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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
De zomervakantie is voorbij gevlogen en het normale leven begint weer. Na een zomer vol leuke activiteiten, zoals
ponykamp, pony- en paardendagen, buitenritten en pony huren, is het nu weer tijd voor reguliere lessen en de
voorbereiding op de wedstrijd. Maar ook een springclinic en een kindermiddag voor gezinnen met een laag
inkomen.
U leest het allemaal weer in deze Karperpraat.

Veel leesplezier!

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

NIEUWS
Grote Clubactie
We doen dit jaar voor het eerst mee met de Grote Clubactie. Al onze leden krijgen
een eigen lotenboekje en daarmee verkoop je loten aan familie, vrienden en buren.
Zij kunnen online loten kopen met hun telefoon door de QR-code op of in het
boekje te scannen. Ook kan met pen nog een lot worden gekocht..
Een lot kost € 3,- en van de opbrengst gaat 80% (= € 2,40) naar de Karperhoeve en
daar kunnen we mooie dingen van doen! Dus hoe meer loten er verkocht worden,
hoe beter! Verdere uitleg volgt op een later moment.

Een tweede leven voor oude zadels
Op een manege houd je altijd veel oude spullen over, zoals zadels en
hoofdstellen. Omdat pony’s/ paarden weg gaan, overlijden of omdat het net
niet meer helemaal voldoet. Maar wat doe je er dan mee? Weggooien is ook
zonde….
Via via kwamen we in contact met Simone die Salty Cowboy in Bali runt. Zij
vangt paarden op die getraumatiseerd zijn, in welke vorm dan ook. Zij zaten
te springen om allerlei spullen. We zijn onze voorraadkast gaan plunderen, hebben alles schoongemaakt, ingevet
en ingepakt. Er worden 12 dozen verstuurd naar Bali. Wij zijn heel blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan
zo’n goed doel.
Onderaan deze Karperpraat staat een uitgebreide bedankbrief met heldere uitleg over wat ze precies doen, klik
hier.
Hier een leuk filmpje om te zien wat ze doen: https://youtu.be/0tY44Wfc9rc

Vindt u dit ook een goed doel en wilt u ons financieel helpen om deze spullen daar naar toe te versturen,
neem dan contact met ons op.

Welkom terug
Lisette is na de vakantie weer begonnen!
Zij gaat starten met de lessen op maandag- en woensdagmiddag en de
vrijdagochtend.
We zijn erg blij om haar weer te verwelkomen en kijken er naar uit om haar
weer op
stal te zien.
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Hulp gevraagd!!
Op 25 september organiseren wij een kindermiddag, zoals verderop in de
Karperpraat is te lezen. Voor deze middag zoeken wij vrijwilligers voor allerlei
verschillende activiteiten, iedereen kan helpen!! Maar we zoeken ook kleine
cadeautjes die we weg kunnen geven bij het Rad van Fortuin. Alles is welkom!
Neem voor meer informatie contact op met Inez of Ineke.

IBAN: NL27 RABO 0340 410 205

KVK Rotterdam: 72768231

BTW Nummer: 859229804

TERUGBLIK
Pony- en paardendag
Op 5 en 19 augustus hebben we weer leuke pony- en paardendagen gehad. We
hadden leuke groepjes en hebben diverse spelletjes gedaan, de pony’s gepoetst en
natuurlijk ook een rondje gereden. Sommige kinderen kwamen voor de eerste
keer in aanraking met pony’s, wat het extra spannend en leuk maakt.
De volgende pony- en paardendag is donderdag 21 oktober.

Pony huren
In week 3, 4 en 5 van de zomervakantie zijn er weer veel pony’s en paarden verhuurd.
Wat is er dan toch een hoop gezelligheid op stal. ’s Ochtends is iedereen druk bezig met
poetsen, zadelen én rijden. En ’s middags blijven sommige kinderen nog wat langer om
te borstelen, vlechten of gewoon gezellig samen te zijn en te spelen. Gezellige, drukke
weken en de pony’s vinden al die aandacht héérlijk!

Avondrit
Op …. Augustus hadden we een buitenrit gepland staan voor volwassenen. Met een
klein clubje vrouwen gingen we op pad. We hadden goed weer en hebben een
heerlijke rit gereden. Vervolgens hebben we de avond afgesloten met een hapje en
een drankje, waar iedereen zijn bijdrage aan had geleverd. Wel zo leuk!

Ponykamp
En ook het laatste ponykamp van het jaar was een groot succes. Met een leuke groep
meiden hebben we allerlei leuke activiteiten gedaan en zelfs kunnen zwemmen. En dit
keer niet alleen in de Boonervliet, maar ook in de boerenslootjes…. Uiteraard hebben
we iedere dag gereden en werd de week afgesloten met een mooie show. Op naar de
kampen van volgend jaar!

Ik geef de pen door..

