APZ – Nieuws
Verslag vergadering van 25 maart 2011
De club zal een tent aanschaffen die continu op het oefenterrein zal
blijven staan. Dit zal ons toelaten om, zelfs bij slecht weer, een dak
boven het hoofd te hebben.
De rit georganiseerd door menvereniging De Stang was een prachtig
evenement. Het was een rit met veel afwisseling en de ontvangst was
buitengewoon. Dit is een rit die voor herhaling vatbaar is en een
aanrader voor iedere menner.
Ook heeft dezelfde menvereniging een bus ingelegd om de
paardenbeurs Equitana te Essen (D) te bezoeken. Ook hier was de
sfeer buitengewoon goed en is ook voor herhaling vatbaar.
De Vaderdagrit verliep onder een stralend weer. Er was een
aangepaste koek. Een tiental menners hebben dan ook gezorgd voor
een goede ambiance.
Op verzoek van Willo Van Berkel heeft menig lid van het APZ zich,
belangeloos, ingezet voor de hartpatiënten een prachtige, zorgeloze
dag te bezorgen. De ontvangst was formidabel. Het zien van het
geluk van deze kinderen is het mooiste geschenk die de menners
konden ontvangen.
Op 09 en 10 april 2011 is het weer tijd voor onze jaarlijkse
dressuurwedstrijd. Zoals in het verleden willen wij hier dan ook terug
beroep doen op vrijwilligers om dit evenement te helpen organiseren.
Onder andere hebben wij steeds “schrijvers” nodig als bijzitters bij de
jury van de dressuur, zowel op zaterdag als op zondag. Voor wie dit
nog nooit heeft gedaan is dit een uitdaging en zeer leerrijk !!!!!
Eveneens voor de vaardigheid hopen wij vrijwilligers te hebben om
inderdaad de jury te steunen als schrijvers. Verder mag ieder die zich
geroepen voelt om onze club te helpen tijdens deze wedstrijd zich
aanmelden bij Liliane (GSM: 0496/259738). Vele handen maken het
werk gemakkelijker.
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AGENDA
Datum
03/04/2011
03/04/2011
09-10/04/2011
16-17/04/2011
17/04/2011
23-24/04/2011
24/04/2011
25/04/2011
29/04/2011
01/05/2011
08/05/2011
15/05/2011

Ptn Omschrijving
1 Oefenmarathon te Gierle
1 Lentewandeling te Tielt-Winge
CAN Zandhoven: Dressuur en vaardigheid
1 CAN Brugge
1 Fjordenhofrally te Castelré
1 CAN Puurs
5 APZ - Paasrit
1 Tandemrit te Wachtebeke
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur
1 Outdoor vaardigheidswedstrijd te Zutendaal
(zie info)
1 Smokkelrally te Hamont-Achel (Zie info)
1 APZ - Shetlandwedstrijd
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INSCHRIJVINGFORMULIER
Naam
Adres
Tel./GSM

Organisator van de activiteit
VAN DESSEL Flor
Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk
0496 / 25 97 38

Email

apz79@hotmail.com

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT
Naam
Paasrit
24 april2011
Informatie Paaseieren rapen voor de kinderen en een paasdrink voor iedereen.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

09 februari 2010

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
24 april 2011
Dag
11 uur
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

