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Verslag vergadering van 24 februari 2010 

 

De algemene ledenvergadering werd geopend met een overzicht van de 

boekhouding van het vorig jaar.  Na een aantal mindere jaren, was 2009 een 

opsteker.  Hieraan waren een aantal prachtige evenementen niet vreemd.  De 

geestdriftige inzet van een aantal clubleden heeft weerom gezorgd dat onze club 

met een positief saldo het jaar heeft kunnen afsluiten.  Ook het gebruik van de 

nieuwe hal op het Jumpingterrein heeft positief bijgedragen tot het slagen van 

een koetsenbeurs zoals het APZ vroeger gewoon was.  De boekhouding werd 

vervolgens door twee revisoren gecontroleerd en goedgekeurd. 

 

Belangrijke wijzigingen aan het Belgisch reglement: 

 

o In het FEI-reglement is een belangrijke wijziging aangebracht met het oog op 

de veiligheid voor menner en groom.  In het Belgisch reglement is dit 

overgenomen: het dragen van een helm en rugbeschermer is verplicht voor 

menner en groom gedurende alle secties van proef B. 

o In dressuurwedstrijden geldt vanaf dit jaar het volgende: 

o Menners die gedurende drie CAN1 en/of CAN2 meer dan 70 strafpunten 

behaald hebben in de dressuurproef mogen tijdens de rest van het lopende 

seizoen niet verder aantreden in CAN1 en/of CAN2. 

o Om te mogen deelnemen aan een CAN1 en/of CAN2 dient de menner in 

de laatste 12 maanden voor de afsluitdatum van de inschrijvingen in 

minstens twee wedstrijden minder dan 65 strafpunten in de dressuurproef 

hebben behaald tijdens een CAN3 en deze wedstrijden hebben beëindigd 

zonder opgave of uitsluiting. 

 

Leden die het menbrevet willen behalen kunnen zich op 13 maart 2010 

inschrijven bij Ruben Oosterlinck te Ruddervoorde, Kortekeerstraat 25 (GSM: 

0486/23.12.83).  Er moeten geen verplichte lessen worden gevolgd maar dit kan 

wel. 

 

AANDACHT: 

Dit is het laatste clubblad voor de leden van vorig jaar die het 

lidgeld voor het jaar 2010 nog NIET hebben betaald. 
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Agenda 

 

13/14-03-2010 1 p LRV-Indoor te Klein-Sinaai 

14-03-2010 1 p Oefenmarathon te Gierle 

14-03-2010  Koetsenbeurs van de Kempische Aanspanning: 

http://www.dekempischeaanspanning.be. 

14-03-2010 1 p Ruiter- en menroute “de drie dorpen” te Kaulille: 

http://www.equidroom.be 

14-03-2010  Dressuur-demo te Oud-Heverlee: 

http://www.mijten.be/_ln/start.php 

21-03-2010 1 p Indoor Stal Weynendaele 

21-03-2010 1 p Indoor Alken bij Jo Houbrechts: zie vorig clubblad of 

http://www.galop.be/newsarticle.php?id=7218 

21-03-2010 1 p Zoektocht te Bocholt ingericht door de Bosdravers 

(info GSM: 0479/692 545): 

http://www.bosdraversbocholt.be/Agenda.html 

26-03-2010  APZ-vergadering in “Huyze Bruyneel” te 2240 

Zandhoven, Vierselbaan om 20.00 uur. 

Tevens zullen er voto’s van het afgelopen jaar worden 

gepresenteerd. 

28-03-2010 1 p Outdoor bij Weytjens: info GSM 0494/43.43.10 / Tel: 

089/717 253 

28-03-2010 1 p LRV-indoor te Moerzeke: Info GSM 0478/53.71.54 / 

Tel: 09/367.60.78 

28-03-2010 1 p Lenterit Molenmenners: GSM 0476/364.367 of 

http://www.inspannen.be 

28-03-2010 1 p Lenterally te Bekkevoort: Tel 016/621.118 

03/04-04-2010 1 p Dressuur en vaardigheid te Puurs 

05-04-2010 5 p APZ-Paasrit: zie formulier 

05-04-2010 1 p Oefenmarathon te Peer: info GSM 0479/49 27 58 

10/11-04-2010  APZ - Dressuur en Vaardigheid: zie formulier 
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Mennersfeest van 27 februari 2010 
 

Tekst van de Voorzitter: 

 

“Geachte leden, menners en sympathisanten van de mensport, 

 

Mag ik in naam van het bestuur U van harte verwelkomen op ons jaarlijks 

mennersfeest.  Met deze zou ik U ook allen een voorspoedig menjaar willen 

toewensen en moge mens en dier een aangename samenwerking beleven en in 

een uitstekende gezondheid het jaar rond mekaar het maximum aan plezier 

geven.  Laat ons hopen dat 2010 ons eveneens een karrenvracht aan activiteiten 

brengt en dat zowel voor topsporters als voor recreanten. 

 

Dat onze sport nog altijd in de lift zit bewijzen het stijgende aantal deelnemers 

aan diverse organisaties.  Allemaal mooi zullen we zeggen, ware het niet dat bij 

iedere manifestatie een hoop medewerkers verwacht worden om met een 

vrijblijvende inzet de ganse dag alles in goede banen te lijden.  En als er dan iets 

misloopt staan zij natuurlijk op e eerste rij om de klachten op te vangen.  

