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Vergadering van 31 augustus 2014 

APZ - Koetsentocht 

Het APZ heeft op 24 augustus 2014 een wandeling gedaan met een 
30-tal deelnemers.  Het verhaal van een tevreden deelnemer kun je 
verder lezen in dit clubblad. 

 

Belgisch Kampioenschap te Booischot – 15/17 augustus 2014 

Het Belgisch Kampioenschap was weer een succes voor het APZ. Niet 
minder dan 3 leden werden kampioen in hun reeks: 

 4-span ponies: Tinne Bax 

   

 4-span paarden: Glenn Geerts 

 2-span paarden: Sven Stuyck 
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Van harte proficiat aan deze kersverse kampioenen vanwege het 
bestuur van het APZ. 

Wij hopen dat de resultaten van de drie afgevaardigde vierspannen, 
allen leden van het APZ, evengoed zullen zijn.  Dit zijn volgende 
deelnemers: Glenn Geerts, Gert Schrijvers en Edouard Simonet. 

 

Ledenvergadering 

De volgende ledenvergadering gaat door op vrijdag 26 september 
2014 in domein Bruyneel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 2 om 20.00 
uur. 

 

Varia 

Ook dit jaar wil het APZ het clubkampioenschap organiseren.  Door 
deel te nemen aan ritten/wedstrijden die vermeld staan in de 
kalender in ons maandelijks clubblad kan de menner 1 of 5 punten 
verdienen zoals vermeld.  Gelieve uw deelname steeds kenbaar te 
maken aan Liliane zodat een juiste rangschikking kan worden 
opgesteld. 

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. 

Bij gebrek aan teksten, zal het APZ-bestuur zich soms zelf wagen aan 
het schrijven van een tekst.  Indien er fouten instaan, gelieve ons hier 
dan melding van te maken zodat wij dit kunnen rechtzetten. 

 

ZOEKERTJES / TE KOOP: 
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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 

07-09-2014 1 3de rit van de Kempische Paardenliefhebbers 
vzw: informatie in clubblad 

07-09-2014 1 Koetsentocht Essense Aanspanning: 
informatie in clubblad 

14-09-2014 1 Recreatieve wandeling te Westouter: 
zie clubblad.  Inschrijven vóór 09-09-2014 

14-09-2014 1 Rit te Westmalle 
Info: Alfons Vochten (GSM: 0497/228695) 

14-09-2014 1 Oefenmarathon te Kalken: informatie in 
clubblad 

21-09-2014 1 Berkenbroekroute voor menners en ruiters 
Vertrek : Beerselerdijk z/n 

Bree 

Organisatie : De Goolder 

koetsiers in samenwerking met 

toerisme Bree. Voor info 

0479/23.97.75 of mail 

rene@aendekerk.be 
 

26-09-2014  APZ – Ledenvergadering: Zandhoven, Domein 
Bruyneel, Vierselbaan 2 om 20.00 uur 

26/28-09-2014  Huijbergse driedaagse: informatie in clubblad 

27-09-2014 1 5de Pompoentocht Lichtaart 
Manege Eerselingen, 

Eerselingenstraat 47 in 

Lichtaart 

Recrea-Men info op de website 

of bij Fred Peeters 0496/10.60.27 

 

05-10-2014 1 “De 4 Landsheren”: informatie in clubblad 
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Secretariaat : Molenstraat 96, 9290 Overmere 

Telefoon  : 09/367.60.78 

GSM   : 0478/ 53.71.54  

E-maila  : devrijemenners_overmere@hotmail.com 

Rekeningnr. : 143-0674987-65 

 

 

BESTE MENNERS, 

Wij nodigen jullie uit op onze 12de LRV oefenmarathon deze gaat door op zondag 14 september 2014 
te KALKEN. Parking deelnemers in de ZAUWERSTRAAT 18 en de parking  voor de toeschouwers is in 
de SCHEESTRAAT. Er kan worden  deelgenomen door beginnende en  meer ervaren menners en 
paarden zowel leden van de vrije menners als niet –leden zijn  welkom. De wedstrijd staat open voor 
enkel, dubbel, tandem en vierspannen zowel ponys als paarden evenals de junioren als de 
boerepaarden  zijn welkom. 