PAASRIT 24 april 2011

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: gratis – Niet-leden: 5,00 euro
Te storten op rekening van: Ter plaatse te betalen
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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Verschenen: 26/04/2011
Auteur: promo artikel
Foto's: Louis Vannueten
Zondag 15 mei organiseert
Aangespannen Paard Zandhoven
haar jaarlijkse menwedstrijd,
exclusief voorbehouden aan
Shetlandmenners...
De competitie bestaat uit een
vaardigheid- en een
hindernissenparcours en heeft plaats op
de wedstrijdterreinen gelegen aan de
Mussenbaan in Zandhoven.
Een wegtraject is niet voorzien.
Iedere Shetlandmenner is welkom, het inschrijvingsgeld bedraagt slechts 10,00 euro.
Dit bedrag kan gestort worden op de rekening van het APZ: 733-1413196-33 met als
mededeling 'APZ - Shetlandwedstrijd'.
Gelieve eveneens te melden in welke reeks u deel neemt: enkel – dubbel- of vierspan
Digitaal inschrijven is mogelijk vanaf de site van de organisatie: KLIK HIER
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PAASMAANDAG 25 APRIL 2011
7e Exclusieve tandemrit “ ’t Axelsvaerdeken”
te Wachtebeke – België.
Waarom ???
- omdat tandemrijden apart en uniek is
- omdat er uitsluitend tandem-aanspanningen deelnemen
- omdat de rit langsheen de Vlaams-Zeeuwse grens voert
- omdat het een individuele rit is van ong. 20 km.
- omdat we tandemrijden willen promoten en stimuleren en
beginnend tandemrijden begeleiden
- of … gewoon voor de fun…!
INFO EN INSCHRIJVING VIA GALOP.BE EN HOEFNET.NL
Urbain Van de Voorde
GSM 0475/27 19 25
E-mail : uvdv@telenet.be
Tot ziens in Wachtebeke…!

__________________________________________________________
In samenwerking met Willy Naessens – Palm- Pavo-Chr. Van den
Heuvel- Van der Wiel Harness-Hippo Revue…
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Op 3 APRIL 2011 organiseert de Hagelandse Aanspanning haar
jaarlijkse koetsentocht in TIELT-WINGE met vertrek en aankomst op
de terreinen van HUIZE HAGELAND, oude pastoriestraat,22 -3390
Tielt-Winge.vertrek vanaf 9.00u tot 13.00u.
Het is een zeer mooi traject en is afgepijld,er is nog een duidelijke
route beschrijving voorzien,de afstand is 30km maar kan ingekort
worden tot 23 km.
De inschrijving bedraagt 7€ per koets en 3€ per paard,zoals steeds is
er voor iedere inschrijving nog een kleine gezonde streeklekkernij
voorzien.
Dit jaar hebben we vanaf 12.00u tot 18.00u terug een BARBECUE
voorzien -ook voor niet deelnemers- aan een democratisch prijsje. 13€
voor volwassenen en 7€ voor de kids;
reservatie graag een seintje vooraf aan;
Emiel Schodts 016/63 35 79 of Rudy Blockx 0477/40 27 17 of Paul
Pieck 0472/82 54 43.
IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!!!!
WWW.hagelandseaanspanning.be
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Beste Paardenvrienden.
Het is weer zover, de inschrijving
voor de 5e Smokkelrally op zondag
8 mei a.s. is geopend.
Het beloofd ook deze keer weer een mooie rit te worden door de
omgeving van Cranendonck en Hamont-Achel.
De te rijden afstand is ongeveer 35 km , afwisselend door bossen,
heide en open landschap met onderweg drie verplichte stops .
Evenals vorige jaren wordt de rit voorafgegaan door een defilé waarbij
ruiter en menner zich kunnen presenteren aan het publiek. Een
publieksjury zal beoordelen wat in hun ogen het mooiste equipe en
aanspanning is.
Het gaat hier om een oriëntatierit, dus onderweg puzzelen en diverse
opdrachten uitvoeren. Er zijn zeer mooie prijzen te verdienen in
verschillende categorieën.
Zoals u van ons gewend bent worden de deelnemers onderweg
voorzien van enkele versnaperingen en voor de rustplaatsen krijgt u
consumptiebonnen.
Bij ons staat de deelnemer centraal en voor eventuele belangstellenden
en supporters is er de hele dag vertier in het centrum van Budel.
Op deze dag zal ook het nieuwe ruiter en mennetwerk geopend
worden .
Het inschrijfgeld bedraagt evenals vorig jaar € 15,-- voor een equipe
en € 20,-- voor een aanspanning.
Na ontvangst van het inschrijfgeld op ons bankrekeningnummer
1551.25.508 krijgt u een bevestiging van inschrijving en het
wedstrijdreglement.
Inschrijven is mogelijk via onze website www.smokkelrally.nl
Wij hopen u te mogen begroeten bij de 5e Smokkelrally!
Stichting Smokkelrally Cranendonck
Ad van den Heuvel
voorzitter
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TE KOOP

Voor meer inlichtingen: +32 475 68 54 29
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