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Verslag vergadering van 29 mei 2010 

 

Onder een met zonovergoten hemel woonden een massa menners de 

openluchtmis bij op de Strohoeve bij de gastheer Willy Naessens.  Het Maurus-

koor van Elsegem en The Marvellous Gospel Singers gaven aan heel het 

gebeuren een heel aparte tint.  Nadien vertrokken alle menners voor een 

prachtige wandeling door de Vlaamse Ardennen.  Na de rit konden we nog 

genieten van de vele attracties zoals stierenspelen, paardenzwembad, oude 

tractoren, waterstapmolen en natuurlijk de stallen met daarbij de prachtige 

verzameling koetsen van Willy zelf.  Nadien kon iedereen nog genieten van een 

gratis hapje en drankje. 

 

Al deze laatste activiteiten werden met smaak bekeken met een door de club 

aangekochte beamer.  Zoals in het verleden, zullen we ook in de toekomst 

geregeld de leden op de hoogte houden met foto’s over de afgelopen activiteiten.  

Leden die ons met voorstellen of nieuwe ideeën om de vergadering op te 

luisteren kunnen bevoorraden zijn altijd welkom. 

 

Ook het probleem van juryleden met een stijve nek tijdens het jureren aan de 

lange zijde van het dressuurterrein is van de baan.  Daar er geen gewone auto 

met het zicht naar voren kon staan, werden er twee jurytenten aangekocht.  Niet 

ieder jurylid heeft immers een Smart zoals Shirley. 

 

“Met de Ferre naar de Feria”, het zou een titel kunnen zijn van een 

langspeelfilm.  Dat was het niet maar wel een prachtige voorstelling van een 

koets en ruiters met prachtige Spaanse paarden.  Zowel clublid Tanja met haar 

hengst Canero als de Jan met de Ferre gaven het beste van zichzelf.  Tanja liet 

haar hengst verschillende kunstjes voorstellen en de Jan reed als top of de bild 

met zijne Ferre tussen twee voor dood liggende Andalousiërs.  Al deze mooie 

beelden zullen op een van de volgende vergaderingen getoond worden. 
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Agenda 

 

13-06-2010 1 p “Keizer Karel”-tocht te Kasterlee (GSM: 0497/29 14 

44) 

13-06-2010 1 p Rit te Schakkebroek (GSM: 0476/53 29 30) 

13-06-2010 1 p Rit te Essen (Huybergen) (GSM: 0474/57 25 23) 

20-06-2010 1 p LRV-marathon te Kasterlee 

25-06-2010  APZ-vergadering te 2240 Zandhoven, Huyze 

Bruyneel, Vierselbaan om 20.00 uur 

26/27-06-2010 1 p CAN 3 te Lavacherie 

27-06-2010 1 p Meerhout-Gestel (Tel.: 014/30 99 70) 

27-06-2010 1 p Koetsenwandeling Kerstenburg (Tel.: 0475/54 16 44) 

27-06-2010 1 p Koetsenwandeling te Nevele 

27-06-2010 1 p LRV-menwedstrijd te Maldegem 

03/04-07-2010 1 p CAN 2-3-4 te Beerse 

04-06-2010 1 p Kraaiheidetocht te Mol-Millegem (tel.: 014/31 97 46) 

10-07-2010 1 p Avondwandeling te Oedelem 

11-07-2010 1 p APZ-Rally te Poederlee (Zie formulier) 
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Jacobskruiskruid: 

Een gevaar voor onze paarden 
 

Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) is een giftige wilde plant 

met gele bloempjes. Hoewel het natuurlijk voorkomt in onze 

regio, lijkt Jacobskruiskruid de laatste jaren aan een opmars 

bezig: De plant groeit regelmatig in wegbermen, 

natuurgebieden, perceelsranden en extensief beheerde 

weilanden. Het is een pioniersplant die zich snel verspreidt naar verstoorde gronden en open 

plekken in het gras of de berm. 

 

Kruidenmengsels met wilde bloemen bevatten soms Jacobskruiskruid, wat totaal 

onverantwoord lijkt. De verspreiding van het Jacobskruiskruid vormt immers een ernstig 

probleem voor de paardensector. In Nederland nam deze problematiek zelfs dramatische 

proporties aan toen talrijke paarden overleden aan de gevolgen van 

Jacobskruiskruidvergiftiging. Ook in België zijn reeds verschillende paarden gestorven door 

het eten van deze giftige plant.  

 

Paardenliefhebbers zijn ook natuurliefhebbers, maar de gezondheid, en in dit geval zelfs het 

leven van paarden, zou wel moeten voorgaan op maatregelen ter bescherming van de natuur. 

Daarom roept men op om de nodige voorzorgen te nemen om de verspreiding van het 

Jacobskruiskruid langs bermen en natuurgebieden tegen te gaan. Indien iedereen voor zijn 

eigen stoep veegt kan het probleem ingedijkt worden. 