Het is deze maand niet Suus geworden, maar Evi…..
Hallo ik ben Evi Bakker en ik rij ondertussen 3,5 jaar. In januari ben ik begonnen met het
huren voor een paar maanden, eerst had ik Goof en nu King. Met King rij ik drie dagen in
de week. Ik doe ook dressuur en springwedstrijden dat vind ik heel leuk. Springen vind ik
het leukst. De volgende dressuur wedstrijd is al over een week die ga ik op King doen om te
kijken hoe hij reageert.
Ik geef de pen door aan Floor Rebers.

Weetje van de maand
Wist je dat.. je niet zomaar door een kudde paarden kunt lopen? Als mens niet, maar zeker als
paard niet.
Binnen een kudde heerst een rangorde: de dominantievolgorde binnen een groep dieren
(wie is de baas, wie is de zwakste). Elk nieuw dier zal om zijn plaats moeten vechten. Dat
gebeurt niet altijd zachtzinnig; trap-, duw en bijtgedrag kan zorgen voor flinke
verwondingen en kreupelheid. Nieuwe paarden worden dan ook stapsgewijs in een kudde
geïntroduceerd.
Wanneer jij als mens het weiland in gaat, kom je in hun weiland, in hun graasgebied. Kijk eerst even hoe de
paarden op je reageren, voor je direct de kudde in loopt.
Wanneer jij zomaar met een pony of paard (die niet tot de kudde behoort) door hun weiland loopt, ontstaat er
onrust. Jouw pony/paard heeft geen rol in de kudde, heeft geen plaats in de hiërarchie. Er is dan een risico dat de
paarden de dominantievolgorde opnieuw willen bepalen en zoals gezegd gaat dat niet altijd zachtzinnig.
Loop dus nooit met een paard/pony door het weiland van een andere kudde!

IN HET VERSCHIET
4e Dressuur wedstrijd
De 4e dressuur wedstrijd van het jaar is op zondag 12 september. Het einde komt in zicht en daarmee ook de
wisselbeker. Als je minimaal 4 wedstrijden mee doet (waarvan de Kerstwedstrijd in december) maak je hier kans
op! De inschrijflijst hangt al op het bord en het lijkt een drukbezochte wedstrijd te worden. Je mag zelf 2
ponykeuzes invullen en het niveau waarin je wilt rijden. Weet je niet wat dit is? Vraag het dan even aan degene
van wie je les krijgt.

Workshop (paarden) sieraden maken
Vrijdag avond 17 september komt Kyra van Saddle Jewels nog één keer een workshop verzorgen. Dit is dus de laatste
kans om je eigen frontriem of zadelsieraad te maken! Heb je geen eigen paard maar vind je het wel leuk om mee te doen?
Geen probleem! Je kan namelijk ook een hondenriem oppimpen, een eigen bling bling plaston maken of een mooie
armband. Dit allemaal met echte Swarovski steentjes! Kyra zorgt voor de spullen, wij voor wat lekkers, jij voor de
gezelligheid?
Meer informatie en de inschrijflijst vind je op het whiteboard!

Springclinic
Op 19 september staat de 2de Springclinic van het jaar op het programma. Tijdens de springclinic ga je in kleine
groepjes in de (buiten)bak aan de slag. Er wordt goed naar het individu gekeken en je krijgt tips die je vervolgens
kunt toepassen tijdens de springlessen en -wedstrijden. Meer informatie hierover én de inschrijflijst hangen
binnenkort op het whiteboard.

Karperhoeve Boerenmarkt / Kindermiddag
Helaas toch geen Karperhoeve Boerenmarkt 2021!
U heeft het waarschijnlijk aan zien komen, ook in september kan de Karperhoeve Boerenmarkt helaas niet door
gaan.
We willen op 25 september een middag organiseren voor ongeveer 80 kinderen uit een gezin met een laag
inkomen (onder het minimum). We hebben contact gehad met de voedselbank uit Maassluis en met een stichting
uit Rotterdam.
Alle kinderen krijgen een kaart waar de verschillende activiteiten op staan en zullen zo een hele leuke dag beleven!
We hopen op net zo een leuke dag en schuiven de Karperhoeve Boerenmarkt weer op naar 18 en 19 juni 2022.

FNRS Open Manegedag
Ook deze dag gaat helaas niet door bij de Karperhoeve vanwege alle te nemen maatregelen. We hopen volgend
jaar weer te kunnen deelnemen.

