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Vergadering van 30 juli 2013 

Op 02 juli 2013 werden de handen bij elkaar gestoken om het APZ-
terrein terug berijdbaar te maken.  Een nooit geziene opkomst van 
tractoren en vrijwilligers zorgden ervoor dat er maar een paar uurtjes 
gewerkt diende te worden om het terrein op te kuisen.  Het was 
werkelijk aangenaam om met zoveel vrijwilligers samen te werken.  
Het heeft ooit minder geweest.  In naam van alle menners die 
gebruik maken van ons terrein: bedankt aan alle medewerkers !!! 

 

Enkele leden van de club hebben zich op 24 juli 2013 ingezet voor 
een menrit met de “Snoezelvrienden”.  Dit was een dag menplezier 
voor mindervaliden die op vakantie waren in domein “Hooidonck” te 
Zandhoven. 
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Zoals beloofd: op 30 augustus 2013 wordt er terug vergaderd door 
het APZ op ons vast adres te Zandhoven, Vierselbaan, Huyze 
Bruyneel. 

 

Varia 

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken 
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan 
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad.  Dit 
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die 
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij 
het liefst maar geschreven kan ook. 

 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met 
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen.  De vraag of 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 
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AGENDA 

Datum Ptn Omschrijving 

11-08-2013 1 Rit van de Essense Aanspanning 

15-08-2013 1 Mentocht Mienenhof 

17/18-08-2013 1 CAN 1, 3, Junior en Trekpaarden te Bornem 

25-08-2013 5 APZ – Recreatieve mendag 

30-08-2013  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

01-09-2013 1 Tourtocht – Ruiter- en Menclub De Stang 

22-09-2013 1 Herfstrally te Ramskapelle 

28/29-09-2013 1 APZ – CAN 2 – 3 – 4 – Juniors 

15-12-2013  APZ - Koetsenbeurs 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER ESSENSE AANSPANNING 

 

    
 

 

11 augustus 2013 (ook voor niet-leden) 

 

  Rit afgepijld door Leo en Jan 
 
WEGPARCOURS:  tussen de 35 en de 40 km, met minstens 2 tussenstops 

  

VERTREK: tussen 10 en 11.30 uur  

 

VERTREKPLAATS:  Op de weide aan de Bergenvenstraat te 2910 Essen 

                                

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende verklaart verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast de inrichter 

van alle verantwoordelijkheid, vóór, tijdens en na de vernoemde activiteit. De Menner dient de 

wegcode te respecteren.  

Handtekening van de menner, 

  

Tijdig aangeven tot 6/8/2013  

Mevr. Gerd Havermans 

GSM  0498/14.25.33 

Of via ons 

Contactadres: 

essense.aanspanning@hotmail.be 

 

Inschrijvingsgeld: * leden gratis  

Niet leden * 10 € per koets  

Catering: volwassenen: 5 euro per 1/3 stokbrood met beleg 

INSCHRIJVING VERPLICHT 

 

Te storten op rekening van de  ESSENSE AANSPANNING  

IBAN BE 50 8600 1140 1118    BIC:  SPAABE22           

Of af te geven aan de organisator voor ’t vertrek. 

 

Naam……………………………………………………………………………………….. 

Adres……………………………………………………………………………………….. 

Polisnummer……………………………………………………………………………….. 

 

 

mailto:essense.aanspanning@hotmail.be
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APZ – Recreatieve mendag 
 
Op vraag van vele clubleden zal het APZ het initiatief nemen tot het 
organiseren van een “Recreatieve mendag”.  Bedoeling is om de 
menners te mogelijkheid te geven te proeven van een mooie rit 
gekoppeld aan het nemen van de hindernissen die ter beschikking 
staan op het clubterrein en het rijden van een kegelparcours.  Deze 
dag is dan ook gericht naar ALLE menners: zowel beginnende die 
eens het gevoel willen hebben wat wedstrijdmenners wekelijks doen 
alsook voor reeds geoefende menners die een extra training willen 
hebben.  Deze dag is tevens voor leden en niet-leden. 
De juistheid van het nemen van de hindernissen zal worden 
beoordeeld door andere aanwezige menners.  De deelnemers 
kunnen vanaf zaterdag 24-08-2013 om 14.00 uur terecht op het 
terrein om te hindernissen te bestuderen. 

