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Vergadering van 24 maart 2017 

APZ – Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 

Op zondag 09 april 2017 gaat onze jaarlijkse "Dressuur- en 
Vaardigheidswedstrijd" door op het domein "Moervelden" te 2520 
Ranst (Broechem), Bistweg 11.  Om reden dat er een CAN-wedstrijd 
wordt georganiseerd te Aywaille, met inbegrip van een marathon, is 
het ons niet toegestaan om eveneens een CAN te organiseren op 
dezelfde dag als Aywaille.  Om die reden zijn we verplicht om een 
CAV-wedstrijd in te richten.  Wat dit inhoudt, kan je verder in het 
clubblad lezen.  De één (*) en twee (**)-ster menners rijden hun 
eigen dressuurproef (DUS niet de CAV-proef !!!).  Verder wordt er 
een extra proef ingericht voor de categorie met de meeste 
deelnemers: PRECISIE VAARDIGHEIDSPROEF. 

Nu we de toelating hebben om onze wedstrijd te organiseren.  We 
hopen dan ook, zoals in het verleden, op vele medewerkers om een 
prachtige wedstrijd in elkaar te steken.  Het is een uitdaging die we 
als club aangaan en willen dan ook onze goede naam alle eer 
aandoen. 

Bedoeling is om vanaf vrijdag 7-4-2017 te beginnen met het 
opbouwen van het terrein. 

Medewerkers mogen zich nu al kenbaar maken bij Liliane (GSM- 
0496-25 97 38). 
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APZ-Vaderdagsrit 

Op 19 maart 2017 werd onze "vaderdagsrit" gereden.  Er reden 6 
gespannen mee.  Het was terug een prachtige rit richting Zoerselbos. 

  

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 
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 
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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. 

AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

2017   

24-03-2017  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 

02-04-2017 1 CAN*/CAN**/CAV te Brugge AFGELAST 
08/09-04-2017  CAN*/CAN**/CAR te Aywaille 

09-04-2017 1 APZ - Dressuur- en Vaardigheidswedstrijd 

30-04/01-05-
2017 

1 CAN*/CAN**/CAR te Durbuy 

13/14-05-2017 1 CAN*/CAN**/CAR te Vaux-Sur-Sûre 

26-05-2017  APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 
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9 april 2017 

Dressuur- & Vaardigheidswedstrijd 

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

In Ranst, georganiseerd door het APZ   

Wedstrijdterrein : Domein Moervelden, Bistweg 11 – 2520 Ranst 

 

Inkom Gratis 

Extra proef voor de grootste categorie** 

PRECISIE-VAARDIGHEIDSPROEF 

Prachtige prijzen 

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
file:///D:/APZ/Clubblad/APZ-Nieuws/www.apz-zandhoven.be
mailto:apz79@hotmail.com


 
 

VU: Van Dessel Flor, Laaglandweg 13 – 2610 Wilrijk  Pagina 5/12 

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

Mortsel, 03 april 2017 
 

 
  

 

 

Aan de sponsors van de jaarlijkse Dressuur- en 

         Vaardigheidswedstrijd 

van het APZ te Zandhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte Sponsors, 

 

De jaarlijkse dressuur- en vaardigheidswedstrijd met koetsen en paarden te Zandhoven was 

ieder jaar een groot succes. Dit niet alleen door het groot aantal deelnemers, die voor een 

boeiend spektakel zorgden en bewijs leverden van vakkennis op het gebied van mennen, maar 

meer nog door het groot aantal toeschouwers die er meestal een familie bijeenkomst van 

maakten. 

 

Voor de 3de maal organiseren wij onze wedstrijd op het Domein Moervelden te 2520 Ranst, 

Bistweg 11. Zowel de deelnemers als de toeschouwers zijn heel lovend over deze locatie. 

 

In alle eerlijkheid moeten we nochtans toegeven dat zonder sponsering een goede en vlotte 

organisatie niet mogelijk is. 

