APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 18 december 2009
Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze sponsors en alle
paardenliefhebbers een voorspoedig 2010 willen toewensen. En vooral de
gezondheid van mens en dier op de eerste plaats willen zetten, het voornaamste
ingrediënt voor een goede start.
De vergadering zelf bracht weinig nieuws aan het licht uitgezonderd enkele
datums om zelf te gaan kijken zoals de Kerstjumping te Mechelen. Wat we wel
bekeken hebben waren de dia’s van Mevrouw De Steckere van in de jaren ’70.
Ongelooflijk hoe mensen veranderen en het wedstrijdgebeuren dat niet meer te
vergelijken is met dat van nu. Marathonkoetsen die meer geleken op tanks dan
op koetsen. Voor de rest reed men met antieke rijtuigen met de nodige stukken
tot gevolg en die werden dan als souvenir bij sommige menners achter op de
vrachtwagen getimmerd. Graag vullen wij de wintervergaderingen aan met
beelden uit het verleden of van het afgelopen menjaar. Moesten er mensen zijn
die ons zulke beelden voor een avond zouden kunnen lenen, zouden wij dit ten
zeerste waarderen. Ik verzeker U de teruggave in perfecte staat. Dit mogen
zowel dia’s, Dvd’s alsook videobeelden zijn.
Onze koetsenbeurs heeft het bijzonder goed gedaan. Na 2 jaar geleden in een
lekkende tent die ons een fortuin kostte en vorig jaar dan geen beurs
georganiseerd te hebben, zijn we nu terug op dreef aan het komen. De prachtige
verwarmde hal die ons ter beschikking werd gesteld door de gemeente
Zandhoven was natuurlijk een schot in de roos. Door velen gekeurd en goed
bevonden was de diversiteit aan standhouders. Het was zoals vroeger weer een
bijeenkomst van menners die hun wedervaren aan de kameraden moesten
vertellen. Dit was dan weer goed voor het keukenpersoneel die op sommige
momenten de bedeling van drank en eten nauwelijks bij konden houden. Dit
droeg op zijn beurt weer toe voor het overleven van de club. Waar ik bijzonder
fier op ben is dat er weer een fantastisch team gezorgd heeft dat alles tot een
goed einde kwam.
Ook een primeur was de organisatie van het mennersfeest. Chapeau voor de
organisatoren. Zowel het eten, de prijs en de dansavond nadien was naar ieders
smaak. 200 deelnemers genoten van een prachtige afsluiter van het menjaar.
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Een minder goede afsluiter was onze laatste rit van het jaar, namelijk de
jaarlijkse Kerststallenrit. Het weer strooide letterlijk roet in het eten. Samen met
de verkenners van de omloop hebben we beslist om de rit, veiligheidshalve, niet
te laten doorgaan. Her en der lagen nog te veel ijsplakken en ook het terrein
waar we moesten inspannen lag er te gevaarlijk bij en veiligheid voor alles.
Onmiddellijk werd er een noodplan opgestart. Vanuit de garage van de Jan en
Lisette werd er een wandeltocht gestart die ons langs de verschillende
kerststallen van Massenhoven leidde. Na de tocht werden er erwtensoep en
frietjes met saté gebakken door het klassieke keukenpersoneel. Nadien had de
gastvrouw nog een dessert voorzien en zo was het vlug avond dat we zelfs
vergaten waren dat we niet ingespannen hadden.
Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit uiterlijk
ten laatste vóór eind februari 2010.
Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons tijdschrift verwijs ik
naar een bijlage in dit boekje: voor U een welgekomen reclame en voor het APZ
een welgekomen steun.
Het online APZ-Nieuws zullen we noodgedwongen nog een tijdje moeten
uitstellen. Teveel leden houden er aan om het APZ-Nieuws geregeld eens vast
te nemen om te kijken wat er te beleven is in de volgende maand alsook de
uitslagen nog eens te vergelijken. En dat bevestigd natuurlijk het geringe aantal
e-mailadressen dat is doorgegeven.
Het APZ nodigt haar leden en vrienden uit om er een spetterend feest van te
maken op 27 februari 2010. We zullen ook traditiegetrouw onze Belgische
kampioen alsook de APZ-clubkampioenen lauweren. Allen op post dus. Voor
verdere informatie zie verder in het clubblad.
Op de volgende APZ-vergadering die doorgaat op 29 januari 2010 om 20.00 uur
in “Huyze Bruyneel” te Zandhoven zullen wij ook de jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie laten doorgaan. Iedereen welkom.

