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

De Karperpraat
Oktober 2021
WELKOMSTWOORD
Beste lezer,
Wat hebben we weer veel leuke activiteiten gehad in oktober. Vooral de herfstvakantie zat vol leuke activiteiten.
Uiteraard konden er weer pony’s gehuurd worden en was er de pony- en paardendag. De vakantie werd afgesloten
met oefenspringen en de springwedstrijd. Het volgende weekend stond helemaal in het teken van Halloween. Met op
vrijdagmiddag Pimp my pony en zaterdagavond een heuse griezeltocht. We zijn benieuwd of hier volgend jaar nog
animo voor is……
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
De Grote Clubactie loopt op zijn einde. We hebben al behoorlijk wat geld opgehaald,
maar we mogen nog even doorgaan. Vergeet je boekje niet uiterlijk 14 november in
te leveren in de doos in de kantine.
Mocht je boekje vol zijn of ben je klaar met verkopen, dan kun je je boekje al
inleveren.

Maak kennis met…..
Maartje (een Tinker) en Bob (Tinker x Fries), moeder en zoon. Maartje is heel lief in de
stal en doet het super in de lessen. Bob heeft voorlopig nog even de tijd om groot en
sterk te worden.
Hier zullen we nog veel plezier van hebben!

In het zonnetje
Op 24 oktober zijn wij, Ineke, Inez en Els, nogmaals in het zonnetje gezet vanwege
het 25-jarig bestaan van De Karperhoeve en de 50ste verjaardag van Ineke. In de
afgelopen maanden is er geld opgehaald om een bijdrage te kunnen leveren aan de
nieuwe binnenbak. Er is maar liefst € 2000,00 opgehaald, waar we enorm dankbaar
voor zijn. En ook nog een donatie van € 250,00 van het bedrijf dat de bak gaat
aanleggen, V&R Equestrian Footings B.V. Die nieuwe binnenbak gaat er komen!
Bedankt aan alle leden!

TERUGBLIK
Pony en paarden dag
In de herfstvakantie was er weer een pony- en paardendag. Deze dagen worden altijd
druk bezocht door leden en niet-leden om allerlei leuke activiteiten met de pony’s en
paarden te doen. We gaan dan o.a. ponyrijden, poetsen vlechten, een speciale paarden
taart maken, er is een stukje theorie enz. En we eten uiteraard gezellig met elkaar.

Oefen springen
Op zaterdag 23 oktober was er weer oefenspringen. Er waren weer genoeg
kinderen/jongeren die de dag voor de wedstrijd even wilde oefenen. Dit kan zijn om je
paard/pony te laten wennen aan de hindernissen en het springen van een parcours,
King vond het bijvoorbeeld heel spannend. Het is ook gek, opeens een bak vol met
grote hindernissen. Tijdens de wedstrijd ging dit al stukken beter. Maar ook wij leren
ervan, alle pony’s vonden ons mooie doek maar een gek eng ding. Tijdens de wedstrijd
hebben we ze deze maar 1x laten springen en vanaf de achterkant. Dit scheelde enorm.

Spring wedstrijd
Op 24 oktober was de tweede individuele springwedstrijd van het jaar. De dag had alle
ingrediënten om een topdag te worden en dat is gelukt! Enthousiaste deelnemers, een mooi
parcours en heerlijk weer. De pony’s en paarden hebben hard gewerkt en de deelnemers
goed hun best gedaan en er mochten maar liefst 7 deelnemers barrage rijden. Vooral Moos
en Sancho verdienen wel een pluim, zo vaak en goed hebben ze gelopen!

Pimp my pony
Vrijdagmiddag 29 oktober werd het al een beetje spooky op de Karperhoeve met
allemaal verklede en geschminkte kinderen en een enge jury voor Pimp my pony. De
middag startte met het versieren, en opeten, van een plak cake, vervolgens zijn alle
pony’s prachtig én eng versierd, om de middag af te sluiten met pannenkoeken en de
prijsuitreiking voor de mooist versierde pony.

