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Vergadering van 25 oktober 2013 

Paardenwijding Zandhoven 

 

Op 03 november is de paardenwijding te Zandhoven doorgegaan.  
Het APZ was vertegenwoordigd door enkele mooie gespannen.  
Gelukkig zat het weer goed mee vooral tot na de wijding zelf.  Dit liet 
ons toe om aan de geïmproviseerde keuken van Jan en Lisette een 
hapje te eten en het nodige drankje te nuttigen.  Afspraak, volgens 
Burgemeester Luc Van Hove, voor de volgende paardenwijding te 
Zandhoven is 02 november 2014.  Gelieve deze datum al te noteren 
in uw agenda. 
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De paardenwijding van Millegem is gepland op 17 november 2013.  
De leden van het APZ worden gevraagd om, individueel, naar het 
kerkje te rijden.  Nadien vertrekt iedereen terug individueel naar 
huis. 

 

Op 25 januari 2014 gaat ons jaarlijks APZ-mennersfeest door.  Gelieve 
deze datum reeds te noteren in uw agenda.  Meer informatie zal 
verschijnen in ons volgend clubblad. 
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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. 

 

AGENDA 
Datum Ptn Omschrijving 

03-11-2013 5 APZ – Paardenwijding te Zandhoven 

10-11-2013 1 Rit bij Jef Aerts te Hoogstraten 

10-11-2013 1 Sint-Hubertusviering te Berendrecht 

17-11-2013 1 Paardenwijding te Millegem 

17-11-2013  Flanders Indoor mencup – QC Stables 

29-11-2013  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

15-12-2013  APZ – Koetsenbeurs 

25-01-2014  APZ - Mennersfeest 

 
 
  



 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 4/15 

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

 
                                                                                             Waasmunster 29 Oktober  2013. 

 

 

Betreft : verslag over de menwedstrijd APZ   CAN 3 , 

 

 

In het vorig maandblad van onze club heb ik in mijn verslag toch enkele mensen vergeten 

te vermelden ,die ik in mijn haast over het hoofd heb gezien, namelijk onze huisfotograaf 

van de club, de Willo, zijn vrouwtje Ingrid en de dochter Lien. Zonder deze mensen hun 

bijdrage en inspanningen zou de daarbijhorende catering niet zo succesvol verlopen zijn 

waarvoor ook mijn en onze waardering bij deze. 

 

Ook een woordje van dank aan de mensen van de VLP die de wedstrijd in goede banen 

hebben doen verlopen, aan allen dank u en doe zo verder inde toekomst, ook de mensen die 

in de hindernissen hebben gestaan de ganse dag, bravo daarvoor. 

 

 

Bij deze mijn verontschuldigingen aan deze mensen voor mijn vergetelheid. 

 

 

Met beleefde en sportieve groeten 

 

             Monique Dhondt 
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Met de affiche van “Paard op de baan, kalm aan” aan onze wagen, 

proberen we dagelijks in onze drukke straat de bestuurder  van auto en 
vrachtwagen trager te laten rijden. 

 

 
 
(Foto: Jef Vervoort) 
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Aan de liefhebbers van paarden en pony’s, 

Graag nodigen wij, het bestuur van de “vriendenkring Sint-Elooi Ranst-
Wommelgem”, u uit op onze Sint-Elooiviering met paardenwijding die dit jaar op 17 
november zal doorgaan aan het kerkje van Millegem.  

We nemen een frisse start en steken de wijding dit jaar in een extra sfeervol jasje door 
onze bijeenkomst van een streepje muziek te voorzien, gebracht door de 
jachthoornblazers van de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring (KAJK). 
Bovendien bieden wij jullie de mogelijkheid om te genieten van een drankje en een 
hapje. Er zal opnieuw een stoet worden georganiseerd maar dit jaar vertrekken we om 
11.15u vanuit de Eekstraat te Vremde richting het kerkje van Millegem. 
Bewegwijzering naar de verzamelplaats zal voorzien zijn! In de kerk zal om 11 uur 
een misviering worden gehouden die dit jaar door de K.H. De Verbroedering uit 
Wommelgem zal worden opgeluisterd. Na deze misviering worden onze paarden en 
pony’s naar traditie gewijd. 

