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Vergadering van 26 februari 2016 

APZ – Algemene Ledenvergadering 

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op de algemene 
ledenvergadering van 2016.  Er wordt een overzicht gegeven van de 
werking van het vorig jaar 2015.  Het verslag van de vergadering 
wordt gevoegd verder in het clubblad. 

 

APZ – Valentijnsrit 

De eerste tocht van het jaar is bij het 
APZ steeds de Valentijnstocht. 
Ondanks de koude is het dan soms 
toch al lekker weer om in te 
spannen. Zo ook dit jaar, want er 
werd ingespannen bij een koud 
droog weertje. Het bleef zelfs bijna 
de hele tocht droog, op het einde 

begon het wat te motregenen. Evi Gyles had dit jaar de tocht 
uitgezet. Zelf reed ze ook mee met haar dappere shetlander voor de 
koets. Spijtig van het kleine aantal 
deelnemers. Liliane had weer heerlijke 
Valentijnskoeken geregeld voor alle 
deelnemers die zich ingeschreven 
hadden en met een neutje erbij werd 
het toch weer een gezellige dag. 
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Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2016. 

Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2016 is dit het 
laatste clubblad. 

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. 

 

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 

2016   

13-03-2016+ 1 Driedorpenroute 
19/20-03-2016 1 Welkenraedt - A + C - CAN* - CAN** 

20-03-2016 1 Fjordenhofrally bij Cis Van Den Broeck 

20-03-2016 1 Oefenmarathon te Gierle 

25-03-2016  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

27-03-2016 1 Zutendaal CAV - CAN* 

28-03-2016 5 APZ - Paasrit 

03-04-2016 1 Bornem CAN* - CAN** 

09/10-04-2016 1 Aywaille - A + B + C - CAN* - CAN** 

23/24-04-2016 1 APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 
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Foto's uit de "oude doos" 
 
Echt uit de oude doos (ca 1948) zijn onderstaande foto’s van de oude 
smidse van de familie Van Dessel (grootouders van onze huidige 
voorzitter). 

 
Hier ziet men hoe met de hand lucht moest worden voorzien om het 
smidsevuur gaande te houden. 

 
Op deze foto is te zien hoe de karrebanden voor de deur werden 
warm gestookt 
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De ossen en koeien werden ingespannen omdat in de oorlog de 
paarden werden opgeeist door het duitse leger. Daartoe moest ook 
een speciaal beslag voorzien worden. 
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 Zandhoven, 26 februari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Aan alle leden 

 
 

 

 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Verslag 

 

Plaats : Huyze Bruyneel, Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven 

Datum : 26 Februari 2016 

Uur : 20.00 uur 

 

 

1.  Verwelkoming door de Voorzitter 

Ik wens iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van 26 februari 2016 

 

2.  Aanwezig: 

Van Dessel Flor, Voorzitter 

Billiet Didier, Schatbewaarder 

7 leden hebben getekend voor aanwezigheid 

 

3.  Lezing en goedkeuring van het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van 

27 Februari 2015 

Er zijn geen opmerkingen geformuleerd naar het bestuur met betrekking tot de 

Algemene Vergadering van 2015.  Dit houdt dus de algemene goedkeuring in van 

het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2015. 

 

4.  Kasverslag 2014 (Billiet Didier) 

 

5.  Aan stelling van twee revisoren voor het nazicht van de boekhouding over 2015 

Volgende personen hebben nazicht gedaan van de boekhouding: 

 1.Govaerts William 

 2.Leys Louis 

Beiden hebben vastgesteld dat de boekhouding rekenkundig juist is en dat alle 

bewijsstukken ter inzage werden aangeboden en dat beide in overeenstemming zijn. 

 

6.  Huishoudelijk reglement : 

Zie bijlage in clubblad. 

 

 
  

 
Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Flor VAN DESSEL 

          Laaglandweg, 13 

          2610    WILRIJK 

Tel/Fax  :  03/830.18.38 
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AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Beste menners, in het verleden werden er reeds vele goede afspraken gemaakt.  

