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Vergadering van 31 augustus 2015 

APZ – Wattenrit (09 augustus 2015) 

Op 09 augustus 2015 heeft het APZ een mentocht georganiseerd 
zoals in de betere tijden. Het werd een “wattentocht” wat betekent 
dat het parcours werd aangeduid met watjes bevestigd aan de 
bomen. Om 11.00 uur werd gestart aan taverne “De Leeuw van 
Vlaanderen” te 2040 Zandvliet, Antwerpsebaan 413. Zoals telkens het 
APZ iets organiseert, was het ook nu prachtig weer. Aan manège “de 
wolfshoek” werd een rust voorzien. De rit ging over een prachtig stuk 
Kalmthoutse Heide. Vanaf de manège ging het dan terug verder 
richting vertrek. De deelnemers waren verrast over de wijze van 
aanduiden van het traject door middel van “watjes”. Het totale 
traject was ongeveer een 25 kilometer met beperkt verharde wegen. 

    

Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 

Indien leden zich geroepen voelen om een rit uit te stippelen voor 
onze clubleden, is het bestuur steeds bereid hieraan mee te werken. 
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Europees Kampioenschap Aken (19-22 aug 2015) 

Van 19 tot 22 augustus 2015 werd het Europees Kampioenschap 
vierspan mennen georganiseerd te Aken met deelname van volgende 
Belgische menners: Edouard Simonet (APZ), Glenn Geerts (APZ) en 
Félix-Marie Brasseur. Het Belgische team heeft een mooie vierde 
plaats weten te behalen op dit kampioenschap na Nederland, 
Duitsland en Hongarije. Individueel werd Simonet 8de, Brasseur 9de en 
Geerts 17de. Proficiat voor het ganse team vanwege APZ. 

 

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: 

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 
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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 

02/06-09-2015  FEI World 

Driving 

Championship for 

ponies. 

Breda NL 

Locatie : De 

Prinsenhoeve aan 

de Dr. 

Batenburglaan 194 

te Breda NL 

Organisatie : Outdoor 

Brabant 

Voor meer info 

www.outdoorbrabant.nl 
 

06-09-2015 1 CARV Temse: 
Locatie: 9140 Temse, Hollebeek 61 

06-09-2015 1 Antieke koetsentocht 
Locatie: 3950 Bocholt, Bosstraat 1 (Vakantiepark 
“Goolderheide”) 
Meer info: zie verder in dit clubblad) 

13-09-2015  Fietsentocht met mosselen georganiseerd 
door menclub “De Stang”. 
Locatie: Manège Hippos te Puurs. 
Meer info: zie verder in dit clubblad) 

19/20-09-2015 1 CAN Elsegem 
Locatie: Beekstraat 4 – 9790 Wortegem-Petegem 

20-09-2015 1 11ste luxe Herfstrally te Ramskapelle. 
Meer info: zie verder in dit clubblad 

25-09-2015  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

26-09-2015 1 Pompoenentocht te Lichtaart 
Meer info: zie verder in dit clubblad 

27-09-2015 1 Breugelhoevetocht te Peer 
Meer info: zie verder in dit clubblad 

04-10-2015 1 CAN - CARV Genk 
Locatie: Bloso-centrum Kattevenia 

04-10-2015 1 Wandeling 4-Landsheren te Zutendaal 
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Antieke koetsentocht – 06 september 2015 
 
Beste koetsiers, 
 
Op 6 september 2015 organiseren de “goolder koetsiers” hun jaarlijkse antieke 
koetsentocht, echter dit jaar is het ons 5jarig jubileumrit. 
Onze koetsentocht vertrekt op vakantiepark Goolderheide in de bosstraat 1 te 3950 Bocholt 
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar en we zouden u graag willen uitnodigen om in te 
schrijven met bijgevoegd formulier. 
Uiteraard met antiek gerij en mooi aangepaste kledij. 
Zie ons programma van de mooiste koetsentocht van limburg met de gezelligste mensen. 
 
Het programma van de dag: 

 

 We beginnen om 8u met een ontbijtbuffet u gratis aangeboden door de goolder 
koetsiers, 

 Vertrek om 9.45u naar Bree (stipt). 

