaar en moeten dus nog groeien. Waar kan dat beter dan
op de wei?! Lekker de ruimte en de hele dag eten. Het zwarte paardje komt van onze overburen, hij is 3 jaar en
zadel mak gemaakt en ook hij kan nog lekker een zomer groeien en sterker worden. Na de zomer kan hij ook
lekker aan het werk!

Eindelijk weer op wedstrijd!
Na meer als een half jaar is Inez weer op wedstrijd geweest! Door de corona
maatregelen heeft dit een tijd lang helemaal stil gelegen maar sinds
verenigingsactiviteiten zijn toegestaan worden er ook weer ‘meetmomenten’
georganiseerd. En echte wedstrijd kunnen we het nog niet noemen maar het enige
verschil is dat er geen prijzen zijn. Ianco en Jillz mochten mee. Ianco vond het wel heel
spannend om Jillz achter te laten op de auto, daardoor ontsonden wat foutjes in de
proef en behaalde zei net de laatste winstpunt niet om over te gaan naar de volgende
klasse. Ook Jillz had last van spanning maar kwam wel beter door de proef heen. Voor het eerst liep ze een Z1 proef
en behaalde een dikke winstpunt. Al met al hebben zij weer een hoop geleerd en vooral genoten. Dat smaakt naar
meer!

Fotoshoot
Zondag 25 april is Denise van der Plas voor de 5e keer naar de karperhoeve gekomen om wederom
een gave fotoshoot met de paarden te doen. Dit keer stonden de foto’s in het teken van bloesem,
de boom stond eindelijk in bloei, en die hebben wij gebruikt als achtergrond! Afgelopen zomer is
Denise ook geweest, 2 keer. De eerste keer voor de pension/huur klanten, de tweede keer voor de
les klanten. Zodat iedereen mooie foto’s met zijn/haar lievelings pony kan laten maken! 2 jaar
geleden in de winter is ze er voor het eerste geweest. Ook toen was ze er 2 dagen, die keer had ze
binnen een hele studio opgezet met verschilde achtergrond doeken. En.....Met de
Hemelvaartswedstrijd is Denise er ook!!! Super leuk! Ze gaat foto’s maken tijdens de proefjes! Denise heeft al veel
mooie wedstrijd foto’s van Inez en Els al gemaakt! Els is afgelopen week met stoney naar een andere locatie
geweest waar Denise foto’s maakt. Zie alvast het eerste resultaat!

Ik geef de pen door..
Hi lieve mensen,
Ik ben Rachelle 23 jaar oud en sta sinds 3 maanden op de stal de karper hoeve met mijn
paardje Noura van 13 jaar. Noura is een lange tijd niet meer bereden, dus we zijn samen
bezig om een goede conditie op te bouwen door middel van longeren. Ze geniet hier van en
vind het super leuk! Ik ben ook begonnen met het leren van de Spaanse Pas door middel
van clickertraining. Ook dit vind ze leuk zolang ze maar kan genieten van de snoepjes hihi.
Tevens probeer ik zo veel mogelijk buiten te wandelen samen zodat ze wend aan de omgeving en aan het buiten
lopen. Want mijn doel is om saampjes in de zomer mooie buitenritten te kunnen maken.
Ik ben echt super blij en dankbaar met haar! Lief leuk en heel slim beestje.
Xxxx Rachelle
Ik geef de pen door aan Daniëlle

Weetje van de maand
Wist je dat.. Wij weggooien zonde vinden?! Eten gaat hier dan ook heel zelden de prullenbak
in. Sterker nog, we halen zelfs eten uit de prullenbak! De honden en katten vinden het
heerlijk! En het maakt ze echt niet uit wat er op zit. Worst, kaas, chocopasta, het gaat
allemaal naar binnen. En omdat ze gewend zijn alles te eten, kunnen ze er ook tegen! Maar
ook oud brood, restjes of oude groenten, schillen van de aardappels, gaat bij ons allemaal
naar de beesten. Naast de honden en katten maken we ook de kippen, duiven, ganzen,
eenden en schapen er blij mee! Dus heeft u nog oud brood of resten groenten? U kunt het
mee nemen naar de Karperhoeve en dan zorgen wij dat het goed terecht komt!

IN HET VERSCHIET
Schoonmaakdag
3 mei gaan we met zijn alle aan de poets! De spullen die gebruikt worden voor de manege pony’s hebben ook
onderhoud nodig. De zadels, hoofdstellen, dekjes, borstels enzovoorts kunnen wel een opknapbeurt gebruiken en
gaan daar door weer langer mee! Daarnaast maken we gelijk de zadelkamer weer schoon, kunnen er pony’s
gewassen worden en maken we de stallen aan de buitenkant weer schoon zodat we een schone stal binnen lopen.
De inschrijflijst hangt op het whiteboard, doe je ook mee?