Om het U gemakkelijk te maken, hebben we ze even op een rijtje gezet: 

 

1. Iedereen dient persoonlijk verzekerd te zijn bij deelname aan 

wedstrijden van alle aard op de openbare weg als op privé-terrein en dit 

ook voor zijn medereizigers als voor derden. 

2. Tijdens het inspannen zorgt men dat de andere menners en paarden niet 

gehinderd worden = Beleefdheid. 

3. Paarden en spannen worden NOOIT onbeheerd achtergelaten = Veiligheid. 

4. Honden lopen altijd aan de leiband.  Tijdens ritten met de club zullen deze 

dieren niet naast het span lopen doch vastgegespt zijn op de koets = 

Veiligheid. 

5. Om hygiënische redenen kunnen wij geen honden toelaten in het clubhuis. 

6. Het MAP (MestAktiePlan) van het APZ: iedereen neemt zijn eigen mest 

en/of strooisel mee naar huis = Beleefdheid. 

7. Groepsritten vertrekken STIPT op het aangekondigde uur = Beleefdheid. 

8. Respect opbrengen voor de natuur is ieders plicht  Blijf op gebaande wegen.  

Rij geen struiken of boompjes kapot. 

9. Voor het behoud van de goede reputatie van onze club: wandelaars worden 

gepasseerd IN STAP; ruiters of andere menners worden gekruist IN STAP 

(en vriendelijk gegroet!) 

10. Ruiters of andere menners worden in een rustige draf voorbijgereden, nadat 

deze hiertoe eerst verwittigd werden = Beleefdheid en Veiligheid (een paard 

is immers een vluchtdier dat instinctmatig met andere paarden wil meegaan). 

11. Het bestuur vraagt ook respect en discipline op te brengen ten opzichte van 

de inrichters bij diverse activiteiten.  Hulp bieden en geduld opbrengen 

maakt veel goed = Beleefdheid. 

12. In groep rijden is zeer moeilijk, voor iedereen.  Blijf dus op een veilige 

afstand om de voorrijdende koets niet te hinderen (laat staan te botsen). 

13. Het oefenterrein is er voor ieder lid.  Er kan geoefend worden voor dressuur 

met de koets of doorheen de hindernissen.  Wij vragen enkel om het hek 

terug te sluiten en geen afval achter te laten. 

14. Bij het organiseren van een wedstrijd wordt het oefenterrein 14 dagen op 

voorhand afgesloten voor IEDEREEN. 

15. Parkeren van vrachtwagens of enig ander motorvoertuig gebeurd op het 

terrein aan het clubhuis.  PARKEREN OP HET OEFENTERREIN IN 

DE MUSSENBAAN IS TEN STELLIGSTE VERBODEN !!!!! 
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16. De groepsverzekering van de club telt alleen voor wie zich vooraf heeft 

ingeschreven voor een activiteit.  Daarom kunnen wij de deelname 

weigeren van een lid dat zich verzuimde in te schrijven.  Ook voor het 

voorzien van de nodige dokumenten en de hoeveelheid eten die de leden 

na iedere activiteit krijgen, is het nodig dat wij vooraf het aantal 

deelnemers kennen. 

17. Een club kan niet draaien zonder de bereidwillige medewerking van 

haar leden.  Zorg ervoor dat ook jij minstens één keer per jaar een 

helpende hand toesteekt = Beleefdheid. 

18. Clubleden die een eigen activiteit (rally, wandeling, rit, …) willen 

organiseren, kunnen dit doen onder de verzekering van het APZ indien 

   A)  deze activiteit alleen voor leden van het  

         APZ toegankelijk is en 

   B)  geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt. 

In alle andere gevallen moet de inrichter zelf een eigen verzekering 

afsluiten ! 

Aanvragen hiertoe dienen 4 weken voor datum van activiteit bij het 

bestuur van het APZ binnen te zijn.  Goedkeuring hierover wordt 

schriftelijk bevestigd aan de inrichters. 

19. Ook de eventuele helpers, nodig om een activiteit in goede banen te leiden, 

moeten vooraf met naam en geboortedatum gemeld worden met het oog op 

een geldige verzekering bij ongeval vanwege de club. 