Om veiligheidsredenen kunnen we helaas niet meer toelaten dat tractoren en 
landbouwvoertuigen nog deelnemen. Graag willen we benadrukken dat wij als 
vereniging geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor deze viering, stoet of 
samenkomst. Wij vragen u dan ook om zeer voorzichtig te zijn op de openbare weg. 

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten! 

 

Tot dan, 

Het bestuur van de Sint-Elooi vereniging. 

Bijlage: plannetje met nieuwe route voor de stoet van paarden en koetsen (zie keerzijde) 

  

 



 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 8/15 

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

 
 

Hubertus van Luik – Beschermheilige voor de jacht 

De heilige Hubertus van Luik (655-727) was 

de laatste bisschop van Maastricht en de eerste 

van Luik. 

Over het leven van Hubertus bestaan zeven 

beschrijvingen. Hieruit is de legende van Sint-

Hubertus uiteindelijk ontstaan. 

Legende van Sint Hubertus 

Hubertus was een zoon van de hertog van 

Aquitanië en leidde een werelds leven. Op 

Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op 

jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige 

activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde 

een groot hert, en joeg er achteraan met zijn 

honden. Toen hij het hert bijna te pakken had 

en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij 

het neerschieten. Op dat moment verscheen er 

een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem 

zei hem naar Lambertus van Maastricht te 

gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als 

patroonheilige van de jacht. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/655
http://nl.wikipedia.org/wiki/727
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Maastricht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisdom_Luik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aquitani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereld_%28christendom%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Goede_Vrijdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertachtigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lambertus_van_Maastricht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patroonheilige
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacht_%28activiteit%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubert_de_Lieja-Delcour.jpg


 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 9/15 

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

Hubertus' leven als geestelijke 

Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, op dat moment de bisschop 

van die stad. Uiteindelijk volgde hij deze op. Maastricht en Tongeren waren in die tijd 

onveilig, daarom verplaatste hij zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige 

Lambertus naar Luik (in 722). Hij verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen, 

vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België vele kerken naar hem zijn 

vernoemd. In sommige streken lijkt het soms wel alsof er maar twee heiligen zijn: Hubertus 

en Lambertus. Nadat Hubertus in 727 overleed, volgde zijn zoon Floribertus hem op (in die 

tijd konden gehuwden nog geestelijke worden, al scheidden ze in dat geval wel vaak van tafel 

en bed: de vrouw werd meestal zuster). 

In de vita van Sint-Hubertus wordt zijn overlijden gepreciseerd op de plaats genaamd "Fura", 

gelegen op 30 mijl (ongeveer 45 km) van Luik. Het valt dan ook te betwijfelen dat dit de 

Vlaams-Brabantse gemeente Tervuren kan zijn, zoals daar nochtans in de traditie wordt 

beweerd. 

Wellicht dient Fura in de Voerstreek te worden gezocht. Misschien was Hubertus een zoon 

was van een graaf van Lohegau. De Lohegau is de naam van het bosrijke gebied (lo) tussen 

Maastricht en Luik. De graven bewoonden o.a. 'Villa Fura', een burcht te 's-Gravenvoeren, 

gelegen in het Steenbos. 

 

Na zijn overlijden 

Op 30 september 825 werd zijn stoffelijk overschot van Luik naar de abdij van Andage 

overgebracht. Hierdoor werd Andage al spoedig een bedevaartsoord en de plaatsnaam 

veranderde na enige tijd in Saint-Hubert. De basiliek die bij de abdij werd opgericht, werd 

naar Hubertus van Luik vernoemd: de Basiliek van Sint-Hubertus. 

Naamdag en patroonheilige 

Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze 

ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Zijn 

naamdag is 3 november. 

