APZ – Nieuws
Vergadering van 13 januari 2012
Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze sponsors
en alle paardenliefhebbers, een voorspoedig 2012 willen toewensen.
En vooral de gezondheid van mens en dier op de eerste plaats willen
zetten, het voornaamste ingrediënt voor een goede start.
Er wordt nog even terug gekomen op het succes van enerzijds de
koetsenbeurs en de kersthappening. De medewerkers worden
hierbij nogmaals bedankt voor hun inspanningen.
Het APZ-mennersfeest gaat door op 28-01-2012 te Massenhoven,
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Inschrijven kan tot 16-01-2012.
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden
uitgereikt aan de aanwezige leden alsook aan de Belgische
Kampioenen die lid zijn van het APZ en eveneens aanwezig zijn.
Meer informatie vindt U verder in het clubblad.
Op 18-02-2012 gaat terug het “Bal van de Burgemeester” door te
Zandhoven, evenementenhal “De Populier” (jumpingeterrein). Graag
melden aan Liliane indien U mee wilt gaan zodat we een tafel(s)
kunnen reserveren.
Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2012.
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 de club een welgekomen steun. In een
wereld waar de informatica zo belangrijk is geworden, wil het APZ
niet achter blijven. Er zal dan ook gezocht worden om de sponsors
eveneens op de website te vermelden.
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De eerstvolgende ledenvergadering gaat, omwille van het
mennersfeest, niet door in januari maar wel op 24 februari 2012. Dit
is tevens de algemene ledenvergadering.

Menlessen:
Het APZ is ook dit jaar bereid om menlessen te laten doorgaan op ons
oefenterrein aan de Mussenbaan. Dit kan enkel indien er genoeg
geïnteresseerden zijn: per lesdag wordt gerekend op 8 deelnemers.
Het is niet noodzakelijk dat dit menners zijn die wedstrijden rijden.
Ook voor recreanten is dit toegankelijk.
Menners die hier interesse voor hebben dienen dit zo spoedig
mogelijk te melden aan het APZ-bestuur via e-mail
apz79@hotmail.com.
Na bevraging in de vergadering zijn er reeds een zestal menners die
zich hebben gemeld en die hun interesse hebben geuit om terug de
Heer Provoost als lesgever te vragen.
Menbrevetten:
Op vraag van een aantal leden is de club bereid om eventueel de
afname van menbrevetten te organiseren na onze dressuurwedstrijd.
Liliane zal navraag doen hoe alles geregeld dient te worden. Verdere
informatie zal dan ook in het volgende APZ-clubblad worden
vermeld.
Geïnteresseerde menners (leden en niet-leden) kunnen zich nu al
melden bij Liliane. Minstens 10 à 12 menners dienen zich hiervoor te
melden.
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AGENDA
Datum
13-01-2012

22-01-2012
22-01-2012

28-01-2012
05-02-2012
12-02-2012
18-02-2012
19-02-2012

Ptn Omschrijving
Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op
domein Bruyneel om 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie
1 Indoor QC Stables – Sint-Niklaas (Info: Johan
Vermeulen, +32 (0)476/364367
1 Geel-Bel - Paardenwijding met vrije wandeling
voor menners en ruiters (Info: Staf Pelgroms,
014/583887
APZ – Teerfeest
1 Indoor Vliermaalroot
5 APZ - Valentijnsrit
Bal van de Burgemeester te Zandhoven
(Evenementenhal “De Populier”)
Zomergem - Beurs Koetsen & Paardensport

24-02-2012
18-03-2012

1

31-03/01-042012

5

Lokatie:

Manege Den Draver, Spinhoutstraat 1b, 9930
Zomergem, Belgium

Discipline:

Mennen (Regionaal)

Contact:

Schipdonkmenners, Guido Claeys, 0473/28
17 43

APZ – Jaarlijkse algemene ledenvergadering:
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur
Ruiter- en Menroute “De Drie Dorpen” te
Kaulille
APZ-Dressuurwedstrijd

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 3/13

Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW)

Agenda van de Algemene Ledenvergadering op 24 Februari 2012 om 20 uur.
De volgende punten zullen besproken worden:
1. Verslag van de voorgaande Algemene Ledenvergadering.
2. Aanstelling van twee Commissarissen-Revisoren voor het nazicht van
de rekeningen over het boekjaar 2011.
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het
komende jaar.
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2011 hun
lidgeld voldaan hebben.