Op zondag start de eerste deelnemer 
vanaf 10.00 uur. 
 
Deelname is gratis.  Wel vragen wij de 
menners die wensen deel te nemen 
om zich in te schrijven via het 
inschrijvingsformulier ten laatste op 
19 augustus 2013. 
 

Catering zal voorzien worden door de club.  Onder andere zal er de 
mogelijkheid zijn om friet met stoofvlees te eten aan de prijs van 8,00 
euro per schotel. 
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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 APZ – Recreatieve mendag 

Informatie Ter plaatse is er mogelijkheid tot het nemen van een maaltijd (friet + 

stoofvlees) aan 8,00 euro.  Gevraagd wordt om bij inschrijving aan de 

recreatieve mendag te vermelden hoeveel personen er zullen eten. 

Hindernissen kan men bezien vanaf zaterdag 24-08-2013 om 14.00 uur 
 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

10  10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 15 augustus 2013 
 

Vertrekplaats APZ-Oefenterrein te Zandhoven, Mussenbaan 

Vertrek Dag 25 augustus 2013 

 Uur 10.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Recreatieve mendag 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD: Gratis Hoeveel personen blijven eten? 

Te storten op rekening van: Ter plaatse 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 

 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com
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MENCURSUS 2013 -2014 

 

Beste  leden en niet-leden, 
  

Het idee om een Mencursus enkelspan te organiseren krijgt stilaan vorm. 

Begin december 2013 zal er een infoavond gegeven worden voor de kandidaat 

cursisten. 

De tweede week van januari 2014 zouden we effectief van start willen gaan met 

de theorie lessen en vanaf de dagen wat beginnen te lengen (maart-april) starten 

we met de praktijklessen.  
  

Om praktische redenen zouden we graag reeds een zicht krijgen op de effectief 

geïnteresseerde menners die een koetsiersbrevet enkelspan willen halen. 

(kwestie van de juiste lokalen en terreinen te vinden) 

Diegene die zich aanmelden worden verder mee op de hoogte gehouden van het 

verdere verloop..... AANTAL DEELNEMERS IS BEPERKT DUS WEES ER SNEL 

BIJ ! 
  

Graag per kerende inschrijven met vermelding van naam + adres + 

contactgegevens (mail + gsm)) 
  

Met vriendelijke MENgroeten, 
  

Het bestuur "Essense Aanspanning" 

  
Mail van essense.aanspanning@hotmail.be van 30 juli 2013 

  

mailto:essense.aanspanning@hotmail.be
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Marathon 28 & 29 september 2013 
 

 

Zoals reeds eerder aangehaald, gaat de marathon van het APZ door op 28 en 29 september 

2013 en dit op ons APZ-oefenterrein te Zandhoven, Mussenbaan. 

 

Het is dan ook onze bedoeling om, naar jaarlijkse gewoonte, 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 28 september 2013. 

 

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: ……………………………………………… 

 

 Wo25 sep Do 26 sep Vr 27 sep Za 28 sep Zo 29 sep Ma 30 sep 

       

Dressuur: schrijvers       

Hindernis: aankleden       

Hindernisrechter       

Tijdopnemer       

Tappen       

Bediening       

Keukenpersoneel       

Opruimen       

Geen voorkeur maar 

ik wil wel helpen 
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Mortsel, 06 augustus 2013 
 

 
  

 

 

Aan de sponsors van de jaarlijkse Marathon  

van het APZ te Zandhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 en 29 september 2013. 

 

Wij danken U bij voorbaat, 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

Flor Van Dessel 

Voorzitter APZ 

  

 
Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Didier BILLIET 

          Molenlei  112 

          2640    MORTSEL 

GSM  :  (0496) 25 97 38 

Email : apz79@hotmail.com 

Web: www.apz-zandhoven.be 

Bankrekeningnr. : 

BE79 7331 4131 9633 

BIC-code: KREDBEBB 

mailto:apz79@hotmail.com
http://www.apz-zandhoven.be/
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        AANGESPANNEN PAARDEN

    TE 

ZANDHOVEN 
 

SPONSERING  WEDSTRIJD OP 

ZATERDAG EN ZONDAG 28-29 SEPTEMBER 2013 
 

 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 Euro 
   2) SPANDOEK   ...........  VAN     50 Euro 
   3) STAND          ...........  VAN   125 Euro 
   4) PRIJZEN       ...........     VAN  ........Euro 
 

 Aftrekbaar van de belastingen. 