Houding en zit clinic
Op 26 september wordt er opnieuw een houding en zitclinic gegeven door Carmen. Loop jij ergens tegen aan? Zit je
vaak verkrampt, heb je last van je rug na het rijden, zit je scheef, lukt het maar niet om je benen lang te houden of
misschien nog wel wat anders? Er is altijd winst te behalen als het om je houding op het paard gaat!
Gelukkig kan Carmen je helpen een onafhankelijke, functionele zit aan te nemen waardoor je je paard/pony
minder in de weg zal gaan zitten. Je paard/pony kan daardoor makkelijker lopen waardoor voor jou het rijden weer
makkelijker wordt en zo kom je in een positieve vicieuze cirkel! Carmen geeft zowel les op haar simulator
(aanbevolen als het de eerste keer is) en in de praktijk, op je eigen paard/pony).
Nieuwsgierig geworden? De inschrijflijst hangt op het info bord, of stuur een mailtje naar inez@karperhoeve.nl

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
20 oktober
21 oktober
23 oktober
24 oktober
30 oktober
30 oktober

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

07 november
14 november
20 november

Houding en zit clinic
Karperhoeve Uitje
Theorie middag

12 december
23 december
29 december
30 december
31 december

5e Dressuur wedstrijd
Pony en paarden dag
Schriktraining
Pony en paarden dag
Oudjaars borrel

(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.

Salty Cowboy
Bali, augustus 2021
Lieve Ineke en vrijwilligers van stal Karperhoeve,
Via de nieuwsbrief van de Karperhoeve wil ik mijn warme waardering uitspreken voor
Ineke en haar fantastische team van vrijwilligers.
Door een gelukkig toeval ben ik een paar weken geleden via Ilse met Ineke in contact gekomen. En sindsdien is er
veel gebeurd…
Als rescue stal met 16 paarden en ponies op Bali, Indonesië, redden we (werk)paarden van mishandeling en/of
uitputting. Wij zijn grotendeels afhankelijk van donaties en waren dit maal dringend op zoek naar tuig voor de
paarden. Na een gezellig telefoon gesprek met Ineke heeft zij er duidelijk geen gras over laten groeien.
Wat begon met een paar zadels die Ineke via Facebook had aangeboden, liep uit op een grote inzamelingsactie!
De afgelopen weken heb ik regelmatig foto’s toegestuurd gekregen met de vraag: ‘is dit iets voor je?’ en ‘kan je dit
gebruiken?’
Het resultaat van Ineke’s actie is een enorme hoeveelheid hoofdstellen, zadel, halsters, singels, dekjes en zelfs tuig
zodat we een pony voor een kar kunnen spannen.
Gisteren kregen we foto’s opgestuurd van een heel gezellig team paardenmeisjes: allemaal aan het poetsen en
schrobben om de spullen schoon naar Bali te kunnen sturen.
Ik zie hoeveel werk en liefde iedereen erin steekt om te helpen. Het is zo hartverwarmend… De foto’s worden hier
op stal gedeeld met onze grooms en stablehands en we zijn allemaal enthousiast en dankbaar voor de hulp die we
krijgen!
We gaan de spullen voor de rescue paarden gebruiken die hard toe zijn aan vervanging van zadels, hoofdstellen en
dergelijke.
Onze ‘jongens’ zijn ex-werkpaarden die te zware lasten hebben getrokken en sterk vermagerd of ingestort hier
binnen zijn gekomen. Ook hebben we verkeerd ‘getrainde’ dancing horses, een ex-racepaard en commercieel
overbelaste rijpaarden. We rehabiliteren ze hier op stal door middel van natural horsemanship, veel liefde en spel.
De mentale traumas van mishandeling helen langzaam maar meestal na 6 maanden tot een jaar gaat het stukken
beter met ze. De gerehabiliteerde paarden die kunnen ‘werken’ met klanten, verdienen het voer en de zorg voor hun
vrienden die nog in rehabilitatie of training zijn. Als de paarden talenten laten zien trainen we ze door als
bijvoorbeeld (basis) dressuur paard of kinderpony en zoeken we een goed huis voor ze.
We proberen met onze stal een optimistische houding ten opzichte van rescue paarden uit te dragen en zoveel
mogelijk de positieve kant te te delen van wat mogelijk is met paarden met een tragische achtergrond.
Een bijdrage als deze van de Karperhoeve, draagt een flinke steen bij aan dit optimisme! :)
Zelfs niet alleen de spullen maar ook de mentale steun geeft ons extra power om gewoon door te kunnen gaan.
Wij zijn heel blij met het tuig en willen jullie allemaal van harte bedanken voor de contributies en alle inzet om dit
mogelijk te maken. Ilse een grote hug; zonder haar hadden Ineke en ik elkaar niet ‘gevonden’! en in het héél
bijzonder bedank ik natuurlijk Ineke zelf. Voor haar grote hart voor collega’s in een ver land en de liefde om
paarden te helpen.
Wat een super geslaagde hulp actie!
Liefs van de paarden en hun verzorgers uit Bali, Indonesië,

Simone en team (Salty Cowboy Bali)
PS We houden jullie vanuit Bali op de hoogte van het verdere verloop en zullen in de toekomst foto’s delen van de
paarden met het tuig van de Karperhoeve vrienden.