Pony en paarden dag
6 mei staat er weer een pony en paarden dag gepland! Afgelopen donderdag hebben de kinderen naast het pony
poetsen, pony rijden en cakeje versieren ook nog een paardentaart gemaakt, het brein aan het werk gezet in de
quizhoek en hebben zij geleerd hoe je een pony moet tekenen! Voor a.s. donderdag staan er weer andere leuke
paarden spelletjes op het programma. Er zijn nog enkele plekjes vrij! Opgeven kan door de naam en leeftijd van de
kinderen door te geven via de mail (info@karperhoeve.nl) en vermeld daarbij ook het telefoonnummer van een
ouder/verzorger die die dag bereikbaar is mocht er wat aan de hand zijn.

Moederdag
Met Moederdag gaan zoals alle andere jaren de paarden weer in de wei! Dit zal gebeuren om 12:00 uur! Helaas
kunnen we het dit jaar wederom niet zo groots aanpakken zoals we het andere jaren hebben gedaan met publiek,
koffie thee en een home made boerencake maar we willen jullie toch niet weerhouden van het mooie gezicht van
blije paarden. Daarom zullen we het weer live uitzenden via Facebook en Instagram. Kijkt u mee?

Hemelvaartsdag
Heel lang geleden, toen de manege nog niet zo veel leden kende wat het nu kent, was de Hemelvaart wedstrijd de
enige wedstrijd van het jaar. Daar maakte we dan altijd een extra groot feest van. Eerst de dressuur wedstrijd,
daarna nog een springparcours en tot slot nog de barrelrace! Ook altijd mét een thema, moeders waren soms wel
uren bezig met een pak in elkaar te zetten! Zo hebben we een keer een paard met een koeienpak of een olifant op
z’n kont gehad. Cowboy’s, kaasmeisjes en noem maar op! Deze dag werd dan afgesloten met een bbq. Je kunt jezelf
wel voorstellen hoe gezellig dat dan was! De Hemelvaart wedstrijd bestaat nu nog uit de dressuur wedstrijd en een
behendigheidsparcours. Het thema houden we er in, dit jaar is dat WAAR IS HET FEESTJE?! Ter ere van ons 25
jaar bestaan. Een bbq met de deelnemers zit er dit jaar helaas nog niet in, wie weet volgend jaar weer!
De inschrijflijst voor deze wedstrijd hangt op het whiteboard. Heb jij je al ingeschreven?

Mini kamp
In het Pinksterweekend organiseren we een extra ponykamp! Dit kamp is voor leden en voor niet – leden van de
Karperhoeve maar.. je moet wel zelf op en af kunnen zadelen, stappen, draven, galopperen en sturen. We hebben
allemaal leuke ideeën en natuurlijk gaan we elke dag paardrijden! Op vrijdagmiddag 21 mei om17:00 gaat dit feest
beginnen. Deze avond mogen de kinderen gelijk blijven slapen! Zaterdag avond mogen zij lekker in hun eigen bed
slapen en zondag ochtend om 10:00 uur worden ze weer verwacht op de Karperhoeve. Ook van zondag tot
maandag mogen zij blijven slapen! Maandag om 16:00 uur is het kamp ten einde en kunnen de kinderen de
volgende dag moe maar voldaan weer lekker naar school!
Inschrijven? Dat kan door een mail te sturen naar info@karperhoeve.nl

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
03 mei
06 mei
09 mei
13 mei
21 mei

Schoonmaak dag
Pony en paarden dag
Moederdag – paarden in de wei
Hemelvaartsdag – 2e Dressuur wedstrijd
Mini kamp

06 juni
11 juni
12 juni
13 juni

Houding en zit clinic
Spelletjes avond
Oefen springen
Spring wedstrijd

04 juli
09 juli
19 juli
26 juli

3e Dressuur wedstrijd – Team dressuur
Avond rit
1e Basis kamp
Puber/trainings kamp

(Data en activiteiten onder voorbehoud)

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.
Regelmatig wordt er op vrijdag middag spring les of voltige les gegeven en in de vakanties kunnen de pony’s
gehuurd worden! Hiervoor hangt steeds tijdig een inschrijfformulier op het Whiteboard.

Via onze website en Facebook pagina blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