Uitgerekend deze mensen zou ik in stilte in de bloemen willen zetten.  Namen 

noemen zou niet rechtvaardig zijn maar denk erom, zonder hen verdwijnt ook 

elke vorm van organisatie. 

 

En dat bewijs wordt in het APZ geleverd door de vele kleinschalige activiteiten 

die jaarlijks op de agenda staan.  Mede dank zij de steun van het 

gemeentebestuur van Zandhoven kunnen wij ons hoofd boven water houden.  

Het bewijs hiervan was de eerste beurs in de nieuwe hal.  We noemen het een 

klein beetje een nieuwe start om het financieel te kunnen runnen.  En met deze 

wil ik ook onze sponsors van harte bedanken die er voor gezorgd hebben alzo 

het voortbestaan van onze club te hebben gegarandeerd. 

 

Ik ga jullie niet langer van dans en drank weerhouden en daarom gaan we door 

met de huldiging van onze Belgische kampioen, namelijk niemand minder dan 

VAN DYCK Mark. 

 

We gaan nu verder met de prijsuitreiking van ons eigen clubkampioenschap 

waar ongeveer 52 deelnemers hun naam op zetten.  Als eerste mogen we 

LAENEN Katrien verwelkomen met 74 punten.  Als tweede GEYSELS Charel 

met 68 punten.  En als laatste voor de top drie met 63 punten RENDERS Stan.  

We zullen zorgen dat deze lijst een vlug verloop kent en dan kan iedereen volop 

genieten van nog een fijne avond die ik jullie allen van harte toewens.” 
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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) = 248,00 euro 

o Voor een A5-formaat (1/2 pagina) = 125,00 euro 

o Voor een A6-formaat (1/4 pagina) =   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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INSCHRIJVINGFORMULIER 
Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

 Email apz79@hotmail.com 
 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam PAASRIT 

Informatie We vertrekken tezamen naar de paasweide waar de paashaas komt voor de 

kleintjes en de paasdrank voor de … groteren. 

 

WEGPARCOURS 
Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 20 30 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 30 maart 2010 
 

Vertrekplaats Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan 

Vertrek Dag 05 april 2010 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN PAASRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  

 

INSCHRIJVINGSGELD Hoeveel personen ? Hoeveel kinderen? 

Te storten op rekening van:  

Rekeningnummer  

Formulier bij voorkeur te mailen (apz79@hotmail.com), af te geven aan de organisator of 

bestuur ofwel na TIJDIGE telefonische inschrijving aan de start. 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer 

o verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast hierdoor de inrichter 

van alle verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de voornoemde activiteit; 

o de wegcode te respecteren. 

Handtekening van de menner 
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Menkalender 2010 
 

Datum Wedstrijd Nr Type BK 

April     

03/04 Puurs (A + C) 301 CAN 3 – 4 – Jun – Trekp  

04/04 Puurs (A + C) 301 CAN 2  

10/04 Zandhoven (A + C) 302 CAN 3 – 4 – Jun – Trekp  

11/04 Zandhoven (A + C) 302 CAN 2  

24/04 Brugge (A + C) 303 CAN 3 – 4 – Jun – Trekp  

25/04 Brugge (A + C) 303 CAN 2  

     

Mei     

08-09/05 Torhout (A + B + C) 304 CAN 1 – 3 – Jun – Trekp  

15/05 Mouscron (A + C) 305 CAN 3 – 4 – Jun – Trekp  

16/05 Mouscron (A + C) 305 CAN 2  

29-30/05 Mont-Le-Soie (A+B+C) 306 CAN 1 – 3 – Jun – Trekp  

     

Juni     

05-06/06 Booischot (A+B+C) 307 CAN 1–3–4-Jun–Trekp  

26-07/06 Lavacherie (A+B+C) 308 CAN 3-Jun–Trekp  

     

Juli     

03/07 Beerse (A+C) 309 CAN 3 – 4 – Jun – Trekp  

04/07 Beerse (A+C) 309 CAN 2  

10-11/07 Linden (A+B+C) 310 CAN 1–3–4-Jun–Trekp  

23-24-25/07 Gesves (A+B+C) 311 CAN Jun Junior 

     

Augustus     

07-08/08 Bornem (A+B+C) 312 CAN 1-3 1 & 2 Po 

21-22/08 Vollezele (A+B+C) 313 CAN 1 4 P & Po 

Tand – 

Trekp 

     

September     

18-19/09 Courrière (A+B+C) 314 CAN 1-3-Jun 1 & 2 P 

     

Oktober     

02-03/10 Zandhoven (A+B+C) 315 CAN 1–3–4-Jun–Trekp  
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Te koop: 

 

Wijckmans enkelspan paarden marathonwagen . 

 

o lamoenen in rvs- treeplank achter in rvs 

o bomen vangers in rvs -zweng in rvs 

o uitschijfbare achteras tot 1.48cm - extra zweephouder achteraan. 

o mogelijkheid voor bokkussen te verschuiven naar rechts 

o geremd achter  -opberg lade   -handrem. 

 

o prijs : 2750 € 

 

Tel:  0478/87 02 43  /// Email:  sonja.hereygers@telenet.be 
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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 

 

Voor particulier, professionals tot industrie 

 

KAPELSTRAAT 310 – 2660 Hoboken 

Tel.: 03/830 31 17 /// E-mail: info@aservice.be 

 

Lenteactie tot -25 % 


