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Vergadering van 31 december 2013 

Namens het bestuur van het APZ zou ik aan alle leden, onze 
medewerkers, onze sponsors en aan alle paardenliefhebbers een 
voorspoedig 2014 willen toewensen.  Vooral de gezondheid van 
mens en dier op de eerste plaats stellen is de beste cocktail voor een 
goede start. 

 

Kerststaltocht van het APZ – 29 december 2013 

Met een prachtig winterzonnetje werd er ingespannen op het oude 
jumpingterrein in Zandhoven en via kleine weggetjes ging het richting 
Gagelaars in Zoersel waar een buurtvereniging een leuke kerststal 
had gebouwd en een gezellige feesttent had opgezet. Daar was het 
even opwarmen en de paarden laten rusten. Daarna ging het weer 
terug richting Zandhoven. 

       

(Bron: www.koetsiersclub.be)  

 

 

http://www.koetsiersclub.be/
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APZ-Mennersfeest 

Het mennersfeest gaat door op 25-01-2014 te Massenhoven, 
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”. Inschrijven kan tot 13-01-2014. 
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden 
uitgereikt aan de aanwezige leden. 

 

APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie 

Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar leek 
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December. Daarom 
werd beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op 
10 januari 2014. 

Niettemin heeft het APZ-bestuur eraan gehouden om U toch een 
clubblad te bezorgen met enkele informaties. Naar aanleiding van de 
vergadering wordt er ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden. 

De eerstvolgende ledenvergadering gaat, omwille van het 
mennersfeest, niet door in januari maar wel op 21 februari 2014.  Dit 
is tevens de algemene ledenvergadering. 

 

Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2014. 

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. 
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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 

2014   

10-01-2014  Ledenvergadering APZ: te Zandhoven op 
domein Bruyneel om 20.00 uur.  Aansluitend 
Nieuwjaarsreceptie 

25-01-2014  APZ – Mennersfeest 
15-02-2014  Bal vande Burgemeester te Zandhoven, in de 

gemeentelijke evenementenhal “De Populier” 
vanaf 20.00 uur 

21-02-2014  APZ – Jaarlijkse algemene ledenvergadering: 
te Zandhoven, Domein Bruyneel om 20.00 uur 
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Het Aangespannen Paard Zandhoven (VZW) 

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering  op 21 Februari 2014 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 2013. 
3. Rekeningen van het afgelopen boekjaar en begroting van het 

komende jaar. 
4. Voorleggen van de ledenlijst van alle leden die voor het jaar 2013 hun 

lidgeld voldaan hebben. 

 

De Voorzitter. 
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APZ KOETSENBEURS 2013 

Het APZ organiseerde weer hun jaarlijkse paardenmaterialen- en 
koetsenbeurs. Het was gezellig druk en er hing een aangenaam 
sfeertje. Vele standhouders waren op komen dagen, zelfs buiten de 
hal stonden verschillende wagens en stands opgesteld. De catering 
werd door het APZ verzorgd, ze hadden weer de handen vol om 
iedereen van spijs en drank te voorzien, maar het lukte weer vrij 
aardig ! 
 
 

   
 

   

(Bron: www.koetsiersclub.be)  

 
  

http://www.koetsiersclub.be/
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Jaarlijks APZ-mennersfeest 
 

Het APZ-bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen op het jaarlijks APZ-mennersfeest. 

Het APZ heeft in het jaar 2013 geen Belgisch Kampioenen onder de leden.  Wel is er terug de 

jaarlijkse uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap. 

 

Wanneer: Zaterdag 25 januari 2014 

 Ontvangst vanaf 19.00 uur; We worden aan tafel verwacht om 20.00 uur. 

 

Waar: Feestzaal “De Lindekens”, Kerkstraat 74 te 2240 Zandhoven (Massenhoven). 

 

Wat kunnen wij U aanbieden:  Aperitief  

 Voorgerecht 

 Soep 

 Hoofdgerecht: buffet met keuze uit vis en vlees 

 Dessertbuffet 

 Wijn en drank gedurende de ganse avond inbegrepen 

  

 Dansgelegenheid op muziek verzorgd door: DJ Forever 

  

 

 

  AMBIANCE VERZEKERD 

 

Wat dient U hiervoor te betalen: Leden APZ en inwonende  : € 40,00 

   Niet-leden  : € 50,00 

 

Hoe inschrijven: !!!  Uiterste inschrijvingsdatum : 13 januari 2014  !!! 

 

 Te betalen op rekening van het APZ: BE79 7331 4131 9633 (BIC-Code: KREDBEBB) 

 

 Betalingsdatum telt als bewijs van inschrijving 

 
 

Inschrijvingsformulier 

 

NAAM + Voornaam : ………………………………………………………….. 

