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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
Wat is het weer een leuke maand vol activiteiten geweest. Met de springwedstrijd, spelletjesavond en de
knutselmiddag was er weer voor ieder wat wils. En sinds kort lopen er een aantal pony’s los op het erf, hoe leuk is
dat! Naast al deze gezelligheid met elkaar, was er helaas ook verdrietig nieuws. Risky Rose mocht niet ouder
worden dan 2 weken.
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
Karperhoeve kluskaart - Heitje voor karweitje
We hebben iets nieuws bedacht; de Karperhoeve Kluskaart! Hoe leuk is om het om te
helpen klussen en daar nog voor beloond te worden ook? Hoe werkt de kluskaart? Je
koopt voor een klein bedrag een kaart, voert klusjes uit waar je punten voor krijgt en
je wordt beloond. Je kunt zo sparen voor een keer vrij rijden, een privé les krijgen, een
week een pony of paard huren of een maand lang 3 dagen in een week een pony of
paard huren.
Voor iedere activiteit koop je voor een ander bedrag een kaart en heb je meer of minder punten nodig. Op deze
manier willen we de kinderen leren dat als je iets doet je er voor beloond kan worden. Er zijn allemaal
verschillende klusjes die gedaan kunnen worden en voor ieder klus kan je punten krijgen. Voor de vrij rijkaart zijn
veel minder punten nodig dan voor de privé les. De klusjes voor het vrij rijden zijn minder groot dan voor de
prive les kaart enz. Voor meer informatie, kijk op de flyers die zijn opgehangen of stuur een mail naar
info@karperhoeve.nl

Zeg het voort - Instructrice gezocht
Wij zijn per direct, in ieder geval tot aan het eind van de zomer vakantie op zoek naar hulp!
De werkzaamheden bestaan uit stalwerk (paarden in de wei, voeren, uitmesten enzovoort) en
lesgeven.
Een instructie diploma is vereist. Verder zijn we opzoek naar iemand lekker enthousiast hier
mee aan de slag wilt gaan. Uren en salaris in overleg.
Ken je iemand die dit kan en wil, laat weten dat we iemand zoeken voor de leukste,
gezelligste en lolligste manege! We ontvangen heel graag een motivatie in onze mailbox. Dit
kan verstuurd worden naar info@karperhoeve.nl

Vakantie-tip; buitenrit
Wat is er leuker dan het maken van een buitenrit op je vakantie. Mooie omgeving, lekker ontspannen en het
paardrijden niet helemaal te hoeven missen. Let alleen wel op dat niet iedere stal/manege even goed is. Waar
moet je op letten?
- Zoek van te voren reviews/ervaringen op het internet op.
- Wordt er bij reservering gevraagd om je ervaring/niveau aan te geven?
- Laten ze je eerst even op een pony/paard stappen om te zien of de klik er is?
- Hoe is het verzekeringstechnisch geregeld? Ben je zelf verzekerd voor een eventuele valpartij met nare
gevolgen?
Als je hier goed op let, staat niks je in de weg om een heerlijke buitenrit in binnen- of buitenland te maken.

TERUGBLIK
Risky Rose
Met groot verdriet moeten we jullie mededelen dat Risky maar 2 weken oud mocht
worden.
Op dit filmpje zien jullie haar nog vrolijk in de wei lopen. Een paar uur later brachten
we haar met spoed naar de dierenarts vanwege een navel ontsteking. Achteraf is dit
waarschijnlijk al bij Urban in de buik ontstaan en was het al in een heel ver stadium.
Het is was dan ook een ongelofelijke bikkel dat ze zo weinig pijn toonde.
Een dag later heeft ze haar laatste adem uit geblazen. Ze heeft nu gelukkig geen pijn
meer.
We zullen haar vrolijke koppie ontzettend gaan missen!