PROGRAMMA : 

*Enkel terreinrit van 10 km + 4 hindernissen en een kegelparcour; de shetlanders , junioren en 
boerepaarden rijden een verkort traject van 2,8 km 

*Deelname per gespan 12€ voor leden van de vrije menners ,andere betalen €13 per gespan 

*Tussen 11.30 uur en 13.30 kan er warme beenhesp gegeten worden aan de prijs van 12€ voor de 
leden en 14€ voor niet leden en dit ENKEL BIJ VOORINSCHRIJVING ( tot  7 sept) 

* Verder zijn de inrichters NIET verantwoordelijk voor eventuele ongevallen voor, tijdens als na de 
wedstrijd 

PS : WIJ ZOEKEN NOG HELPERS  VOOR : vrijdag , zaterdag , zondag en maandag voor het welslagen 
van de wedstrijd. Voor de zondag helpers aan de hindernis , tent , parking alle hulp is welkom. 

OOK ZOEKEN WIJ SPONSERS zowel finacieel als natura prijzen alles is welkom. 

TOT DAN   
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Oefenmarathon te Kalken 

Op 14 september 2014 

 

 

 

 
 

 

 

Zauwerstraat 16 
KALKEN 

 

Terreinrit + 4 hindernissen en een vaardigheidsparcour. 

Terreineigenaars: 
Resseler Gunter; Bombeke Lode en Bruggeman Honeré 

 

Warme beenhesp 

14 Euro per persoon 

Tussen 11.30u – 13.30u (enkel bij voorinschrijving) 

 

Inschrijvingen en meer info op het secretariaat 
bij de familie De Bruyne 

Molenstraat 96, 9290 OVERMERE 
09/367.60.78 of 0478/53.71.54 

devrijemenners_overmere@hotmail.com 

Inschrijven kan tot 7 september 2014 
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Naam & geboortedatum menner  

Adres  

Telefoon  

E-mail  

LRV lidnummer  

Naam & Geboortedatum groom(1)  

Naam & Geboortedatum groom (2)  

LRV lidnummer Groom(1):                               Groom(2) 

Koetsnummer: Koetsbreedte: 

 

Inschrijvingsgeld= € … Indien geen LRV-lid, kan je op jaarbasis deelnemen aan 2 LRV-wedstrijden, op 
eigen risico. 

Reeks: Enkel Dubbel Vierspan Tandem 

Trekpaard Paard Pony Junior – 13j Junior +13j 

 

 Inschrijven kan tot en met 7 september 2014 bij de inrichter. 

 Door in te schrijven voor deze wedstrijd verklaart u verzekerd te zijn voor burgerlijke 

aansprakelijkheid tegenover derden met het ingeschreven span en ontlast u de inrichters van 

iedere aansprakelijkheid zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. U neemt deel op eigen risico 

zowel op vlak van ongevallen, schade en diefstal. 

 Polis: maatschappij / nummer                                                                                                               

zal op aanvraag de nodige vezekerings- en inentingsbewijzen voorleggen op de wedstrijd. 

 Het inschrijvingsgeld kan u storten op rekening: BE 143-0674987-65 

 Het inschrijvingdocument te bezorgen aan de inrichter. 

Datum en handtekening 
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De Vier Landsheren 

Ruiter- en koetstocht 

5 OKTOBER 2014 te ZUTENDAAL 

“De Vierlandsheren” organiseren voor de 10de keer een tocht doorheen de bossen van Zutendaal, 
Opgrimbie, Lanaken en Rekem 

Het vertrek van de gepijlde tocht is voorzien vlakbij het monument van de Vier Landsheren. Deze 
plek is gelegen in het Nationaal Park “Hoge Kempen” die een oppervlakte heeft van +- 5000 ha. 
Hierbij maken we gebruik van enkele stukken van de Nationale ruiter en menroutenetwerk Hoge 
Kempen. Het Parcours van +- 30 km brengt ons richting Lanaken, achter het domein Zangersheide, 
langs de verzorgde prachtige bossen van Pietersheim, naar de mooi open vlaktes van de Mechelse 
heide alswaar de verdiende rust is. Iedere deelnemer krijgt daar een heerlijke portie soep plus de 
nodige hapjes geserveerd. 

Na deze tussenstop trekken we richting het Koninklijke domein van Opgrimbie om door berg en dal 
door de ontelbare en oneindig lange dreven van loofbomen richting Zutendaal te gaan. 
Alles wordt de menner en ruiter voorgeschoteld, water, zand, afdalingen en hellingen. 
Verder is de tocht 100% onverhard. Er zal een aangepast parcour voor de werkpaarden zijn. 
Na deze prachtige wandeling die ieder op eigen tempo rijd is er, mits op voorhand ingeschreven en 
betaald, warm eten voorzien.(bbq) De dag zelf worden geen inschrijvingen meer aanvaard. 

