
 

APZ – Nieuws 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 1/14 

 GSM: 0496 25 97 38 – Email: apz79@hotmail.com – Web: www.apz-zandhoven.be. 

Vergadering van 27 november 2015 

Paardenwijding 

Zowel de paardenwijding te Zandhoven (08 november 2015) als deze 
te Millegem (22 november 2015) konden weer rekenen op de 
deelname van meerdere APZ-leden.  Traditioneel werd er eveneens 
nog gezellig nagepraat aan de camion van Flor na de wijding te 
Zandhoven. 

 

Koetsenbeurs 

De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 13-12-2015 in de 
gemeentelijke magazijnen van Zandhoven in de Populierenhoeve. 

Zoals jaarlijks vragen wij terug de medewerking van alle 
sympathisanten.  Indien U kunt helpen gelieve dit te melden aan 
Liliane op het gekende nummer 0496/25 97 38. 

 

Deelnemers aan de FEI World Cup Driving manche te Jumping 
Mechelen (26-30 december 2015): 

IJsbrand Chardon (NED) 
Georg von Stein (GER) 
Michael Brauchle (GER) 
Rainer Duen (GER) 
Boyd Exell (AUS) 
Koos de Ronde (NED) – wild card 
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Glenn Geerts (BEL) – wild card (Lid APZ) 
Edouard Simonet (BEL) – wild card (Lid APZ) 

 

APZ – Ledenvergadering / Nieuwjaarsreceptie 

Rekeninghoudend met de feestdagen op het einde van het jaar lijkt 
het ons moeilijk de vergadering te organiseren in December.  Daarom 
wordt beslist om de eerstvolgende vergadering door te laten gaan op 
vrijdag 08 januari 2016.  Naar aanleiding van de vergadering wordt er 
ook een nieuwjaarsreceptie aangeboden. 

Niettemin houdt het APZ-bestuur eraan om U, begin januari 2016, 
toch een clubblad te bezorgen met enkele informaties. 

 

APZ-Mennersfeest 

Het mennersfeest gaat door op 30-01-2016 te Massenhoven, 
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”.  Inschrijven kan tot 17-01-2016.  
Ook dit jaar zullen de prijzen voor het clubkampioenschap worden 
uitgereikt aan de aanwezige leden alsook aan de BK-kampioen Glenn 
Geerts. 

 

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 
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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 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 
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AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 
13-12-2015  APZ – Koetsenbeurs 

19-12-2015 5 APZ - Kerststallenrit wijk Gagelaars te Halle-
Zoersel 

26-12-2015  Kerststallenrit te Olen 

26/30-12-2015  Jumping Mechelen 

2016   

08-01-2016  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 
Nieuwjaarsreceptie 
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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 APZ – Rit naar kerststal wijk Gagelaars – 19 december 2015 

Informatie … met een routebeschrijving 

 

Parking: voorzien op het oude jumpingterrein aan de Oelegembaan. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

20 1  70 20 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 17 december 2015 
 

Vertrekplaats Oud jumpingterrein, Oelegembaan – 2240 Zandhoven 

Vertrek Dag 20 december 2015 

 Uur 12.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Rit Kerststal wijk Gagelaars 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD  Aantal  personen:………….. 

Te storten op rekening van: Ter plaatsen te betalen 

Rekeningnummer  

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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26 DECEMBER 2015 
 

 
 

Iedereen welkom  in ‘GERHEZE’ O.L.Vr.  Olen,  
aan de F.C.GEDOVIBA terreinen.(achteraan intratuinOlen) 

 

Vertrek om 15.00ustipt +/- 20km, 
 In colonne énonder politiebegeleiding, langs sfeervol verlichte straten.  

Tussenstop met een opwarmertje. 
Max. 25 koetsen toegestaan. 

 

(Kerst -) Koetsverlichting - voor én achter- verplicht! 

We rijden immers ½ van de rit door het donker! Denk aan je zichtbaarheid én veiligheid. 
 

Recrea-men leden = gratis.  
Niet leden = 8€ per koets. - 4€ ruiters 

 
 
 

Info  bij André Vermeulen. 
Tel: 0496/024607 

 
Omdat we midden in de winter, door het donker toeren en het weer niet op voorhand te 

voorspellen is, bel je best de dag vooraf evennaar André,  
zodat je zeker weet of deze sfeervolle avondrit wél doorgaat. 

 
!!!  In de hoop jullie te ontmoeten onder een koude maar sfeervolle sterrenhemel  !!! 

 

 
  

“ KERSTSTALLEKESTOCHT ” 
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Jaarlijks APZ-mennersfeest 
 

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

 

 Niet te vergeten  :  de uitreiking van de prijzen voor het APZ-Clubkampioenschap en de 

BK –kampioen Glenn Geerts 

 

Wanneer: Zaterdag 30 januari 2016 

 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 ????? 

  

 

 

  AMBIANCE VERZEKERD 

 

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

   Niet-leden  : € 50,00 

 

Hoe inschrijven: !!!  Uiterste inschrijvingsdatum : 17 januari 2016  !!! 

 

 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 17 januari 2016 
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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 KBC-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 KBC-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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Flanders Indoor Mencup 

De Flanders Indoor Mencup is een jaarlijkse indoorcompetitie tijdens het 
winterseizoen.  

