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Vergadering van 31 oktober 2016 
 

APZ - Voorkempenrit 

Na het optrekken van nevel en mist verschaften de goden ons een 
mooie dag.  De rit was een start van de bestaande "voorkempenrit".  
We hadden 25 menners die gestart zijn.  Dit is dan ook bemoedigend 
voor de organisatoren.  De rit was ongeveer 30 km.  Het was een 
mooie rit in elkaar gestoken door Evy Gyles. 

 

Paardenwijding te Berendrecht 

Op 30-10-2016 was er een korte rit doorheen de bossen van 
Berendrecht en Zandvliet.  Er was tevens een gezellige stop met 
pompoensoep en de nodige borreltjes. 

 

Paardenwijding 
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Op 06 november 2016 gaat de paardenwijding te Zandhoven door.  
Het APZ vertrekt in groep aan de Populier.  Na de wijding kan er nog 
wat nagepraat worden bij een borreltje en een broodje aan de -
camion van Flor. 

De paardenwijding van Millegem is gepland op 20 november 2016.  
De leden van het APZ worden gevraagd om, individueel, naar het 
kerkje te rijden.  Nadien vertrekt iedereen terug op eigen ritme naar 
huis. 

 

Koetsenbeurs 

De koetsenbeurs van het APZ gaat door op 11-12-2016 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. 

 

APZ-Mennersfeest 

Het mennersfeest gaat door op 28-01-2017 te Massenhoven, 
Kerkstraat in zaal “De Lindekens”.  Ook dit jaar zullen de prijzen voor 
het clubkampioenschap worden uitgereikt aan de aanwezige leden 
alsook aan de BK-kampioen Glenn Geerts.  Verder informatie zal in 
het volgende clubblad worden vermeld. 

 

Oude foto's 

Zoals je wel hebt gemerkt, zijn we dit jaar begonnen met het 
publiceren van foto's uit de "oude doos". Jammer genoeg is onze 
doos zo goed als leeg. Wij kunnen ons echter voorstellen dat onze 
leden ook wel foto's hebben liggen, ergens in een oude koekendoos, 
waar mogelijks een verhaal achter zit. Wil je deze verhalen delen via 
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ons clubblad kun je de foto's en het verhaal doormailen naar ons 
bekend adres apz79@hotmail.com. Wij kijken er al zeker naar uit. 

 

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 
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 
2016   

04/06-11-2016  Opendeur bij Van Den Heuvel en Van Der 
Wiel 

06-11-2016 5 APZ – Paardenwijding Zandhoven 

20-11-2016 1 Paardenwijding Millegem 

25-11-2016  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

11-12-2016  APZ - Koetsenbeurs 
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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 – Paardenwijding Zandhoven – 06 november 2016 

Informatie Zoals alle jaren verwachten wij een massale deelname van de leden van het 

APZ.  Na de rit samenkomst op de parking voor het nuttigen van een droogje 

en een natje zoals gewoonlijk. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

     
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 03 november 2016 
 

Vertrekplaats 
Jumpingterrein Zandhoven, Populierenhoeve te 2240 Zandhoven 

(aan het containerpark) 

Vertrek Dag 06 november 2016 

 Uur Bijeenkomst om 10.00 uur 
 

ZEKER TE VERMELDEN APZ – Paardenwijding Zandhoven 

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 
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St-Elooiviering met paarden- en tractorwijdingwijding  

Kerk Millegem – zondag 20 november 2016 

Beste Sint-Elooi vrienden, 

Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse Sint-Elooiviering met paarden- en 
tractorwijding die dit jaar zal doorgaan op zondag 20 november aan het kerkje van 
Millegem (Sint-Antoniusstraat, Ranst).  

We spreken af vanaf 10u45 aan de weide in de Schawijkplasweg (paarden) of in de 
Boerenkrijglaan (tractoren) en vertrekken dan rond 11u15 voor een optocht door het 
dorpscentrum van Ranst.  

De jachthoornblazers van de Koninklijke Antwerpse Jachthoornkring (KAJK) zijn 
er opnieuw bij, alsook enige randanimatie. Van dit alles kunnen jullie genieten bij 
een natje en een droogje.  

In de kerk zal om 11 uur een misviering worden gehouden. Na deze misviering, rond 
12 uur, worden onze paarden en tractoren naar traditie gewijd. 

