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(ANTWERPEN)

Vergadering van 30 juni 2018
Juni was een heel rustige maand voor het APZ. Vermoedelijk is de
hoge temperatuur daar wel een beetje de oorzaak van. Met de
vakantie voor de deur, hopen we echter dat de
weersomstandigheden nog eventjes ons goed gezind zijn. Verder
duimen we allemaal voor de Belgische Rode Duivels. Het bestuur
wenst jullie een prettige vakantie.
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.

AGENDA
Datum
2018
07/08-07-2018
21/22 juli 2018
22 juli 2018

Ptn Omschrijving
1
1
1

Linden: CAN* - CAN** - CAV
Bornem: CAN* - CAN** - CAV
Bokrijk: Koetsenparade met authentieke
rijtuigen
Domein Bokrijk:
11:00u Eerste route
buiten het domein
14:00u Tweede route op
het domein

25-07-2018
27-07-2018

1

18/19-08-2018

1

Organisatie Domein Bokrijk,
programmatie Bokrijkdagen,
en medewerking van M.Frans
03/411.14.57

Koetsentocht Poperinge “Verlof”
APZ - Ledenvergadering: te Zandhoven,
Domein Bruyneel om 20.00 uur
Booischot: CAN* - CAN** - CAV

4 Tips voor waterpret met je paard

FRANK SORGE

Het is de laatste dagen erg warm geweest en het blijft voorlopig ook nog even
mooi weer. Tijd voor wat waterpret dus! Hierbij dan ook vier tips voor waterpret
met je paard.

1. Zwemmen
Dit is natuurlijk super leuk om te doen, zwemmen met je paard. Maar let er wel op dat
dit veilig verloopt en let op waar je het water in gaat. Je kunt ervoor kiezen om vanaf
het strand te gaan zwemmen, maar houd dan wel rekening met de stroming. Ga niet
te ver uit de kust. Wil je weten waar en wanneer je met je paard op het strand mag?
Kijk dan even hier. Ga je voor het eerst naar het strand? Hier lees je verschillende
tips over hoe je dit het beste aanpakt.
Woon je niet in de buurt van het strand, maar wil je toch graag zwemmen? Kijk dan
eens of er in jouw buurt misschien een grote vijver is. Onderzoek in zo’n geval wel
even of het toegestaan is om hier met je paard in te gaan. Verder kun je ook nog
kijken of er misschien stallen in de buurt zijn met een waterbak. Deze zijn misschien
niet altijd diep genoeg om te zwemmen, maar dan kun je in ieder geval lekker
spartelen. Is jouw paard bang voor water? Lees dan hier een aantal tips van eventing
amazone Elaine Pen.
Heb je geen eigen paard, maar wil je toch eens zwemmen met paarden? Ga dan
eens op zoek naar een georganiseerde rit. Er zijn verschillende stallen te vinden die
georganiseerde buitenritten houden waarbij je gaat zwemmen met paarden.

2. Sproeiers
Om voor wat verkoeling en waterpret te zorgen tijdens het rijden, kun je ook een
aantal sproeiers in de bak zetten. Hier kun je vervolgens onderdoor of doorheen
rijden zodat jij en je paard heerlijk fris blijven tijdens het rijden.

3. Samen douchen
Na het rijden kun je je paard even afspuiten. Zo koelt hij sneller af en haal je het
zweet uit zijn vacht om irritatie te voorkomen. Maar wie zegt dat jullie niet samen
kunnen douchen? Trek na het rijden je zwemkleding aan en ga eens gezellig samen
douchen! Ben je zelf ook gelijk weer fris en fruitig 😉 .

4. Waterhindernis
Met het warme weer is het fijn om extra vaak door de waterbak te gaan. Het is lekker
fris voor je paard en als hij wil kan hij ook nog even wat drinken. Daarnaast is het ook
gelijk een goede oefening voor wanneer je een cross wilt gaan rijden. Wil je tips over
hoe je een waterhindernis moet nemen? Kijk dan hier. Wil je vaker een
waterhindernis oefenen en heb je nog wat ruimte rond de stal? Zo maak je je eigen
waterbak!

Extra tip
Zorg er bij dit warme weer voor dat je paard voldoende kan drinken, zorg dus voor
een goede drinkwatervoorziening, en ga niet op het heetst van de dag rijden. Ga
bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat rijden als de zon wat lager staat.
Bron: Bitmagazine.nl