 

schrijft in voor het APZ-mennersfeest met 

 

………. Personen die APZ-lid zijn  X   € 40,00  =  ………… 

………. Personen die  GEEN lid     X   € 50,00  =  ………… 

en stort het bedrag van  :                                 €       ………… 

 

op rekeningnummer van het APZ : BE79 7331 4131 9633 vóór 13 januari 2014 
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Lidgeld vernieuwing 
 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Te storten op rekening BE79 7331 4131 9633(BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding: 
“Lidgeld 2013 : 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 rekening BE79 7331 4131 9633(BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding: 
“Sponsoring clubblad APZ” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
 
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 
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Menkalender nationale wedstrijden 
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Samenvatting nieuw FEI reglement 2014 

De 11de editie van de FEI Driving Rules is vanaf 01 januari van toepassing. 

Wat brengt het nieuwe FEI-reglement voor de internationale menners? 

Richard Papens, Nationale commissie Mennen, maakte een overzichtelijke samenvatting van de 
nieuwe FEI-reglementen 2014: 

De aanpassingen die van toepassing zijn voor de Belgische wedstrijden, zijn nog niet bekend. 

 

NEW RULES 2014 - FEI 

Vanaf 2014 wordt een nieuw FEI-reglement toegepast waarbij in hoofdzaak een nieuwe 
benaming en een nieuwe format van wedstrijden wordt geïntroduceerd. Wij praten in de 
toekomst dus niet meer over een CAOI maar over een CAIO**** of niet over een CAI-B maar 
over een CAI**  

Voortaan spreken we ook over een CAI* met volgende kenmerken:  

 Paarden moeten voor dit wedstrijdtype 5 jaar zijn ipv. 6 jaar voor alle andere 

internationale wedstrijden  

 Mogelijkheid om een CM (combind Marathon-Cones) proef in te richten die bestaat uit 

een 600 à 800 m lang parcours met daarin max 2 marathonhindernissen en 8 à 12 

kegelpoorten. 

 Alle mogelijke formats voor een 1-ster en hogere wedstrijdtypes worden hieronder 

duidelijk  
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Daarnaast zijn er nog enkele algemene belangrijke wijzigingen te noteren:  

 De categorie TANDEM wordt niet meer georganiseerd op internationaal niveau 

 Er hoeft geen aangespannen paarden-inspectie te worden georganiseerd als proef B 

volgt op proef C 

 Bij CAI* en CAI** mag tijdens de proef A een marathonrijtuig gebruikt worden 

 Vanaf een CAI*** en erboven moet dezelfde koets gebruikt worden tijdens de proeven A 

en C 

 Artificiële verbredingen zijn niet toegelaten 

 Bij een CAI* zijn zelfs luchtbanden toegelaten tijdens de proef A, B en C  

 De afstand tussen het paard/pony en de koets moet min 50 cm bedragen, afstand tussen 

de strengen voor paarden min 60 cm en voor pony’s min 50 cm  

 Voor alle categorieën moeten de paarden een broek dragen als er geen reminstallatie 

aanwezig is op de koets.  

 Alle enkelspannen moeten altijd een broek dragen.  

 Tijdens de marathon mogen de strengen elkaar niet kruisen  

 Ook de dissel kettingen moeten minimum 30 cm lang zijn  

 Op niveau van veiligheid is het verplicht een groom of op de koets of in de nabijheid 

ervan te hebben  

 Een 2de deelname is NIET mogelijk tijdens een CAIO**** of CH  

 De startvolgorde voor de 2de en 3de proef bij een CAI*** en CAI** en CAI* is steeds in 

omgekeerde volgorde van het klassement na de 1ste proef.  

 

Wat de DRESSUUR betreft noteren we:  

 Bij een CAI* is het minimum juryleden bepaald op 2 (letter C en B of C en E)  

 Een communicerende groom krijgt slechts 1-maal 10 strafpunten  

 Tijdens een CAI* en CAI** en CAI*** mag de proef voor 1-span en 2-span verreden 

worden op een piste van 80 x 40 m. Tijdens een CAIO en CH is het steeds 100 x 40 m voor 

alle categorieën.  

 Tussenletters verplicht bij een 80 x 40 m piste  

 

Voor MARATHON noteren wij volgende wijzigingen:  

 CAI*** telt maximum 8 hindernissen met een B-sectie tussen de 6 en 9 km  

 CAI** telt maximum 7 hindernissen met een B-sectie tussen 5 en 7.5 km  

 CAI** en CAI*** tellen of 2 of 3 secties  

 De lengte en toegestane tijd voor de transfer wordt bevestigd door de TD en de 

voorzitter van de terreinjury  



 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 11/14 

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

 De afstand tussen de laatste hindernis en de finish B . 300 m. Als de laatste hindernis 

gelegen is binnen die 300 m dan moet een lijn getrokken worden 30 m NA de laatste 

hindernis (enkel stappen of draven !)  