Graag willen we benadrukken dat wij als vereniging geen enkele verantwoordelijkheid 
nemen voor deze viering, stoet of samenkomst. Wij vragen u dan ook om zeer 
voorzichtig te zijn op de openbare weg. 

We hopen jullie talrijk te mogen begroeten! 

Tot dan, 

Het bestuur van de Vriendenkring Sint-Elooi Ranst-Wommelgem. 

  

P.S.: Stuur deze informatie gerust door naar andere geïnteresseerden! Indien u een 
affiche en/of flyers wenst, laat het dan gerust weten zodat we dit aan u kunnen 
bezorgen. 
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Foto's uit de "oude doos" 
Herdenking te Ameland (NL) 
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De zintuigen van je paard: horen, zien en voelen 

Paarden communiceren door middel van geuren, ze beschikken daarnaast over 
een uitstekend ontwikkeld gehoor en kunnen ook in de duisternis goed zien. 
Willen wij onze paardenvriend beter begrijpen,  dan moeten we weten hoe hij 
de  wereld om zich heen ervaart.  
 
Tekst: Lieke van Zuilekom/Foto: www.shutterstock.com 
 
1 Zien: Kijk eens met andere ogen 
Paarden en ruiters kijken heel 
anders naar de wereld om hen 
heen, dat zal geen ruiter 
verbazen. Paarden hebben de 
grootste ogen van alle 
zoogdieren, groter zelfs dan die 
van een olifant of walvis. 
Dankzij de plaatsing van de 
ogen aan de zijkant van hun 
hoofd, hebben ze bovendien 
een zichtsveld van bijna 360 
graden. Paarden kunnen 
hierdoor op hetzelfde moment naar voren, naar opzij én naar achter kijken. 
Echt heel scherp ziet het paard alleen in het gebied dat door beide ogen wordt 
gezien. Dit stukje meet zo’n 70 graden. In vergelijking: de mens heeft een 
scherp zichtveld van 140 graden, dat is dus tweemaal zoveel.Een supergroot 
oog zoals een paard heeft, heeft niet alleen maar voordelen. Het duurt 
namelijk altijd even, voordat zo’n groot oog een verandering in lichtsterkte 
heeft verwerkt. Daar moet je als ruiter rekening mee houden, als je vanuit de 
schaduw het felle zonlicht instapt, of andersom. Zeker wanneer je gelijk een 
sprongetje wilt maken of van tempo wilt wisselen.In de schaduw en/of 
schemer ziet een paard aanzienlijk beter dan zijn ruiter. Hierdoor kan het 
gebeuren dat hij schrikt van voorwerpen, die zijn ruiter niet eens heeft gezien. 
Ook daarvan moet je je als ruiter bewust zijn.  
 
2 Horen: een paard kan zelfs een speld horen vallen 
Een paard kan nog net geen gras horen groeien, maar als je een speld laat 
vallen, hoort hij dit zeker. Het gehoor van het paard is namelijk ontzettend 
goed ontwikkeld. Zeker hoge tonen, tot in het ultrasone bereik, kan hij goed 
waarnemen. Jaren geleden, toen onze paarden nog in het wild leefden, was het 
gehoor ontzettend belangrijk om te kunnen overleven. Het paard hoorde 
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roofdieren, die op hem afslopen, aankomen door het breken van een takje in 
de verte en/of het ruisen van het gras. Maar ook nu paarden hun gehoor niet 
meer zo hard nodig hebben, horen ze nog extreem goed. Wanneer ze een 
geluid waarnemen dat ze niet kennen, draaien ze steevast hun oren in die 
richting, dan hun hoofd en vervolgens ook de rest van hun lichaam.  
Sommige paardenkenners denken dat met deze draaibeweging van het 
paardenlichaam de geluidsgolven tegen de borst worden gereflecteerd, 
waardoor het paard het geluid beter kan plaatsen.Hoe harder het geluid, hoe 
moeilijker het voor je paard is om te bepalen waar het geluid vandaan komt en 
of het geluid gevaar indiceert of niet. Dit is ook waarom sommige paarden wat 
nerveus reageren in omgevingen waar veel geluid is of wanneer het erg hard 
waait. 
 