 11u aankomst in Bree op het Vrijthof waar u koffie met vlaai aangeboden wordt door “ 
De Augustijner “ . 

 Vertrek terug naar goolderheide om 11.45u. 

 12.45u Lunch aangeboden door de club. 

 14u Vertrek naar Bocholt centrum op het kerkplein. 

 15u Begin van de jurering. 

 16.30u Terug naar goolderheide. 

 17u Aankomst op de parking van goolderheide met onmiddellijke prijsuitreiking. 

 18u Start gezellige BBC. 
 
OPGELET! 

 Voor de BBC moet men op voorhand inschrijven. 

 Gelieve dit tijdig te doen vòòr 25/8 naar Jef Vanhove gsm: 0476 500 159 of 
jefvanhove@skynet.be. 

 De BBC is 15€ p.p. 
 
Wij verzoeken jullie om uw leden te informeren van deze fantastische activiteit. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Goolder Koetsiers 
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Secretariaat: Houtmolenstraat 133 

3900 Overpelt 

Gsm: +32(0) 468 175 666 
 

Inschrijvingsformulier antieke koetsentocht 6-9-2015 

Naam + voornaam  
Straat + nr.  

Postcode + plaats  
Telefoon  

Gsm  
E-mailadres  

Paardenras(sen)  

Type v/h rijtuig  
Bouwjaar  

Lid van (men)vereniging  
Plaats + datum  

Handtekening  
 

 

Beschrijving van de koets + aangepaste kledij + eventueel foto 
Inschrijven kan via  
www.lerenmennen.be  of jefvanhove@skynet.be  
Gsm: 0476 500 159 
 
Wij heten U van harte welkom! 
  
De Goolder Koetsiers 

 

  

http://www.lerenmennen.be/
mailto:jefvanhove@skynet.be
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KS&RR VZW 

Zaterdag 26september 2015 

Starten tussen 9.00 en 12.00 u 

In samenwerking met Recreamen vzw 

7de 

pompoenentocht 
Koetsen en ruitertocht 30 km 

Op de omloop van de endurance-wedstrijd van 27september 2015 

 

 
Start en aankomst op  

Manege Eerselingen 

Eerselingenstraat 47  

2460 Lichtaart 

Telefoon: 014/553919 

Gsm : 0475/484712 

Voor de niet gps-rijders : volg de aanwijzers 

naarBobbejaanland vanaf  daar de aanwijzers 

ENDURANCE 

 

Contactpersoon:  

Peeters Fred 

Telefoon : 0496/106027 

 

 

t 

 

Leden recreamen : gratis 

Niet leden:  

€ 4 per ruiter 

€ 8 per koets 

Met dank aan onze sponsors: 

Stallenbouw Lemmens Beringen 

Electro TendoHerentals 

Hairroom N°10 Lichtaart 

Corladvies Mil Van Sprengel Tielen 

 

Gratis pompoenensoep voor alle 

deelnemers 
(zolang de voorraad strekt) 
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Recrea-men Peer 2015 - Breugelhoeve 
 

Op zondag 27 september organiseert werkgroep Peer een koetsentocht door 
de landelijke en bosrijke omgeving van Peer en omstreken. 
Deze zal verreden worden in twee lussen van ongeveer 16 en 12 km telkens 
vertrekkende uit de welbekende BREUGELHOEVE, er is ongeveer 2 km verharde 
weg. 
Na de pauze zullen 3 hindernissen met 4 poorten opengesteld zijn volgens de 
alom bekende visie. 
“Veel mag, maar niets moet.” 
Afhankelijk van de weersomstandigheden zal binnen of buiten, het inmiddels 
bekende Recrea-Men-kegelparcours anno 2015 verreden worden. 
 
De dag zelf kan er vertrokken worden tussen 9 uur en 13 uur. In-en uitspannen 
kan rechts naast de stal aan de achterzijde Breugelhoeve. Gelieve geen gebruik 
te maken van de parking personenwagens aan de voorzijde. Water voor de 
paarden is aanwezig. 
Zoals gewoonlijk voor iedereen soep en drank. 
Tel. Inlichtingen kun je verkrijgen bij Louis Leen 011/633577 of bij Jos 
Bonhomme 011/791950. 
 