Agenda
29-01-2010

27-02-2010

APZ-vergadering in “Huyze Bruyneel” te 2240
Zandhoven, Vierselbaan om 20.00 uur. Tevens
Nieuwjaarsreceptie.
APZ-Teerfeest te 2240 Zandhoven (Massenhoven),
Kerkstraat – Feestzaal “De Lindekens”.
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ZEKER ZO MOUILIJK ALS EEN DRESSUURPROEF NEERZETTEN IS
HET VERVOEREN VAN DE KERSTMAN ONDER LUID APPLAUS VAN
EEN MASSA TOESCHOUWERS IN DE NEKKER TIJDENS DE
KERSTJUMPING.
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Jaarlijks APZ-mennersfeest
Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks teerfeest. Hierbij zullen
ook, traditiegetrouw, de kampioenen van het jaar 2009 die lid zijn van onze club gelauwerd
worden. Dit jaar is dit:
• Belgisch kampioen: VAN DIJCK Marc;
• Niet te vergeten: de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap.
Wanneer: Zaterdag 27 februari 2010
Ontvangst vanaf 19.00 uur. We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur.
Waar:

Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven)

Wat kunnen wij U aanbieden: Aperitief
Voorgerecht: Zalmcocktail
Soep: Aspergeroomsoep
Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees
Dessertbuffet
Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen
Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ Forever

AMBIANCE VERZEKERD
Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende : € 40,00
Niet-leden : € 50,00
Hoe inschrijven: !!!

Uiterste inschrijvingsdatum : 10 februari 2010 !!!

Te betalen op rekening van het APZ: 733-1413196-33
Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving
Inschrijvingsformulier
NAAM + Voornaam : …………………………………………………………..
schrijft in voor het teerfeest met
………. Personen die APZ-lid zijn X € 40,00 = …………
………. Personen die GEEN lid X € 50,00 = …………
en stort het bedrag van :
€
…………
op rekeningnummer van het APZ : 733-1413196-33 vóór 10 februari 2010
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LIDGELD 2010
o Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren
o Nieuwe leden: 37,20 euro voor het eerste jaar; de volgende jaren ook 25,00
euro
NAAM en Voornaam
Adres + huisnummer
Postcode – Plaats
Te storten op KBC 733-1413196-33
Met vermelding: “Lidgeld 2010: Naam – Voornaam
Of te betalen aan Liliane

Advertentie in het APZ-clubblad
o Voor een A4-formaat (1 pagina) =
o Voor een A5-formaat (1/2 pagina) =
o Voor een A6-formaat (1/4 pagina) =

