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WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
Het normale leven is weer begonnen, (bijna) iedereen weer terug van vakantie en gelijk maand vol met leuke
activiteiten. We hebben een dressuurwedstrijd gehouden, er was een springclinic en een Houdig & Zitclinic.
Verder was er de kindermiddag waar we met z’n allen hard aan gewerkt hebben en natuurlijk het feestje voor het
25-jarig bestaan. En we hebben een nieuwe manegepony!!
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. Als het goed is,
hebben al (jeugd-)leden ondertussen een verkoopboekje ontvangen. We hebben al
een mooi bedrag opgehaald, maar dat mag uiteraard altijd meer. We hebben nog
1,5 maand te gaan!
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!

Nieuwe manegepony
De meesten van jullie hebben het vast al gezien, we hebben een nieuwe
manegepony!! En deze mooie merrie kwam niet alleen, maar had een heel schattig
veulentje bij zich. We hebben ze vorige week uit elkaar gehaald en dat gaat heel
goed. We zijn nu met de merrie in de paddock aan het longeren. De eerste stappen
zijn gezet!

TERUGBLIK
Dressuurwedstrijd
Op 12 september stond alweer de 4de dressuurwedstrijd van het jaar gepland. Er was
een groot aantal deelnemers en ook veel nieuwe kinderen in de AA. En dat vinden
wij altijd leuk om te zien! En wat deed iedereen het goed en wat waren de punten
(enorm) hoog, dat wordt veel bakken…..
En… een primeur voor King, die na wat extra oefenen en wat extra tijd in de
buitenbak een heel ontspannen (1ste !) proefje liep.

Springclinic
Op zondag 19 september was er opnieuw een springclinic.
Er waren 4 groepjes van 4 of 5 ruiters die onder begeleiding van Sander Gepkens een
parcours hebben gesprongen. Hierbij kregen zij individuele aandacht om nog beter te
springen, te kijken, te sturen, etc. Al met al een zeer leerzame clinic.

Kindermiddag
De kindermiddag is georganiseerd in samenwerking met de voedselbank Maassluis en
Vluchtelingenwerk Vlaardingen. We hebben in totaal 80 kinderen uitgenodigd
waarbij meer dan de helft aanwezig was. Het was een waar feestje met activiteiten als
hoefijzer versieren, paardensieraden maken, sjoelen en natuurlijk pony rijden. Ze
konden hun buik vol eten met cupcakes, snoepjes uit de snoepklimpaal en er kwam
zelfs een frietkar. Ook was er een Rad van Fortuin met cadeautjes voor de kinderen.
Ze gingen allen met een volle buik en een lach op het gezicht naar huis. Wat een mooie en gezellige middag!

Houding & Zitclinic
Op zondag 26 september was er weer een leuke en leerzame houding & zit clinic met
Carmen Schalk-Janssen.
Super leuk hoe ze haar enthousiasme en kennis aan iedereen overdraagt. Jong of oud,
beginner of gevorderd, manegeruiter of fanatieke wedstrijd ruiter iedereen krijgt de
aandacht die ze nodig hebben.
Houd het bord in de gaten voor de volgende keer!

Ik geef de pen door..
hoi, ik ben Floor Rebers. Ik ben 12 jaar en mijn hobby’s zijn paardrijden en turnen.
Ik rij nu ongeveer 1,5 jaar bij de Karperhoeve en ik ben er nu bijna altijd te vinden.
Mijn lievelingspony’s zijn: Lady, Goof en Sancho. Ik houd het meest van wedstrijden,
ik doe dressuur en springen. Ik heb bij de Karperhoeve mijn beste vriendinnen
gevonden.
Ik geef de pen door aan Suze Boon.

Weetje van de maand
Wist je dat.. paarden een winter- en een zomervacht hebben? Naarmate de dagen korter en
kouder worden, maakt het paard extra haren aan om zichzelf warm te houden. Het
aanmaken van een wintervacht is puur natuur, maar kan in sommige gevallen niet wenselijk
zijn, bijvoorbeeld wanneer het paard intensief getraind wordt. Dan kun je het paard
scheren.
Denk hierbij aan de volgende zaken:
1.
Wassen
Was je paard de dag voordat je hem gaat scheren, dan gaat het een stuk makkelijker.
2.
Wanneer?
In het najaar scheren veel mensen hun paard voor het eerst. Na de eerste scheerbeurt blijft de vacht groeien. De
meeste paarden krijgen daarom tot eind januari nog twee extra scheerbeurten.
3.
Natuurlijk sjabrak
De meeste sportpaarden worden helemaal geschoren. Een klein gedeelte op de rug onder het zadel blijft
ongeschoren, net als een kleine driehoek bij de overgang naar de staartwortel. Bij paarden die dagelijks zonder
deken geruime tijd buiten lopen, worden alleen de delen geschoren waar ze zweten, zoals de hals, buik en flanken.
4.
Tastharen
Voor zijn welzijn is het beter de tastharen intact te laten! De tastharen hebben een belangrijke functie voor jouw
paard. De haren rondom de ogen helpen bij het op tijd ontwijken van voorwerpen. De tastharen rond de neus en
mond dienen om soorten voedsel van elkaar te onderscheiden en om te voorkomen dat je paard zijn hoofd stoot.
5.
Verboden te scheren
De oren mag je nooit aan de binnenkant scheren. Dat haar biedt bescherming tegen kou, vuil en insecten.

IN HET VERSCHIET
Pony en paarden dag
Op 21 oktober is staat er weer een pony- en paarden dag gepland. Op deze dag 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,-

Oefen springen
Op 23 oktober is er weer oefenspringen. Dit is altijd de dag voorafgaand aan de wedstrijd, zodat je nog even extra
kunt oefenen. Je kunt oefenen met het springen van een heel parcours, dit 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.

Spring wedstrijd
Op 24 oktober is de springwedstrijd, dit is de tweede individuele springwedstrijd van het jaar. Na het inrijden in
de binnenbak en al geoefend te hebben met een enkele sprong, ga je buiten een heel parcours rijden in een mooi
opgezet parcours. Springen is erg populair en we hebben al een behoorlijk aantal aanmeldingen, maar er is altijd
ruimte voor meer. De inschrijflijst hangt op het whiteboard. Vergeet niet ook je 2de keus pony in te vullen, anders
kan het dat er voor je gekozen wordt.

Pimp my pony
Vrijdagmiddag 29 oktober is er Pimp my pony voor onze jongere leden. We gaan de pony’s versieren en uiteraard
kom je zelf ook in je mooiste Halloween kleding. Wij zorgen voor alle materialen. Wie kan de meest griezelige
pony maken…..
Het is van 16:30 – 19:00 uur en het is leuk als ouders ook bij de prijsuitreiking aanwezig zijn!

Griezeltocht
Op zaterdagavond 30 oktober is er een griezeltocht voor de echte stoere meiden. Dit wordt namelijk écht eng. Je
moet dan ook minimaal middelbare schoolleeftijd zijn, om hieraan mee te mogen doen. Bereid je voor op
angstaanjagende momenten tijdens een spannende tocht over De Karperhoeve, blijf bij elkaar en houd elkaar
goed vast, je weet maar nooit wat er kan gebeuren…..
Schrijf je snel in via het whiteboard. Het is van 18:00 – 21:00 uur én inclusief avondeten.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
07 november
??? november

Houding en zit clinic
Vader en kind 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

06 januari
16 januari

Pony en paarden dag
Moeder & kind paarden middag

(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.