Andere patroonheiligen van de jagers zijn Sint Eustatius/Sint Eustachius (20 september), Sint 

Gilles/Sint Egidius (1 september) en Sint Bavo/Sint Baaf (1 oktober). 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tongeren_%28stad%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Katheder
http://nl.wikipedia.org/wiki/722
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ardennen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Floribertus_van_Luik
http://nl.wikipedia.org/wiki/Monnik_%28christendom%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams-Brabant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tervuren
http://nl.wikipedia.org/wiki/30_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/825
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andage
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedevaartsoord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Hubert_%28Belgi%C3%AB%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Basiliek_van_Sint-Hubertus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsdolheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubertusbrood
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naamdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/3_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eustachius_van_Rome
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egidius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Egidius
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bavo
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Het visioen van Hubertus door Jan Brueghel de Oude en Rubens Madrid, Prado 

(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubertus_van_Luik)  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Brueghel_de_Oude
http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Paul_Rubens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hubertus_van_Luik
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Visi%C3%B3n_de_San_Huberto_por_Jan_Brueghel_el_Viejo_con_Rubens.jpg
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Nieuwsbrief : Rijo International Horse Fair.     22  -  23 -  24  nov. 2013. 
Over 5 weken is het zover, dan vind voor de eerste keer de Rijo International Horse Fair plaats. 
We hebben een groot aantal standhouders die allen met het praktische van de paardensport te 

maken hebben, o.a. paardentrailers, caravan’s, koetsen diversen soorten en voor diversen 
doelgroepen, nieuw, gebruikt en authentiek. 

Tuigen allerlei soorten van topkwaliteit tot hobbymatig en toch goed. Voeding voor paarden, 
tandarts in praktijk te aanschouwen. Het nieuwe stalstrooisel waar ook aan verbonden is de 

palletkachel. En uiteraard de elektrische 4W drive. 
En dagelijks komen er paarden in de koets en onder het zadel. 

Voor de bezoekers gratis parkeren en gratis entree. En lekker eten en drinken. 
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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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Van: Frédéric De Meersman [mailto:frederic@vlp.be]  
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2013 19:05 

Aan: Frédéric De Meersman 

Onderwerp: Cursus voor nieuwe officials mennen 
 

Beste menner, 
Beste menclub, 

Beste menofficial, 

De VLP-mencommissie organiseert vanaf het najaar een cursus voor iedereen die graag official 
binnen de mensport wenst te worden. 

Tijdens deze cursus worden verschillende onderwerpen besproken zoals het dierenwelzijn, de 
reglementen van FEI en de bijkomende Belgische aanpassingen. Ook de administratieve procedures, 

de werking van de rekenkamer en de technische hulpmiddelen die ingezet worden tijdens de 
menwedstrijden komen aan bod. 

Verschillende zaken, waaronder het jureren, worden tijdens de cursus ook omgezet in praktijk. 

De cursus gaat door op volgende dagen: 
 

- zaterdag 23 november 2013, 9u – 17u 

- zaterdag 18 januari 2014, 9u – 17u 

 

Op de laatste lesdag is er een examen voorzien. Na het slagen kunnen de kandidaten stage lopen op 
diverse officiële menwedstrijden. 

 
Locatie: 

 

Vergaderzaal Vlaamse Liga Paardensport vzw 
Klossestraat 64 

9052 Zwijnaarde (Gent) 
 

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze cursus, kan u steeds contact opnemen 

met Frédéric De Meersman van de VLP (verantwoordelijke mennen). 
 

Indien u iemand kent die hiervoor interesse heeft, aarzel dan niet om dit bericht door te sturen. 
 

Sportieve groeten, 

Frédéric De Meersman 
Verantwoordelijke brevettenwerking en mennen  

Tel. Dir. 09/242 91 41 

Vlaamse Liga Paardensport vzw | Klossestraat 64 - 9052 Zwijnaarde | T: 09/245 70 11 - F: 09/245 70 12 | www.vlp.be  

Met steun van: Officiële partners:  
 

 

 

 

  

http://www.vlp.be/
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TE KOOP ! 
TE KOOP: 

Marathonkoets voor 6 personen – Onderhoudsvrij getuig 

15 jarige merrie 

Info: Meerts Wim 
Stadstraat 28 
2380  Ravels 
 Tel.: 014656 077 
GSM: 0475/287 732 

 

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 

 


