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Vergadering van 30 juni 2015 

Zondag 21 juni was er een rit te Berendrecht. Er waren heel veel 
deelnemers: zowel menners als ruiters. Vooral het Brabantse 
trekpaard waren in grote getallen aanwezig. Op de rust werden we 
ontvangen door de “bakker” die ons verwende met heerlijke croque 
monsieurs. Het was een prachtige rit. Zelfs onze voorzitter kende 
sommige plaatsen niet. Na de rit werd er gezellig nagepraat aan de 
watertoren en was er mogelijkheid om lekker te eten. Proficiat aan 
de inrichters van deze rit. 

 

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. 
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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 

04/05-07-2015 1 CAN*, CAN** en CARV te Merksplas 

05-07-2015 1 7
de

 Ruiter- en 

koetsentocht in 

Opwijk 

Vertrek 

Nanovestraat 109 

in Opwijk 

Organisatie : De 

Hoplanders ism 

gemeente Opwijk en 

de Vlaams Brabantse 

Haflingercomité 

Info Jorge 

0491/22.16.50 
 

11/12-07-2015 1 CAN* te Recogne 

19-07-2015 1 Samengestelde menwedstrijd te Meerhout: 
meer info verder in clubblad 

26/07/2015 1 CAN* en CARV te Stevoort 

31-07-2015  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

01/02-08-2015 1 CAN* en CAN** te Vlezenbeek 

08/09-08-2015 1 CAN* te Saintes 

09-08-2015 5 APZ : clubrit te Zandvliet (zie verder) 

09-08-2015 1 Zomerrit in 

Merksplas 

Vertrek : 

Marckstraat 7 in 

Merksplas 

Organisatie : 

Kempische paarden 

liefhebbers 

Voor info Michel 

Hermans gsm 

0495.22.14.42 
 

15-08-2015 1 Mentocht te Malderen (Menclub 
‘tMienenhof): meer info verder in hetclubblad 

15/16-08-2015 1 CAN* en CAN** te Booischot 

  



 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 3/13 

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

 
 
 



 
 

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

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

 

 

 

                             

 
       Mennen                                                               

 

  Zondag 19 juli  2015 Samengestelde  menwedstrijd  Meerhout                                                                        

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: 

Aantal personen barbecue                          …..     personen X 15 euro   totaal       …………..  euro 
 

Inschrijvingsgeld  = € 15  LRV-leden… Inschrijvingsgeld  = € 20  Niet -LRV- leden 

Reeks: Enkel Dubbel Vierspan Tandem 

Trekpaard Paard Pony Junior – 13j Junior +13j 
 

Inschrijven (max. 65)  tot en met 10 juli 2015 , bij de inrichter: LRV antwerpse menners  

(inschrijvingen worden pas na betaling als volledig beschouwd) 

 

!! LRV- leden moeten wedstrijdkaarten in hun bezit hebben !!  

               

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 verzekering - en inentingsbewijzen 

voorleggen op de wedstrijd. 

  Het inschrijvingsgeld kan u storten op rekening: BE22 7310 3542 1947 

  Het inschrijvingdocument te bezorgen aan  janderoye@skynet.be 

Datum en handtekening 

  

  Far west Hoevendijk Meerhout 
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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 WATTENRIT 

Informatie Onderweg is er een rustplaats voorzien. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

27 1 90 10  
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 9 augustus 2015 
 

Vertrekplaats “De Leeuw van Vlaanderen”, Antwerpsebaan 413 te 2040 Zandvliet 

Vertrek Dag 9 augustus 2015 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN VALENTIJNSRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van: APZ vzw Ter plaatse betalen 

Rekeningnummer: BE79 7331 4131 9633  

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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Spreekwoorden over paarden 

 Aan een dood paard trekken. 
(Je inspannen voor iets, dat tot mislukken gedoemd is)  

 Aardewerk is geen paardenwerk. 
(Graven of in aarde werken is een vermoeiende bezigheid)  

 Achteruit gaan als een hollend paard. 
(Snel terrein verliezen)  

 Als de ruifen leeg zijn, gaan de paarden slaan.  
(als er gebrek ergens aan komt,wordt men onrustig)  

 Als het hooi het paard volgt, dan wil het gegeten zijn. 
(Als de vrijster achter haar geliefde aanloopt, wil zij (te) graag trouwen)  

 Beter een blind paard, dan een leeg halster. 
(Beter iets dan niets)  

 Dat paard zal mij niet meer slaan. 
(Voortaan zal ik beter oppassen)  

 De één mag een paard stelen, de ander mag niet over het hek kijken. 
(Sommigen mogen alles, anderen mogen niets)  

 De beste paarden staan op stal. 
(De leukste meisjes gaan niet uit)  

 De groten rijden te paard en de kleinen hangen tussen hemel en aarde. 
(De machtige lui leven op kosten van de gewone man)  

 Dat is een paard van een daalder. 
(Dat is een trots mens)  

