De Karperhoeve
De Karperhoeve
Zuidbuurt 5
3141EN Maassluis
06-24136316/06-20156730
info@karperhoeve.nl
www.karperhoeve.nl
buurt 5
3141EN Maassluis
06-24136316/06-20156730
010-5928735/010-5911454
info@karperhoeve.nl
www.karperhoeve.nl

De Karperpraat
Juli 2021

WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
De zomervakantie is weer begonnen en dat betekent heel veel leuke activiteiten op de Karperhoeve. We zijn de
maand gestart met de Team Dressuurwedstrijd en dat was een groot succes. Verder konden er veel
buitenactiviteiten plaatsvinden, zoals buitenritten en allerlei activiteiten tijdens de eerste twee ponykampen. En we
zijn met Eïanco naar de Centrale Keuring geweest, altijd spannend!
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
Nog geen nieuwe instructrice
Helaas is het ons nog niet gelukt een nieuwe instructrice te vinden, dit betekent dat
het flink aanpoten is om al het werk gedaan te krijgen. Nu zijn wij absoluut niet vies
van hard werken, maar een helpende hand wordt altijd gewaardeerd. Mocht je tijd
hebben, schiet één van ons even aan om te kijken waar je hulp gebruikt kan worden.
Dit hoeft niet structureel te zijn, maar kan ook voor een eenmalige activiteit. Bedankt!

De vriendschap van een paard
De vriendschap van een paard
De vriendschap voor het leven
Voor een ander niet te zien
Hoeveel een paard kan geven

Want ben je eens verdrietig
dan kijkt hij je aan
Alsof hij wil zeggen
Ik zal altijd naast je staan
En als je dan weer vrolijk bent
Dan slaat hij met zijn staart
En hinnikt alsof hij zeggen wil
Dat hebben we weer geklaard
Zo'n vriendschap is een wonder
Een wonder om te beleven
Zo'n vriendschap
kan geen mens
Geen mens kan zoiets geven

TERUGBLIK
Team dressuur
De team dressuur vond plaats op zondag 4 juli en wat was het weer een gezellige dag! Er
deden maar liefst 14 teams mee van 2 of 3 personen. Er zijn hoge punten gescoord, dus
dat worden een hoop traktaties….. bakken maar!
Maar ook de pony’s en paarden hebben het super gedaan. Het is niet voor allemaal
vanzelfsprekend dat ze langs dat gekke huisje in de bak lopen. Brisca heeft voor de
wedstrijd even in de bak gelopen om te wennen en deed het tijdens de wedstrijd heel
netjes. King vond het nog wel iets te spannend, gelukkig kon Goof van stal gehaald worden, zodat het proefje wel
gereden kon worden. Er is altijd een oplossing en wie weet, lukt het de volgende keer wel.

Buitenrit
De buitenrit die op vrijdagavond 9 juli gepland stond is vanwege de vooruitzichten op
buienradar niet doorgegaan, de zondagochtendrit op 11 juli ging wel door. We waren
met 7 dames uit de vrijdagochtendles en Ineke en Inez. De buitenrit was heerlijk
ondanks dat we de (niet voorspelde!) regen van de vrijdagavond kregen . Nadat we
gereden hebben, hebben we met elkaar van een heerlijk uitgebreid ontbijt genoten,
iedereen had iets meegenomen. Erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar!

Ponykamp
Op 19 juli is het eerste ponykamp van start gegaan. Dit ponykamp was
voor de kinderen t/m 10 jaar. We hadden een grote, maar vooral
gezellige groep. We hadden prachtig weer, waardoor we op buitenrit
konden, buiten konden wandelen met de pony’s, maar ook heerlijk
konden picknicken en zwemmen. Wat een blije gezichten de hele
week. En als kers op de taart kwamen de puppy’s precies deze week
naar stal.

Puberkamp
Op 26 juli ging het puberkamp van start met 14 jonge meiden. Maandagochtend startten
we met regen, héél veel regen. Maar hierdoor konden we een strandrit door de buitenbak
maken, ook heel leuk…. De rest van de week was het beter en kon er toch gezwommen
worden (zelfs in de regen), de geplande buitenrit kon doorgaan en we hebben
marshmallows boven het kampvuur geroosterd. Ook stond er een dropping op het
programma en zijn we naar de Centrale Keuring geweest, wat ook een hele belevenis was.
Al met al een superleuke en gezellige week.