20. Leden die een rit plannen door een bos of natuurgebied dienen zich vooraf in 

regel te stellen met de woudmeester of met de natuuropzichters.  Er is op de 

club een typebrief ter beschikking met het juiste adres én de juiste 

formulering om deze toestemmingen te kunnen verkrijgen. 

21. Nieuwe aanspanningen, nieuwe paarden of nieuwe combinaties worden eerst 

thuis uitgeprobeerd en NIET tussen 20 of 30 andere koetsen = Veiligheid 

22. Menners die na herhaalde inbreuken op het huishoudelijk reglement 

geen gevolg geven aan de verwittigingen vanwege het bestuur kunnen 

uitgesloten worden als lid van onze club. 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR 
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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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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 PAASRIT – 28 Maart 2016 

Informatie Paaseieren rapen voor de kinderen en een paasdrink voor iedereen. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 23 Maart 2016 
 

Vertrekplaats Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan 

Vertrek Dag 09 april 2012 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN PAASRIT – 28 Maart 2016 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van: Ter plaatse 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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23 en 24 april 2016 

Dressuur- & Vaardigheidswedstrijd 

1-, 2-, 4-span & tandem ponies/paarden 

In Ranst, georganiseerd door het APZ   

Wedstrijdterrein : Domein Moervelden, Bistweg 11 – 2520 Ranst 

(Broechem) 

 

 

Zaterdag 23 april: CAN *   -   Zondag 24 april: CAN ** 

Inkom Gratis 

Parking : Domein Moervelden 

Organisatie : Menvereniging APZ (Aangespannen Paard Zandhoven) 

Voorzitter : Flor Van Dessel, Laaglandweg 13 - 2610Wilrijk 

Gsm.: 0496 / 25.97.38    mail : apz79@hotmail.com      www.apz-zandhoven.be  

  

mailto:apz79@hotmail.com
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Aanvragen van uw persoonlijk koetsnummer 

 

Beschikt u over een officieel koetsnummer 
voor deelname aan Belgische wedstrijden? 

Vanaf 2004 dient elke Belgische 
wedstrijdmenner verplicht over een 
persoonlijk koetsnummer te beschikken. 

Philippe Liénart is de verantwoordelijke voor 
het toekennen van deze nummers. 

Het aanvragen kan zeer eenvoudig via 
internet. 

Let op! 
Het adres voor het aanvragen van een koetsnummer werd verplaatst naar deze 
link: 
http://bxl.guenette.be/WD200AWP/WD200Awp.exe/CONNECT/HORSEDRIVIN
G?_WWREFERER_=&_WWNATION_=12&_WW1STPAGE_=t_carriages 

De site horsedriving.be vermeldt eveneens de numerieke lijst met alle 
Belgische koetsnummers alsook een alfabetische lijst van de Belgische menners 
met hun nummer. 

Bron: www.galop.be (Auteur en foto: Louis Vannueten) 

 
  

http://bxl.guenette.be/WD200AWP/WD200Awp.exe/CONNECT/HORSEDRIVING?_WWREFERER_=&_WWNATION_=12&_WW1STPAGE_=t_carriages
http://bxl.guenette.be/WD200AWP/WD200Awp.exe/CONNECT/HORSEDRIVING?_WWREFERER_=&_WWNATION_=12&_WW1STPAGE_=t_carriages
http://www.galop.be/


 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 19/20 

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

Ter informatie 

From: Jan Berndsen [mailto:jan@agriworks.nl]  
Sent: zaterdag 13 februari 2016 10:30 
To: info@menclubdestang.be 
Subject: buitenritten 

Geachte , 

Bij deze wil ik u onze website onder de aandacht brengen waarop u kunt lezen waar zeer goed 
georganiseerde toer en puzzelritten voor menners en ruiters georganiseerd worden. 

www.paardenrally.nl 

Hierop staan allemaal ritten die verreden worden in het grensgebied van Nederland en België. 

Bij al van deze ritten staat gezelligheid en veiligheid boven aan. Voor het inwendige van de mens 
wordt ook goed gezorgd. 

Indien u meer informatie wenst kunt u mij ook bellen op 0031-653622350 

Bedankt voor uw aandacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Berndsen. 

Organisator Oranjerit Bergeijk 

 
  

http://www.paardenrally.nl/
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 
 

 