 Onderlinge afstand tussen 2 hindernissen . 700 m  

 In max 2 hindernissen mogen als extra optie 1 poort 2 maal beletterd worden (vb: 1 x A-

poort, 1 x B-poort, 2 x C-poort, 1 x D-poort)  

 Het aantal afwerpbare elementen is beperkt tot 24. Indien gebruik wordt gemaakt van 

mobiele hindernissen, kan dit aantal vermeerderen.  

 De tijd stopt wanneer de neus van het 1ste paard de finishlijn zowel van een sectie als 

van een hindernis overschrijdt. De toekenning van strafpunten stopt wanneer het ganse 

gespan doorheen de finishlijn is gepasseerd.  

 Wanneer een been van een paard over een streng of dissel komt, moet de menner 

stoppen en een groom op de grond zetten. Wanneer een streng loskomt hoeft de 

menner dit euvel niet te herstellen in de hindernis.  

 Elektronische tijdsmeting is verplicht bij een CAI*** en CAI**** en CH.  

 Een omgekantelde koets in de marathon wordt bestraft met uitsluiting.  

 Balletjes als afwerpbaar element in een hindernis staan op een steun met . 45 à 55 mm.  

 In uitzonderlijke weersomstandigheden of terreinomstandigheden kan de jury en de TD 

toestaan dat de groom(s) in de categorie 1H, 1P, 2P en 4P mogen lopen naast hun koets 

op aangeduide delen van het parcours.  

 De dracht van hoofd- en rugbescherming is verplicht tijdens de ganse marathon  

 

In de PROEF C (vaardigheid) werden volgende vernieuwingen aangebracht in het reglement:  

 De voorzitter van de terreinjury moet nazien of al dan niet het parcours correct gemeten 

werd  

 Het plan moet gesigneerd worden door de PO en de voorzitter van de terreinjury  

 Alle hindernissen moeten zichtbaar zijn vanuit de jurytoren  

 Het parcours moet gemeten worden volgens het kortste reglementair traject telkens 

doorheen het midden van de poort.  

 SNELHEDEN  

o 4PO 240 M/MIN poortbreedte + 25 cm ! (165 cm)  

o 2PO 250 M/MIN  

o 1PO 260 M/MIN  

 De breedte van maximum 2 enkelvoudige hindernissen kunnen door de PO met 5 cm 

versmald worden. Die poorten worden gekenmerkt door kegels met een ander kleur.  

 Na de 3de deelnemer in iedere categorie kan de jury, in samenspraak met de PO en/of 

TD de toegestane tijd kan of vermeerderd of verminderd worden.  

 Wanneer een deel van een nog te rijden hindernis moet worden hersteld, dan wordt pas 

de chrono herstart als de menner in de buurt is van de herstelde poort.  
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 90 min vóór aanvang van de proef moet het parcours met snelheden en toegestane tijd 

zichtbaar zijn aan de ingang van de piste.  

 Het parcours is open voor verkenning minimum 90 minuten vóór aanvang van de 

wedstrijd.  

Deze opsomming is niet-limitatief. Ook op sommige wedstrijdonderdelen werden de 
strafpunten gewijzigd.  

 

(Bron: http://www.galop.be/nieuws/14745/samenvatting-nieuw-fei-reglement-2014)  

  

http://www.galop.be/nieuws/14745/samenvatting-nieuw-fei-reglement-2014
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TE KOOP ! 
Prachtige spider koets E pony / klein paard 

 

 

 

 enkelspan presentatiewagen voor e-pony (klein paard) 

 uniek exemplaar (slechts 3 dergelijke koetsen gebouwd), +- 30 jr oud en in goede 
staat 

 gebouwd door koetsenbouwer VERDONKT MAARKEDAL (www.koetsen-
verdonckt.be) 

 draait onderdoor, voorzien van een handrem / zweephouder 

 extra koffer op gemaakt (zelf gemaakt, desgewenst wordt de koffer verwijderd) 

 C-veren achteraan, bladveren vooraan 

 Bolt erg licht en veert erg goed! Superfijne koets, rijdt erg zacht! 

 gewicht is ongeveer 280 kilo 

 spoorbreedte (buitenkant wielen) = 135 cm  

 wielen: volle rubberbanden, hoogte voorwielen = 87 cm, achterwielen = 97 cm  

 zweng: breedte van de zweng = 70cm , hoogte van de zweng = 75cm 

 bokhoogte = 130 cm 

 breedte zitvlak = 80 cm 

 PRIJS: 1650 euro 

      
Weg wegens pensioensleeftijd Welsh Cob (1m52, 22 jaar). Voor de liefhebber te 

koop. De koets staat niet in de weg.  Wil u graag meer vragen stellen of een afspraak 

maken voor vrijblijvende bezichtiging? Gelieve dan contact op te nemen via het 
nummer  

 

0485 59 55 76   (te koop in Hoogstraten)  

http://www.koetsen-verdonckt.be/
http://www.koetsen-verdonckt.be/
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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 

 

 

 