De Voorzitter.

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 4/13

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 5/13

Ruiter- en menroute
Vertrek: “De Vrije Tijd”
Steenakkerstraat KAULILLE
Inschrijving: vrij vertrek vanaf 9 uur tot 14 uur

€ 6 per persoon
(inbegrepen: routekaart – lot tombola – broodje Equidroom –
soep)
Mogelijkheid:
twee omlopen
A = 26 km
B = 15 km
Tevens mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met het
hindernissenparcours voor ruiters en menners
De deelname dient op eigen verantwoordelijkheid te gebeuren.

Inschrijven ter plaatse
Inlichtingen: 0498/77 00 86 rik.vermeulen@telenet.be

0476/75 75 20 thieuboonen@telenet.be
ook op: www.chaletdevrijetijd.be
Vul uw mail-adres in en laat het achter aan de bar van
“chalet de vrije tijd” en we houden je op de hoogte van onze activiteiten
Mail-adres

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 6/13

Lidgeld vernieuwing
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren.
Nieuwe leden: 37,20 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Lidgeld 2011 : Naam + Voornaam”
Of te betalen aan Liliane.

Advertenties in het APZ-boekje
Voor een A4-blad = 250,00 euro
Voor een ½ blad = 125,00 euro
Voor een ¼ blad = 70,00 euro
Naam: …………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………………………….
Postnr/Plaats: ……………………………………………………………………..
Tel.: ………………………………… GSM: …………………………………….
Emailadres: ……………………………………………………………………….
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com
Te storten op KBC 733-1413196-33 met vermelding: “Sponsoring clubblad APZ”
Of te betalen aan Liliane.
Betalen a.u.b. vóór 15 februari
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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
VALENTIJNSRIT
Informatie Aan de stop is er een valentijnsdrank en –koek voorzien.

WEGPARCOURS
Totaal aantal Km
24

Aantal stops
1

% zand
10

EINDDATUM INSCHRIJVING
Vertrekplaats
Vertrek

% verhard
40

% bosweg
50

07 februari 2012

Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan
12 februari 2012
Dag
11.00
Uur

ZEKER TE VERMELDEN

VALENTIJNSRIT

Naam
Adres
Polisnummer
Aantal koetsen

Aantal personen

Aantal kinderen

INSCHRIJVINGSGELD
Met hoeveel personen ?
Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 €
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

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk
Tel.: 733-1413196-33 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be.

