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 Verslag vergadering van 27 augustus 2010 

 

De vergadering wordt geopend met de slechtnieuwsmelding 

betreffende het overlijden van Eddy Delissen op 13 augustus 2010.  

Eddy was van in de beginjaren lid van het APZ.  Verder in het 

clubblad wordt het overlijdensbericht en een krantenartikel 

gepubliceerd.  Langs deze weg wil het bestuur van het APZ het 

medeleven betuigen aan de familieleden van Eddy. 

 

Vervolgens werd het wedervaren aangehaald van de leden die hebben 

deelgenomen aan de “Tuigershof-tocht” te Vorselaar.  De 

organisatoren hadden voor een prachtige rit gezorgd zodat alle 

deelnemers tevreden konden terugblikken op een fijne mendag. 

 

Ook is de nachtmerrie van onze voorzitter voorbij: een eigen WC-

wagen voor het APZ is een feit.  Na een stevige poetsbeurt en een paar 

reparaties is de WC-wagen klaar om ingezet te worden voor de 

activiteiten van de club.  Gedaan met het gesleur met toy-toys. 

 

Natuurlijk kwam ook de organisatie van onze jaarlijkse marathon ter 

sprake.  Zoals steeds heeft het bestuur vele helpende handen nodig om 

er terug een prachtige wedstrijd van te maken.  Verder in het boekje 

vindt U een blad terug waarop U de keuze kunt maken voor welk deel 

U bereid bent om in te springen.  Dit kunt U overmaken aan Liliane.  

Ook een telefoontje of SMS-berichtje is welgekomen. 

 

Na het serieuze gedeelte was het tijd om terug te blikken op enkele 

voorbije activiteiten.  Flor had foto’s bij van de wedstrijd te Saumur, 

Le Pin, onze Shetland-wedstrijd, de Spaanse dag op domein De 

Schorre. 
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Agenda 

 

24-09-2010  APZ-vergadering te 2240 Zandhoven, Huyze 

Bruyneel, Vierselbaan om 20.00 uur 

11/12-09-2010 1 p CAN 1 & 3 te Linden 

12-09-2010 1 p Rit te Lokeren (Tel.: 09/367 60 78) 

12-09-2010 1 p Rit te Winge (GSM: 0497/05 86 49) 

12-09-2010 1 p Rit te Westmalle (Tel.: 03/311 52 47) 

18/19-09-2010 1 p BK te Courrière 

19-09-2010 1 p 5
de

 tocht door Brussel (GSL: 0475/52.39.02) 

19-09-2010 1 p Rit te Neeroeteren (Tel.: 089/86.71.34) 

24-09-2010  APZ-vergadering te 2240 Zandhoven, Huyze 

Bruyneel, Vierselbaan om 20.00 uur 

25-09-2010 1 p 2
de

 Pompoentocht te Lichtaart (GSM: 0496/10.60.27) 

26-09-2010 1 p Rit te Essen (GSM: 0474/57.25.23) 

26-09-2010 1 p Rit te Haasdonk (GSM: 0476/36.43.67) 

02/03-10-2010  APZ-Marathon te Zandhoven 

10-10-2010 1 p Rit te Rijkevorsel 

10-10-2010 1 p Taalgrensflirten in Landen-Haspengouw (Tel.: 

011/88.13.88) 

11-10-2010 1 p Rit te Knokke-Heist (GSM: 0475/65.03.95) 

 

 

TE KOOP 
 

New-Forest-dubbelspan: 
 

o Donkerbruin 

o 1,39 meter stokmaat 

o 2 merries (9 en 11 jaar) 

o Beide pony’s zijn gereden onder het zadel, zowel dressuur als springen 

o Vraagprijs: 4.500,00 euro 

o Bijkomende info via GSM 0477/26.98.34 
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VOORPROGRAMMA MENWEDSTRIJD  

AVANT-PROGRAMME CONCOURS D'ATTELAGE 
 

Plaats van de wedstrijd / Lieu du concours : Zandhoven  Datum / Date:  2-3 oktober 

2010 

 

Adres wedstrijdterrein / Adresse terrain de concours :   Populierenhoeve,  2240 Zandhoven 

 

Type wedstrijd/Type de concours: CAN-3   CAN-4      +  JUNIOREN 

Organisatie/Organisation:  

Contactpersoon / Contact - Naam/Nom: Van Dessel Florent 

   - Adres/Adresse: Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk 

   - � :  0496/25 97 38  fax :   e-mail : 

apz79@hotmail.com 

Technisch Afgevaardigde / Délégué Technique : De Vos Paul    

Voorzitter jury / Président jury :   Willems Jozef 

Officieel Dierenarts /Vétérinaire officiel :  Dr. Rooymans Koen    

Rekenkamer / Bureau de calcul :   Pisetti Franco 

Parcoursbouwer / Constructeur parcours :  Van Dessel Florent 

 

Proeven /Epreuves: 