 

 DE BETALING KAN GESCHIEDEN DOOR OVERSCHRIJVING OP 

ONZE REKENING : 

BE79 7331 4131 9633 (BIC-code: KREDBEBB) OF CONTANT 

 

DATUM:   ........... / ..................../ .............. 
HANDTEKENING  APZ     HANDTEKENING SPONSOR 

 

NAAN & FUNKTIE – STEMPEL    NAAM & FUNKTIE - STEMPEL 
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TE KOOP ! 
 

TE KOOP: 

Wegens stopzetting van de activiteit als menner wordt volgend 
materiaal te koop aangeboden: 

 Marathonwagen voor enkel- en dubbelspan 

 3 paar diverse tuigen 

 3 paar leidsels 

Alles te bezichtigen na telefonische afspraak steeds na 14 uur. 

Info: Bruynkens Ludo 
 Bredabaan 700 
 2930    Brasschaat 
 GSM: 0475 75 40 47 

 

Vierspan shetten te koop 

Perfect in orde.  Kunnen getest worden.  Weg wegens overgang 
groter 

Info: 0496752188 Noens Robin 

Foto’s te zien bij de koetsiersclub 3zwarten 1 schimmel 
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PAARDEN GEZOCHT! 

De werkgroep TRAW - Traditie Rijdende Artillerie Werkgroep – zoekt paarden en ruiters om 

met een kanon (affuit) mee te rijden in enkele evenementen. In eerste instantie zijn dit 

evenementen in het kader van de 100 jarige herdenking van de eerste wereldoorlog 14-18, in 

2014. Maar eens dit project lopende is, kunnen er nog allerhande andere optredens komen. 

De TRAW wil ook een span warmbloedpaarden mobiliseren. Dit omdat in WO I ook dat type 

paarden gebruikt werden en dus waarheidsgetrouw kan voorgesteld worden. Vandaar de vraag 

vanuit TRAW en BWP naar warmbloedpaarden en enkele ruiters. De eerste paarden zijn al 

gevonden en zijn ook reeds met elkaar aan het kennismaken, maar om het plaatje te doen kloppen 

zijn er nog paarden nodig. 

Er is zich ook een span boerenpaarden en friezen aan het samenstellen. 

Op 10 augustus is er een bijeenkomst in Brasschaat met de ‘warmbloed’groep.. dus mocht je 

interesse hebben, geef zeker een seintje!  

Heb je een paard, maar geen vervoer….ook welkom 

heb je geen paard ter beschikking maar wil je meewerken als medewerker of als ruiter…ook 

welkom 

Weet je iemand met een geschikt paard? Stuur gerust deze mail door. 

Een tweede punt: Studio 100 (ja, het productiehuis met Samson, Mega Mindy en zoveel meer) 

werkt aan een musical over ’14-’18, meer info op http://1418.nu . En zoekt voor deze musical ook 

paarden, meer specifiek een 5-tal ‘gewone’ en 1 boerenpaard die kunnen deelnemen aan dit 

spektakel. Er zijn een paar scènes waar ze inzitten en dan vooral als er veel lawaai (muziek, 

geroep, ontploffingen,…..) en licht in de show zit. De première is op 20 april 2014 in de Nekkerhal 

in Mechelen en ze gaan dan door tot eind juli 2014. Hier is nog geen verdere info beschikbaar aan 

welke ‘vereisten’ de paarden moeten voldoen (grootte/kleur/ras…) 

 

Bij vragen, aarzel niet me te contacteren!  

En aarzel niet deze mail rond te sturen naar mogelijke geïnteresseerden! 

Met vriendelijke groeten 

Nele Van Hecke 

T 09 328 18 49 

E nelevanhecke@telenet.be  

 

http://1418.nu/
mailto:nelevanhecke@telenet.be

