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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
De afgelopen maand stonden er weer veel activiteiten op het programma, van schoonmaakdag tot dressuurwedstrijd
en van de pony’s in de wei tot een mini-ponykamp. Maar deze maand stond toch vooral in het teken van ons 25jarig bestaan. Met een mooi versierde kantine en een Hemelvaartsdag met het thema WAAR IS HET FEESTJE?!
was dit niet te missen. En Urban is op de valreep in mei bevallen van een prachtig veulen!
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK
Laat je handjes wapperen!
Op 3 mei stond er een schoonmaakdag gepland. Er waren weer veel mensen die hebben
geholpen en alles ziet er weer spic en span uit. Zowel binnen als buiten de stal is er veel
werk verricht, door zowel kinderen als ouders. Zonder jullie hulp was dit niet gelukt,
bedankt. Wist je dat wij ook een app-groep De helpende hand hebben, waarvoor iedereen
zich kan aanmelden om mee te helpen met allerlei klusjes?
Je kunt je aanmelden bij Inez, dan word je toegevoegd. Vele handen maken licht werk!

Pony en paardendag
In de meivakantie hebben we weer twee keer een pony en paardendag georganiseerd. Er was
veel animo voor beide dagen en het was dan ook een gezellige boel. Het weer zat niet mee,
maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben veel kinderen een leuke dag kunnen
bezorgen en dat is zeker in deze tijd heel wat waard!
De eerstvolgende pony en paardendagen staan gepland voor augustus.

Vrijheid, blijheid
Op zondag 9 mei, moederdag, gingen de paarden en pony’s traditiegetrouw voor het eerst
de wei in. Ze stonden te trappelen van ongeduld. Ondanks dat het niet groots kon worden
aangepakt vanwege alle maatregelen, was het toch een feestelijke dag met alle hulp en
gezelligheid. En wat hadden we een geluk met het weer, net voor de buien stonden alle
paarden en pony’s buiten. Eerst de paarden in de grote wei, daarna de (manege)pony’s in de
wei en vervolgens onze kleinste vrienden rondom de bak en de silo.

Weer een te gekke Hemelvaartsdag
Sinds jaar en dag organiseren we op Hemelvaartsdag een wedstrijd. In de ochtend was er
een dressuurwedstrijd en in de middag een heuse barrelrace. Het thema van dit jaar was
WAAR IS HET FEESTJE?!, ter ere van ons 25 jaar bestaan. En wat een feest was het! Alle
deelnemers hebben enorm hun best gedaan zichzelf en hun paard/pony te versieren. Naast
de prijzen voor dressuur, de barrelrace en overall prijzen voor de hele dag, was er een extra
prijs voor het mooist versierde/verklede koppel.
Denise van der Plas, voor velen wel bekend, maakt prachtige (paarden)foto’s. Zij is al een aantal keer op de
Karperhoeve geweest om een fotoshoot te doen en dit keer hebben wij haar gevraagd foto’s te maken tijdens de
wedstrijd. Veel mensen hebben foto’s besteld, we zijn erg benieuwd naar het resultaat! En we hebben, op verzoek,
Denise gevraagd vaker bij wedstrijden aanwezig te zijn.
Ter ere van ons 25 jarig bestaan werden wij ook nog onverwachts in het zonnetje gezet en
verrast met cadeaus. Om onze hindernissen een beetje leuker te maken, hebben we een
aantal versieringen en een hindernisdoek met logo gekregen. Op 13 juni is de eerstvolgende
springwedstrijd, dus dan kan iedereen het bewonderen! En natuurlijk niet te vergeten een
vriendenboek, ingevuld door pension- en manegeklanten. Deze ligt, met nog lege blaadjes,
in de kantine. Als je ‘m nog niet hebt ingevuld, zouden we het heel leuk vinden als je dit
alsnog doet. Bedankt allemaal!

Risky-Rose is geboren!
Op donderdag 27 mei is Urban’s prachtige veulentje geboren, het is een merrie en ze heet
Risky-Rose. Ze is 2,5 week te vroeg geboren, maar Urban haar uiers waren 3 weken terug al
vol dus sinds dien zaten we vol spanning te wachten. Toen we ‘s nachts bij de stallen
kwamen lag ze er al naast, helemaal opgedroogd.
De dierenarts heeft er dezelfde ochtend naar gekeken en ze is kerngezond. Vrijdag is ze voor
het eerst naar buiten gegaan en heeft ze samen met Urban in de bak kunnen spelen en nu
mogen ze elke dag samen lekker in de wei hun benen strekken!

Mini ponykamp
De kampen in de zomervakantie zaten zo snel vol dat we hebben besloten om voor de
eerste keer een mini-kamp te organiseren in het Pinksterweekend. Ook dit kamp werd
enthousiast ontvangen en met 13 deelnemers gingen we op vrijdag 21 mei van start.
We hebben een beetje moeten improviseren door het weer, maar uiteindelijk alles
kunnen doen wat we wilden. We hebben zelf pizza gemaakt, brood en knakworstjes
boven het kampvuur opgewarmd, een buitenrit gemaakt, spelletjes gedaan en 2 (!!)
nachten op stal geslapen! In de theorieles hebben we algemene kennis behandeld,
waarom doet een paard wat ie doet. Hoe heten de verschillende lichaamsdelen van een paard en welke onderdelen
kent het zadel en hoofdstel. We “werken” er wekelijks mee, maar hoe heet alles eigenlijk precies? Na de les volgde
een examen waar iedereen voor slaagde. Gefeliciteerd!!