• Presentatie : tijdens de dressuurproef/ Présentation : pendant l'épreuve de dressage 

• Dressuur / Dressage : datum/date: 2 oktober 2010 

• Marathon : datum /date : 3 oktober  2010   aantal secties / nombre de sections:  3  

         (trekpaarden 2 

secties/sections) 

• Datum verkenning / date reconnaissance : 2 oktober  2010 uur /heure : vrije verkenning 

• Vaardigheid/Maniabilité: datum/date : 2 oktober 2010 water/brug hindernis - obstacle 

d'eau/pont : neen/non 

 

Categorieën /Catégories : 1 pony-poney / 2 pony’s-poneys / 4 pony’s-poneys / tandem pony-poneys 

    1 paard-cheval / 2 paarden-chevaux  / 4 paarden-chevaux / tandem 

paarden-chevaux 

    trekpaarden- traits / jongeren-juniors   

 

Inschrijving:/ Inscription : Ten laatste op /Avant le : 20 september 2010 bij de VLP /à la LEWB 

Inschrijvingsgeld /Frais de participation : €  50 voor /pour un CAN-1 (offline)  

          

     €  35 voor/pour un CAN-2 (offline) 

     € 35 voor /pour un CAN-3 (offline) 

     € 25 voor /pour un CAN-4 (offline) 

- te betalen aan de liga/ à payer à la ligue 
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Aan de sponsors van de jaarlijkse Marathon  

van het APZ te Zandhoven. 

 

 

 

Datum: 30 augustus 2010 

 

 

 

 

Geachte Sponsors, 

 

 

 

De jaarlijkse marathon met koetsen en paarden te Zandhoven is ieder jaar een groot succes. 

Dit niet alleen door het groot aantal deelnemers, die voor een boeiend spektakel zorgen en 

bewijs leveren van vakkennis op het gebied van mennen, maar meer nog door het groot aantal 

toeschouwers die er meestal een familie bijeenkomst van maken. 

 

In alle eerlijkheid moeten we nochtans toegeven dat zonder sponsering een goede en vlotte 

organisatie niet mogelijk is. 

 

Wij houden eraan om allen die ons voorgaande jaren gesteund hebben aan te schrijven, hun 

van harte te bedanken voor de steun die ze vroeger hebben geleverd en de hoop uit te drukken 

dat wij diezelfde steun dit jaar nogmaals mogen genieten. 

 

Dit jaar heeft de marathon plaats op 02 en 03 oktober 2010. 

 

Wij danken U bij voorbaat, 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor Van Dessel 

Voorzitter APZ 

 



 

 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 8/13 

 Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

    

Voor 

AANGESPANNEN PAARDEN 

Te 

ZANDHOVEN 

 

SPONSERING  WEDSTRIJD OP ZATERDAG EN ZONDAG 02-03 oktober 2010 

 

SECRETARIAAT: VAN DESSEL FLORENT 

    LAAGLANDWEG, 13 

    2610 WILRIJK 

    GSM: 0496 25 97 38 

    Email: apz79@hotmail.com 

 

IK ONDERGETEKENDE   ................................................................................... 

WOONACHTIG TE:           .................................................................................... 

 

TELEFOON: .................................. 

 

WENS EEN SPONSERING TE DOEN VAN: 

 

              Aantal 

   1) HINDERNIS  ...........  VAN  250,00 EURO 

   2) SPANDOEK   ...........  VAN    50,00 EURO 

   3) STAND          ...........  VAN  125,00 EURO 

   4) PRIJZEN       ...........     VAN   .......... EURO 

 

 Aftrekbaar van de belastingen. 

 
DE BETALING KAN GESCHIEDEN DOOR OVERSCHRIJVING OP ONZE REKENING  

733 – 1413196 – 33 OF CONTANT 

 DATUM:   ........... / ..................../ 2010 

   

HANDTEKENING  APZ     HANDTEKENING SPONSOR 

 

NAAN & FUNKTIE – STEMPEL    NAAM & FUNKTIE – STEMPEL 
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Marathon 02 & 03 oktober 2010 
 

 

Zoals reeds eerder aangehaald, gaat de marathon van het APZ door op 02 en 03 oktober 2010 

en dit op de nieuwe terreinen van jumping Zandhoven. 

 

Het is dan ook onze bedoeling om van deze marathon iets moois te maken. Hiervoor willen 

wij beroep doen op de medewerking van al onze clubleden. 

 

Voor de marathon voorzien we vijf hindernissen gelegen aan ons dressuurterrein in de 

Mussenbaan. Zoals voorgaande jaren is het ook nu de bedoeling om deze hindernissen aan te 

kleden tot een mooi geheel. Het bestuur van het APZ is per hindernis op zoek naar een clublid 

die de verantwoordelijkheid hiervoor wilt nemen. Hij of zij dient dit zeker niet alleen te doen 

doch wel met behulp van medewerkers die hij/zij zelf aanbrengt. Dit alles gebeurt in overleg 

met het APZ- bestuur. De uitvoering van deze werken zou wel dienen te gebeuren de week 

vóór de marathon zodat alles klaar is tegen de verkenning op zaterdag 03 oktober 2009. 