 Dat kan het paard niet trekken. 
(Daar heb ik onvoldoende geld voor)  

 De boer op de bok liet de teugels vieren, het paard kende zelf de weg wel. 
(Je moet niet doen alsof je de beste bent, iemand anders weet ook wel wat)  

 De paarden die de haver verdienen, krijgen ze niet. 
(Verdienste blijft vaak onbeloond)  

 De prins op het witte paard. 
(De man uit je dromen)  

 Die werkt als een paard zal haver eten. 
(Hard werken is voor de meeste mensen geen garantie op een goed inkomen)  

 Denken moet je aan een paard overlaten, die hebben een groter hoofd. 
(Je moet niet te veel denken)  

 Die met een paard uit gaat, is met zijn meester uit.(??)  

 Een blind paard zou er geen schade doen. 
(Daar in huis is letterlijk niets meer)  

 Een dood paard aan een boom binden.  
(Overdreven voorzichtig zijn)  
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 Een gegeven paard mag men niet in de bek kijken. 
(Als men een geschenk krijgt, dan moet men niet zoeken of er hier of daar wat aan mankeert.) 

 
 Een gehuurd paard en eigen sporen maken korte mijlen.  

(Men is geneigd andermans spullen te misbruiken)  

 Een gouden zadel maakt geen ezel tot paard.(Een mens verandert niet door 

uiterlijkheden)  

 Een man zonder vrouw is als een paard zonder teugels.(In het huwelijk hebben 

man en vrouw elkaar nodig)  

 Eén onderrok trekt meer dan twee paarden. 
(Een vrouw is heel erg aantrekkelijk)  

 Een oud paard hoort graag het klappen van de zweep. 
(Een oud persoon hoort graag verhalen over het oude vakmanschap)  

 Een oud paard van stal halen. 
(Oude argumenten opnieuw gebruiken)  

 Een oude vrouw en een oude koe, die vallen toe, maar een oude man en 
een oud paard zijn niets meer waard. 
(Een oude vrouw kan soms nog wel wat doen, maar aan een oude man heb je niets dan last)  

 Een paard met een zachte mond moet men met zachte toom besturen. 
(Zachtaardige mensen moet men niet streng behandelen)  

 Een paard dat eens op hol is geslagen, kan dat snel weer doen. 
(Een eens gemaakte fout, begaat men makkelijk weer)  

 Een paard dat stormt en een meisje dat wil trouwen zijn niet tegen te 
houwen.  
(Niet tot iets anders te bewegen)  

 Een paard, dat voor de tweede keer de sprong niet neemt, neemt hem 
ook voor de derde keer niet. 
(Iemand die al twee keer geen beslissing durft te nemen, komt nooit tot een besluit)  

 Een paardenmiddel geven.  

(Een ingrijpend middel in noodsituaties)  

 Een schurftig paard vreest de roskam. 
(Wie wat op z'n geweten heeft, is bang voor het onderzoek)  
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 Een vrouwenhaar trekt sterker dan tien paarden. 
(De invloed van een vrouw is zeer sterk)  

 Elk zijn meug, zei de boer en hij at paardenkeutels in plaats van vijgen. 
(Boeren zijn koppige mensen die hun eigen zin doen)  

 Eten als een paard. 
(Heel veel eten)  

 Geef het veulen geen haver en het kind geen brandewijn. 
(Behandel kinderen niet als grote mensen)  

 Gauw op het paard zitten. 
(Snel driftig worden)  

 Geen tien paarden brengen me daar naar toe. 
(In geen geval ga ik daar naar toe)  

 Heeft de duivel het paard gegeten, dan neemt hij de toom ook nog. 
(Ben je eenmaal in de macht van slechte mensen, dan wordt het alleen maar erger)  

 Het beste paard van stal vergeten. 
(Een belangrijk persoon over het hoofd zien)  

 Het paard achter de wagen spannen. 
(De zaak verkeerd aanpakken)  

 Het paard moet tot de kribbe komen. 
(Wie belang heeft bij een zaak moet er zelf op uit gaan)  

 Het beste paard van stal. 
(De beste die er bij is)  

 Het beste paard van stal vergeten. 
(Een belangrijk persoon over het hoofd zien)  

 Het beste paard struikelt wel eens. 
(Iedereen maakt wel eens een fout)  

 Het hinkende paard komt er achteraan. 
(De bezwaren komen achterop. Na blijdschap volgt iets minder aangenaams)  

 Het is beter de bakkers te paard, als de dokters. 
(Je kunt beter voldoende en gezond eten, dan straks naar de dokter te moeten)  

 Het is goed sollen met een dood paard. 
(Iemand die geen verzet biedt, is een makkelijk slachtoffer.) 
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 Het hooi moet het paard niet volgen. 
(Een (jonge) vrouw moet niet achter haar vriend aanlopen.)  