Griezeltocht
Op zaterdagavond 30 oktober werd het pas echt eng op het erf, de Karperhoeve was
overgenomen door enge clowns, heksen, Chucky, skeletten, zombies en ga zo maar
door, niemand was meer veilig. 28 Jongeren hebben deelgenomen aan de engste
griezeltocht die de Karperhoeve ooit heeft gekend. Eerst een bloedstollend diner in de
Barg, om vervolgens in groepjes de tocht te lopen om de naam van het verdwenen
meisje terug te vinden. Er werd gegild, gerend, letters werden vergeten….. Een groot
succes dus.
We hebben nu al zin in volgend jaar!

Ik geef de pen door..
Hoi ik ben Zani ik ben 14 jaar oud en ik rijd al 8 jaar paard waarvan ik 3 jaar op de
karperhoeve rij! Dit is de leukste manege waar ik ooit heb gereden! de sfeer is altijd
super gezellig en ze organiseren super leuke activiteiten! Ik vind de wedstrijden en het
kamp super leuk! Maar het paard huren vind ik het allerleukst! 🥰 ik huur nu deze
maand Maartje! Lekker heel de dag poetsen, knuffelen, wandelen en natuurlijk rijden!
Ik geef de pen door aan Milou! 😊

Weetje van de maand
Wist je dat.. een volwassen paard 6 tot 9 uur per 24 uur slaapt?
Een paard slaapt meerdere keren per dag, de gemiddelde aaneengesloten slaapduur is
23minuten.
Circa 70 tot 80 procent van het totaal aantal slaapuren bestaat uit doezelen. Het paard staat
hierbij op rust, met een lage hoofd-halshouding, halfgesloten ogen, een hangend onderlipje en
naar buiten gedraaide oren. Tijdens het doezelen worden prikkels nog wel snel waargenomen,
zo kunnen ze direct vluchten wanneer het nodig is.
In de lichte slaap ligt het paard op zijn buik met ingetrokken benen. De ogen zijn hierbij volledig gesloten en de
oren bewegen amper. Soms leunt het paard hierbij ook met het hoofd op de grond. Ook vanuit deze houding kan
het paard nog snel wakker worden, opstaan en vluchten.
De diepe slaap is alleen mogelijk wanneer het paard zich veilig voelt, tijdens deze slaap neemt het paard niks meer
waar en kan dus niet vluchten. Tijdens deze slaap zijn alle spieren volledig ontspannen, hierdoor heeft het paard
geen controle meer over zijn houding. De kenmerkende houding hierbij is volledig ‘plat’. Ze liggen languit op hun
zij en alles rust op de grond. De benen liggen hierbij gestrekt.

IN HET VERSCHIET
Houding en zit clinic
Op 7 november 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).

Vader-kind middag
De middag is vanwege alle maatregelen al enkele keren verplaatst, maar op 20 november gaat de vader en kind
middag écht plaatsvinden. En wat gaan we doen? Nou, je vader gaat dus paardrijden! Eerst leggen we een stukje
theorie uit, voor je auto gaat rijden moet je immers ook eerst het een en ander weten. Daarna gaan jullie poetsen,
opzadelen en rijden, een behendigheidsparcours. Samen met je vader vorm je dan een team en het team wat dit
parcours het beste aflegt, wint! Er zijn plekjes vrij, de lijst komt op het whiteboard te hangen, maar wees er snel bij,
want vol=vol.

Sinterklaasbingo
Op zaterdagmiddag 27 november komt Sinterklaas langs op de Karperhoeve. Zijn pieten verzorgen een
Sinterklaasbingo voor de kleine(re) kinderen met leuke prijzen. En wat is een sinterklaasmiddag zonder
snoepgoed…., dus ook hiervoor wordt gezorgd. De inschrijflijst hangt (binnenkort) op het whiteboard, de kosten
zijn € 15,00 per kind.
Let op; het is voor kinderen tot en met 10 jaar en broertjes en zusjes vanaf 5 jaar mogen ook gezellig meedoen.

AANKOMENDE ACTIVITEITEN
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. Binnenkort ontvangt u een mail
over het inschrijven voor het pony huren!

Via onze website en Facebook pagina blijft u op de hoogte van onze activiteiten.