De prijs voor dit alles is slechts 13 euro per persoon 
Uiterlijke datum van inschrijving – 30.09.2014 

Vertrekken kan tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Felix Deltour Boogstraat 42 te Zutendaal 

  

meer informatie: Felix Deltour 
GSM Felix: +32 (0)476 45 42 92 GSM Mady: +32 (0)494 60 68 38 
Tel: +32 (0)89 - 61 31 30 
Bankrekeningnummer: 735-0228366-16 
Iban: BE72 7350 2283 6616 BIC: KREDBEBB 
E-mail: deltourfelix_AT_telenet_DOT_be 
http://www.devierlandsheren.be  

 
  

mailto:olyffmady_AT_telenet_DOT_be
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APZ  Koetsentocht   van  24   Augustus  2014. 

 

Op  24 augustus was het weer zover, de mannen van het APZ richten zoals 
gewoonlijk een tocht in voor koetsen maar evenzeer voor ruiters, dus voor 
elk wat wils. 

Deze maal werd de tocht reeds al enkele weken vooraf verkent, nu ditmaal 
door de heren Jan Vervloet en  Willo Van Berkel , ze deden dat samen met 
hun span om toch te kijken of alle doorgangen of paden wel berijdbaar 
zouden zijn ,de Willo had daarvoor zijn hoogtechnologisch toestel 
meegebracht zodat alles, de route dus, op dat toestel dan naderhand zou 
kunnen afgelezen worden en verder eventueel uitgeprint, hetgeen heel 
gemakkelijk zou zijn om dan dat te kopiëren en zo een routebeschrijving 
van te maken, maar zoals jullie wel weten den techniek staat niet stil 
,maar ge moet uw toestel dan wel aanzetten om te regristeren , dus 
moesten ze alles maar op papier zetten zoals in den goeie ouden tijd ,en 
nu maar hopen dat ook de weergoden van de partij zouden zijn op de dag 
zelf van de tocht . 

Enkele dagen voor de 24é was 
het weerom van dat, regen 
bewolking ,wind ,dus 
allesbehalve rooskleurige 
vooruitzichten , maar zoals in 
het verleden de club van het APZ 
die hebben toch naar mijn gevoel 
een engelbewaarder want telkens 
die iets inrichten blijk het steeds 
toch zonnig te zijn ,ik weet niet 
of de mensen van het bestuur 

een kaars gaan branden ergens of wat dan ook ergens iets uitsteken ik 
weet het niet  maar in elk geval de zon was van de partij op die dag . 

Aangekomen op de startplaats van het vroegere jumping terrein om 
ongeveer 10 uur was er toch al enige bedrijvigheid te merken, alhoewel 
men rond 11 uur zou vertrokken hebben, was de Willo reeds van de partij 
om alle deelnemers hartelijk te verwelkomen en indien nodig info te 
verstrekken  en het routeblad te overhandigen. 
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De route vertrok via de 
Oelegembaan waar we direct 
het speelbos inreden en zo via 
de viaduct naar de 
Liefkenshoeve en Stroopop, 
dan volgden toffe boswegen 
en verharde zandpaden  om 
zo via het anti-tank-kanaal , 
dat natuurlijk knap was om te 
rijden, knappe zanddreef 
trouwens, kwamen we aan ter 
hoogte van het Shildestrand 

waar de stopplaats zich bevond, en waar ons Lissette haar stand al had 
opgesteld en elkeen van een of meerdere boterhammen met kopvlees 
voorzag , wat door iedereen in de smaak viel mag ik wel zeggen ,vandaar 
werd het verste punt ongeveer bereikt en werd de tocht verder gezet via 
mooie prachtige omgevingen  ,na een tijdje bereikten we terug de manege 
“ Doorne Landen “ en daar kon men een verkort traject nemen, sommigen 
namen die route daar we  iets daarvoor bedacht werden met een tamelijk 
regenbuitje,  zodus kon je vandaar ook verder met de 30km die u verder 
leidde langs Halle Zoersel ,via restaurant “De Wandeling” om weerom 
langs prachtige bospaden en aardewegen, zandwegen, terug de alom 
gekende Mussenbaan te bereiken en zo terug op het oud jumpingterrein 
toe te komen ,waar nadat de paarden werden uitgespannen en verzorgt 
werden  met wat lekkers en drinken ,want die beestjes hebben dat na zo 
een mooie tocht toch wel verdient zeker hé , konden de menners en hun 
gevolg nog nagenieten van een natje , en wat bijpraten over weer een toffe 
wandeling ,en met nogmaals dank aan de verkenners van dienst om zo iets 
weer te realiseren ? BEDANKT  EN HOPELIJK VOLGEN ER NOG MOOIE 
TOCHTEN 

X   Een doordenkertje voor degenen die veel voor ons doen X 

Paarden zijn je beste vrienden ,ze zijn heel erg trouw , 

het zijn dieren die mensen al eeuwen dienden, ook al moest dat door de 
kou . 