 Het komt te paard en het gaat te voet. 
(Ziekte en ongeluk komen vaak heel plotseling, maar het duurt lang voordat men weer hersteld is)  

 Het oog van de meester maakt het paard vet. 
(Je moet als baas zelf toezicht houden, want anders wordt je bedrijf verwaarloosd)  

 Het Trojaanse paard inhalen. 
(Ze hebben zichzelf een ramp op de hals gehaald)  

 Het veulen laten draven.  
(Gaan plassen)  

 Hij heeft paardenvlees gegeten. 
(Hij is van nature onrustig)  

 Honger als een paard hebben. 
(Enorme honger hebben)  

 Iemand te paard helpen. 
(Iemand helpen, steunen)  

 Ik zoek het paard, maar ik zit erop. 
(Iets zoeken waar je heel dichtbij bent)  

 Je moet een paard niet doodknuppelen, voordat je thuis bent. 
(Te veel haast kan wel eens vertraging opleveren)  

 Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan hem niet leren 
drinken  
(je kunt iemand de weg wijzen in het leven, maar hij of zij moet het 

uiteindelijk zelf doen)  

 Je hebt luxe paarden en werkpaarden. 
(Je hebt rijke en arme mensen)  

 Jong te paard, oud te voet. 
(Wie in zijn jonge jaren verkwistend is, moet op zijn oude dag zuinig zijn)  
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 Man en paard noemen. 
(Duidelijke taal spreken)  

 Men kan een paard wel in het water trekken, maar niet dwingen dat het 
drinkt. 
(Je moet iemand niet dwingen, zelfs niet tot iets leuks)  

 Men kan geen paard al lopende beslaan. 
(Als je het werk goed wil doen, moet je er de tijd voor nemen)  

 Men moet een paard de rug niet stuk rijden. 
(Men moet niet te veel eisen van een ander)  

 Met de paarden van Sint Franciscus. 
(Te voet gaan)  

 Met beslagen paarden op het ijs komen. 
(Goed voorbereid zijn voor zijn taak)  

 Met hem kan je paarden stelen. 
(Hij is overal voor te vinden)  

 Ongelijke paarden trekken kwalijk. 
(Mensen, die teveel verschillen in kwaliteiten, werken vaak niet goed samen)  

 Ook een raspaard schijt als een karhengst. 
(Rangen en standen maken mensen niet meer of minder waard)  

 Op een apostelpaard rijden. 
(Lopen)  

 Op het verkeerde paard wedden. 
(Zich misrekenen)  

 Op het hoge paard zitten. 
(Verwaand zijn)  

 Op twee paarden blijven rijden. 
(Men kan geen keus maken)  

 Op zijn stokpaardje zitten. 
(Hij spreekt over een door hem geliefd onderwerp.)  

 Oude paarden jaagt men aan de dijk. 
(Als men de taak niet meer goed aankan, wordt men ontslagen)  

 Oude paarden jaagt men achter de schans. 
(Oude werknemers worden vaak afgedankt en met vervroegd pensioen gestuurd)  

 Over het paard tillen. 
(Iemand te veel prijzen, zodat hij verwaand wordt)  

 Paarden vallen ook al hebben zij vier benen. 
(Iedereen maakt fouten.)  

 Snotterige veulens worden de gladste paarden. 
(Kwajongens die nergens voor lijken te deugen, worden vaak flinke mannen)  

 Tot hun 16e zeuren ze over een paard en als ze 17 zijn komen ze met een 
ezel thuis  

(dochters en paarden)  
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 Van een gapend paard kun je niet winnen  
(Iemand die zo vol van zichzelf is en denkt het altijd bij het rechte eind te hebben, is het moeilijk uit 
te leggen, dat het anders is of kan.)  

 Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. 
(Vertrouwen wint men langzaam, maar kan men vlug verliezen)  

 Vrouwenhanden en paardentanden staan nooit stil. 
(Een vrouw is altijd wel wat aan het doen)  

 Waar het paard aangebonden is, moet het vreten. 
(Men moet zich naar de omstandigheden schikken)  

 Wat was hij op zijn paardje. 
(Wat werd hij driftig of Wat zat hij op zijn praatstoel)  

 Wat helpt fluiten, als het paard niet pissen wil. 
(Een zinloze oplossing.)  

 Werken als een paard. 
(Hard werken)  

 Wie een paard uit de wei wil halen, moet het beest niet eerst met het 
halster tegen de kop slaan. 
(Je bereikt meer met vriendelijkheid, dan met strengheid.  

 Wie pleit om een paard, behoudt de staart. 
(Je kunt beter wat toegeven, dan het tot een duur en langslepende kwestie te laten komen)  

 Wie schurfterig is, vreest de roskam  
(zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten)  

 Witte paarden hebben veel stro nodig. 
(Pronkzieke vrouwen kosten veel geld)  

 Zo sterk als een paard. 
(Heel sterk zijn)  

Weet jij nog een spreekwoord? Laat het ons weten. 

(Bon: http://www.manegezonneveld.nl/Poezie/Spreekwoorden.htm) 

 