 

Voor deze wedstrijd hebben wij echter nog vele bereidwillige medewerkers nodig. Hierbij 

denken wij aan volgende functies: hindernisrechters, tijdopnemers aan het einde van de A-

sectie, het begin van de B-sectie en aan de rust, keukenpersoneel, tappers en bedieners, … . 

Ook op zaterdag hebben wij mensen nodig die bereid zijn om te schrijven bij de juryleden 

voor de dressuur.  Zoals je ziet hebben wij echt nood aan vele medewerkers om deze 

wedstrijd tot een goed eind te brengen. 

 

Graag hadden wij terug de beschikking gekregen over enkele paardenvans voor de 

hindernisrechter. 

 

 

Invulformulier medewerkers: af te geven aan Liliane 

 

Naam en Voornaam: ………………………………………………………………… 

Geboortedatum (voor de verzekering): ……………………………………………… 

Telefoonnummer en/of GSM-nummer: ……………………………………………… 

 

 Wo29 sep Do 30 sep Vr 01 okt Za 02 okt Zo 03 okt Ma 04 okt 

       

Dressuur: schrijvers       

Hindernis: aankleden       

Hindernisrechter       

Tijdopnemer       

Tappen       

Bediening       

Keukenpersoneel       

Opruimen       

Geen voorkeur maar 

ik wil wel helpen 
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Deelname van Sven Stuyck aan de menwedstrijd te Beesd (NL) 

 

   
 

Het voorlaatste week-end van augustus vertrok het team Sven Stuyck richting 
Nederland, naar het prachtige wedstrijdterrein te Beesd. 
Dit jaar maakte Sven de overstap van enkelspan pony, waar hij samen met zijn fjord 
Zecca vorig jaar nog de bronzen medaille behaalde naar een 4-span New 
forestponies. 
De verwachtingen waren bij Sven hooggespannen. Het begin van het menseizoen 
begon wat aarzelend, zijn 2 5-jarige en 1 6-jarige ponies hadden nog weinig ervaring 
en vonden de wedstrijdhekjes,jurytafels, parasols rond de dressuurring allemaal wat 
eng en waren nog wat kijkerig. 
Maar iedere wedstrijd ging het beter en beter. 
Tijdens het losrijden zagen we allemaal dat het span heel goed liep, in de 
dressuurring waren weinig foutjes te zien. Met een goed gevoel reed Sven naar het 
kegelparcours. 
Als enige in de reeks 4-span ponies bleef hij foutloos, wel wat tijdfouten maar dat 
had iedereen, dus een 1ste plaats in de vaardigheid werd behaald. 
Bang afwachten naar de dressuurscore en toen gebeurde het onmogelijke....Sven 
behaalde de 1ste plaats, voor Tinne Bax, met een score van 51,84 %!!!!! 
Gejuich in het kamp van Sven, dat had hij in zijn stoutste dromen niet durven 
voorzien. 
De volgende dag een zware klus : de marathon met 2 waterbakken waar in Torhout 
de ponies nog heel veel angst voor hadden. 
De marathon verliep zonder grote problemen, zeer snelle tijden in hindernis 1 en 3, 
dit was zo voorzien vermits Sven wist dat hij veel tijd ging verliezen in het water. 
Al met al deden de ponies geen fouten in de waterbakken en wist Sven zijn 1ste 
plaats in het totale klassement te behouden. 
Van een totale verrassing gesproken!!!! 
Dit was een week-end om van te genieten, winnen van Tinne Bax is een loodzware 
klus. 
Moe maar voldaan keerden we terug naar Wuustwezel met ponies die enorm veel 
bijgeleerd hebben. 
 

(Bron: Mail van Cynthia Stuyck van 25-08-2010) 
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Te koop: 
 

Clever koets recreatiewagen 
o Geremd op de achterwielen (vorig jaar voorzien van nieuwe remmen en 

klauwen) 

o Bergplaats onder de bokstoel 

o Bied plaats aan 6 personen 

o Vraagprijs 1.250,00 euro 

o Info: Tel.: 0745334065 

 Email: lauwerstoon@hotmail.com 
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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 % 
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Raszuivere fokkerij sedert 1976 

Gespecialiseerd in welshcobs sectie C en sectie D 

 

Onze hengsten  

                        
        Tardebigge Easter Phoenix sectie D 

    
     Hafodyrynys Taz sectie C 

 

Wij hebben voor 2010 een prachtige selectie veulens in verschillende haarkleuren 

Meer info en foto’s kan men vinden op : http://cappelstud.skynetblogs.be 

en 

De website : http://www.welshcobs-cappelstud.be  

 
Info Cappelstud : tel.: 03/3122497 of gsm 0479/509779 

Adres : Moereind 108 Wechelderzande 2275 (België) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