Pagina 8/13

Belgische menkalender 2012
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TOERISME: Naar het einde van de wereld
In de voetsporen van de pelgrims, te paard naar Santiago de Compostella, wie heeft er nog
nooit van gedroomd? Voor sommige dromers blijft het echter niet louter bij fantasie. De
Duitse amazone Kerstin Hartwig zette dromen om in daden, zodat ze in 2003 vijf maanden
onderweg was, van het Eifelgebied tot in Finisterre – wat letterlijk ‘het einde van de wereld’
betekent.
Op uitnodiging van Jan Boschmans, VVR vice-voorzitter, werd het nieuwjaarssamenzijn van
de Antwerpse Trekruiters opgefleurd door haar fascinerende reisverslag.
Waarom?
Ook in de eenentwintigste eeuw voelen nog heel wat mensen de behoefte om de eeuwenoude
pelgrimsroute naar Santiago de Compostella te volgen. De meeste van deze moderne pelgrims
doen dat echter hetzij te voet, hetzij met de fiets. De pas als onderwijzeres afgestudeerde
Kerstin is echter in de eerste plaats paardenliefhebster met jarenlange ervaring in
verschillende paardensportdisciplines, en dus lag het voor de hand dat zij te paard deze ‘reis
van haar leven’ zou ondernemen. Zelf zegt ze, dat ze natuurlijk eerst veertig jaar had kunnen
lesgeven alvorens op haar droomreis te vertrekken, maar dat dàt idee haar eigenlijk niet echt
aansprak… Na alle dagtochten en meerdaagse tochten die ze met haar Haflinger Poldi al had
ondernomen, keek ze uit naar een nog langere rit, en dus plande zij de trip net vóór ze aan
haar professionele carrière zou beginnen. Het zou alleszins een serieuze levensles betekenen,
een periode waarin ze zou leren ‘haar plan te trekken’ en waarbij ze vooral hoopte onderweg
veel plezier te kunnen maken en mensen van allerlei landen en culturen te leren kennen. Het is
wel grappig dat Kerstin opmerkte dat ze - achteraf bekeken - zelfs vijf maanden onderweg ‘te
kort’ vond…
Waarom precies naar Santiago de Compostella, bedevaartsoord in het noordwesten van
Spanje? Zo’n vijf eeuwen geleden betekende Finisterre écht het einde van de wereld, want
van hieraf kon men niet meer verder, of toch alleszins niet te voet. De reis er naartoe is dan
ook heel bijzonder, en werd in de middeleeuwen niet alleen beschouwd als de weg naar het
graf van de Heilige Jacob, maar ook als de weg naar God; en in onze moderne maatschappij
staat het zogenaamde Jacobspad misschien wel symbool voor de weg naar onszelf.
Bagage en harnachement
Een gedegen en maandenlange planning ging Kerstins vertrek vooraf. Naast haar
veertienjarige Haflinger zocht ze een tweede paard dat als pakpaard en gezelschap voor Poldi
zou kunnen dienen. Ze redde een achtjarige Welshpony schimmelhengst van de slacht, liet
hem castreren en doopte hem toepasselijk ‘Santiago’. Een vriendin zou hem voorbereiden op
de zware tocht.
Het trainingsschema van de Amerikaanse cavalerie werd Kerstins leidraad om de beide
pony’s fit genoeg te krijgen voor het grote avontuur. Geleidelijk aan namen de dagelijkse
ritten meer tijd in beslag, verhoogde het tempo, en werd er ook stelselmatig met meer gewicht
op het zadel getraind. Ook de conditie van de amazone werd niet vergeten, daarom zat ze
enkel tijdens de draf- en galopsessies te paard, en liep ze in stap telkens te voet mee.
Kerstin koos bewust voor een Torsion zadel, dit is een zadel zonder houten zadelboom. Zij
besefte reeds voor haar vertrek dat haar stevige Haflinger tijdens de tocht veel van bouw zou
veranderen: de overtollige kilo’s eraf en spieren in de plaats. Als singelbekleding kocht ze
speciale fleece, die in de medische wereld gebruikt wordt om doorligwonden te voorkomen.
Aan de bagage kwam heel wat inventiviteit, creativiteit en handwerk te pas. Poldi’s
randonneehoofdstel bijvoorbeeld, onderging gedurende de ganse tocht serieuze
veranderingen, gaande van een stang naar een trensbit, naar geen bit meer, tot er de laatste