Je kon alles met paarden doen ,je geeft ze zo een zoen, 

paarden zijn tegen geweld ,ze rennen met u en koets door het veld . 
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je moet dus wel van paarden houden, wat als we ze niet vertrouwden, dan 
zouden de dieren die altijd met ons sjouwden, niet meer van ons houden , 
en dat willen we toch niet ,want paarden zijn onze FAVORIET 

 

Een tevreden lid en vriend van de club (W.G.) 
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Menroute “ De Moeren “   in West-Vlaanderen 
 
Op 10 Mei werd er een nieuwe route plechtig geopend in de 
Westhoek.  Dus wij, de Flor en Lilianne, William en Monique op 
verkenning naar het verre West-Vlaanderen.  Hetgeen een prachtige 
dag zou moeten zijn, startte al op onze weg aldaar met stevige, ja 
zelfs hevige regenbuien.  Maar een echte menner laat zich zelfs voor 
zoiets niet afschrikken al was mijn enthousiasme op een laag pitje 
gekomen door die mooie zwarte wolken waar we recht op afreden. 
Toch wanneer we eraan kwamen op de aangegeven startplaats trok 
het wolkendek langzaam maar zeker open en het werd wonder bij 
wonder toch een mooie ,weliswaar winderige dag.  Op de startplaats 
is ruimte genoeg om met de vrachtwagen te parkeren wat het 
inspannen ook vergemakkelijkt (spijtig was de zaak op dat ogenblik 
gesloten zodat we de dorstige medemens niet konden laven ).  We 
vertrokken dan maar onder een toch lekker zonnetje dat ons de rest 
van de tocht heeft vergezeld wat ook leuk meegenomen was.  Na 
enkele km kwamen we al aan de grensovergang waar onze eerst 
stopplaats vond in het Franse gedeelte, aan de plaatselijke herberg 
wel te verstaan ,want de paarden hadden dorst denk ik ,en wij dus 
ook dan maar, van de nood een deugd gemaakt en weer verder de 
routepijlen gevolgd. 
Ge moet weten dat de route over 1/3 Belgisch en 2/3 over Frans 
grondgebied loopt met een totale opp van ong 3200ha hetgeen voor 
de 17é eeuw een echt zoetwatermeer en moeras gebied was en dat 
dan rond die tijd is drooggelegd door het gebruik van 20 windmolens 
die dan op hun beurt het water overpompten in de daarvoor 
aangelegde ringsloten ,waarvan op de route nog 2 overgebleven 
windmolen te bezichtigen zijn . 
De route loods u dan verder langs rustige dreven met gras en langs 
stille betonwegjes met links en rechts het weide polderlandschap en 
prachtige vergezichten ,de route zelf was perfect met palen met 
daarop de pijlen aangegeven al moesten we onderweg wel enkele 
kleine obstakels zelf eventjes verwijderen of uitdoen, namelijk er 
stonden op bepaald moment hinderpalen die ge met een driekant 
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sleuteltje kon loszetten en daarna terug plaatsen natuurlijk, maar de 
Flor zou de Flor niet zijn moest die natuurlijk zo geen sleutels 
bijhebben hé (ervaring zeker ) en zo kwamen we terug op onze 
startplaats aan.  Natuurlijk kunt ge deze route niet vergelijken met de 
routes die wij in ons bosrijke en of heide en zandgebieden rijk zijn.  
Dat is natuurlijk iets gans anders, hier geniet ge van het verre en 
uitgestrekte landschap maar het is iets anders hé, ook als ge weet dat 
de aankoop van het ganse gebied met de inrichting ,aankoop van 
bepaalde wegen toch zo een slordige 1 151000 euro gekost heeft 
waarvan 692000 euro subsidies van de Vlaamse overheid ,de 
provincie W Vl 182000 euro en de stad Veurne 135000 euro en de 
dienst waterwegen en zeekanaal 89000 euro is het wel de moeite 
waard om eens stil te staan wat voor een inspanning dit toch zoal 
met zich meebrengt ,proficiat aan al die diensten en mensen  
daarvoor  
Na het uitspannen zijn we dan maar terug huiswaarts gekeerd met 
een goed gevoel en met groten dorst die we dan toch maar ergens 
hebben in orde gebracht met een lekkere hap erbij.  Ik en ons 
Monique bedanken hierbij de Flor en Lilianne die ons een fijne en 
leuke dag bezorgd hebben en er zullen zeker in de toekomst nog wel 
nieuw te ontdekken routes volgen, die ook de moeite waard zullen 
zijn. 
 