Zowel recreatieve als competitieve leden van VLP, LEWB en LRV kunnen 
deelnemen. Een menbrevet is niet verplicht. De immatriculatie van pony's en 
paarden kan snel en kosteloos. Ook het metingsattest voor pony's is niet 
verplicht. De inschrijvingen verlopen online via de website www.equibel.be of 
offline via VLP. 
 
Hieronder vindt u alle info en resultaten van de voorbije editie 2014-2015. 
Tijdens het winterseizoen 2015-2016 zal er opnieuw een Flanders Indoor 
Mencup georganiseerd worden. 

Kalender, startlijsten en resultaten 

 

  Datum Club Locatie 

1 01/11/2015 Dena Stables 2300 Turnhout 

2  22/11/2015  QC Stables  9100 Sint-Niklaas 

3 29/11/2015 Antwerpse Menners 3050 Oud-Heverlee 

4 06/12/2015 Hagelands Aanspanning 3050 Oud-Heverlee 

5 13/12/2015 Oost-Vlaamse Menners 9750 Zingem 

6 20/12/2015 QC Stables 9100 Sint-Niklaas 

7 10/01/2016 Ruitersportcentrum PC Stables 3721 Vliermaalroot 

8 17/01/2016 Oost-Vlaamse Menners 9991 Adegem 

9 24/01/2016 Oost-Vlaamse Menners 9750 Zingem 

10 31/01/2016 Ruiter-en menclub De Stang 2870 Puurs 

11 07/02/2016 Oost-Vlaamse Menners 9750 Zingem 

12 14/02/2016 QC Stables - finale 9100 Sint-Niklaas 

13 28-29/02/2016 FHE - superfinale 9000 Gent 

14 13/03/2016 Oost-Vlaamse Menners 8610 Hanzame 

15 28/03/2016 Antwerpse Menners 3050 Oud-Heverlee 

 
(Bron: http://www.vlp.be/mennen/Mennen-Resultaten/Flanders-Indoor-Mencup/) 
 
 

  

http://www.equibel.be/
http://www.vlp.be/mennen/Mennen-Resultaten/Flanders-Indoor-Mencup/
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Kilometerheffing voor paardenvervoer vanaf 1 april 2016  
 
Vanaf 1 april 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van goederen met een Maximaal 
Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een 
kilometervergoeding betalen. Omdat paarden in de regelgeving ook als goederen worden 
beschouwd, geldt dit dus ook voor het vervoer van onze favoriete viervoeters. Het maakt 
niet uit of u al dan niet professioneel actief bent.  
 
Het Vlaams Paardenloket stelde een uitgebreid webdossier op rond de nieuwe 
kilometervergoeding. Vanuit het standpunt van het paardentransport belicht het de 
voorwaarden, de werkwijze, de tarieven en dergelijke meer. 
 
Voor een uitgebreid dossier: 
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Kilometerheffing-voor-
paardenvervoer  
 
Opgelet: Enkel voertuigen – al dan niet uitsluitend – bedoeld of gebruikt voor 
goederentransport zijn onderworpen aan de kilometerheffing. Voertuigen bestemd voor 
personenvervoer (personenwagens, bussen, campers, etc.), vallen buiten het 
toepassingsgebied. Indien uw vrachtwagen ingeschreven staat als mobilhome 
(kampeerauto) moet u dus geen kilometerheffing betalen. Respecteer wel steeds het 
laadvermogen en de vereisten met betrekking tot het rijbewijs.    
 
Voor een uitgebreid dossier omtrent mobilhomes voor paardenvervoer: 
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Uw-paardenvoertuig-
vrachtwagen-of-mobilhome  
 
 

 
 
(Bron: Vlaams Paardenloket - http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/home)  
  

http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Kilometerheffing-voor-paardenvervoer
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Kilometerheffing-voor-paardenvervoer
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Uw-paardenvoertuig-vrachtwagen-of-mobilhome
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Uw-paardenvoertuig-vrachtwagen-of-mobilhome
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Uw-paardenvoertuig-vrachtwagen-of-mobilhome
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Uw-paardenvoertuig-vrachtwagen-of-mobilhome
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/themas/Transport/Uw-paardenvoertuig-vrachtwagen-of-mobilhome
http://www.vlaamspaardenloket.be/nl/home
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

Woning te koop: 

Mijn moeder en ikzelf hebben recent ons huis te koop gesteld. Omwille van de speciale ligging in 
Bornem, en vooral door de eigenschappen hieronder, lijkt het ons uitermate geschikt voor een 
paardeneigenaar. Vandaar onze mail aan u...  

We hopen namelijk dat deze unieke locatie voor uzelf of één van uw leden interessant kan zijn... 

 Weide achteraan in de tuin (zicht op paard mogelijk vanuit woonkamer of keuken). 
 Aparte toegang tot deze weide via dreef. 
 De dreef geeft ook rechtstreeks verbinding naar jaagpad langs Scheldedijk. 

Men kan de overige details en foto's bekijken op immoweb.be (advertentienummer 5855394 ). 
Of rechtstreeks via de link onderaan. 

De omgeving is uitzonderlijk mooi en rustig, en we hebben er zelf altijd als in een droom gewoond. 

 

Katrien 

 

http://www.immoweb.be/nl/Buy.Estate.cfm?IdBien=5855394&xgallery=estates&xpage=1 

(Bron: Mail 12-10-2015 – katrien.DSR@gmail.com) 

 

 

http://immoweb.be/
http://www.immoweb.be/nl/Buy.Estate.cfm?IdBien=5855394&xgallery=estates&xpage=1