De kleine lettertjes: Iedere deelnemer dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te hebben, 
welke voorzien in schadegevallen 
 

Wij wensen jullie een plezierige dag toe! 
Recrea-Men vzw: werkgroep Peer 

 
Website: www.recreamen.be    email: info@recreamen.be 

 
P.S. Voor stallen of overnachtingen kan je eventueel terecht bij: 

Landelijke Ontmoeting Breugelhoeve 
Weyerstraatnr 1 

B-3990 peer 
Tel. +32(0)11631331  Fax +32 (0) 116335230 

 
Website: www.breugelhoeve.be     email: info@breugelhoeve .be 

 
  

http://www.recreamen.be/
mailto:info@recreamen.be
http://www.breugelhoeve.be/
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DE VIER LANDSHEREN 

Ruiter- en Koetsentocht 

4 OKTOBER 2015 te ZUTENDAAL 

“De Vierlandsheren” organiseren voor de 12de 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 . De dag zelf worden geen inschrijvingen meer 
aanvaard. 

De prijs voor dit alles is slechts 13 euro per persoon 
Uiterlijke datum van inschrijving – 30.09.2015 

Vertrekken kan tussen 09.00 uur en 12.00 uur bij Felix Deltour Boogstraat 42 te 3690 
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 

Iban: BE72 7350 2283 6616 BIC: KREDBEBB 

E-mail: deltourfelix@telenet.be 

http://www.devierlandsheren.be 

  

mailto:deltourfelix@telenet.be
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Drie besmettelijke ziekten steken de kop op.  
 
Deze maand ontvingen we een aantal berichten omtrent besmettelijke ziekten die dodelijk zijn voor paarden. 
Er is zeker geen reden om ongerust te zijn. Maar aangezien alertheid nooit kwaad kan, geven we u hier toch 
graag een overzichtje mee.  

 

Infectieuze anemie in Duitsland 
In Duitsland werd bij vijf paarden Equine infectieuze 
anemie (EIA), soms ook moeraskoorts genoemd, 
vastgesteld. Er bestaat geen efficiënte behandeling of 
vaccin tegen dit virus. Alle besmette dieren worden 
geëuthanaseerd zodat de ziekte zich niet verder kan 
verspreiden.  
 
In België werden momenteel nog geen gevallen 
vastgesteld. De laatste uitbraak in ons land dateert van 
2012. Toen werden vier stallen in de provincie Luik 
getroffen.  

 

Rundertuberculose in Limburg  
In de provincie Limburg (Meeuwen) deed zich een uitbraak 
van rundertuberculose voor op een melkveestal. Alle 
aanwezige dieren werden er geëuthanaseerd.  
Ook paarden en mensen kunnen aangetast worden, maar 
enkel via direct contact met de besmette runderen. 
Paardenhouders uit deze regio wiens paarden niet in direct 
contact gekomen zijn met de runderen in kwestie, dienen 
zich dus geen zorgen te maken. Het risico op besmetting 
van hun paarden is miniem.  

 

 

Teek besmet paard in Roeselare met piroplasmose 
In Roeselare werd piroplasmose vastgesteld bij een 9-
jarige ruin. Dit is een parasitaire ziekte die de rode 
bloedcellen aantast en overgedragen wordt via besmette 
teken. Paarden kunnen er ernstig ziek van worden en zelfs 
sterven indien ze niet tijdig de nodige diergeneeskundige 
zorg krijgen. 
De tekenbesmetting die piroplasmose kan veroorzaken, 
komt niet enorm vaak voor in België, maar is de laatste 
jaren wel in opmars. Ter preventie kan u uw paarden 
periodiek controleren en/of gebruik maken van 
tekenspray.  

Meer info via volgende link: http://www.vlaamspaardenloket.be/nieuwsbriefnieuw/index.php?id=37 

http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/nieuws/Nieuwe-contactgegevens-Inspectiedienst-Dierenwelzijn#.U-jxIWNvApF
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/nieuws/Nieuwe-contactgegevens-Inspectiedienst-Dierenwelzijn#.U-jxIWNvApF
http://www.vlaamspaardenloket.be/nieuwsbriefnieuw/index.php?id=37