 

Wij houden eraan om allen die ons voorgaande jaren gesteund hebben aan te schrijven, hun 

van harte te bedanken voor de steun die ze vroeger hebben geleverd en de hoop uit te drukken 

dat wij diezelfde steun dit jaar nogmaals mogen genieten. 

 

Dit jaar heeft de dressuur- en vaardigheidswedstrijd plaats op zondag 9 april 2017. 

 

Wij danken U bij voorbaat, 

 

Hoogachtend, 

 

 

Flor Van Dessel 

Voorzitter APZ 

 
  

 
Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Didier BILLIET 

          Molenlei  112 

          2640    MORTSEL 

GSM  :  (0496) 25 97 38 

Email : apz79@hotmail.com 

Web: www.apz-zandhoven.be 

Bankrekeningnr. : 

BE79 7331 4131 9633 

BIC-code: KREDBEBB 

mailto:apz79@hotmail.com
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VOOR 

 AANGESPANNEN PAARDEN 
 TE 
 RANST 

 

 Sponsering wedstrijd op zondag 9 april 2017 
 

 SECRETARIAAT: VAN DESSEL Florent 

     Laaglandweg, 13 

     2610 Wilrijk 

     GSM: 0496 25 97 38 

     Email: apz79@hotmail.com 
 

 Ik ondergetekende ........................................................................................ 

 woonachtig te: ............................................................................................ 

 Telefoon: .................................. 

 

 wens een sponsering te doen van: 
 

           Aantal 

  1) SPANDOEK   ...........  VAN   100,00 EURO 
  2) STAND          ...........  VAN   150,00 EURO 
  3) PRIJZEN       ...........     VAN   .......... EURO 
 

 Aftrekbaar van de belastingen. 

 

 De betaling kan geschieden door overschrijving op onze rekening 

 BE79 7331 4131 9633 (BIC-CODE: KREDBEBB) of contant 

 

 Datum:   ........... / ..................../ 2017 
   

 HANDTEKENING  APZ    HANDTEKENING SPONSOR 

 

 NAAN & FUNKTIE – STEMPEL   NAAM & FUNKTIE - STEMPEL 
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Infobundel CAV-wedstrijden 
 
De VLP-mencommissie lanceert een nieuw concept waarbij 
recreatieve leden van VLP, ook degenen zonder een menbrevet, 
kunnen deelnemen aan een nieuw type eendaagse menwedstrijden. 
Deze wedstrijden (CAV) zijn Vlaamse wedstrijden die toegankelijk zijn 
voor alle leden van VLP of LEWB. Daarnaast bestaan er nationale 
menwedstrijden (CAN). Deze informatiebundel gaat enkel over de 
organisatie van de CAV-wedstrijden. 
 
Proeven 

• Dressuur + Vaardigheid (A + C) OF 

• Dressuur + combinatie marathon en vaardigheid (A + M/C) OF 

• enkel combinatie marathon en vaardigheid (A + M/C) 
 
Lidmaatschap club 
Zowel een feitelijke vereniging, eenmanszaak, vzw, bvba, NV, ... kan 
zich aansluiten als club bij VLP. Dit lidmaatschap kost 200 euro op 
jaarbasis. 
Een VLP-club kan officiële wedstrijden organiseren en heeft 
automatisch een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. De 
clubleden kunnen zich individueel voordelig verzekeren (burgerlijke 
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen). De vrijwilligers bij 
vzw’s of feitelijke verenigingen zijn automatisch verzekerd.  
Daarnaast zijn er nog verschillende andere voordelen zoals het 
organiseren van brevetten, promotie van de club op de website van 
VLP, gratis opleidingen en andere. 
 