 

Via de link naar de website http://www.vlaamspaardenloket.be vindt u een dossier rond 

Jacobskruiskruid met fotomateriaal van zowel Jacobskruiskruid als planten die er vaak mee 

verward worden, informatie over de gevaren verbonden aan Jacobskruiskruid, tips om deze te 

voorkomen en nuttige links naar websites met extra informatie. 

 
Bron: http://www.vlaamspaardenloket.be  
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APZ – Rally 

De APZ-rally gaat door op Zondag 11 juli 2010 voor koetsen en 

bereden paarden. 

 

Plaats van vertrek: Biezenhoek te 2275 Poederlee 

Uur van vertrek: tussen 09.00 en 12.00 uur met routebeschrijving 

Parcours: Het traject is ongeveer 35 km door bosrijk gebied en loopt 

meestal over onverharde wegen.  Onderweg is er een stop voorzien. 

 

Inschrijvingsgeld: 8,00 euro met inbegrip van 2 gratis drankbonnen 

per koets. 

 

Voor de liefhebbers is er een rally voorzien met vragen voor 

onderweg.  Nadien kan men de score nog opdrijven door een 

kegelparcours te rijden.  Voor de 10 eerste deelnemers van de 2 

proeven zijn er mooie prijzen voorzien. 

 

De ganse dag is er een catering voorzien met eten en drank. 

 

Graag inschrijven voor 05 juli 2010: 

 

Telefonisch: 0496/25 97 38 

Per brief: Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Per mail: apz79@hotmail.com 

Via de website: www.apz-zandhoven.be 
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Recreamen v.z.w. 

 

Werkgroep Keizer Karel
Organiseren hun twaalfde

keizer keizer KarelKarel koetsentochtkoetsentocht

Zondag 13 juni 2010
Een uniek parcours van ca. 30 km  in 2 delen doorheen 

het provinciaal domein de hoge Mouw en op de 

kempische heuvelrug ( 80% onverhard)

Zeer mooie en ruime vertrekplaats

Boekweitbaan Kasterlee(Terreinen LRV Kasterlee)

INFO op tel. 0497-291444(Marc Soontjens) of 0496024607(André Vermeulen)

m.soontjens@base.be

vertrek tussen 9 en 12 u

Deelname tocht: koets 8,00 euro; ruiter 4 euro. Leden recreamen gratis
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Recrea-Men V.Z.W. 
recreatief en dressuurmatig mennen 

 

 

De Kraaiheidetocht 

te Mol – Millegem 
 

voor span & ruiter 
 

 
Na drie fijne jaren, komt er een 4

de
 jaar… 

 

Op zondag 4 juli 2010 wordt er een koetsen- en ruitertocht georganiseerd. 

Als vertrekplaats mogen jullie alvast het adres :  

Stokt 113 te 2400 Mol noteren.  

 

Je kan je startpositie innemen vanaf  10.00u tot 12.00u. 

 

De tocht gaat door een bosrijk gebied van de gehuchten: Achterbos en Millegem. 

Er zijn 2 verschillende afstanden, waaronder ongeveer 20 of  30 km.  

 

Het zal ongeveer 95 % zachte ondergrond zijn en maar enkele stukjes op verharde weg. Ook 

zullen er vaardigheidsproeven aan te pas komen, zowel voor de menner als voor de ruiter 

maar deze zijn vrijblijvend. Om de rit eventjes te onderbreken  zal er ongeveer in de helft, een 

stopplaats voorzien worden met drankvoorziening. 

 

Inschrijvingskosten: 

• Ruiter: 4 euro 

 

• Per koets: 

o Recrea-men Leden = Gratis(Lidkaart) 

o Niet-Leden = 8 euro 

 

Met vriendelijke groeten & hopelijk tot dan, 

Eddy Verhoeven 

 

Voor meer inlichtingen :  

e-mail : eddyverhoeven@hotmail.com  

Tel. : 014/31 97 46 
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Recrea-men v.z.w  

www.recreamen.be   

1e Tuigershof – tocht  

Voor koetsen en bereden paarden  

Op zondag 15 augustus 2010  

Deze gaat door de kempische velden en bossen langs 75% 

onverharde wegen; ze is +/- 25 a 30 km lang en volledig 

afgepijld zodat iedereen zorgeloos kan meerijden .  

Adres: Palaaraard 37c, te 2290 Vorselaar  

Vrij vertrek vanaf 10uur na inschrijving en ondertekening van 

een verantwoordelijkheidsattest.  

Goed humeur meebrengen al de rest (hoefsmid, pechdienst, 

drank, catering .....) is ruim voorzien.  

Deelnemen is gratis voor leden van recreamen (lidkaart en 

koetsplaatje) anderen betalen 8€ per koets  

en 4€ per bereden paard   

Achteraf is er een kegeltjesparcours voor de liefhebbers 

en een tonnen hindernis (aanrader voor allen !!!! )  

    

Hopelijk tot dan!  

   

Lauwers Toon tel . 0475/334065 

lauwerstoon@hotmail.com  
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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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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 % 