Met sportieve men groeten   Monique  en William 
 
Menners/ruiters die meer willen weten over deze men- en 
ruiterroute kunnen terecht op volgende website: 
http://www.westtoer.be/nl/over-westtoer/nieuws/nieuwe-
ruiterroute-de-moeren.  
 
  

http://www.westtoer.be/nl/over-westtoer/nieuws/nieuwe-ruiterroute-de-moeren
http://www.westtoer.be/nl/over-westtoer/nieuws/nieuwe-ruiterroute-de-moeren
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TE KOOP ! 
Zoekertje 

Hallo Mevrouw, 

In aansluiting op het telefonisch onderhoud van daarnet, ( jullie waren aan het mennen ), heb ik een 
beleefd vraagje : 

Ik ben een 2- span menner met  New forrest pony’s – C. 

Ik heb jammer genoeg 1 pony verloren, wegens uitbraak uit de weide, en vervolgens gegrepen door 
een wagen... 

Ik ben op zoek achter een leuk 2-span – B of C – welsh /New forrest . Mag een jong 2-span zijn – liefst 
geleerd  

Ook geen gebreken aub. – weg/water/trailer OK... 

Kan U eens horen in jullie club, of er leden zijn die me kunnen helpen om mijn hobby verder te 
beoefenen aub. 

U kan me steeds contacteren op GSM:0475/453.433 of e-mail : dirk.westelinck@telenet.be 

Mijn adresgegevens 
Westelinck-De Pryck 
Gaversesteenweg 353A 
9820 Merelbeke 
Tel/fax : 09/231.56.83 
GSM : 0475/453.433 
E-Mail : dirk.westelinck@telenet.be 

 

Vriendelijke groeten en alvast hartelijke dank voor Uw medewerking, 

Menteam Westelinck 

  

mailto:dirk.westelinck@telenet.be
mailto:dirk.westelinck@telenet.be
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Haflingers te koop 
 
Wij hebben 3 haflingers te koop: 

 2 merries van 1995 en 1996 

 1 hengst van 1999. 
De ponies zijn niet zadelmak maar de merries zijn wel geschikt voor 
in de koets. Omwille van gezondheidsredenen van hun baasje zouden 
ze redelijk snel weg moeten. 
Meer info: 

Claes Herman <claes.evi88@gmail.com> 
GSM-nummer: 0476/46.10.07 

  

mailto:claes.evi88@gmail.com
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Boerenwagen gezocht 
 
----- Original Message -----  
From: Jan van Asperen (boerenwagens.nl)  
To: apz79@hotmail.com  
Sent: Monday, July 07, 2014 6:06 PM 
Subject: Fw: boerenwagen uit holland 
 
----- Original Message -----  
From: Jan van Asperen (boerenwagens.nl)  
To: huquetteleyssen@hotmail.be  
Sent: Sunday, July 06, 2014 6:46 PM 
Subject: boerenwagen uit holland 
 
Beste Mijnh. Van Dessel Flor, Afgelopen maanden ben ik op zoek geweest op 
div. sites in de Westhoek,naar een hollandse boerenwagen, waarvan ik de foto 
ooit wel heb gezien, en die ooit heeft meegereden in een optocht in de 
Westhoek be, ik kan de foto helaas niet meer terugvinden, en uiteindelijk ben 
ik op de site van Uw menvereniging APZ beland, mijn vraag...of U mischien kunt 
helpen bij het opsporen van de eigenaar van deze wagen, mischien is de 
eigenaar wel lid van Uw ver. ik zet me al jaren in om deze wagens te bewaren 
en te behouden die er nog zijn , op de foto stond een man met een blauwe kiel, 
naast de hollandse wagen , kenmerk.. wielen van plm. 1.50 hoog en 5 cm breed 
en een gebroken langboom het viel me op dat er wel aan was opgeknapt, maar 
niet op de originele manier,  
Ik hoop spoedig van U te horen, Groetend, jan van asperen, 
www.boerenwagens.nl 
 
 

Wie kan Jan van Asperen helpen? 
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