Ik geef de pen door..
Hoi! Ik ben Daniëlle, de eigenaar van Oblenz. Ik ben 17 jaar en rij al sinds 2011 op de
Karperhoeve. Nadat mijn lievelingspaard Amor in 2019 was overleden wou ik eigenlijk
direct stoppen met alles wat met paarden te maken had, toen kwam Fernando op stal,
een grote vos ruin waar ik helemaal gek op was maar na een tijdje toch het plezier bij
kwijt raakte. Toen ben ik in december 2019 uiteindelijk gestopt.
In september 2020 ben ik begonnen met werken op de karperhoeve, ik begeleid
sindsdien de kinderfeestjes. Ik ken Oblenz al sinds zijn geboorte en was altijd al een beetje verliefd op hem.
Toen Oblenz terug kwam van het land moest ik elke keer als ik op stal was even stiekem een knuffel bij hem halen.
Ik was helemaal gek op hem en dacht gelijk “dit is echt mijn ones in a lifetime paard” dit heb ik dan toen ook tegen
veel mensen op stal gezegd. Toen Oblenz te koop kwam was ik enorm verdrietig en heb ik veel gehuild want oh wat
vond ik hem leuk! Na enorm veel zeuren en veel afspraken heb ik samen met mijn vader Oblenz gekocht!
Sinds januari heb ik Oblenz in mijn bezit. Hij is een onwijs lieve grote kwpn’er van 2 waar ik een groot avontuur
mee aan ga! Ik ben van plan hem alles zelf te gaan leren ook al is dat nog niet altijd even makkelijk (soms ben ik
echt veel te lief voor hem) maar we gaan zien waar dit avontuur ons gaat brengen! Voor nu staat Oblenz op het land
achter de rijksweg om nog lekker uit te groeien en paard te kunnen zijn.
Jullie zien hem snel weer op stal verschijnen als het weideseizoen voorbij is!
Groetjes van Daniëlle
En hoefjes(

) van Oblenz!

Ik geef de pen door aan Bianca!

Weetje van de maand
Wist je dat.. een merrie ongeveer 11 maanden, oftewel 335 dagen zwanger is? Meestal bevalt een
merrie niet op de exacte dag waarop ze uitgerekend is, maar vaak zit dit wel rondom de plus of
min 10 dagen hiervan. In die periode is het spannend en kan het eigenlijk ieder moment
gebeuren. Er zijn verschillende symptomen waaraan je ziet dat je merrie bijna gaat bevallen:
6 tot 2 weken
De uierontwikkeling komt op gang
3 tot 1 week
Verslapping van de ‘ophangbanden’ van de buik
10 tot 7 dagen
De tepels vullen zich met melk
72 tot 24 uur
Er vormen zich ‘glazige’ druppels aan de tepelopening
24 tot 0 uur
De merrie laat regelmatig melk lopen

IN HET VERSCHIET
Houding en zit clinic
Op 6 juni is er opnieuw een Houding en zit clinic van Carmen. In de Houding en zit clinic helpt Carmen je met
jouw houding op het paard. Sommigen starten op de simulator, waarbij je je volledig op je eigen houding kan
concentreren, zonder de bewegingen van je paard. Heb je al vaker deelgenomen aan de clinic, dan kun je er ook
voor kiezen om met je paard mee te doen. In balans op je paard zitten, betekent ook dat je je paard in balans kan
laten lopen en dat is de basis van alles. Dit zal zeker niet met één clinic direct perfect gaan, vandaar dat Carmen
meerdere keren per jaar komt. Je kunt je inschrijven op het whiteboard.

Oefen springen
Op 12 juni is er weer oefenspringen. Dit is altijd de dag voorafgaand aan de wedstrijd, zodat je nog even extra kunt
oefenen. Een heel parcours springen is toch echt iets anders dan een enkele sprong in de les. Ook krijg je nog wat
tips die je de volgende dag direct in praktijk kan brengen. Denk hierbij aan tips over je houding, het moment van
sturen en je kijkrichting. Uiteraard kun je ook deelnemen als je niet aan de wedstrijd mee doet. De inschrijflijst
hangt op het whiteboard.

Springwedstrijd
Op 13 juni is de springwedstrijd, dit is de eerste individuele springwedstrijd van het jaar. En met onze nieuwe
decoraties en het hindernisdoek zal het er in ieder geval prachtig uit zien. De inschrijflijst hangt op het whiteboard
en de inschrijvingen gaan al hard, leuk! Vergeet niet ook je 2de keus pony in te vullen, anders kan het dat er voor je
gekozen wordt.

Spelletjes-/karaokeavond
Na het succes van maart staat er opnieuw een spelletjes- en karaokeavond gepland op 18 juni. Laten we er met
elkaar weer net zo’n gezellige avond van maken en schrijf je snel in via de lijst op het whiteboard!

Knutselmiddag
Op 19 juni organiseren wij een knutselmiddag. Deze middag gaan we gezellig creatief met elkaar aan de slag. Je kunt
een Vaderdag cadeautje maken of gewoon iets leuks voor jezelf of iemand anders. Natuurlijk met wat lekkers te
drinken en snoepen! Ben je een beetje creatief of vind je het gewoon leuk om te doen, meld je dan aan via de
inschrijflijst op het whiteboard.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
06 juni
12 juni
13 juni
18 juni
19 juni

Houding en zit clinic
Oefen springen
Spring wedstrijd
Spelletjes-/karaokeavond
Knutselmiddag

04 juli
09 juli
19 juli
26 juli

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

05 augustus
19 augustus
23 augustus

Pony en paarden dag
Pony en paarden dag
2e Basis 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 springles 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.