Centrale Keuring
Op donderdag 29 juli stond de Centrale Keuring gepland waar Inez met Eïanco heen
ging. Tijdens de keuring moest Inez met Eïanco door de bak stappen en daarna aan
de hand draven. Eïanco werd van alle kanten bekeken en kreeg zeer mooi
commentaar, wat hem het Keur predicaat heeft opgeleverd. We zijn enorm trots dat
er 3 nakomelingen, van ook al zelf gefokte merrie, allemaal het Keur predicaat hebben
en 2 daarvan ook het Elite predicaat.

Ik geef de pen door..
Hoiii, ik ben Leyla Tas en ik schrijf voor de tweede keer in de Karperpraat, maar
deze keer over mijn eigen pony Cooper. Cooper komt uit Ierland en heeft daar
gestaan tot dat hij 4 jaar was. Sinds 12 juni heb ik Cooper en hij is toen gelijk naar
de Karperhoeve gekomen. Cooper is een Connemara ruin van net 10 jaar. Het
leukste om te doen, vindt hij springen en buitenrijden en dat doe ik ook het
allerliefste. Ik wil graag met hem gaan springen, maar daar moet ik nog veel voor
oefenen, want Cooper heeft niet zo een leuk verleden.
Hij is in Ierland mishandeld geweest en heeft hier nog veel last van en dan vooral met rijden. De ene keer gaat het
heel goed en de andere keer helemaal niet. Ik ben hier al veel mee bezig en dat komt wel goed.
Ik hoop heel veel plezier van hem te hebben.
Groetjes van mij en Cooper.
Ik geef de pen door aan Suus en Tempo.

Weetje van de maand
Wist je dat.. paarden ook kunnen verbranden in de zon, zeker wanneer zij een roze neus

hebben. De neus is niet genoeg beschermd door haar en verbrandt dus net zo makkelijk als
de lichte huid van een mens. Smeer de neus van je paard dus in met een zonnebrand. Is het
echt zonnig buiten? Herhaal dit dan een paar keer dag, doordat paarden grazen en drinken
verzwakt de werking.

Tip tijdens warme dagen
•
•
•
•
•
•
•

Doe rustiger aan met rijden
Spoel je paard af met water na het rijden. Op deze manier koelt je paard sneller af en voorkom je
opgezwollen benen.
Rijd vroeg in de morgen of juist laat op de avond, het is dan koeler en er zijn minder insecten actief.
Wil je paard niet goed drinken voeg dan een scheutje appelsap toe.
Zet je paard in het midden van de dag lekker op stal, en wanneer het niet meer zo warm is buiten.
Doe een vliegendeken om tegen vervelende beestjes, maar ook tegen het verkleuren van de huid.
Spuit de vliegendeken een paar keer af met koud water en doe hem daarna weer op.

IN HET VERSCHIET
Pony- en paardendag
Op 5 en 19 augustus is staat er weer een pony- en paarden dag gepland. Op deze dagen zullen we allemaal
activiteiten doen die iets met paarden te maken hebben. We gaan o.a. ponyrijden, poetsen vlechten, een speciale
paarden taart maken, er is een stukje theorie enz. De leeftijd om aan deze dag mee te kunnen doen is vanaf
ongeveer 6 jaar.
De dag begint om 11.00 uur en zal rond 15.00 uur afgelopen zijn. Voor het inschrijven hebben we de namen,
leeftijd en uw telefoonnummer nodig via info@karperhoeve.nl. De kosten voor deze dag zijn € 20.00.

Pony huren
In de 3de, 4de en 5de week van de zomervakantie kun je een pony huren voor 3 of 6 dagen per week. Je bent welkom
vanaf ongeveer 09.30 uur en na de pony gepoetst en gezadeld te hebben, kun je een uurtje rijden. Je zorgt dat de
pony om 12 uur weer op stal staat, zodat hij lekker kan eten. ’s Middags kun je eventueel, als er geen (privé-)lessen
of andere activiteiten gepland staan, de pony nog extra aandacht geven met bijvoorbeeld een goede poetsbeurt.
De inschrijflijsten hangen op het whiteboard en het loopt al aardig vol, dus als je nog wilt, moet je er snel bij zijn!

Ponykamp
En dan is het einde van de zomervakantie alweer in zicht en beginnen we 23 augustus met het laatste ponykamp.
Dit is de tweede groep tot en met 10 jaar. Het zit helemaal vol en belooft een leuke week te worden vol activiteiten
met de pony’s 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.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
05 augustus
19 augustus
23 augustus

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

19 september
25 september
26 september

4e Dressuur wedstrijd
FNRS Open Manegedag
Houding en zit clinic

10 oktober
20 oktober
21 oktober
23 oktober
24 oktober
30 oktober
30 oktober

Spring clinic
Zadel pas dag
Pony en paarden dag
Oefen springen
Spring wedstrijd
Halloween middag
Spooktocht

(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.