Lidmaatschap deelnemers 
Deelnemers dienen minstens recreatief lid (L01-vergunning) te zijn 
van VLP of LEWB. Ook competitieve leden kunnen deelnemen, 
ongeacht de discipline en niveau waarvoor men een licentie heeft. 
De kostprijs van het recreatief lidmaatschap vind je via volgende link 
http://www.vlp.be/lidmaatschap/Recreatieve-vergunning/.  

mailto:apz79@hotmail.com
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Dit moet u aanvragen via een VLP-aangesloten club. Een overzicht 
van de VLP-aangesloten clubs kan u terug vinden via de website 
www.vlp.be – “Clubs”-“Vind een club”. 
De kostprijs van het competitief lidmaatschap is afhankelijk van de 
gewenste discipline en het niveau waarop men wenst te rijden. Dit 
vraagt u aan bij VLP, hernieuwingen kunnen ook via de VLP-aange-
sloten club of Equibel gebeuren. Het aanvraagformulier staat op de 
website www.vlp.be – “Lidmaatschap” – “Competitieve licentie”. 
 
Verzekering deelnemers 
Elk VLP-lid geniet een verzekering lichamelijke ongevallen en 
burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is geldig tijdens alle 
activiteiten in clubverband en VLP-activiteiten. 
Een uitbreiding voor de individuele beoefening van de paardensport 
is mogelijk, dus buiten clubverband. Meer informatie over de 
verzekeringen staat op de website www.vlp.be – “Verzekeringen”. 
 
Menbrevet 
Het is niet verplicht om in het bezit te zijn van een menbrevet om te 
kunnen deelnemen aan dit type wedstrijden. 
 
Daglicenties 
Er zijn geen daglicenties. Men dient steeds in het bezit te zijn van een 
recreatief lidmaatschap. Dankzij dit lidmaatschap kan men 
deelnemen aan meerdere wedstrijden en activiteiten van VLP en is 
men bovendien ook verzekerd.  
 
Immatriculatie/registratie van het paard 
Om het paard te kunnen herkennen bij de inschrijving, heeft het 
paard een immatriculatienummer nodig. Op dit niveau dient het 
nummer enkel aangevraagd te worden maar dient men de betaling 
van 100 euro niet uit te voeren. Dit is dus gratis. Dit wordt ook 
‘registratie’ genoemd. 
De aanvraag van dit nummer dient slechts eenmalig te gebeuren bij 
de KRBSF. Dat kan online in slechts 5 minuten (met/zonder betaling) 

mailto:apz79@hotmail.com
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via deze link: https://www.equibel.be/prg/horses/online.php. Een 
stap voor stap handleiding kunt u bekijken via onze website: 
http://www.vlp.be/mennen/Mennen-Resultaten/. 
 
Metingsattest 
Het metingsattest voor pony’s is op dit niveau niet verplicht. 
 
Inschrijvingen 
Inschrijven en betalen kan online via de website www.equibel.be. 
Daar staat de wedstrijd op de kalender van het mennen en kan de 
deelnemer de gewenste categorie kiezen om onmiddellijk in te 
schrijven en af te rekenen. Inschrijven kan ook “offline” aan verhoogd 
tarief. De procedure om offline in te schrijven kan je terugvinden via 
www.vlp.be - ‘Mennen’ - ‘Inschrijvingen’ - ‘Handleiding hoe schrijf ik 
in voor een menwedstrijd?’. De menner bezorgt de nodige info 
(naam menner, categorie, namen paarden) aan VLP. De betaling van 
de wedstrijd gebeurt dan via overschrijving aan VLP, belangrijk is dat 
VLP het geld moet ontvangen hebben voor de aanvang van de 
wedstrijd. 
Het inschrijven dient ten laatste een weken voor de wedstrijd, op 
maandag, te gebeuren. Bij problemen bij de inschrijving kan u gerust 
contact opnemen met VLP. 
Een stap voor stap handleiding kunt u bekijken via onze website: 
http://www.vlp.be/mennen/Mennen-Resultaten/ 
De VLP-verantwoordelijke voor de discipline mennen is Julie Spaas.  
Offline inschrijvingen en vragen kunnen aan hem gericht worden. 
E-mail: julie@vlp.be. 
Rechtstreeks telefoonnummer: 09/242 91 47 
 
Inschrijvingen ter plaatse 
Inschrijvingen ter plaatse zijn niet mogelijk om de timing te kunnen 
respecteren. Er wordt op voorhand een startlijst opgemaakt zodat de 
organisator en de deelnemers een duidelijk overzicht hebben van de 
dagindeling.  
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Meerdere inschrijvingen 
Indien dit toegelaten wordt door de organisator, kan een menner 
tweemaal deelnemen met een verschillend paard. Dit wordt vermeld 
op het voorprogramma. 
 