Houding en zit clinic
Op zondag 6 juni stond er weer een houding en zit clinic gepland. Carmen had de
simulator bij zich en dankzij het prachtige weer, konden de deelnemers hier buiten op
plaats nemen. Anderen gingen op hun paard oefenen en namen de tips van Carmen
ter harte. Opnieuw een geslaagde dag! Ook na de zomer staan er clinics gepland. De
inschrijflijst hiervoor hangt op het whiteboard.

Oefen springen
Zaterdagmiddag-/ avond 12 juni was het weer zover; het oefenspringen. Er was een
flink aantal deelnemers die zelf alvast konden wennen aan het springen van een
parcours, maar ook de paarden en pony’s konden alvast wennen aan al die mooie
nieuwe hindernissen.
Een aantal deelnemers die alleen meededen met het oefenspringen en niet met dit
wedstrijd. Dit kan natuurlijk ook, ook dan is het enorm leerzaam!

Springwedstrijd
Op zondag 13 juni was de daadwerkelijke wedstrijd. Met 25 deelnemers kunnen we
zeggen dat het een goed bezochte wedstrijd was, wat leuk dat er zoveel animo voor is!
We hadden prachtig weer en mooie hindernissen en de kinderen én paarden hadden
er zin in! Uiteindelijk mocht er 4 keer barrage gereden worden, maar ook degenen die
dat niet mochten, hebben het hartstikke goed gedaan.
Dankzij Lady hebben we wel meer mogen “genieten” van een aantal mooie
(onschuldige) valpartijen…..

Spelletjes-/karaokeavond
Vrijdagavond 18 juni was er opnieuw een spelletjes-/karaokeavond. Met het mooie
weer was het de ideale avond om buiten spelletjes te doen. We hebben verstoppertje
gedaan en daarna was het tijd om de muziek aan te zetten en heerlijk (vals 😊) mee te
zingen. Uiteraard mochten de nodige hapjes niet ontbreken. Al met al weer een
heerlijke avond!

Knutselmiddag
Wat een leuke knutselmiddag was het 19 juni. Met een leuke groep meiden gingen we
sieraden maken van paardenhaar. We begonnen met zelf een stukje paardenhaar knippen
bij ieders lievelingspony en daarna gingen we in De Barg aan de slag. Het was een geslaagde
middag, waarbij iedereen naar huis ging met een prachtig sieraad van paardenhaar.

Urbans-Rose
Na het verlies van Risky, hebben we ook besloten Urban te laten gaan. Urban is 21 jaar
geleden geboren op de Karperhoeve en heeft hele mooie successen behaald met Ineke, zij
mochten o.a. meerdere keren naar het Nederlands Kampioenschap en zij werden daar
zelfs een keer 4e! Ook heeft Inez met Urban wedstrijden gereden, zij hebben samen het
Z2 gehaald. Daarna heeft Urban een aantal veulens gehad waaronder Kadanz en Rose,
maar hebben veel van haar veulens pech gehad en hebben niet oud mogen worden.
Ondanks Urban nog zo fit als een hoentje was, had ze wel veel pijn aan haar benen.
Aangezien ze hier de hele dag op moet staan, hebben we besloten haar niet verder te laten lijden en haar in te laten
slapen. Ze is altijd goed voor ons geweest, dit is het laatste wat we voor haar terug konden doen.

Ik geef de pen door..
Hoi!
Wij zijn Tempo en Bianca. Tempo is een PRE en is vorig jaar uit Spanje gekomen.
Toen hij 2 weken in Nederland was, heb ik hem gekocht. Hij is nu alweer 16
maanden bij me. Deze maand wordt hij 10 jaar.
Tempo wordt gereden en verzorgd door mij en Suus.
Het is een ontzettende knuffelkont en gek op snoepjes en eten! Zelf tijdens een
buitenrit moet hij even snoepen van het gras. Dat doet hij het liefst de hele dag.
Maar het is een boef op de wei. Daarom kan hij niet in een grote groep buiten staan. Dat zijn we nu een beetje
aan het oefenen. Als iedereen binnen is, mag hij eventjes toch nog de wei op met Diva of Guus.
Maar we gaan natuurlijk proberen om er steeds meer bij te zetten. Hopelijk kan hij dan volgend jaar wel met
iedereen mee!
Ik geef de pen door aan Leyla Tas met Cooper.
Bianca