3 Voelen: paarden zijn erg gevoelige dieren 
Niet alleen paardeneigenaren zullen erkennen dat paarden enorm gevoelig zijn, 
ook de wetenschap heeft dit al meermaals aangetoond. Een paard heeft op zijn 
bovenlip alleen al, per vierkante centimeter huidoppervlak, meer vrije 
zenuwuiteinden dan een mens over zijn hele lichaam telt. De super gevoelige 
bovenlip van het paard helpt het paard om zijn eten te sorteren. Scherpe of 
niet-eetbare zaken worden zo door hem van zijn voedsel gescheiden.  
Naast de bovenlip zijn ook de oogleden, de kroonranden van de hoeven, de 
achterkant van zijn enkels en de onderzijde van zijn flanken heel gevoelig. Het 
is dan ook geen wonder dat paarden bij het poetsen op deze plekken soms 
gevoelig kunnen reageren. Tot de zogenaamde ‘voelorganen’ van het paard 
rekenen we ook de haren rond zijn mond en neusvleugels. Met behulp van 
deze tastharen kunnen paarden hun zeer nabije omgeving onderzoeken. Het 
afscheren of knippen van deze tastharen, kan ertoe leiden dat paarden vaker 
hun neus stoten aan bijvoorbeeld de voer- of waterbak. Hierom is in veel 
landen het afknippen van de tastharen verboden. 
 
4 Ruiken: paarden praten door middel van geur 
Mensen zijn in staat om heel lang en uitgebreid over hun gevoelens te praten. 
Paarden niet. Zij tillen een keer hun hoofd op, ademen een keer diep en weten 
meteen alles van elkaar. Wie vindt wie aardig? Wie horen bij elkaar? Is alles in 
de weide in orde? Is er reden tot ongerustheid? Dat wordt allemaal in die ene 
beweging verteld.Paarden wisselen, door bepaalde geuren uit te scheiden, 
aanvullende informatie aan elkaar uit. Deze informatie wordt door middel van 
feromonen, bepaalde lichaamseigen geurstoffen, aan elkaar overgedragen. 
Deze geuren kunnen seksuele lokstoffen zijn, maar ook geurtjes die het 
territorium van een hengst aangeven of alarmsignalen om andere leden in de 
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kudde te waarschuwen.  
Maar het reukorgaan helpt ook om vrienden te herkennen, om voedsel te 
analyseren en om vijanden te lokaliseren. Bij een gunstige wind kan een paard 
geuren van wel twee kilometer afstand oppikken. In zijn ‘laboratorium’, het 
zogeheten Orgaan van Jacobson, slaat hij al deze informatie op. Het Orgaan van 
Jacobson is een luchtzakje, gevuld met een soort slijm dat de ingezogen 
reukpartikels een beetje vochtig maakt. Hoe vochtiger de partikels, hoe 
intensiever hun geur.Als paarden flemen, is dat een teken dat hun Orgaan van 
Jacobson op volle toeren draait. In dat geval is er een heel bijzonder geurtje 
hun neus binnengedrongen. Door het oprollen van hun bovenlip, wordt de 
neusgang afgesloten, waardoor de geur nog eens wordt versterkt. 
 
5 Proeven: kritisch als een kat 
De smaak van mensen en paarden loopt lang niet zover uiteen als je misschien 
zou denken. Wetenschappelijk onderzoek heeft zelfs aangetoond dat mensen 
en paarden een overeenkomstig smaakgevoel hebben. Paarden kunnen zuur, 
bitter, zoet en zout waarnemen. Bitterstoffen in hun voeding vinden ze vaak 
niet zo storend als wij mensen, maar op zout reageren paarden een stuk 
gevoeliger dan dat wij doen.  
Paarden laten hun water al staan wanneer er minder dan 0,60 procent zout in 
zit! Mensen daarentegen merken pas dat water zout is, als de concentratie 
boven de één procent uitkomt. Ter vergelijking: in zeewater zit 3,5 procent 
zout.Voor voederfabrikanten zijn paarden lastige klanten. Want hoewel een 
paard over een spijsverteringskanaal beschikt dat zelfs een bananenschil of 
zelfs boomschors kan verwerken, kunnen paarden – net als bijvoorbeeld katten 
– maar moeilijk wennen aan verandering van hun voer. Dit heeft echter ook 
een belangrijk voordeel: goed gevoerde en gehouden paarden zullen – over het 
algemeen – vreemde (giftige!) planten laten staan. Want wat een boer (paard) 
niet kent…. 

(Bron: http://www.rosmagazine.nl/ros-online/medisch/zintuigen.html) 
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 
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