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dagen enkel een halsring overbleef… Telkens een gereedschap of kledingsstuk overbodig
bleek te zijn, werd het ingepakt en met de post huiswaarts gestuurd, om het gewicht voor de
pony’s te beperken. Zeker op het moment dat ze door onvoorziene omstandigheden zonder
pakpaard verder moest, werd er fameus in de bagage gesnoeid. Niet verwonderlijk, want toen
Kerstin begin maart in het Eifelgebied vertrok, was er volop nachtvorst en lag er hier en daar
nog sneeuw; naarmate ze zuidwaarts trok en de lente plaatsmaakte voor de zomer, schoten de
temperaturen de hoogte in – de hittegolf van 2003 zal waarschijnlijk velen bijgebleven zijn.
Vertrokken!
Op 3 maart 2003 is het dan eindelijk zover en begint voor Kerstin, Poldi en Santiago het grote
avontuur. Na nog een laatste interview voor de regionale televisie, laten de drie pelgrims
woonplaats Bönen achter zich, in het gezelschap van amazone Bianca en pony Fee. Het zijn
de eerste maar zeker niet de laatste reiskompanen die Kerstin tijdens haar tocht vergezelden.
Na drie dagen een belangrijke stop in Essen, namelijk op Equitana, van waaruit Kerstin en
haar viervoeters feestelijk zouden worden uitgewuifd door duizenden beursbezoekers. Alweer
een ervaring rijker! Nog geen week later steken ze de Rijn over, met de paarden op de
veerboot, maar ook dat verloopt zonder problemen. Tijdens een rustdag komt een Duitse
pakzadelspecialist de pony’s ruggen controleren op drukplekken en het pakzadel wordt hier
en daar nog wat aangepast om het Santiago zo comfortabel mogelijk te maken. Kerstin houdt
via e-mail contact met het thuisfront en vult af en toe haar reisdagboek aan op het internet.
Helaas, na iets meer dan drie weken, slecht nieuws: Santiago krijgt een zeer zware koliek. Het
is bang afwachten, maar de Welsh pony haalt het op het nippertje. Was het misschien toch de
heilige Jacob die hen had bijgestaan? In de hoop dat de pakpony voldoende herstelt om de reis
verder te zetten, blijft Kerstin een week ter plaatse, maar uiteindelijk neemt ze de moeilijke
beslissing om alleen met Poldi verder te trekken.
Met één paard onderweg in plaats van met twee heeft verschillende consequenties. De
Haflinger moet nu de bagage alleen dragen, en dus wordt er weer een deel achtergelaten.
Kerstin rijdt nu ook veel minder, en loopt heel veel naast Poldi, met wie ze een jarenlange
vertrouwensband heeft.
Duitsland – Frankrijk – Spanje
Vanaf Le Puy-en-Velay in Frankrijk, is de Via Podiensis bewegwijzerd met het
karakteristieke schelpenlogo, zodat kaartlezen niet meer hoeft. Onderweg ontmoeten ze vele
lotgenoten, pelgrims van allerlei nationaliteiten, meestal te voet, zodat Kerstin de laatste
weken voortdurend gezelschap heeft. Het is voor haar niet altijd gemakkelijk een geschikte
overnachtingsplaats te vinden, daar tegenwoordig de meeste gîtes helaas niet meer op paarden
voorzien zijn. Hoe dichter ze hun eindbestemming naderen, hoe moeilijker het trouwens ook
wordt om gras te vinden voor Poldi. In Spanje wordt elk stukje gazon zorgvuldig
onderhouden en dagelijks besproeid, en wanneer ze er nog maar aan dénken van even halt te
houden aan een grasperk, worden ze haast ogenblikkelijk weggejaagd. De laatste reisdagen
zijn dan ook zwaar en de Haflinger verliest nog wat kilo’s.
Wat - naast de adembenemende landschappen - in de Pyreneeën nog grote indruk maakt op
Kerstin zijn de kuddes wilde paarden, maar Poldi trekt er zich gelukkig niet veel van aan.
Op 19 juli 2003, na welgeteld 137 dagen onderweg, bereiken Kerstin en Poldi Santiago de
Compostella. Een reis die wellicht weer anderen zal inspireren…
Kim Moeyersoms
17/02/2004
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GEVRAAGD:
Koetsiers voor ceremonieën, jubilea, … . Liefst met Friezen.
Meer informatie:

Menstal Horemans
Mechelbaan 691 – 2580 Putte
Tel.: +32(0)15 75.31.20
Fax: +32(0)15 75.29.06
www.koetsenverhuur.be
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