Weetje van de maand
Wist je dat.. er een behoorlijk aantal regels en afspraken zijn verbonden aan het maken van
een buitenrit?
Maar eerst: Wat is het verschil tussen een ruiterpad en een ruiterspoor?
Een ruiterpad
is minimaal 1.20 meter breed en wordt in de wettelijke verkeersregels
uitdrukkelijk genoemd. Andere gebruikers mogen geen gebruik van het ruiterpad maken.
Voor een ruiterspoor
voor in de wettelijke verkeersregels.

geldt dit niet. Dit spoor is minimaal 0.80 meter breed en komt niet

Regels en afspraken:
1. Als er een ruiterpad of ruiterspoor is, moet je die gebruiken, zo heeft niemand last van ons.
2. Is die er niet, rij dan in de berm.
3. Je mag niet op een fietspad of wandelpad komen, ook niet als je naast je paard/pony loopt.
4. Ruim mest altijd netjes op.
5. Passeren doe je altijd in stap.
6. Als je in een groep rijdt, blijf dan bij elkaar. Paarden zijn kuddedieren en zullen proberen andere paarden
te volgen.
Je kunt hier meer over lezen in deze folder: Ruiterpaden Midden-Delfland. Voor de oplettende lezer….. er staat
een foto in van De Karperhoeve.
Meldingen over afgewaaide takken op het pad of kuilen in de paden, kun je doorgeven aan
info@ruiterpadenmiddendelfland.nl.

IN HET VERSCHIET
Team dressuur
Op zondag 4 juli vindt de Team dressuur wedstrijd plaats. Je vormt een team van 3 personen waarbij de beste 2
scores tellen en bij elkaar op worden geteld. Dit totaal puntenaantal is bepalend voor de eindstand. Het is dus
echt een gezamenlijke prestatie. Wie zegt dat paardrijden geen teamsport is…..
We hebben al veel inschrijvingen en zien de mooiste teamnamen voorbij komen, dat belooft een mooie dag te
worden.

Buitenrit
Op 10 en 11 juli worden 2 buitenritten voor volwassenen georganiseerd. 10 juli in de avond en 11 juli in de
ochtend. We sluiten de buitenrit af met een gezellig hapje en drankje. De ritten zitten bijna vol, kijk snel op het
whiteboard.

Ponykamp
En dan is het alweer zomervakantie en beginnen we 19 juli met het eerste ponykamp. Dit is de groep tot en met
10 jaar. Het zit helemaal vol en belooft een leuke week te worden vol activiteiten met pony zoals springles,
buitenrit en pony pimpen, maar ook andere activiteiten en bij mooi weer zelfs een duik in de Boonervliet. Verder
eten we gezellig met elkaar en slapen we een nachtje op stal. Als afsluiting hebben we altijd een mooie voorstelling
voor de ouders.

Puberkamp
Op 26 juli gaat het puberkamp van start en ook dit kamp zit vol. Tijdens dit kamp mogen de kinderen 2 nachten
blijven slapen en zullen we met het rijden van de pony's nét even wat meer extra's doen. De rest van de activiteiten
laten we zo snel mogelijk weten...

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
04 juli
10 juli
11 juli
19 juli
26 juli

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

05 augustus
19 augustus
23 augustus

Pony en paarden dag
Pony en paarden dag
2e Basis kamp

12 september
25 september
26 september
26 september

4e Dressuur wedstrijd
Karperhoeve Boerenmarkt
Karperhoeve Boerenmarkt
Houding en zit clinic

(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.