Officials 
Voor dressuur is er 1 official nodig. Ook voor vaardigheid is er maar 1 
official nodig.  
Voor M/C zijn er 2 officials nodig. 
Tarieven 
 

 Tarief Verwerking Totaal 

Online 17,50 euro 5% 
= 0,875 euro 

18,38 euro 

Offline 17,50 euro 5 euro 22,50 euro 

 
De menner betaalt voor de online inschrijving 5% verwerkingskosten 
bij de afrekening van de inschrijving.  
 
Annulaties 
Indien een menner niet op tijd annuleert (tijdige annulatie = ten 
laatste op maandag voor de wedstrijd schriftelijk (e-mail, fax, brief) 
bij VLP)) of niet komt opdagen, ontvangt de organisator het 
inschrijvingsgeld. Indien de menner op tijd schriftelijk annuleert, 
wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. 
 
(Bron: VLP) 
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Tips paardenhoeven verzorgen 
 
Een goede verzorging van de hoeven is voor je paard van levensbelang. Het 
zorgt ervoor dat hij zonder pijn en afwijkingen rond kan blijven stappen. De 
hoeven groeien continu. Door de manier waarop wij paarden houden, slijten ze 
echter onnatuurlijk af. Een goede hoefverzorging voorkomt scheefstand en 
afwijkingen in het lopen. Aan de slag dus! 
 
Met deze tips werk je gericht aan een goede verzorging van de hoeven: 
• Controleer de hoeven minimaal één keer per dag, en sowieso voor en na het 
rijden of trainen.  
• Krab de hoeven uit om steentjes en vuil te verwijderen.  
• Gebruik een metalen hoevenkrabber en krab altijd van je af, dus naar 
beneden. 
• De meeste paarden moeten om de 6 weken bekapt worden. In de zomer 
groeit het hoorn sneller dan in de winter en het best is om wekelijks bij te 
vijlen. 
• Houd de lengte van de hoeven goed in de gaten, ook als hij op ijzers staat. 
• Wacht nooit tot ijzers versleten zijn, maar kom eerder in actie. 
• Brokkelen de hoeven van je paard af? Dat is een teken dat de wand te lang is. 
Schakel direct een hoefsmid in. 
• Heeft je paard bij droogte last van in-elastische hoeven? Week ze dan tien 
minuten in een emmer met water. 
• Voorkom hoefproblemen, zoals rotstraal, zo veel mogelijk door een schone 
stal. Mest de stal iedere dag uit.   
• Ga bij het verzorgen van de hoeven altijd naast de schouder of heup van het 
paard staan. Til het been rustig op en houdt het niet te strak vast.  
• Houd de hoeven van je paard sterk met kwalitatieve paardenvoeding in de 
juiste hoeveelheden. Hoeven versterk je zo nodig inwendig, je hoeft er dus 
niets op te smeren. 
 
Zorg voor kwalitatieve verzorgingspullen 
Kies voor kwalitatieve verzorgingsspullen. 
Voor je paard zijn de hoeven te belangrijk om met minder genoegen te 
nemen.  
 
(Bron: http://www.rosmagazine.nl/specials/special_hoeven/tips_hoefverzorging.html) 
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 
 

WEIDE 3335 m² UIT DE HAND TE KOOP: 

• Achter beulk in wechelderzande 2275 
• Helemaal omheind voor paarden met klein schuthok (foto 13/01/2017) 
• Mogelijkheid om extra een tweede aansluitende weide (zelfde afmeting) bij 

te kopen met aparte ingang/weg 
• Voor info 03/3122497 
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