248,00 euro
125,00 euro
62,00 euro

NAAM en Voornaam
Adres + huisnummer
Postcode – Plaats
Advertentie overmaken per fax, per mail of door af te geven aan Liliane.
Te storten op KBC 733-1413196-33
Met vermelding: “Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 2010
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Arabo-Fries wint Belgisch Kampioenschap
Weer een eervolle prestatie op naam van een Arabo-Fries sportpaard! Midden september
bracht Christiaan Provoost de hengst Maestro uit voor het Belgisch Kampioenschap mennen
in het Limburgse Zutendaal.
Vanaf het eerste wedstrijdonderdeel, een sprekende dressuurproef met een score van 40,06
punten, nam Provoost de leiding in de enkelspanreeks met 11 nationale deelnemers. De
marathon op zondag maakte het de menners niet gemakkelijk. Na een zwaar zandtraject
stonden 8 hindernissen, waardonder o.a. een brug, een berg en twee waterpartijen, op het
programma. Maestro bleef foutloos in de trajecten en zette snelle tijden neer wat de achtjarige
klepper naar een tweede plaats in dit onderdeel bracht. In de tussenstand bleef deze
combinatie aan de leiding en de vaardigheid op maandag vormde geen probleem om de eerste
plaats in het eindklassement te bevestigen. De Belgische Maestro bewees in Zutendaal dat hij
ook in enkelspan het zware werk aan kan.
De Nederlandse menner Christiaan Provoost won wel de competitie, maar de medailles van
het nationaal kampioenschap gaan naar menners met de Belgische nationaliteit, wat
begrijpelijk is. Zodoende kreeg de tweede gerangschikte, Johan Verswalm de gouden
medaille uitgereikt.
Provoost ontving vanwege de gemeente Zutendaal een extra prijs voor de hoogste score onder
alle deelnemers met een paardenaanspanning en dat waren er in Zutendaal niet minder dan
dertig in totaal.
Tekst en foto’s: Louis Vannueten
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CAI-W MECHELEN - KERSTINDOOR
27-31 december 2009
“spetterend spektakel in een afgeladen hall”
***********************************
Na een jaar vol gezoek naar nieuwe paarden met o.a. veel zenuwslopende perikelen met een
onbetrouwbaar handelaar, zijn we klaar met een zestal uitzonderlijke warmbloeden om ze deze zomer
in het grote circuit te gooien, maar iets te vroeg om ze uit te brengen in het grote tumult van de
Nekkerhal; Maar we hadden geen keuze, we moeten in Mechelen zijn eerst en vooral voor onze
sponsor, de Willy, en het grote supporterspubliek van ons team ( er komen al vele toeschouwers naar
Mechelen, speciaal om ons team te zien en loeihard aan te moedigen). Dus wij nog maar eens aan Rob
Lommers, de nieuwe eigenaar van Adje, gevraagd om ons te helpen – das voor de Rob geen enkel
probleem – zodoende stond Adje een drie weken voor Kerstmis terug in zijnen oude stal. En wij maar
proberen te trainen want intussen had koning winter streng toegeslaan. Pakken sneeuw en keiharde
vriestemperaturen hielden alles binnen. Op den duur was er maar één oplossing : de mannen van
Desmedt - indoorhall Blauwbossen- gevraagd om eens binnen te trainen. Twee keer hebben we alles
opgeladen samen met enkele Dirkhindernissen en kegels en zo het span, Onix en Vasco vooraan en
Adje en Victor achteraan (twee arabo’s en twee warmbloeden) toch nog efkens uitgetest. Da was alles
en zo vertrokken we op maandagmiddag richting Mechelen.
Er was nog één dik probleem bijgekomen bij het laden van de camion : de Gert kreeg bij het
versleuren van een paksken hooi een “verschot” in zijne rug; wat hem heel het concours in Mechelen
serieus parten zou blijven spelen.
Na de foutloze veeartskeuring op dinsdag rond den twaalven ging alles in een stroomversnelling; we
moesten als tweede starten in de warming-up, maar vlak daarvoor reed de Gert met het vierspan
“dikken” van Willy Naessens een showparcours tegen de zwaren Palmen van Diepenstijn met
stuurman IJs Chardon en een span boerenpaarden van Dominique Declerck met menner Felix
Brasseur. De Gert stuurden in deze show dit zware span (de voorpaarden waren ook zo sterk in de
teugels zodat zijne rug nog verder uitgerokken werd) naar een ferme tweede plaats juist achter
Chardon. Direct hierop was er de verkenning voor het serieuze werk over een gans ander parcours. We
hadden het anderhalve keer gelopen en daar ging de bel al voor den eerste starter Boyd Exll. Toch liep
alles vrij snel en foutloos ( we reden op veiligheid en goed beheerst – dit span had nog maar en drietal
keren samen gelopen). Boyd werd de uiteindelijke winnaar en wij ferm 4°. Tussen die geroutineerden
in het wintercircuit stonden we er middenin. Doet het maar !!
De laatste worldcupproef van Indoor Mechelen was voor de vierspannen op woensdagavond. De hall
zat afgeladen vol. Den eerste ( laatst geklasseerde bij de warming-up), Koos De Ronde startte om
22.10 u. Hij zette een heel scherpe tijd neer. Na Sandmann (Dl.) en Theo Timmerman (Nl.) was het de
beurt aan het lievelingsspan van het Mechels publiek; Slechts één balleke rolde, en we stonden na de
rit op een mooie tweede plaats, enkel Chardon ….en Thomas Eriksson (Zw.) deden ietske beter …..“
we misten weer op een haartje de finale, waar het supportersgeweld (full house – uitverkocht) en wij
zo op hadden gehoopt.
Bij de slotprijsuitreiking viel toch wel op dat het publiek en Willy Naessens, onze grote sponsor en
deze van mennen Mechelen, heel content waren van de prestatie van hun span Schrijvers-Aerts.
Overdonderend toen we de arena inreden. Perfect gereden met dit driewekenoude span, en zijt er zeker
van volgend jaar hebben we meer armslag met de meer geroutineerde paarden en zullen we strijden
om den overwinningstitel van 2003 terug mee naar Hoogstraten te brengen.
Volgende Mechelen -2010- is wel heel jubilerend bijzonder : 30 X indoor Mechelen en 10 X worldcup
Mennen!!
********************************
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Een goedgekeurde zuivere Spaanse hengst staat ter dekking.
Voor meer info zie site www.showpaarden.be of mail naar showpaarden@gmail.com

Etienne & Linda Annecour
A/Service – Automotive Products
Stellen u een uitgebreid gamma voor van gereedschappen, batterijen voor
schrikdraad, koelboxen,
Compressor koelboxen, camera’s, enz. …
Kortom alles voor 12, 24 en 220 volt

Lenteactie tot -25 %

Voor particulier, professionals tot industrie

KAPELSTRAAT 310 – 2660 Hoboken
Tel.: 03/830 31 17 /// E-mail: info@aservice.be
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